
Arbeidsgrupper (B) og utredningsgrupper (C)  
Gruppene ble nedsatt i forbindelse med RHF-enes gjennomgang av eksisterende nasjonale tjenester og søknader om nye tjenester. 
Utredningsgrupper (C-grupper) ble etablert i de tilfeller der det var behov for mer omfattende utredninger, og i disse gruppene ble universitet og 
regionale brukerutvalg invitert til å oppnevne representanter.  
 
Rapporter fra gruppene presenteres i samme rekkefølge som oversikten over gruppene (se nedefor). Mandatet til gruppene besto av en generell 
innledning, samt konkrete spørsmål som skulle besvares. Den generelle innledningen er tilgjengelig på nettsiden http://nasjonale-
tjenester.ihelse.net, under menypunktet Søknadsprosess.  Vedlegget inneholder rapporter fra gruppene der kolonnen Sammensetning er markert 
med grønt.   
 
Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  

1. HIPEC (Hyperterm intraperitoneal 
kjemoterapi) 

 

(Helse Sør-Øst) 

 

Med utgangspunkt i 
eksisterende 
behandlingstjeneste for 
perfusjonskjemoterapi.  

C • Helse Sør-Øst: Gastrokirurg Karl-
Erik Giercksky  

• Helse Midt-Norge: Gastrokirurg, 
Hans Wasmuth.  

• Helse Vest: Onkolog, Olav Mella.  

• Helse Nord: Onkolog, Lise 
Balteskard  

• Brukerrepresentant:  

• Universitetsrepresentant:  

Hans Wasmuth, Helse Midt-
Norge 

2. Funksjonell nevrokirurgi (unntatt 
epilepsikirurgi) 

 

Utredning på bakgrunn av 
oppdrag gitt av HOD i 
oppdragsbrevet 17. mars 2008. 
 
Søknad fra Helse Sør-Øst om 
behandlingstjeneste innen dyp 
hjernestimulering (DBS) ved 
funksjonell nevrokirurgi ble 
oversendt gruppen for 
vurdering.  
  

C 

 

En nevrokirurg fra hvert RHF. 

• Helse Midt: Jan Jørgensen 

• Helse Nord: Rune Hennig 

• Helse Sør-Øst: Geir Ketil Røste 

• Helse Vest: Ruby Mahesparan 

• Brukerrepresentant: Ragnhild 
Myklebust 

• Universitetsrepresentant: 

Jan Jørgensen, Helse Midt-
Norge 
 

sler
Tekstboks
VEDLEGG 6 - Merk at vedlegget er på 845 sider.Trykk på nummeret for å gå direkte til rapporten for den aktuelle gruppen. Det er mulig å gå tilbake til oversikten ved å trykke på gruppenummeret innledningsvis i hver rapport.Merk at det ikke foreligger rapporter fra grupper som er merket grått i kolonnen for "Sammensetning". 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  

3. Hemangiomer og vaskulære 
malformasjoner 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste 

C En plastikkirurg fra hvert RHF.  

• Helse Midt: Kathrin Sørensen 
Sneve 

• Helse Nord: Erling Bjordal 

• Helse Sør-Øst: Hans Erik Høgevold 

• Helse Vest: Paul Egil Gravem 

• Brukerrepresentant: 

• Universitetsrepresentant: 

Andre spesialiteter: Dermatolog (Helse Nord), 
Intervensjonsradiolog (Helse Sør-Øst), 
Barnekirurg (Helse Midt-Norge), ØNH-lege 
(Helse Vest) 

• Dermatolog fra Helse Nord: Nina 
Teigen  

• Intervensjonsradiolog fra Helse Sør-
Øst: Jostein Westvik 

Kathrin Sørensen Sneve, Helse 
Midt-Norge. 

4. Episkleral brachyterapi 

(Helse Sør-Øst og Helse Vest) 

Eksisterende flerregional 
behandlingstjeneste.  
 
Søknad fra Helse Vest om 
nasjonal behandlingstjeneste for 
episkleral brachyterapi ble 
oversendt gruppen for 
vurdering.  

C En oftalmolog fra hvert RHF.  

• Helse Midt: Kjell-Morten Møen 
• Helse Nord: Kristian Fossen 
• Helse Sør-Øst: Nils Eide 
• Helse Vest: Jørgen Krohn 
• Brukerrepresentant:  
• Universitetsrepresentant: 

Andre aktuelle spesialiteter: Onkologi som bør 
kunne representeres ved samarbeid med 
oftalmolog i utredningsgruppen. 

Kjell-Morten Møen, Helse Midt-
Norge.  

 

5. Gynekologisk onkologi 
(behandlingstjenester) 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonale 
behandlingstjenester:   

• Bekkeneksenterasjon 

C En gynekolog (”gynonkolog”) fra hvert RHF. 

• Helse Midt: Bjørn Hagen 
• Helse Nord: Anne Beate Vereide 

Bjørn Hagen, Helse Midt-Norge.  



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
gynekologisk kreft 

• Choriocarcinom 
 

• Helse Sør-Øst: Erik Rokkones 
• Helse Vest: Helga Salvesen 
• Brukerrepresentant: Turid Andersen 
• Universitetsrepresentant: 
 

6. Fostermedisin (behandlings- og 
kompetansetjeneste) 

(Helse Midt-Norge) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste og 
kompetansetjeneste.  
 
Søknad fra Helse Vest om 
kompetansetjeneste innen 
fostersirkulasjon og diagnostikk 
ble oversendt gruppen for 
vurdering.  

C En gynekolog fra hvert RHF. 

• Helse Midt: Sturla Eik-Næs 

• Helse Nord: Ganesh Acharya 

• Helse Sør-Øst: Guttorm Haugen  

• Helse Vest: Torvid Kiserud 

• Brukerrepresentant: Gerd Eskildsen 

• Universitetsrepresentant, NTNU: 
Kjell Salvesen/ Harm-Gerd Blaas 

Ganesh Acharya, Helse Nord  
 

7. Nevrokirurgi, barn  Utredning på bakgrunn av 
oppdrag gitt av HOD i 
oppdragsbrevet 17. mars 2008 

C En nevrokirurg fra hvert RHF.  

• Helse Midt: Johan Cappelen 
• Helse Nord: Rune Hennig 
• Helse Sør-Øst: Tryggve Lundar 
• Helse Vest: Frode Svendsen 
• Brukerrepresentant: 
• Universitetsrepresentant: 

Johan Cappelen, Helse Midt-
Norge 

8. Epilepsi 
landsfunksjon/kompetansesenter 
(unntatt epilepsikirurgi) 

(Helse Sør-Øst)  

To eksisterende nasjonale 
behandlingstjenester og en 
kompetansetjeneste: 

• Epilepsi og store 
funksjonshemninger 

• Vanskelig kontrollerbar 
epilepsi 

• Epilepsi og 
funksjonshemning 

C En nevrolog fra hvert RHF. 

• Helse Midt: Eylert Brodtkorp 
• Helse Nord: Olaf Henriksen 
• Helse Sør-Øst: Erik Taubøll 
• Helse Vest: Bernt Engelsen 
• Brukerrepresentant: Espen 

Lahnstein 
• Universitetsrepresentant: 

Eylert Brodtkorp, Helse Midt-
Norge 
 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  

 Andre involverte spesialiteter: 
Pediatri/barnenevrologi, som bør kunne 
representeres ved samarbeid mellom den 
nevrolog som er med i gruppen fra hvert RHF 
og barnenevrologi i eget RHF. 

9. Retinoblastom 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste.  

C En oftalmolog fra hvert RHF. 

• Helse Midt: Kjell-Morten Møen 
• Helse Nord: Therese von Hanno 
• Helse Sør-Øst: Randi Tranheim 
• Helse Vest: Olav Haugen 
• Brukerrepresentant: Runar A. Kvam 
• Universitetsrepresentant:  

Olav Haugen, Helse Vest. 

10. Kateterbasert og kirurgisk 
arytmibehandling 

(Helse Sør-Øst og Helse Vest) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste og 
flerregional behandlingstjeneste: 

• Kirurgisk arytmibehandling 
• Kateterbasert 

arytmibehandling 

Følgende søknader ble 
oversendt gruppen for 
vurdering: 

• Pacemaker og ICD-
komplikasjoner 
(behandlingstjeneste Helse 
Sør-Øst) 

• Genetisk utredning og 
behandling av pasienter 
med lang QT tid syndrom 
(behandlingstjeneste Helse 
Sør-Øst) 

• Kateterablasjon av 
hjerterytmeforstyrrelser hos 
barn (behandlingstjeneste 

C En "arytmikardiolog" fra hvert RHF. 

• Helse Midt: Ole Rossvoll  
• Helse Nord: Einar Bugge 
• Helse Sør-Øst: Erik Kongsgård 
• Helse Vest: Per Ivar Hoff 

En hjertekirurg fra landsfunksjonen for 
kirurgisk arytmibehandling ved Rikshospitalet, 
og en hjertekirurg fra hvert av de øvrige RHF 

• Helse Midt: Alexander Wahba 
• Helse Nord: Sven Martin Almdahl 
• Helse Sør-Øst: Kjell Arne Rein 
• Helse Vest: Rune Haaverstad 

Dessuten: 

• Brukerrepresentant 1: Arild 
Slettebakken 

• Brukerrepresentant 2: Øystein 
Bjørnes 

• Universitetsrepresentant: 

Einar Bugge, Helse Nord. 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
Helse Vest) 

• Kateterablasjon/hjertearytmi 
(voksne og barn) 
(kompetansetjeneste, Helse 
Vest) 

11. Hypotyreose (medfødt) og 
Føllings sykdom 

(Helse Sør-Øst) 

og  

Medfødte stoffskiftesykdommer 

(Helse Sør-Øst)  

 

Eksisterende 
behandlingstjeneste og 
kompetansetjeneste.  

• Søknad fra Helse Sør-Øst 
om kompetansesenter for 
medfødte 
stoffskiftesykdommer ble 
oversendt gruppen for 
vurdering. 

C • En representant for landsfunksjonen 
(Hypotyreose/Følling), Ola Didrik 
Saugstad 

• En representant for 
Kompetansesenteret (Medfødte 
stoffskiftesykdommer), Berit 
Woldseth 

En pediater involvert i 
endokrinologi/stoffskiftesykdommer fra hvert 
av de tre øvrige RHF 

• Helse Midt: Rønnaug Ødegård 

• Helse Nord: Arild Leknessund 

• Helse Vest: Trond Markestad 

Dessuten: 

• Brukerrepresentant: Eva Pavels 
Wilhelmsen 

• Universitetsrepresentant: 

Trond Markestad, Helse Vest. 

12. Revmatologi (Rehabilitering) 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

Gruppen fikk oversendt 
følgende i forbindelse med 
søknadsprosessen: 

• Rehabilitering ved spesielt 
kompliserte revmatiske 
sykdommer (behandlings-
tjeneste, Helse Sør-Øst) 

• Nasjonal 

C  • Helse Nord: Revmatolog, Wenche 
Koldingsnes 

• Helse Midt: Revmatolog, Johan 
Fredrik Skomsvoll 

• Helse Sør-Øst: Ergoterapeut, Ingvild 
Kjeken 

• Helse Vest: Revmatolog, Clara Gram 
Gjesdal 

• Brukerrepresentant: Njål Idsø 

• Universitetsrepresentant:  

Clara Gram Gjesdal, Helse Vest  
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kompetansetjeneste for 
leddgikt og andre 
revmatiske sykdommer 
(oversendt fra HOD på 
bakgrunn av interpellasjon i 
Stortinget). 

13. Gastroenterologisk ultralyd 

(Helse Vest) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

C • Helse Nord: Gastokirurg, Stig 
Norderval 

• Helse Midt: Radiolog, Marit Olstad 

• Helse Sør-Øst: Gastroenterolog, 
Truls Hauge 

• Helse Vest: Representant for 
kompetansesenteret, Svein 
Ødegaard 

• Brukerrepresentant: 

• Universitetsrepresentant:  

Truls Hauge, Helse Sør-Øst. 

14. Rygglidelser, kompliserte 

(Helse Midt) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste. 

C • Helse Nord: Nevrokirurg, Kay Müller 
• Helse Midt: Representant for 

landsfunksjonen, Øystein Petter 
Nygaard 

• Helse Sør-Øst: Ortoped, Rolf Riise 
• Helse Vest: Nevrolog, Corinna 

Vossius 
• Brukerrepresentant: Elisabeth Berge 
• Universitetsrepresentant: John-

Anker Zwart 

Rolf Riise, Helse Sør-Øst. 

15. Medfødte Muskelsykdommer 

(Helse Sør-Øst) 

Og  

Nevromuskulært 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste, delt 
mellom to regioner.  

C • Helse Nord: Pediater, Bård Forsdahl 

• Helse Midt: Nevrolog, Geir Bråthen 

• Helse Sør-Øst: Pediater, Magnhild 
Rasmussen 

• Helse Vest: Patolog, Lisbeth 

Geir Bråthen, Helse Midt 

 

 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
kompetansesenter 

(Helse Nord) 

Sviland 

• Brukerrepresentant: Bjørn Moen. 

• Universitetsrepresentant, UiT: Svein 
Ivar Mellgren 

16. Cerebrale AV-malformasjoner 

(Helse Sør-Øst)  

 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste.  

Mandatet gikk i hovedsak ut på 
om durale AV-fistler skal 
inkluderes i 
behandlingstjenesten.  

B • Helse Nord: Nevroradiolog, Torgrim 
Vorren 

• Helse Midt: Nevroradiolog, Leif 
Gunnar Dale 

• Helse Sør-Øst: Nevroradiolog, Søren 
Jacob Bakke 

• Helse Vest: Nevroradiolog, Jostein 
Kråkenes 

Torgrim Vorren, Helse Nord 

 

 

17. Strålekniv  

(Helse Vest) 

 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste.  

 

B • Helse Nord: Nevrokirurg, Roar 
Kloster 

• Helse Midt: Nevrokirurg, Geirmund 
Unsgård 

• Helse Sør-Øst: Nevrokirurg, Torstein 
Meling 

• Helse Vest: Nevrokirurg, Paal-
Henning Pedersen 

Geirmund Unsgård, Helse Midt 

18. Metodefordeling, AV 
malformasjoner 

(Helse Sør-Øst og Helse Vest) 

Arbeidet i gruppen involverer to 
behandlingstjenester:  

• Strålekniv 
• Cerebrale arterievenøse 

malformasjoner 

 

B • Helse Nord: Nevrokirurg, Roar 
Kloster 

• Helse Midt: Nevrokirurg, Geirmund 
Unsgård 

• Helse Sør-Øst: Representant fra 
landsfunksjonen for AV 
malformasjoner, Jon Berg-Johnsen 

• Helse Vest: Representant fra 
landsfunksjonen for strålekniv, Paal-
Henning Pedersen 

Geirmund Unsgård, Helse Midt 

19. Revmakirurgi hos barn 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste.  

B • Helse Nord: Pediater, Ellen Nordal 
• Helse Midt: Pediater, Marite Rygg 
• Helse Sør-Øst: Kirurg tilknyttet 

Karin Tylleskär, Helse Vest 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
 landsfunksjonen, Albert Paus 

• Helse Vest: Pediater, Karin 
Tylleskär 

 

20. Allogen 
stamcelletransplantasjon 

(Helse Sør-Øst og Vest) 

Eksisterende flerregional 
behandlingstjeneste.  

 

B • Helse Nord: Hematolog, Inger Marie 
Dahl 

• Helse Midt: Hematolog, Jens 
Hammerstrøm 

• Helse Sør-Øst: Hematolog, Geir 
Tjønnfjord 

• Helse Vest: Hematolog, Malvin Sjo 

 

Jens Hammerstrøm, Helse Midt-
Norge 

21. Intersex 

(Helse Sør-Øst og Vest) 

Eksisterende flerregional 
behandlingstjeneste.  

 

B • Helse Nord: Pediater, Arild  

• Leknessund 

• Helse Midt: Pediater, Torstein 
Baade Rø 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
flerregional funksjon, Anne Grethe 
Myhre 

• Helse Vest: Representant for 
flerregional funksjon, Robert 
Bjerknes 

 

Torstein Baade Rø, Helse Midt-
Norge 

 

22. Neonatalkirurgi 

(Helse Midt-Norge og -Sør-Øst) 

Eksisterende flerregional 
behandlingstjeneste.  

 

B • Helse Nord: Barnekirurg, Arthur 
Revhaug 

• Helse Midt: Barnekirurg, Stein 
Haugen 

• Helse Sør-Øst: Barnekirurg, 
Ragnhild Emblem 

Arthur Revhaug, Helse Nord 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  

• Helse Vest: Pediater, Hallvard 
Reigstad 

 

23. 3D ultralyd i nevrokirurgi 

(Helse Midt-Norge) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Nevrokirurg, Roar 
Kloster 

• Helse Midt: Representant for 
kompetansesenteret, Geirmund 
Unsgård 

• Helse Sør-Øst: Nevroradiolog, Jon 
Terje Ramm-Pettersen 

• Helse Vest: Nevrokirurg, Robbie 
Mathisen 

• Universitetsrepresentant: 

24. 3D ultralyd ved laparoskopi 

Helse Midt-Norge 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Gastrokirurg, Jørn 
Kjeve 

• Helse Midt: Representant for 
kompetansesenteret, Ronald Mårvik 

• Helse Sør-Øst: Gastrokirurg, Trond 
Buanes 

• Helse Vest: Radiolog som arbeider 
mye med gastroenterologisk 
diagnostikk, Emad Al-Khafaji 

• Universitetsrepresentant: 

25. 3D ultralyd ved vaskulære 
aneurismer 

Helse Midt-Norge 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Karkirurg, Knut E. 
Kjørstad 

• Helse Midt: Representant for 
kompetansesenteret, Hans Olav 
Myhre 

• Helse Sør-Øst: Karkirurg, Otto 
Sundhagen 

• Helse Vest: Radiolog (involvert i 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidet i disse gruppene kom 
ikke i gang ettersom det kom 
en søknad om ny, samlet 
tjeneste fra de tre miljøene. 
Egen gruppe ble nedsatt for å 
vurdere søknaden, se gruppe 
47. 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
intervensjon ved aneurismer), 
Guttorm Jenssen 

• Universitetsrepresentant: 

26. Barnehabilitering, bevegelse CP 

Helse Sør-Øst 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Pediater 
(Barnenevrolog), Bente Ødegaard 

• Helse Midt: Pediater 
(Barnenevrolog), Espen Lien 

• Helse Sør-Øst: Pediater 
(Barnenevrolog), Jon Christian 
Barlinn 

• Helse Vest: Pediater 
(Barnenevrolog), Marit Mork 

• Universitetsrepresentant: 

Marit Mork, Helse Vest 

27. Barnehabilitering, ernæring 

Helse Sør-Øst 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Pediater, Gyro Aas 
Herder 

• Helse Midt: Pediater, Espen Lien 

• Helse Sør-Øst: Pediater, Jon 
Christian Barlinn 

• Helse Vest: Pediater, Erling Tjora 

• Universitetsrepresentant: 

Erling Tjora, Helse Vest 

 

 

28. Dysmeli 

Helse Sør-Øst 

Utredningen involverte nasjonal 
kompetansetjeneste for dysmeli, 
samt sjeldensenteret TRS - 
Senter for sjeldne diagnoser, 
Sunnaas 

 

B • Helse Nord: Ortopedisk kirurg, Kjell 
Svendsen. 

• Helse Midt: (Barne)ortoped, Gunn 
Hulleberg 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
Kompetansesenteret ved 
Rikshospitalet, Trine Sand Kaastad 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
TRS, Sunnaas, Kjersti Vardeberg 

Gunn Hulleberg, Helse Midt-
Norge 
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• Helse Vest: Ortopedisk kirurg, Jonas 
M. Fevang 

29. Funksjonell MRI 

Helse Midt-Norge 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Nevrolog, Christoph 
Wahl 

• Helse Midt: Representant for 
kompetansesenteret, Olav 
Haraldseth  

• Helse Sør-Øst: Nevro-radiolog, John 
Hald 

• Helse Vest: Representant for 
kompetansesenteret, helst psykolog, 
Kenneth Hugdahl 

• Universitetsrepresentant, NTNU: 
Asta Håberg 

John Hald, Helse Sør-Øst 

30. Gynekologisk onkologi 

(kompetansetjeneste) 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Onkolog, involvert i gyn- 
onkologi. 

• Helse Midt: Gynekolog, Bjørn Hagen 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
kompetansesenteret, Erik Rokkones 

• Helse Vest: Gynekolog, Helga 
Salvesen 

• Universitetsrepresentant: 

Helga Salvesen, Helse Vest 

31. Nefropatologi 

(Helse Vest) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Nefrolog, Anne Kristine 
Fagerheim 

• Helse Midt: Patolog, Harald Aarset 

• Helse Sør-Øst: Nefrolog, Anna 
Varberg Reisæter 

• Helse Vest: Representant for 
kompetansesenteret, Bjarne Iversen 

Anne Kristine Fagerheim, Helse 
Nord 
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• Universitetsrepresentant: 

32. Nevroendokrine svulster 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Gastrokirurg, Jørn 
Kjæve 

• Helse Midt: Gastroenterolog, Helge 
Waldum 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
kompetansesenteret, Espen Thiis-
Evensen 

• Helse Vest: Onkolog, Halfdan 
Sørbye 

• Universitetsrepresentant: 

 

Helge Waldum, Helse Midt-
Norge 

33. NMR-spektroskopi 

(Helse Midt-Norge) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Onkolog 

• Helse Midt: Representant for 
kompetansesenteret, Ingrid 
Gribbestad 

• Helse Sør-Øst: Nevroradiolog, Per 
Hjalmar Nakstad 

• Helse Vest: Nevrolog, (Guido Alves) 

• Universitetsrepresentant: Olav 
Haraldseth 

 

Per Hjalmar Nakstad, Helse Sør-
Øst 

 

34. Ortopediske implantater 

(Helse Midt-Norge) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Ortoped, Tobias Franke 

• Helse Midt: Ortoped, Olav Foss 

• Helse Sør-Øst: Ortoped, Lars 
Nordsletten 

• Helse Vest: Ortoped, Leif Havelin 

• Universitetsrepresentant: Arild 

Lars Nordsletten, Sør-Øst. 
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Aamodt 

35. Ortopediteknikk, avansert 

(Helse Midt-Norge og - Sør-Øst) 

Eksisterende flerregional 
tjeneste. 

C • Helse Nord: Ortoped, Tobias Franke 

• Helse Midt: Representant for 
flerregional funksjon, Eivind Witsø  

• Helse Sør-Øst: Representant for 
flerregional funksjon, Håkon Jensen 

• Helse Vest: Ortoped, Sigrun 
Solberg 

• Brukerrepresentant: Signe Ramberg 

• Universitetsrepresentant, NTNU, 
Helge Rønningen. 

 

Sigrun Solberg, Helse Vest 

36. Bløderkirurgi 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste. 

B • Helse Nord: Hematolog, John-
Bjarne Hansen 

• Helse Midt: Ortopedisk kirurg, Eivind 
Witsø 

• Helse Sør-Øst: Hematolog fra 
landsfunksjonen, Pål Andrè Holme 

• Helse Vest: Pediater, Mikael Donner 

 

Eivind Witsø, Helse Midt-Norge 

 

 

37. Hyperbarmedisin  

(Helse Vest) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste og 
kompetansetjeneste. 

Søknad fra Helse Vest om 
behandlingstjeneste for 
dykkerrelaterte helsetjenester 
ble oversendt gruppen for 
vurdering. 

B • Helse Nord: Anestesiolog, Olav 
Sivertsen 

• Helse Midt: Onkolog,  

• Helse Sør-Øst: Endokrinolog, Tore 
Julsrud Berg 

• Helse Vest: Representant for 
landsfunksjon/ kompetansesenter, 
Guro Vaagbø 

Olav Sivertsen, Helse Nord 

 

 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
 

38. Hypoplastisk/barnehjerter 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonale 
behandlingstjenester (står 
oppført som to tjenester i 
rundskriv I-19/2003): 

• Barnehjertekirurgi 
• Hypoplastisk venstre 

hjertesyndrom 

Følgende søknader fra Helse 
Sør-Øst ble oversendt gruppen 
for vurdering: 

• Kongenitte 
hjertesykdommer 
(behandlingstjeneste) 

• Invasiv diagnostikk og 
behandling av barn med 
hjertefeil 
(behandlingstjeneste) 

B • Helse Nord: Barnekardiolog, Jan 
Holt 

• Helse Midt: Thoraxkirurg, Alexander 
Wahba 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
landsfunksjonen, Harald Lindberg 

• Helse Vest: Barnekardiolog, Ansgar 
Berg 

Ansgar Berg, Helse Vest 

 

 

39. Replantasjonskirurgi 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste. 

 

B • Helse Nord: Håndkirurg/ortoped, 
Heidi Hanssen 

• Helse Midt: Håndkirurg/ortoped, 
Vilhjalmur Finsen 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
landsfunksjonen, Magne Røkkum 

• Helse Vest: Plastikkirurg som driver 
håndkirurgi, Eivind Strandenes  

Heidi Hanssen, Helse Nord 

40. Blodtypeserologi 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Transfusjonsmedisiner, 
Bjørn Skogen 

• Helse Midt: Transfusjonsmedisiner, 
Fernandez Maria Aurora Espinosa 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
kompetansesenteret, Unni Bergerud 

• Helse Vest: Transfusjonsmedisiner, 

Tor Hervig, Helse Vest. 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
Tor Hervig 

41. Cystisk fibrose 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste (medisinsk 
og sjeldensenter) 

B • Helse Nord: Pediater, Ketil Mevold 

• Helse Midt: Pediater, Sverre 
Slørdahl 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
kompetansesenteret, Olav Trond 
Storrøsten 

• Helse Vest: Pediater, Thomas 
Halvorsen 

 

Thomas Halvorsen, Helse Vest 

 

 

42. Læring og mestring 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Leder for lærings- og 
mestringssenter, Elsa Hamre 

• Helse Midt: Leder for læring- og 
mestringssenter, Borghild 
Lomundal 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
kompetansesenteret, Anne Margrete 
Fletre 

• Helse Vest: Leder for lærings- og 
mestringssenter, Gro Beate Samdal 

 

Gro Beate Samdal, Helse Vest 

43. Sammensatte lidelse 

(Helse Midt-Norge) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

B • Helse Nord: Psykiater/ psykolog 
tilknyttet psykosomatikk, Tore 
Jensen 

• Helse Midt: Representant fra 
kompetansesenteret, Petter 
Borchgrevink 

• Helse Sør-Øst: Farmakolog, Elena 
Kvan 

• Helse Vest: Anestesi – 

Rae Bell, Helse Vest 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
Smerteklinikken, Rae Bell 

44. ABC-skader 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
behandlingstjeneste (står 
oppført som 
behandlingstjeneste i rundskriv 
I-19/2003).  

B • Helse Nord: Indremedisin/ infeksjon,  

• Helse Midt: Indremedisin/ 
hematologi,  

• Helse Sør-Øst: 
Indremedsin/toxikologi,  

• Helse Vest: Anestesi,  

Gruppen kom ikke i gang. Det 
ble bedt om individuelle 
innspill.  

45. Sarkomer 

(Helse Sør-Øst) 

Eksisterende nasjonal 
kompetansetjeneste. 

 

Følgende søknader ble 
oversendt gruppen for 
vurdering: 

• Kirurgisk behandling av 
skjelettsarkom 
(behandlingstjeneste, Helse 
Sør-Øst) 

• Flerregional funksjon for 
sarkom (Helse Vest) 

 

B • Helse Nord: Onkolog, Eivind 
Smeland 

• Helse Midt: Onkolog, Heidi Knobel 

• Helse Sør-Øst: Representant fra 
kompetansesenteret, Gunnar 
Follerås 

• Helse Vest: Ortopedisk kirurg, 
Clement Trovik 

• Brukerrepresentant: 

• Universitetsrepresentant:  

Heidi Knobel, Helse Midt-Norge 

 

 

46. Vestibularisschwannomer 

(Helse Vest) 

 

Søknad om nasjonal 
behandlingstjeneste. 

C • Helse Nord, ØNH-lege, Rune Klette 

• Helse Midt, ØNH-lege, Brit Kari 
Stene 

• Helse Sør-Øst, Nevrokirurg, Jon 
Berg-Johnsen 

• Helse Vest, Nevrokirurg, Morten 
Lund-Johansen 

• Brukerrepresentant: 

Brit Kari Stene, Helse Midt-
Norge 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  

• Universitet: 

47. Ultralyd- og bildeveiledet 
behandling 

(Helse Midt-Norge) 

 

 

Søknad om nasjonal 
kompetansetjeneste.  

 

Se for øvrig kommentar vedr. 
23, 24 og 25. 

C • Helse Nord, nevrokirurg Roar 
Kloster 

• Helse Midt, representant fra miljøene: 
Geirmund Unsgård 

• Helse Sør-Øst, Gastrokirurg Trond 
Buanes 

• Helse Vest, Radiolog Guttorm 
Jenssen 

• Brukerrepresentant: 

• Universitet: Olav Haraldseth 

 

Roar Kloster, Helse Nord 

48. Nasjonal behandlingstjenesten 
for rekonstruktiv kirurgi på 
overekstremitet ved tetraplegi 
(Helse Vest) 
 
Nasjonal behandlingstjeneste for 
avanserte bekkenskader 

 (Helse Sør-Øst) 

Søknader om 
behandlingstjenester. 

 

C • Helse Midt-Norge: Ortoped, Martinus 
Bråten 

• Helse Nord: Ortoped, Astrid Buvik 
• Helse Sør-Øst: Ortoped, Gunnar 

Flugsrud 
• Helse Vest: Ortoped, Kjell Matre 
• Brukerrepresentant: (Mona Engen) 
• Universitet: 
 

Martinus Bråten, Helse Midt-
Norge 

  

49. Nasjonal behandlingstjeneste for 
behandling av skader på plexus 
brachialis 
 
  
(Helse Sør-Øst) 
 
 
 

Søknad om 
behandlingstjeneste. 

 

 

 

 

 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Helse Midt-Norge: Nevrokirurg 
• Helse Nord: Ortoped, Glenn 

Stamnes-Larsen 
• Helse Sør-Øst: Ortoped, Lars Eldar 

Myrseth 
• Helse Vest: Plastikkirurg, Bjørn Tore 

Haga 
• Brukerrepresentant: Ragnhild 

Myklebust 

Glenn Stamnes-Larsen, Helse 
Nord 

 

 

 

 

 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
  • Universitet:  

 

50. Nasjonal behandlingstjeneste for 
kirurgi og intervensjon ved 
primær hepatobilliær cancer 
 
  
(Helse Sør-Øst) 
 
 
 

Søknad om 
behandlingstjeneste. 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

• Helse Midt-Norge: Onkolog 
• Helse Nord: Gastroenterolog som 

arbeider med leversykdommer, 
Eyvind Paulssen 

• Helse Sør-Øst: Kirurg, Pål-Dag Line 
• Helse Vest: Gastrokirurg, Asgaut 

Viste 
• Brukerrepresentant: (Vivian 

Dotseth) 
• Universitet: Ivar Gladhaug 

Asgaut Viste, Helse Vest 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. Nasjonal behandlingstjeneste for 
diagnostikk og behandling av 
barn og voksne med primære 
(medfødte) immunsvikt-
sykdommer 
 
 (Helse Sør-Øst) 
 
 
 
 
 

Søknad om 
behandlingstjeneste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Helse Midt-Norge: Hematolog, 
Henrik Hjorth-Hansen 

• Helse Nord: Pediater, Trond 
Flægstad 

• Helse Sør-Øst: Representant for 
søker, Stig Frøland 

• Helse Vest: Infeksjons-medisiner, 
Øystein Wendelbo  

• Brukerrepresentant: Knut Vedal 
• Universitet:  
 

Øystein Wendelbo, Helse Vest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Nasjonal behandlingstjeneste for 
systemisk sklerose 
 (Helse Sør-Øst) 
 
Nasjonal behandlingstjeneste for 
takayasus arteritt 
 (Helse Sør-Øst) 
 

Søknader om 
behandlingstjenester og 
kompetansetjeneste. 
 

C 

• Helse Midt-Norge: Revmatolog Erik 
Rødevand 

• Helse Nord: Revmatolog, Hans 
Nossent 

• Helse Sør-Øst: Representant fra 
søker, om mulig med immunologisk 
bakgrunn/erfaring, Øyvind Palm 

• Helse Vest: Revmatolog, Roald 
Omdal 

Roald Omdal 
 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
Nasjonalt kompetansesenter for 
systemiske vaskulitter 
 (Helse Nord) 

• Brukerrepresentant: Signe Ramberg 
• Universitet:  

 

53. Nasjonal behandlingstjeneste for 
rehabilitering av pasienter med 
Locked-in Syndrom 
 
 (Helse Sør-Øst) 
 

Søknad om 
behandlingstjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: Lege som driver 
med rehabilitering 

• Helse Nord: Lege som driver med 
rehabilitering 

• Helse Sør-Øst: Representant fra 
søker 

• Helse Vest: Nevrolog 
• Brukerrepresentant: 
• Universitet:  

 

 
Gruppen kom ikke i gang. Det 
ble bedt om individuelle 
innspill.  

54. Nasjonalt kompetansesenter for 
inkontinens og 
bekkenbunnssykdommer 
 
 (Helse Nord) 

Søknad om 
kompetansetjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: Gastrokirurg, 
Astrid Rydning 

• Helse Nord: Representant fra søker, 
Barthold Vonen 

• Helse Sør-Øst: Gynekolog, Tom 
Øresland 

• Helse Vest: Urolog, August Bakke  
• Brukerrepresentant: 
• Universitet:  

 

Tom Øresland, Helse Sør-Øst 
Astrid Rydning, Helse Midt-
Norge 
 
 
 
 
 

55. Nasjonal kompetansetjeneste for 
kunnskapsbasert 
laboratoriemedisin (klinisk kjemi) 

 

 (Helse Vest) 

 

Søknad om 
kompetansetjeneste. 

 

C • Helse Midt-Norge: Lege innen klinisk 
kjemi, Kristian Bjerve 

• Helse Nord: Lege innen klinisk kjemi, 
Erling Saltrøe  

• Helse Sør-Øst: Helseøkonom, Hilde 
Lurås 

• Helse Vest: Representant fra søker, 
Sverre Sandberg 

Kristian Bjerve, Helse Midt-
Norge 

 

 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  

• Brukerrepresentant: Jørn Pettersen 

• Universitet: Oddvar Kaarbøe 

 

56. Nasjonal kompetansetjeneste for 
svangerskap og revmatiske 
sykdommer 
 
 (Helse Midt-Norge) 

Søknad om 
kompetansetjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: Representant fra 
søker, Hege Koksvik  

• Helse Nord: Revmatolog, Synøve 
Kalstad  

• Helse Sør-Øst: Gynekolog 
(obstetrikk),  

• Helse Vest: Gynekolog (obstetrikk), 
Philip von Brandis 

• Brukerrepresentant: (Karin S. 
Karlsen) 

• Universitet: Johan Skomsvoll 

Synøve Kalstad, Helse Nord 
 
 

57. Nasjonal kompetansetjeneste for 
dekontaminering i helsetjenesten 
 
 (Helse Sør-Øst) 
 
 
 
 

Søknad om 
kompetansetjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: 
Sykehushygienikere - ansvarlig lege 

• Helse Nord: Sykehushygienikere - 
ansvarlig lege 

• Helse Sør-Øst: Representant fra 
søker 

• Helse Vest: Ingeniør som arbeider 
med utstyr for dekontaminering 

• Brukerrepresentant:  
• Universitet:  

Gruppen kom ikke i gang. Det 
ble bedt om individuelle 
innspill. 

58. Nasjonal kompetansetjeneste for 
traumatologi 
 
  
(Helse Sør-Øst) 

Søknad om 
kompetansetjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: Gastrokirurg, Per 
Einar Uggen 

• Helse Nord: Anestesiolog, Knut 
Fredriksen 

• Helse Sør-Øst: Representant fra 
søker (ortoped), Per William Bratlie 
Jensen 

• Helse Vest: Thoraxkirurg, Peder 

Per Einar Uggen, Helse Midt-
Norge 
 
 
 
 
 
 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
Kvitting  

• Brukerrepresentant: (Marianne 
Nyland) 

• Universitet:  

 
 

59. Nasjonal kompetansetjeneste for 
psykiatri og utviklingshemning 
 (Helse Sør-Øst) 
Nasjonal kompetansetjeneste 
innen alderspsykiatri 
 (Helse Sør-Øst) 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
klinisk psykofarmakologi 
 (Helse Sør-Øst) 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
personlighetspsykiatri 
 (Helse Sør-Øst) 

Søknader om nasjonale 
kompetansetjenester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C • Helse Midt-Norge: Sentral leder 
innen voksenpsykiatri, Karl Melle 

• Helse Nord: Sentral leder innen 
voksenpsykiatri, Andrzej Banach 

• Helse Sør-Øst: Sentral leder innen 
voksenpsykiatri, Ole Andreassen 

• Helse Vest: Sentral leder innen 
barnepsykiatri, Ingvar Bjelland 

• Brukerrepresentant: (Bjørn Hæhre) 
• Universitet: (Steinar Lorentzen) 

 
 

Karl Melle, Midt-Norge 
 
 
 
 
 
 

60. Nasjonal kompetansetjeneste for 
legemiddelassistert 
rehabilitering 
 (Helse Sør-Øst) 
 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
utvikling, kunnskapsformidling 
og implementering av 
utrednings-, behandlings- og 
oppfølgingsmetoder innenfor 
området dobbeltdiagnoser 
  
(Helse Sør-Øst) 

Søknader om nasjonale 
kompetansetjenester. 
 
 
 
 
 
 
 

C • Helse Midt-Norge: Sentral leder, 
psykiater med kunnskap om 
dobbeltdiagnoser, Odd Storsæter 

• Helse Nord: Sentral leder, psykiater 
med kunnskap om dobbeltdiagnoser, 
Lars Linderoth 

• Helse Sør-Øst: En representant med 
spesiell kompetanse på LAR, Kari 
Bussesund 

• Helse Vest: Sentral leder innen 
rusfeltet, Sverre Nesvåg 

• Brukerrepresentant: (Gry Køymen) 
• Universitet: (Thomas Clausen) 

Lars Linderoth, Helse Nord 
 
  

61. Nasjonal kompetansetjeneste for 
rasjonell antibiotikabruk i 
sykehus 
 

Søknader om nasjonale 
kompetansetjenester. 
 
Samt eget brev fra HOD om 

C • Helse Midt-Norge: 
Infeksjonsmedisiner, Trond 
Jacobsen 

• Helse Nord: Mikrobiolog, Gunnar 
Skov Simonsen 

Trond Jacobsen, Helse Midt-
Norge 
  



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
(Helse Sør-Øst) 
(Helse Vest) 

vurdering av opprettelse av 
kompetansetjeneste.  
 

• Helse Sør-Øst: Infeksjonsmedisiner, 
Dag Berild 

• Helse Vest: Infeksjonsmedisiner, Stig 
Harthug 

• Brukerrepresentant: Ann Iren 
Kjønnøy 

• Universitet:  

62. Nasjonal behandlingstjeneste 
innen gynekologiske fistler 
 
 (Helse Vest) 

Søknad om 
behandlingstjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: Gynekolog  
• Helse Nord: Gynekolog, Margareta 

Verelst 
• Helse Sør-Øst: Gynekolog, Anny 

Spydslaug  
• Helse Vest: Gynekolog, Torvid 

Kiserud 
• Brukerrepresentant: 
• Universitet: (Mette Moen) 

Anny Spydslaug, Helse Sør-Øst 
 
 
 

63. Nasjonal behandlingstjeneste for 
fertilitetsbevarende behandling 
 (Helse Sør-Øst) 

Søknad om 
behandlingstjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: Onkolog  
• Helse Nord: Gynekolog, Anne Beate 

Vereide 
• Helse Sør-Øst: Representant fra 

søker, Tom Tanbo 
• Helse Vest: Kliniker/lege med bred 

erfaring fra biobankvirksomhet, Unni 
M. Kirste 

• Brukerrepresentant: 
• Universitet: Pepe Salvesen 

Unni M. Kirste, Helse Vest  
 
 

64. Nasjonal behandlingstjeneste for 
barn med ryggdeformiteter 
 
 (Helse Sør-Øst) 
 
 
 

Søknad om 
behandlingstjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: Ortopedisk 
ryggkirurg, Ivar Rossvoll 

• Helse Nord: Ortopedisk ryggkirurg, 
Odd-Inge Solem 

• Helse Sør-Øst: Ortopedisk 
ryggkirurg, Rolf Riise  

• Helse Vest: Ortopedisk ryggkirurg, 

Per Torgeir Nilsen, Helse Vest 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  
Per Torgeir Nilsen  

• Brukerrepresentant: 
• Universitet:  

 

65. Rekonstruktiv dyp venekirurgi 
 
 (Helse Sør-Øst) 
 

Søknad om 
behandlingstjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: 
Intervensjonsradiolog, Staal 
Hatlinghus 

• Helse Nord: Karkirurg, Ramez Bahar 
• Helse Sør-Øst: Representant fra 

søker, Antonio Rosales 
• Helse Vest: Karkirurg, Steinar Aune 
• Brukerrepresentant: 
• Universitet:  

 

Steinar Aune, Helse Vest 
  

66. Nasjonal kompetansetjeneste for 
barn og unge med 
funksjonsnedsettelser – aktivitet 
og deltakelse 
 (Helse Nord) 
 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
aktivitet og deltakelse 
(Helse Sør-Øst) 

Søknader om 
kompetansetjenester. 
 

C • Helse Midt-Norge: Sentral leder 
innen barnehabilitering, Anne Lise 
Høyland 

• Helse Nord: Sentral leder innen 
barnehabilitering, Trude Rath Olsen 

• Helse Sør-Øst: Sentral leder innen 
rehabilitering, Unni Sveen 

• Helse Vest: Sentral leder innen 
rehabilitering, Eirik Vikane 

• Brukerrepresentant: Mads 
Andreassen (Unge 
funksjonshemmede) 

• Universitet: Sigrid Østensjø 

Eirik Vikane, Helse Vest 
 
 
 
 
 

67. Nasjonal kompetansetjeneste for 
seksuelt overførte infeksjoner  
 (Helse Sør-Øst) 

Søknad om 
kompetansetjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: 
Infeksjonsmedisiner, Jan Kristian 
Damås 

• Helse Nord: Hudlege, Dagfinn 
Moseng 

• Helse Sør-Øst: Hudlege, Harald Moi 

Lisbeth Rustad, Helse Vest 



Nr Tjenester Type tjeneste Gruppe Sammensetning Leder  

• Helse Vest: Hudlege, Lisbeth 
Rustad 

• Brukerrepresentant: 
• Universitet:  

68. Nasjonal kompetansetjeneste for 
barn og voksne med familiær 
hyperkolesterolemi og andre 
alvorlige dyslipidemier  
 (Helse Sør-Øst) 

Søknad om 
kompetansetjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: Kardiolog  
• Helse Nord: Barnelege,  
• Helse Sør-Øst: Representant fra 

søker 
• Helse Vest: Barnelege 
• Brukerrepresentant: 
• Universitet:  

 

 
Gruppen kom ikke i gang. Det 
ble bedt om individuelle 
innspill. 

69. Nasjonal kompetansetjeneste 
innen lungerehabilitering 
  
(Helse Sør-Øst) 

Søknad om 
kompetansetjeneste. 
 

C • Helse Midt-Norge: Lege innen 
rehabilitering, Rolf Walstad 

• Helse Nord: Lege innen 
rehabilitering, Audhild Hjalmarsen 

• Helse Sør-Øst: Representant fra 
søker, Siri Skumlien 

• Helse Vest: Lungemedisiner, Jon 
Hardie 

• Brukerrepresentant: Vidar Jansen 
• Universitet:  

 

Audhild Hjalmarsen, Helse Nord 
 
 
 

 
 



Utredning med hensyn på etablering av nasjonal 
behandlingstjeneste for Hyperterm intraperitoneal kjemoterapi 
(HIPEC) kombinert med cytoreduktiv kirurgi for peritoneal 
carcinomatose ved kolorektal kreft  
 
 
 
Innledning. 
 
Hyperterm intraperitoneal kjemoterapi kombinert med kirurgisk cytoreduktiv peritonektomi 
med eller uten fjernelse av hele eller deler av organer i abdominalhulen skal vurderes med 
hensyn på etablering av en nasjonal behandlingstjeneste. 
Nødvendigheten av en slik tjeneste ved ett eller to HF i landet er begrunnet i at dette er en 
høyt spesialisert klinisk virksomhet for en sjelden tilstand som krever særlig spesialisert 
kompetanse. 
Sentraliseringen skal gi helsegevinst og gi et rettferdig og likeverdig tilbudet til hele 
befolkningen og underlagt de samme lover for forsvarlig helsetjeneste som gjelder. 
Behandlingen skal være dokumentert og ikke kun utprøvende. 
 
 
 
 
MANDAT 
 
 
 
1 Beskrivelse av prosedyren HIPEC:  

Hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved pseudomyxoma peritonei/ 
peritoneal carcinomatose fra colorectal cancer. 

Bakgrunn 

Peritoneal carcinomatose forekommer hos 10-15 % av pasientene synkront med en primær 
kolorektal cancer, og hos hele 40-70 % av pasienter med residiverende sykdom (1). 
Halvparten av pasientene med synkron peritoneal carcinomatose er uten systemiske 
metastaser i lever, lunger eller sentrale glandler (2). Behandlingen har endret seg fra 
minimalistisk til svært aktiv håndtering (3). Maksimal cytoreduktiv kirurgi med etterfølgende 
hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) er en multimodal peroperativ behandling for 
begrenset peritoneal carcinomatose. Historisk har median overlevelse ved carcinomatose 
ubehandlet vært 6 måneder mens overlevelsen har økt til noe over 2 år med maksimal 
systemisk kjemoterapibehandling. Overlevelsesutsiktene synes å kunne bedres ytterligere ved 
maksimal cytoreduktiv kirurgi og HIPEC. I Amsterdam har man randomisert pasienter med 
histologisk bekreftet carcinomatose fra colorektal cancer mellom kjemoterapi og palliativ 
kirurgi med cytoreduksjon og HIPEC (4). Den mediane overlevelsen var bedre i siste gruppe 
med 22 versus 13 måneders median overlevelse, og 5-års overlevelse på 20-30 som er av 
samme størrelsesorden som den etablerte kirurgi for levermetastaser. 

 

sler
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Behandling ved DNR 

Ved DNR har man behandlet pseudomyxom (pseudomyxoma peritonei) med maksimal 
cytoreduktiv kirurgi og etterfølgende intraperitoneal kjemoterapi postoperativt (EPIC) med 
Mitomycin C og 5-FU på dag 1-5 helt fra 1993 og institusjonen var dermed internasjonalt 
blant de første til å tilby denne behandlingen. I det kommende tiår ble et 80-talls pasienter 
med pseudomyxom behandlet med komplett prosedyre og EPIC. Rikshospitalet-
Radiumhospitalet har landsfunksjon for behandling med perfusjonskjemoterapi ved DNR og 
som følge av europeiske studier på pasienter med begrenset carcinomatose og forespørsel fra 
kolleger ble denne pasientgruppen inkludert.  Avdelingen ved DNR presenterte i abstraktform 
på kirurgisk høstmøte 2006 de foreløpige erfaringer med HIPEC hos 23 pasienter med 
carcinomatose (5). Median operasjonstid var 9 timer og det var ingen mortalitet innenfor 3 
måneder postoperativt. 

Antall utførte komplette cytoreduktive prosedyrer med etterfølgende HIPEC har ligget relativt 
konstant ved DNR de første 4 årene etter metoden ble tatt i bruk (8-9 HIPEC/ år). De siste 2 
årene (2007-8) har vi sett en økning til 11 og videre til 21 pasienter.   
De første 4 årene ble det brukt standard Coliseum-teknikk etter Paul Sugarbaker (Washington 
Cancer Institute). Pga. tekniske problemer med et relativt lite reservoar i bukhulen ble 
teknikken modifisert sommeren 2007 etter erfaringer fra Amsterdam og Uppsala. Bukveggen 
ble elevert og et større abdominalt basseng ble etablert, og dermed ble også en 
sikkerhetsmargin for cytostatika -kontaminering. Dette har vært gjeldende modifisert teknikk 
fram til seinhøstes 2008. Vi gikk da et skritt videre og innførte sammen med et internasjonalt 
nettverk en lukket teknikk fra Landanger.  
 

Reference List 
 

 (1)  Minsky BD, Mies C, Rich TA, Recht A, Chaffey JT. Potentially curative surgery of 
colon cancer: the influence of blood vessel invasion. J Clin Oncol 1988 Jan;6(1):119-27. 

 (2)  Jayne DG, Fook S, Loi C, Seow-Choen F. Peritoneal carcinomatosis from colorectal 
cancer. Br J Surg 2002 Dec;89(12):1545-50. 

 (3)  Sugarbaker PH. Carcinomatosis--is cure an option? J Clin Oncol 2003 Mar 1;21(5):762-
4. 

 (4)  Verwaal VJ, van RS, de BE, van Sloothen GW, van TH, Boot H, et al. Randomized trial 
of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy versus systemic 
chemotherapy and palliative surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of 
colorectal cancer. J Clin Oncol 2003 Oct 15;21(20):3737-43. 

 (5)  Larsen S.G., Wiig J.N., Dueland S, Flatmark K., Sørensen O, Giercksky K-E. Survival 
after maximal cytoreductive surgery and hipec in peritoneal carcinomatosis. The 
Norwegian Experience from 2003. 5th International Workshop on Peritoneal Surface 
Malignancy Milan 2006. 2006.  
Ref Type: Abstract 

 
 
 
 
 



Supplerende litteratur 
 
 
 
A. Verwaal VJ, van Ruth S, Witkamp A,Boot H van Slooten G, Zoetmulder FAN. Long-term 
survival of peritoneal carcinomatosis of colorectal origin. Ann Surg Oncol 2005; 12: 65-71. 
 
B. Kecmanovic DM, Pavlov MJ, Ceranic MS, Sepetkoviski AV, Kovacevic PA, Stamenkovic 
AB. Treatment of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer by cytoreductive surgery 
and hyperthermic perioperative intreperitonea chemotherapy. Eur J Surg Oncol 2005;31:147-
52. 
 
C. Glehne O, Cotte E, Schreibe V, Sayag-Beaujard AC, Vignal J, Gilly FN. Intraperitoneal 
chemohyperthermia and attempted cytoreductive surgery in patients with peritoneal 
carcinomatosis of colorectal origin. Br J Surg 2004; 91: 747-54. 
 
D. Glehne O, Kwieakowski F, Sugerbaker PH et al. Cytoreductive surgery combined with 
perioperative intraperitoneal chemotherapy for managment of peritoneal carcinomatosis from 
colorectal cancer: a multi-institutional study. J Clin Oncol 2004;22: 3284-92. 
 
E. Esquival J, Sticca R, Sugerbaker P et al. Cytoreductive surgery and hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy in the management of peritoneal surface malignancies of 
colonic origin: A consensus statement. Ann Surg Oncol 2007;14: 128-133. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Antall pasienter og prosedyrer. 

• Tilstander og pasientgrupper: 
Kolorektal kreft (CRC) pasienter utgjør omkring 3586 (2006) nye tilfeller i Norge 
pr år. 
Ved diagnosepunktet har 5-15 % peritoneal carcinomatose (PC) med eller uten 
mer avanser metastatisk sykdom.(synkron situasjon) 
Noen pasienter vil i forløpet etter kurativ operasjon (70 %) utvikle PC som eneste 
spredning (metakron situasjon). 

• I Norge vil estimatene for primær operasjon for primærtumor og PC i en seanse 
med HIPEC være ca 20. 
Antall pasienter som vil kunne ha nytte av operasjon og HIPEC for metakron PC 
vil kunne være ca 15. 

• Metoden er primært utviklet for de meget sjeldne former for abdominalkreft; 
pseudomyxom og mesotheliom og Radiumhospitalet har i 15 år vært med på 
utviklingen av behandling for disse som langsomt har resultert i HIPEC og utgjør 
til sammen årlig ca 10 prosedyrer. 

• Alle inngrep skal være med kurativ intensjon. Imidlertid vil, som alltid, et antall 
reelt vise seg å være palliative. 
Antall kirurgiske prosedyrer vil være en. Antall utredningsprosedyrer vil kunne 
være flere.                



                  Utredning skal redusere flest mulige falske kurative prosedyrer. I denne   
                  sammenheng vil PET-scan være aktuelt. Denne modaliteten har vært i drift i flere  
                  år ved Radiumhospitalet og vil pr dags dato også være i drift ved Haukeland  
                  Universitetssykehus. PET vil i overskuelig framtid bli etablert ved de andre        
                  universitetssykehusene.      

 
• Komiteen kan ikke se at det skulle bli større endringer i det absolutte antall 

pasienter som vil trenge og ha nytte av HIPEC og kirurgisk peritonektomi. 
Imidlertid vil det reelle tall på pasienter endre seg med opprettelsen av senter for 
HIPEC i og med at tilbudet vil bli bedre kjent. Kunnskap og årvåkenhet om 
tilstand og behandling vil også øke og bidra til økt diagnostisering av aktuelle 
pasienter. 

 
3.  Kunnskapsgrunnlaget. 
 

• Utvalget mener at behandlingsmetoden i hovedtrekk med og uten mindre variasjoner 
er etablert behandling. Det finnes en randomisert studie (ref 4) og en rekke serier som 
tilsier at man kan konkluder med at HIPEC er en behandlingsmodalitet som må sies å 
være etablert. Riktignok kunne kunnskapsgrunnlaget vært mer solid, men det påhviler 
senteret en selvfølgelig oppgave i så måte. 

• Det vil ved et slikt senter hele tiden være deler av utredning og behandling som ville 
måtte være utprøvende. Dette skyldes dels at pasientgrunnlaget vil kunne endres noe 
ved bedre diagnostikk og at metoden i seg selv spisses og skreddersys i økende grad i 
takt med nasjonalt og internasjonalt økt kunnskapstilfang. Pasienter underlagt HIPEC 
vil måtte være protokollert og følgelig systematisk gi opphav til ny kunnskap om slik 
avansert behandling. 

• Dette er ikke eksperimentell kirurgi. Deler av det tekniske utstyret og prosedyre- 
relaterte momenter vil alltid som i all klinisk virksomhet være gjenstand for forskning 
– noe også eksperimentelt.  

 
 
 
 
 
 
4. Behandlingstilbudet. 
 
Utvalget mener at behandlingstilbudet i en femårs periode bør bestå av ett senter i Norge. 
Grunnen er at sentralisering også er gjennomført i land vi kan sammenligne oss med (Sverige, 
Nederland og England. Forøvrig er HIPEC et behandlingstilbud nå i alle vesteuropeiske land 
og USA). Videre er dette et tilbud som tilfredsstiller kravet om sjeldenhet. Av det følger at så 
lenge pasientantallet er lavt er det ikke hensiktsmessig med flere sentre. 
En periode på fem år er tilstrekkelig til å skaffe seg den nødvendige erfaring – publisere og 
mangfoldiggjøre resultater hva gjelder inklusjon, eksklusjons kriterier for aktuelle pasienter – 
utredning og behandlings resultater. Det er vesentlig med et slikt krav til senteret om 
kunnskapsproduksjon (forskning) og formidling. 
Skulle antall pasienter øke med tiden – indikasjonene utvides og/eller at tilbudet 
dokumenterer at pasienttilfanget var estimert for lavt skal det tas opp til drøfting om det ikke 
skulle opprette nok et senter i landet. Dersom pasient antallet overstiger 40- 50 pasienter (dvs. 
en prosedyre pr uke) i året vil en slik situasjon oppstå. Fordelen med slik ”konkurrerende” 



sentre er nettopp kritisk fagutvikling. Videre vil nok et senter nyte godt av de ”spinn off” 
effekter slike modaliter som HIPEC behandling vil ha i det kliniske miljøet. En tenker her på 
utvikling av bildediagnostikk, kirurgiske ferdigheter, onkologiske overveielser mht virkninger 
og bivirkninger, tekniske løsninger og håndtering av toksiske legemidler samt 
anestesiologiske utfordringer ved svært langvarige inngrep og postoperativ enhanced recovery 
problematikk etc. Flere senter gir også mening til det politiske målet om fritt sykehusvalg 
gjennom medvirkning av den myndige og opplyste pasient. 
 
5. Tilgjengelighet og sammenhengende pasientforløp. 
 

• Utvalget mener at alle CRC pasienter må få en lik standardisert utredning for å kunne 
fange opp pasienter med synkron peritoneal carcinomatose. Til det må alle pasienter 
før operasjon på eget sykehus utredes med høyoppløselig CT med kontrast. Det må 
utarbeides en standardisert protokoll for CT undersøkelser ved CRC for slippe 
gjentatte undersøkelser av samme type. Dette for å unngå henvisninger og operasjoner 
der PC er tilstede, men hvor pasienten har for avansert sykdom at kurasjon kan bli 
intendert. Der kurativ intensjon er mulig skal pasienten henvises til Senteret. 
Dersom pasienten likevel blir operert lokalt og det påvises PC skal pasienten lukkes 
og ikke behandles videre med kirurgi som ville bestått av fjernelse av det kreft- 
bærende tarmsegment. Det eneste som kan være aktuelt er å legge ut tarm (stomi) for 
å oppheve tarm obstruksjon eller truende tarmobstruksjon (ileus) (ref E). 
For at slik kunnskap skal tilflyte spesialisthelsetjenesten er det nødvendig med: 
a) Utarbeidelse av metodebok – samt eget kapitel i NGICG`s metodebok for CRC/   
    Helsedirektoratets nasjonale handlingsprogram 
b) Egne informasjons og opplæringsseminarer i hvert HF 
c) Eget symposium og/ev innlegg på Kirurgisk Høstmøte. 
 
Alle tiltak må forankres i de Regional Helseforetak med et uttalt ansvar lagt til 
fagdirektørene. 

• Geografisk lik tilgjengelighet kan ikke opprettes på annen måte enn ved at hver 
avdeling som behandler CRC pasienter får det nødvendige kunnskap om tilbudet og at 
retningslinjer skal følges. Dette er Helsemyndighetens ansvar. Metoden er gitt 
ovenfor. 
Dersom retningslinjene viser seg ikke å bli fulgt ved avdelingene må Helsedirektoratet 
ha tiltak rede for å kunne bøte på dette. En effektiv metode er å gjøre kjent at 
avdelingen vil kunne bli fratatt ansvaret for behandlingen av CRC pasientene. 

• Resultatlikhet sikres ved at uredningsmuligheten er likt ved alle avdelinger som tar 
hånd om CRC pasienter og at sentret dokumenterer sine resultater. 

 
 
6 Internasjonalt samarbeid. 

• Det er pr dag dato ingen grunn til å sende pasienter ut av landet for slik behandling.  
 
 
7.  Navn og sted 
 Utvalget foreslår navnet til :Senter for Behandling av peritoneal carcinomatose ved  
 kolorektal kreft – HIPEC senteret 
  Senteret foreslås lagt til Radiumhospitalet/Rikshospitalet da avdelingene der allerede har 
etablert metoden og har lang erfaring med de forskjellige delaspekter ved HIPEC-utviklingen 



De har dokumentert forskning  på behandling av avansert CRC og publisert resultater også 
fra HIPEC behandlingen. 
Senteret opprettes for en foreløpig fem års periode. 

 
 
 
 
8. Kommentarer. 

 
• Radiumhospitalet har siden 1992 langsomt bygget opp en tverrfaglig gruppe for bruk 

av intraperitoneal kjemoterapi med den maligne, men langsomt voksende tumor 
pseudomyxom som modellsykdom. Gruppen er med i et internasjonalt nettverk både 
for metodeutvikling og forskning. Langsomt er metoden optimalisert og i hovedsak 
standardisert til HIPEC, og effekt ikke bare påvist for pseudomyxom, men også for 
pasienter med moderat og begrenset carcinomatose ved CRC som nå representerer 
den største gruppen av pasienter som vurderes for HIPEC. 

• Gruppen består av onkologer med spesialkompetanse innenfor gastrointestinal cancer, 
kirurger, perfusjonister, molekylærpatologer, radiologer, nucleærmedisinere og 
kliniske farmakologer. 

• En doktorgradstipendiat og en postdoc lege er direkte knyttet til den eksperimentelle 
optimalisering av metoden (valg av kjemoterapi, optimal temperatur regulering, 
monitorering osv). 

• Sikkerhetsaspektet er alltid en viktig del av prosedyrer hvor helsearbeidere kan bli 
eksponert for kjemoterapi. Gruppen har sammen med arbeidstaker organisasjoner, 
HMS utvalg og tekniske eksperter vurdert eventuelle risikomomenter ved HIPEC. 
Selv om ingen skader er påvist, ingen opptak hos helsearbeidere eller 
kjemoterapeutika påvist i luft har man likevel valgt den sikreste metode 
(”Landanger”) i nært samarbeid med en fransk gruppe i nettverket. Også i fremtiden 
vil dette være et aspekt av den pågående optimalisering av metoden. 

• Utvalget mener at avdelingen ved Radiumhospitalet/Rikshospitalet har den nødvendig 
robusthet til at behandlingstilbudet vil kunne være stabilt over de aktuelle år og at 
ressurstilgangen vil kunne være tilfredsstillende. Vi kan ikke se at andre 
universitetssykhus pr. dags dato vil kunne stille bedre betingelser enn RH. 
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Hans H. Wasmuth                                     Karl Erik Giercksky 
   (sign)                                                                (sign) 
 
 
 
Lise Balteskard                                             Olav Mella 
    (sign)                                                             (sign) 

 



UTTALELSE OM  
NASJONALE TJENESTER  INNEN 

FUNKSJONELL NEVROKIRURGI  (unntatt epilepsikirurgi) 
 

 
Mandat: 
De Regionale helseforetakene (RHF) er av Helse og omsorgsdepartementet gitt i oppdrag å 
vurdere tjenester innenfor funksjonell nevrokirurgi “ i en helhetlig sammenheng” for de 5 
kommende årene. Unntatt mandatet er epilepsikirurgi.  
 
Med bakgrunn i oppdragsbrevet ble en utredningsgruppe nedsatt. Den består av en 
nevrokirurg fra hvert av de fire RHF-ene, samt en representant fra Brukerorganisjonen.  
Ingen representant fra universitetet ble oppnevnt.  
 
Etter søknad fikk gruppen forlenget svarfrist til 29. mai 2009. 
 
Hva kjennetegner funksjonell kirurgi som her drøftes? 
• Funksjonell nevrokirurgi er kirurgisk behandling som ved hjelp av strøm eller infusjon av 

medisiner direkte påvirker nervesystemet, slik at pasienter med kroniske lidelser får 
mindre plager. 

• Effekten av behandlingen er reversibel. Det vil si, når strømmen slås av eller medisiner 
ikke lenger infunderes, er pasienten tilbake til utgangspunktet uten at skade er påført. 

 
Gruppens sammensetning: 
Jan V. Jørgensen, leder      Helse Midt   St. Olavs Hospital, St. Olav. 
Rune Hennig                   Helse Nord            Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN 
Geir Ketil Røste       Helse Sør-Øst Rikshospitalet, RH 
Juan Robbie Mathiesen *            Helse Vest  Haukeland Universitets Sykehus, HUS 
(*Stedfortreder for Ruby Mahesparan) 
Ragnhild Myklebust                     Brukerorganisasjonen Sør-Øst 
 
Departementets føringer: 
Departementet har bl.a. gitt følgende "veiledning for komiteen": 
 
• "Prosjektet dreier seg i hovedsak om hvordan de fire RHF skal fordele oppgaver og 

samordne sine aktiviteter for å ivareta sitt ansvar (også for de nasjonale tjenestene som 
bare skal utøves i ett eller to RHF). Gruppens RHF-medlemmer representerer derfor hele 
sitt RHF i dette arbeidet, ikke bare den avdeling eller det HF der de i det daglige arbeider. 

• Universitetsrepresentanter og brukerrepresentanter er oppnevnt for å ivareta interesser og 
behov for henholdsvis universitetsfunksjoner og brukere.  

• Selv om det enkelte medlem representerer sitt RHF eller (for bruker- og 
universitetsrepresentanter) sin institusjon/gruppe, forventes at man i utforming av 
standpunkter tar inn over seg de samlede konsekvenser for landet som helhet." 
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Gruppens arbeidsform: 
Gruppen har avholdt to møter, hhv 23.04.09 og 11.05.09. Mellom møtene og i etterkant av 
disse, har medlemmene kommunisert pr. mail.  Det ble tidlig klart at det ikke var enighet i 
gruppen. 
 
Gruppens mandat knytter seg til å beskrive og kommentere følgende punkter: 
1) Pasientgrupper der funksjonell nevrokirurgi er aktuelt 
2) Kunnskapsgrunnlaget 
3) Pasientgrupper aktuelle for nasjonal behandlingstjeneste 
4) Sammenhengende pasientforløp og geografisk likebehandling 
5) Internasjonalt samarbeid 
6) Navn på behandlingstjeneste 
7) Supplerende innspill på fritt grunnlag 

 
Spørsmålene 1-4 behandles samlet. 
 
Kirurgiske teknikker og pasientgrupper: 
I Deep brain stimulation (DBS) er i dag en etablert kirurgisk behandling for enkelte 
pasientgrupper så som Mb. Parkinson, essensiell tremor og dystonier.  
  
Indikasjonsstillingene for DBS vil sannsynligvis utvides til andre pasientgrupper i løpet av de 
neste 5 årene. 
 
II Smertebehandling med implantering av elektroder (eks. ryggmarg-  og 
hjernebarkstimulering) anvendes idag ved invalidiserende smerter av ulike typer og årsaker. 
 

Øvrige felt innen smertebehandling, som lesjonell kirurgi av ryggmarg (cordotomi), intracranielle lesjoner 
(glycerolinjeksjoner, nerverotkompresjoner ved trigeminusnevralgi), ikke lesjonell kirurgi ved nevralgier 
(mikrovaskulær dekompresjon/transposisjon etc.), ble ikke diskutert. 

III Pumpebehandling med  infusjon av medikament(er) i nervesystemet anvendes mot 
muskelspasmer (Baclofen) og smerter (Baclofen eller morfin) 
 

     IV Perifer nervestimulering (N. vagus og N. phrenicus) anvendes ved intraktabel epilepsi og 
spesielle årsaker til respirasjonslammelse  

 
Pasientgrupper – der funksjonell nevrokirurgi er etablert i Norge og internasjonalt 
a. Parkinsons sykdom (DBS) 
b. Dystonier (DBS) 
c. Essensiell tremor (DBS)  
d. Kroniske smertepasienter (elektrisk ryggmargsstimulering, medisininfusjon) 
e. Spastisitet (medisininfusjon) 
f. Undergruppe av epileptikere (vagusnervestimulering) 
g. Respirasjonslammelse, eks. etter tverrsnittskader (phrenicusnervestimulering) 
   (St. Olavs Hospital har operert 2 pasienter) 
 
Pasientgrupper – der funksjonell nevrokirurgi kan være aktuell behandling i Norge i 
løpet av de neste 5 år.  
h. Psykiske funksjonsavvik (eks. tvangsnevroser, Tourettes syndrom, depresjon) (DBS) 
i. Undergruppe av epileptikere (DBS) 



 3

j. Kroniske smertepasienter (DBS, cortical stimulering) 
k. Spiseforstyrrelser (megarexi/anorexi) (DBS) 
l. Invalidiserende hodepine (DBS) 
 
2. Kunnskapsgrunnlaget 
Generelt har de nevrokirurgiske avdelingene i Norge bygget opp et behandlingstilbud som 
baserer seg på et naturlig behov for helsetjenester, slik også innenfor funksjonell nevrokirurgi. 
 
Kompetanseoppbyggingen har skjedd ved at interesserte kirurger gjennom studier kombinert 
med nasjonalt og internasjonalt samarbeid, har tilegnet seg kunnskaper. 
 
Ingen sentre (heller ikke utenlandske) har et komplett tilbud innen funksjonell nevrokirurgi. 
Dette skyldes at det stadig utvikles nye teknikker og at det etablertes nye indikasjonsstillinger. 
Dette tar tid å kvalitetssikre og deretter å spre kunnskap og erfaring til andre. Norske 
avdelinger (som andre) har derfor i stor grad tatt opp veletablerte teknikker og forskningen 
har naturlig nok vært begrenset ved den enkelte avdeling av årsaker som er nevnt over. 
 
 
Gruppen var delt i synet på: 
I Deep Brain Stimulation (DBS): 
 
Pasientene under a, b, og c behandles med DBS og er etablerte pasientgrupper for denne type 
behandling. Dagens behov er i størrelsesorden ca. 50 operasjoner pr. år, men forventes å stige 
til 60-70 bare i disse gruppene i løpet av en 5-års periode. Dette skyldes en forventet lengre 
levealder og ønske om kirurgisk behandling tidligere i sykdomsfasen. 
  
Behovet for DBS kan bli betydelig større på sikt dersom diagnosegruppene nevnt i punktene 
h-l etableres. Alle disse pasientgruppene vil imidlertid ikke komme til i løpet av de neste 5 
årene. 
 
Diskusjon: 
Gruppen er enig i at DBS er en etablert behandlingsform ved de nevrologiske lidelsene nevnt 
tidligere i punktene a-c.  
 
Det er videre ingen diskusjon om at alle HF har investert i utstyr (nær identisk i Helse Vest, 
Midt og Nord) og at regionene har investert mye i å lære opp personell. 
 
Helse Vest og Midt mener de har et tilstrekkelig antall pasienter til å opprettholde sitt DBS-
tilbud.  
 
Helse Nord mener de i sin region har et tilstrekkelig antall pasienter, kompetanse og 
forskningsbakgrunn til å starte slik behandling og viser samtidig til Departementets 
oppdragsdokument (fra 2003/04) til RHF-ene med beskjed om oppstart av slik behandling i 
alle helseregioner. Dette ønsket har de har forholdt seg til med innkjøp av utstyr og opplæring 
av personell.  
 
Helse Nord vil fortsette å bygge tette samarbeidsavtaler med Helse Midt rundt DBS-
behandling for sine pasienter for på den måten å sikre pasientene optimal behandling og seg 
selv best mulig opplæring. 
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Helse Vest og Midt ser ikke behov for at det etablereres et nasjonalt tilbud. DBS kan drives 
med forsvarlighet av alle sentra som i dag er i gang.  Helse Vest er også positive til at Helse 
Nord kan etablere et tilbud dersom pasienttallet er tilfredsstillende. 
 
Helse Vest mener at det som kriterium bør være et dokumentert behov for ca. 10 inngrep pr. 
år, over tid. Tallet er valgt fordi det tilsvarer ett inngrep pr. måned i arbeidsmånedene, hvilket 
Helse Vest anser som tilstrekkelig for å opprettholde nødvendig rutine. Sjeldnere inngrep vil 
etter deres mening gå på bekostning av kvalitet og sikkerhet, samt redusere muligheter for 
forskning og fagutvikling. 
 
Helse Nord mener det er mulig å opprettholde en fullt forsvarlig aktivitet selv om 
befolkningstallet i deres region pr. i dag tilsier et behov på 6-8 pasienter i de etablerte 
gruppene for DBS-behandling. Dette tallet vil Helse Nord øke i et tett samarbeid med Helse 
Midt ved at pasienter fra denne regionen også inkluderes. 
 
Helse Sør-Øst ved Rikshospitalet ønsker virksomheten knyttet til DBS organisert som en 
LANDSFUNKSJON ved sitt sykehus alene (se separat søknad som vedlegg).   
 
Etter diskusjon i gruppens møter, ble det fra RH´s side innledningsvis akseptert to sentre, 
senere for at de tre som var etablerte i dag kunne få fortsette sin aktivitet. Dette fordi RH anså 
Helse Vest og Helse Midt å ha lange stereotaktiske tradisjoner og erfarne behandlingsteam.  
 
RH understreker viktigheten av bred kompetanse som bygges over år, noe som også har 
gjenspeilet seg i sykehusets kliniske resultater ved DBS-kirurgi. Bred kompetanse fører også 
gjerne til et sterkere forskningsmiljø med større gjennomslagskraft vis à vis bevilgende 
instanser. Sykehuset understreker at god forskning ofte er kostbar å drive og at ett senter vil 
ha større muligheter til å lykkes i å finne økonomisk støtte enn om flere søker midler.  
 
RH gir videre sin tilslutning til Helse Vest i deres synspunkter om ikke å krysse en nedre 
aktivitetsgrense på 10 DBS-pasienter pr. år. 
 
RH hevder å ha spesielle forutsetninger for å vurdere nye anvendelser av DBS, bl.a. hos 
pasienter med epilepsi og depresjoner. Dette fordi sykehuset allerede driver 
epilepsikirurgi og fordi det har en Psykiatrisk avdeling med særlig interesse for 
depresjonsforskning.  
 
Gruppen har selvsagt ingen innvendinger mot at RH etablerer forskningsaktivitet knyttet til 
disse pasientgruppene. 
 
Samtidig synes det like klart at St. Olavs Hospital har de beste forutsetninger for å drive 
tilsvarende forskning på effekter av DBS hos pasienter med hodepine. Trondheimsmiljøet har 
i snart 50 år hatt et betydelig forskningsmiljø knyttet til denne pasientgruppen. 
 
Helse Vest, Midt og Nord hevder at hvert universitetssenter må få likeverdige muligheter til å 
drive forskning, og denne muligheten må tuftes på de spesielle forutsetninger og interesser 
hvert senter har.  
 
Helse Nord hevder at sentralisering av DBS-behandling vil føre til begrensninger til å ta i 
bruk egne forskningsresultater. Et eksempel er den rammefrie stereotaktisk teknikk som er 
utviklet på UNN og som sykehuset har betydelig erfaring i bruken av. Rammefri teknikk 
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rapporteres nå brukt ved flere internasjonale sentre til DBS kirurgi og her har UNN en 
betydelig kompetanse de ikke får ta i bruk dersom sykehuset ikke får drive DBS-behandling. 
(Mer om rammefri stereotaktisk kirurgi under kapittelet ” Supplerende innspill på fritt 
grunnlag”) 
 
Avslutningsvis opplyses at St. Olavs Hospital, og UNN ved oppstart av DBS, vil etablere en 
klinisk oppfølging for raskest mulig å fange opp forskjeller i behandlingskvalitet disse to 
sentrene imellom. 
 
Lederen for gruppen kommenterer: 
DBS operasjonene som utføres både på Haukeland, ved St. Olavs Hospital og på 
Rikshospitalet synes å ha like god kvalitet, selv om antallet pasienter varierer. Rikshospitalet 
opererer 30 i året, Haukeland og St. Olav; 10 hver. Ved St. Olavs Hospital kan antallet 
pasienter som trenger DBS-behandling enkelt økes, da flere til enhver tid står på venteliste. 
En antar at dette også er tilfelle andre steder. 
 
Alle sentre har et velfungerende tilbud til denne pasientgruppen. Alle aktører har hatt de 
samme samarbeidspartnere å støtte seg til i opplæringsfasen og alle deltar på de samme 
nordiske og internasjonale kongressene.  
 
Alle helseforetakene har investert store beløp til innkjøp av utstyr og opplæring av team som 
skal samarbeide.  
 
Antallet DBS prosedyrer vil øke fremover bl.a. fordi befolkningen blir eldre og fordi nye 
indikasjonsstillinger kommer til. Pasientvolumet vil være tilstrekkelig i alle regioner.  
 
Selv om DBS utad anses å være "high-tech", er dette en prosedyre som nå er innkjørt ved 
Haukeland, St. Olavs Hospital og Rikshospitalet over flere år og er ved hvert senter en 
naturlig del av vår daglige virksomhet.  
 
Er en interessert og holder seg oppdatert innenfor utviklingen av DBS, vil det ikke være noe 
problem å operere selv om antallet midlertidig skulle synke under 10 inngrep pr. år.  
Kvalitet og sikkerhet er til enhver tid tuftet på den enkelte operatørs samlede erfaringer og 
trygghet.  
 
Hvis man føler seg usikker foran et inngrep, hva enten det skyldes lite erfaring, ny 
indikasjonsstilling eller nytt/oppdatert utstyr for å nevne noen eksempler, kan man - slik en 
alltid har gjort - avtale hjelp fra en kollega som har den erfaringen en selv mangler. Det er 
alltid tid til dette rundt disse pasientgruppene der alle inngrep er planlagt i detalj! 
 
Hvis det likevel viser seg at pasientgrunnlaget blir for lite, får man vurdere i samråd med sin 
avdelingsledelse og sykehuset, om virksomheten skal fortsette. Dette gjelder for mange felt 
innenfor vårt fag - da mye av det vi ellers gjør - ofte kun er noen inngrep pr. år. 
 
Det ønskes oppstart av DBS i Tromsø og de har allerede investert store summer i opplæring 
av personell og i innkjøp av utstyr. Det er estimert et behov for 6-8 DBS operasjoner pr. år i 
startfasen. Professor Rune Hennig, som vil ha hovedansvaret, har hatt studieopphold i 12 
måneder hos prof. Benabid (som utviklet DBS-teknikken) i Grenoble, Frankrike. I løpet av 
dette året har han deltatt ved nesten 3 ganger flere DBS operasjoner enn det RH gjør årlig! 
Han har derfor et utgangspunkt som ingen av de andre sentrene har hatt ved oppstart av DBS.  
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Jeg gjentar igjen, effekten av funksjonell nevrokirurgi som vi her snakker om er reversibel! 
Når strømmen er borte, er pasienten tilbake til utgangspunktet uten at vedkommende er påført 
varige mén. (Dette står i sterk kontrast til mye av det øvrige vi gjør i nevrokirurgien). 
 
Det kreves ellers ingen store summer for å drive forskning innenfor området, og det både kan 
og bør stimuleres til dette ved alle universitetssykehusene. 
 
 
Gruppen konkluderer vedr DBS: 
• DBS er en god og etablert behandlingsform  

• Ingen av sykehusene har behov for nyinvesteringer for å drive eller starte aktiviteten 

• Helse Sør-Øst ønsker nasjonal funksjon hva angår DBS (se søknad), men er åpne for at 
etablerte sentre fortsetter sin virksomhet 

• Helse Sør-Øst hevder at ett senter vil kunne etablere et bredere forskningsmiljø og sikre 
bedre finansiering enn flere små. Helse Nord og Helse Midt er uenig i dette og viser bl.a. 
til egne forskningsresultater.  

• Helse Sør-Øst støtter av årsaker som er nevnt over, ikke oppstart av DBS i Tromsø 

• Helse Vest stiller seg åpent for regionalisering (og er  innstilt på at Helse Nord starter 
DBS) forutsatt at sykehuset over tid kan vise til et volum på minst 10 pasienter pr. år. 

• Rikshospitalet og Haukeland hevder at det må være et minimumstall på inngrep utført pr 
år for å sikre god kvalitet ved DBS-kirurgi 

• Helse Midt og Helse Nord ønsker å samarbeide om felles pasienter, for å sikre et 
forsvarlig volum og for å kunne drive felles forskningsprosjekter.  

• St. Olav og UNN hevder at DBS kan drives med samme kvalitet i Tromsø, både i en 
opplæringsperiode og på sikt. Disse sentrene ønsker at DBS-behandling forblir et 
regionalisert ansvar. 

 
II   Smertebehandling  
Bakstrengsstimulering av ryggmargen med strøm.  SCS (Spinal Cord Stimulation) 
er et behandlingstilbud ved enkelte invalidiserende smertetilstander og refraktær angina 
pectoris. St. Olavs Hospital har bl.a. mer enn 30 års erfaring med denne behandling. 
 

Konklusjon: 

-For SCS-behandling er alle helseregionene enige om at de fortsatt tar hånd om sine pasienter. 

 
Diskusjonen vedrørende smertepasienter: 
RHs syn er at spesielt vanskelige og sjeldne pasienter innen gruppen bør sentraliseres dit, for 
eksempel smertepasienter som behandles med cortical (hjernebark-) stimulering.  
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UNN hevdet å ha tilstrekkelig kompetanse rundt behandling av smertepasienter, og så ingen 
grunn til sentralisering av en så beskjeden pasientgruppe. Generelt gjelder at svært sjeldne 
tilstander henvises til norske eller internasjonale sentre som har tilstrekkelig kompetanse 
dersom den ikke finnes i helseregionen.  
 
HUS på sin side ikke var fremmed for at enkelte ”spesialtilfelle” eller der det var aktuelt med 
ny og kanskje meget sjelden behandling, kunne sentraliseres. 
 
Ved St. Olavs Hospital er det ved Nevrologisk avdeling et Nasjonalt kompetansesenter 
innenfor hodepine og dette har et godt samarbeide med Nevrokirurgisk avdeling.  Det drives 
funksjonell stimulering på forskjellig vis ved bl.a diverse  smertetilstander (nevralgier, Cluster 
headache, hemicrania continua). Nylig er det publisert en artikkel om sistnevnte i ”Functional 
Neurology, Vol.XXIV- No 1-. Jan.-March 2009, page 53 – 59. Electrical stimulation in headache treatment. 
For separate headache(s) or for headache generally? O.Sjaastad, T. Fredriksen, J.V. Jørgensen” 
 
Det er også under forberedelse å høste erfaringer ved DBS-behandling av div. 
smertetilstander, bl.a. Cluster headache (en spesiell hodepineform) ved St. Olavs Hospital. 
 
Også St. Olavs Hospital mener at så små pasientgrupper vi her snakker om, ikke bør 
sentraliseres. Dette vil føre til en ekstrem spesialisering hvor f. eks. RH får ansvar for de få 
pasienter som kan ha nytte av cortical stimulering, St. Olav for funksjonell DBS stimulering 
ved Cluster hodepine etc.  
 
Dette blir en meningsløs oppdeling av behandlingsansvar, ikke minst for gruppen av 
smertepasienter som ofte har en ytterst sammensatt problemstilling som ofte skal behandles 
av ulike fagfolk over tid og i et miljø som kjenner pasienten godt. 
 
 
KONKLUSJON vedrørende smertebehandling: 
• Helse Midt og Helse Nord mener behandlingen av smertepasienter skal skje regionalt. De 

ytterst få pasienter helseregionen ikke kan behandle, blir henvist som tidligere til andre 
norske- eller internasjonale sentre som har behandlingstilbud. 

• Helse Sør-Øst ønsker nasjonal funksjon for enkelte sjeldne smertetilstander som bl.a. kan 
ha nytte av cortical stimulering. Helse Midt og Helse Nord støtter ikke dette ønsket av 
årsaker nevnt over. 

• Helse Vest er åpen for at enkelte sjeldne smertetilstander kan sentraliseres uten at dette er 
presisert nærmere. 

 
III  Baclofenpumpebehandling ved spastisitet. 
Pasientgruppen omfatter ryggmargsskader, multiple sklerose, og barn og voksne med cerebral 
parese. 
 
Pasienter med spastiske muskler (der stivhet og smerter i muskulatur er fremtredende) kan 
behandles med implantasjon av Baclofenpumper som har dokumentert god effekt. 
Behandlingen tilbys i dag barn og voksne ved alle universitetssykehusene. 
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RH var tidlig ute med å tilby barn denne behandlingsformen og fremhever barn som en 
spesiell og fåtallig undergruppe, med egne krav og behov. RH hevdet å ha de beste 
kvalifikasjonene for å drive denne virksomheten hos barn og ønsker seg dette som en nasjonal 
funksjon. 
 
St. Olav og UNN uttalte at de opererer vel så mange barn pr. år som voksne, og at man 
utrednings- og oppfølgingsmessig følger internasjonale retningslinjer. St. Olav og UNN har et 
godt tverrfaglig samarbeid ved Barneklinikken/Barneavdelingen, med barnenevrolog, 
ortoped, fysioterapeut, nevrokirurg, lærere og logoped for å nevne noen eksempler.  
 
Implantasjonen av Baclofenpumpene foregår i prinsippet på nøyaktig samme måte hos barn 
som hos voksne. Det er den løpende daglige vurderingen over uker og år som er viktig.  
 
At RH er bedre skikket til å ta seg disse barna ble betvilt av Helse Nord og Helse Midt. Helse 
Vest som også har et godt oppbygd barneteam, støtter synspunktet til Helse Nord og Helse 
Midt,  
 
Konklusjon: 
• Voksne pasienter med behov for implantering av Baclofenpumpe kan få behandling 

regionalt. 

• Helse Sør-Øst ønsker at barn med denne tilstanden skal henvises til RH. Helse Vest, 
Helse Midt og Nord er uenig i dette og hevder de har tilstrekkelig kompetanse.  

 
IV  Stimulering av perifere nerver; i praksis N. vagus. 
Vagusnervestimulering er en etablert og forholdvis enkel kirurgisk behandling, som utføres 
ved alle de aktuelle avdelinger. Tilbudet gis undergrupper av epileptikere som har en 
refraktær epilepsi og som stort sett primært har vært utredet med tanke på konvensjonell 
epilepsikirurgi ved RH/SSE. 
 
Konklusjon: 
Det er enighet i gruppen om at implantering av vagusnervestimulator kan skje regionalt. 
 

------------ 
 
BEHANDLING AV SØKNAD OM LANDSFUNKSJON INNENFOR DBS FRA RH 
Vedr. spørsmål 3: 
Rikshospitalet sendte inn søknad med ønske om Landsfunksjon for Dyp Hjernestimulering 
(DBS) i forkant av de bebudede møtene om ”Nasjonale tjenester”. Søknaden fra RH ble ikke 
behandlet i departementet, men sendt lederen for arbeidsgruppen i ”Funksjonell nevrokirurgi” 
med ønske om uttalelse derfra. 
 
HOD skriver:  
”Søknaden oppfattes derfor i all hovedsak å dreie seg om forhold utredningsgruppen allerede 
er bedt om å uttale seg om. Søknaden oversendes med anmodning om at den vurderes i det 
videre arbeidet.” Videre anmodes om at utredningsgruppen ”konkret tar stilling til innholdet i 
søknaden.” 
 
KONKLUSJON: 
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Helse Vest, Midt og Nord støtter ikke denne søknaden.  
 
5. Internasjonalt samarbeid 
Spesialisert medisin har utviklet seg ved at interesserte helsearbeidere enten selv, eller ved å 
ta med egne pasienter, hospitere eller invitere kollegaer, har lykkes i å etablere nye teknikker 
på egen arbeidsplass.  
 
Slik skjedde og slik vil eventuell ny oppstart av DBS skje i Norge. Slik vil det også fortsette 
når nye teknikker og pasientgrupper skal inkluderes. RH mener at dette sykehuset alene er 
best skikket ikke bare i å ivareta etablerte DBS-teknikker, men også å ha eneansvar for 
oppstart av DBS hos nye pasientgrupper. Ingen av de andre helseregionene støtter dette synet.  
 
 
6. Navn på behandlingstjeneste. 
Gruppen - med unntak av RH- mener at det ikke er aktuelt med noen landsfunksjon innenfor 
funksjonell nevrokirurgi. 
 
 
7. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
 
SLUTTBEMERKNINGER fra St. Olavs Hospital. 
Funksjonell nevrokirurgi i Norge har utviklet seg naturlig ut fra behov og interesser ved de 
enkelte nevrokirurgiske avdelinger.  
 
Sentralisering vil føre til at et regionalisert kompetanse- og behandlingstilbud i Norge vil 
nedlegges på et eller flere steder og at Helse Nord ikke får etablert et tilbud. 
  
Funksjonell nevrokirurgi er i rivende utvikling og det bør legges til rette for at miljøer med 
spesielle forutsetninger får drive forskning og utvikling de har gode forutsetninger for. 
 
St. Olavs Hospital har over år bygd opp et godt fungerende DBS team og har fått gode attester 
fra internasjonale kolleger som har besøkt sykehuset. Avdelingen har samarbeidet, 
samarbeider og vil fortsette å samarbeide med internasjonale sentra slik bl.a. referanse til 
nedenstående artikkel bekrefter: 
 
”Stereotactic and Functional Neurosurgery, Vol.80, 1-4, 2003: 

Movement Disorders 

A Quick and Universal Method for Stereotactic Visualization of the Subthalamic Nucleus before and after 
Implantation of Deep Brain Stimulation Electrodes 
Marwan I. Hariz, Paul Krack, Roger Melvill, Jan V. Jorgensen, Wolfgang Hamel, Hidehiro Hirabayashi, 
Mathieu Lenders, Nils Wesslen, Magnus Tengvar, Tarek A. Yousry” 

 
Helse Midt gjennomgår nå sitt DBS materiale, og som vil bli publisert i løpet av året. 
 
St. Olavs Hospital vil være med i oppstarten av DBS i Tromsø. Sykehuset håper også at våre 
kolleger fra de andre norske sentrene kan bidra hvis de blir forespurt. UNN med sitt team, har 
besøkt St. Olavs Hospital flere ganger og deltatt under DBS operasjoner.  



 10

 
 
SLUTTBEMERKNINGER fra UNN 
UNN ønsker oppstart av DBS i Tromsø og St. Olavs Hospital har sagt seg villig til å delta 
ikke bare under etableringen, men fremover på permanent basis. 
 
Internasjonale kolleger har også sagt seg villig til å være med (bl.a. dr. Napoleon Torres fra 
Grenoble og spesiallege Niels Sunde fra Århus, for å nevne et par navn.) 
 
Videre vil samarbeidet skje med Medtronic. Dette firmaet har levert det meste av utstyret som 
anvendes, og har deltatt meget aktivt under opplæring av personell, bl.a. ved St. Olavs 
Hospital.  
 
UNN vil få tilsvarende støtte og opplæring bl.a. av Frans Gielen, Medtronic, som har en 
enestående og mangeårig erfaring med å hjelpe sentre i Europa, ikke bare i oppstartfasen, men 
også over tid. Han vil komme til Tromsø så ofte sykehuset føler behov for det. Det er derfor 
ingen grunn til å tvile på at resultatene vil være på linje med de beste sentrene i Europa.  
Hva angår DBS, begynner derfor UNN ikke DBS-behandling der de andre norske sentrene 
begynte, men med den presisjon og de kvalitetsmål som de beste har i dag! 
 
St. Olavs Hospital og UNN vil øke samarbeidet fremover rundt pasienter fra Nord- og Midt-
Norge og på den måten oppnå et enda større volum.  
 
UNN har i mer enn 10 år utført stereotaktisk kirurgi (annet enn DBS) med rammefritt 
stereotaktisk utstyr. Dette utstyret er utviklet, laget og tatt i bruk på UNN og mer enn 1000 
pasienter er hittil behandlet. Denne tekniske utviklingen har ført til flere vitenskaplige 
arbeider, to internasjonale patenter og en doktorgrad. Ingen andre norske sentre har ennå tatt 
teknikken i bruk, men som nevnt tidligere tar flere og flere internasjonale sentre den i bruk, 
også innenfor DBS-kirurgi. Nærmeste senter som har rapportert om dette er Lund i Sverige. 
 
Forskningsarbeidet  som har ført frem til nyutviklingen har skjedd innenfor ordinær arbeidstid 
- og det er ikke på noe tidspunkt søkt om økonomiske midler! 
 
Utviklingen har imidlertid spart helsekroner slik at stereotaktiske inngrep ved. f. eks. 
hjernesvulster kan skje uten ramme (som andre norske sykehus bruker). 
 
Dette sparer tid og kapasitet på røntgenavdelingen fordi pasienten kan bruke medbrakte 
røntgenbilder under operasjonen! Med stereotaktiske rammer må pasienten ta nye CT/MR 
bilder dagen de blir operert. 
 
UNN hevder derfor at sykehuset har en betydelig kompetanse også fremover innen teknisk 
utvikling av fremtidig DBS-utstyr! 
 
Helse Nord gjentar imidlertid at det har kjøpt inn en stereotaktisk ramme fordi UNN 
ikke ønsker å fravike teknikken som ellers brukes i Norge. Stereotaktisk ramme til DBS 
kirurgi er for øvrig den mest presise teknikk pr. i dag og anbefales, inntil videre, brukt 
ved nær sagt alle sentre internasjonalt. 
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UNN og St. Olavs Hospital vil avslutningsvis presisere at alle norske nevrokirurgiske miljøer 
samarbeider svært godt i det daglige med en naturlig flyt av pasienter til det eller de sentre 
som har det beste behandlingstilbudet til enhver tid. 
  
Det er ellers fritt sykehusvalg i Norge, og en må regne med at pasientene søker det stedet de 
har tillit til.  
 
Våre avdelingssjefer vil selvsagt påse at den virksomheten som gjøres, fortsatt gjøres i 
henhold til forsvarlige standarder. 
  
Nåværende organisering gir en rasjonell utnyttelse av tilgjengelige ressurser, men like viktig 
som teknisk optimal behandling er at et regionalisert tilbud best ivaretar pasientenes og 
familienes psykososiale behov gjennom hele behandlingsløpet. 
 
 
SLUTTBEMERKNINGER fra HUS: 
Vi mener at DBS for bevegelsesforstyrrelser nå er en etablert behandlingsform, som allerede i 
dag beherskes på flere av regionssykehusene. Det totale antall pasienter i Norge er ikke lite 
(50 i 2008), og behovet forventes å ha en viss stigning de kommende år. Alle 
regionssykehusene har det nødvendige tekniske utstyr. Etter vårt syn er det da intet tvingende 
behov for sentralisering. Det har kanskje vært det da behandlingen startet opp i Norge på 
begynnelsen av 90-tallet, men ettersom behandlingen har vunnet fotfeste og 
pasienttilstrømmingen har øket som følge av flere henvisninger, er aktiviteten vel fungerende 
på tre regionssykehus. 
 
HUS har stereotaktisk tradisjon fra 1983 og har i samme tidsrom drevet kirurgi for 
bevegelsesforstyrrelser – lesjonelle inngrep de første ti år, deretter DBS. HUS var det andre 
sykehus i Norge som startet med DBS, like etter RH. 
Alt nødvendig utstyr og personell er nå på plass og velfungerende. 
 
DBS-prosedyrene er svært komplekse (heller enn kompliserte), med uvanlig mange ledd, 
detaljer og involvert personell – (nevrokirurg, nevrolog, nevrofysiolog, nevroradiolog, 
operasjonspersonale) og dermed tilsvarende mange feilkilder. For å opprettholde en rutine og 
være vant med prosedyren, ser vi det derfor nødvendig med et visst minimumsantall. Det er 
vår oppfatning at dette antallet bør være på 10 operasjoner pr. år, forutsatt et noenlunde likt 
operasjonsteam fra gang til gang. Tallet samsvarer med en pr. måned i arbeidsmånedene, og 
vi oppfatter altså dette til å være tilstrekkelig, men heller ikke mer.  
Om antallet synker under dette, er det grunn til bekymring. Tatt i betraktning prosedyrens 
kompleksitet og antallet personer og faggrupper involvert, er det vår oppfatning at rutiner, 
familiaritet og arbeidsvaner vil lide, og mulighetene for feil stige. Vi har dog intet 
vitenskaplig belegg for at tallet 10 er det korrekte. Det eksisterer dog rikelig med 
dokumentasjon på forholdet mellom volum og kvalitet. 
 
Vår konklusjon er da at vi oppfatter antallet DBS-inngrep i Norge så høyt og aktiviteten så 
etablert at sentralisering ikke er nødvendig. Men samtidig er prosedyren så kompleks og 
antallet ikke høyere at det bør utvises tilbakeholdenhet med å fordele det som er av pasienter 
på for mange sentra. 
 
Vi støtter altså en regionalisering av DBS-aktiviteten,. 
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SLUTTBEMERKNINGER fra Rikshospitalet 
Det ble bedt om tilbakemeldinger vedr. rapporten fra alle RHF med frist innen 26.05.09. 
Ved fristens utløp forelå ingen uttalelse eller kommentarer til denne rapporten fra RH.  
 
Dersom Rikshospitalet sender supplerende dokumentasjon -som gruppen ikke har sett 
og som Departementet vektlegger- ber jeg som leder av gruppen om at disse 
dokumentene returneres meg og at gruppen får lese dem og kommentere dem slik RH 
har hatt anledning til omkring det som her presenteres. I så fall ber vi samtidig om ny 
tidsfrist for uttalelse. 
 
AVSLUTNINGSVIS bemerkes: 
All aktivitet i norsk nevrokirurgi er lagt til få hender i en meget gjennomsiktig struktur og i et 
miljø der arbeidet fortløpende kvalitetssikres og publiseres. 
 
Gruppen - med unntak av Helse Sør-Øst- mener det innenfor funksjonell nevrokirurgi, 
ikke er behov for å opprette nye landsfunksjoner de neste 5 årene.  
 
Funksjonell nevrokirurgi bør fortsatt være regionalisert. 
 
 
SLUTTBEMERKNINGER fra Brukerorganisasjonen 
Brukerrepresentanten fra Helse Sør-Øst, Ragnhild Myklebust uttaler: 
 
”Jeg har lyst til å få komme med en liten kommentar til dette arbeidet. Dette er også ståstedet 
til hele Brukerutvalget i Helse Sør-Øst. 
 
Når det gjelder fordeling av helsetjenester så står det at denne skal være rettferdig og 
likeverdig med en rimelig geografisk spredning. Dette skal være bærende elementer i norsk 
helseforvaltning. Videre er det viktig å sikre en forsvarlig helsetjeneste med en rasjonell 
utnyttelse av tilgjengelige ressurser.  
 
Om den funksjonelle nevrokirurgien skal være på et sted eller i alle regionene, er for meg 
veldig vanskelig å si noe om. Men det jeg kan si er at fra en brukers ståsted er det aller 
viktigste at vi som pasienter blir tatt på alvor og at vi ikke blir kasteballer mellom dere som er 
profesjonelle utøvere av faget. Ofte opplever vi nok at vi blir brukt som gisler i dette arbeidet 
og det er ingen god følelse! 
 
Det er viktig å huske på at det er pasienten som skal være i sentrum!” 
 
 
Trondheim, 29. Mai 2009 
 
Med hilsen        
 
 
Jan V. Jørgensen,  
Leder for gruppen 
Funksjonell nevrokirurgi       
Helse Midt-Norge 
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Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.  

Generelt: 
I dag er nasjonale helsetjeneste for hemangiomer og vaskulære malformasjoner lagt til 
plastikkirurgisk avdeling, Rikshosptitalet, med interdisiplinært samarbeid med ØNH 
avdelingen, Hudavdelingen, Barneavdelingen, Ortopedisk avdeling, Øyeavdelingen (Ullevål 
sykehus), Kar-thoraxkirurgisk avdeling og Radiologisk avdeling. Det har vært vanskelige 
driftsforhold pga den interne organiseringen og manglende ressurser på Rikshospitalet. 
Utredningsgruppen har gått igjennom fremtidig organisering av nasjonale helsetjenester for 
hemangiomer og vaskulære malformasjoner etter et mandat, del I, del II og del III. Premiss 
for utredningen er at det skal være en landsfunksjon for hemangiomer og vaskulære 
malformasjoner ved Oslo Universitetssykehus. Det er over mange år opparbeidet stor 
kompetanse vedrørende disse tilstander ved Rikshospitalet og det er viktig å opprettholde 
landsfunksjonen ved Rikshospitalet. 
 

Pasientgruppe  
Hemangiomer og vaskulære malformasjoner (ICD: D18.0, D18.1, Q27.8, Q27.3). Ikke alle 
disse tilstander trenger behandling ved Rikshospitalet.. Selekterte grupper bør henvises til 
landsfunksjonen: 
 

1. Hemangiomer med funksjonelle/skjemmende betydning lokalisert i relasjon til 
nese, øye, luftveier, indre organer og ved hjertesvikt problematikk. Rask uventet 
progresjon. 

2. Vaskulære malformasjoner: Venøse, arterovenøse og lymfatiske med 
funksjonell/skjemmende betydning og differensial diagnostisk betydning.  

 
Kapillære vaskulære malformasjoner (nevus flammus)og enkle hemangiomer bør kunne 
behandles lokalt og regionalt.  
 
Pasientene utredes og behandles konservativt eller med kirurgiske og 
intervensjonsradiologiske teknikker. 



 

 4

Kirurgisk klinikk  
Olav Kyrres gt. 17 
7006 Trondheim 

 
Telefon: 73867476 
Telefaks: 73867428 

 
St. Olavs Hospital HF 

Olav Kyrres gate 17 
7006 Trondheim 
Org.nr: 883 974 832 

Bankgiro: 8601.05.10270 
Telefon: 73 86 80 00 
Telefaks: 73 86 72 27 
 

 

Incidens 
I litteraturen angis incidensen: 

Hemangiomer (endoteliale benigne svulster) :2-3 % av 60.000 nyfødte per år, 20 % 
har mutiple hemangiomer, 10- 20% går ikke i involusjon, 60% i hode-halsområdet  
 
Vaskulære malformasjoner (medfødte misdannelser): 

Venøse vaskulære malformasjoner: 1-4% av 60.000 nyfødt per år 
Lymfatiske vaskulære malformasjoner 
Arteriovenøse vaskulære malformasjoner (AVM): 6/100.000, 50% 
intracerebralt og behandlet av nevrokirurger, nevrologer og 
nevroradiologer) 
 

Estimat mht nye pasienter årlig: 
Hemangiomer: 50-100  
Vaskulære malformasjoner: 50-100 
 

Estimat mht antall prosedyrer årlig:  
Kirurgi: 50-100 
Intervensjon: 200-250 

 
 

Utredning og behandlingsaktivitet  
Totalt 350 pasienter med de aktuelle diagnoser ble innlagt på Rikshospitalet i 2008, hvorav 
175 pasienter ble behandlet ved Plastikkirurgisk avdeling. Resterende pasienter ble 
behandlet ved barneavdelingen, ØNH avdelingen, hudavdelingen og andre avdelinger.  
I tillegg kommer Dagbehandling,  65 i 2008 på plastikkirurgisk avdeling av totalt 66 for 
Øpo-klinikken (ØNH-plastikkkirugisk-ortopedisk) 
Antall polikliniske konsultasjoner: 241 på plastikkirurgisk avdeling av totalt 657 for 
Rikshospitalet.  
Totalt ble det utført ca 200 skleroseringer/ emboliseringer ved Bilde-og 
intervensjonsklinikken fordelt på tre seksjoner som deltar i behandlingen 
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Fordeling av pasienter mellom regioner  
Det har vært en skjev fordeling med flest pasienter behandlet fra Helse Sør-Øst. Dette kan 
trolig forklares ved manglende kjennskap til landsfunksjonstilbudet ved RH, og at RH 
fungerer som regionssykehus for denne pasientgruppen. 
 
Antall behandlede pasienter ved ØPO-klinikken ved RH angitt i årsrapport 2008 
(innlagt+dagkirurgi): fordelt per helseregion  
Helse Sør-Øst 404 
Helse Vest        68 
Helse Midt       43 
Helse Nord      51 
 

Behandlingstjenesten som del av et pasientforløp 
Viktig oppgave vil bli å gi tilstrekkelig informasjon til primærhelsetjenesten, som må få 
kjennskap til muligheter og omfanget av behandlingstilbudet  ved RH og Regionalt 
Helseforetak. Det er viktig at Regionalt Helseforetak(RFH) har et tett samarbeid med 
Rikshospitalet ved at det foreligger utredingsprotokoller (MR/MR-A). Dette vil medføre at 
noen av de primære utredningene kan utføres på hjemstedet. Behandlingen må foregå ved 
Rikshospitalet. En slik regional utredning  vil gi en geografisk  bedre fordeling av 
benyttelsen av landsfunksjonen og mer rettferdig/bedre fordeling av behandlingstilbudet . 
Dette vil igjen gi bedre utnyttelse og en mer effektiv bruk av den nasjonale helsetjenesten.  
 
Intervensjonsradiologenen er sentrale i utredningen. MR/MR-A etter protokoll fra RH kan 
utføres ved RHF. Ultralyd-doppler , CT-A, angiografier og TRIX (dynamisk MR-A) bør 
utføres på behandlingsstedet. 
 
Denne pasientgruppen har en kompleks problemstilling der svært mange lege-spesialiteter 
og andre støttefunksjoner, vil være involvert i pasientforløpet. I dag henvises pasientene 
direkte til Rikshospitalets mange ulike fagdisipliner (plastikkirurgisk avdeling, øre-nese-hals 
avdeling, øyeavdeling, ortopedisk avdeling, pediatrisk avdeling, hudavdelingen, karkirurgisk 
avdeling).  Dette gjør logistikken og oppfølging av pasienten lite tilfredsstillende og er en 
stor ulempe ved dagens ordning.  
 
Det er ønsket, for å få bedre pasientflyt og pasientoppfølging, å ha en felles inn-port 
angående henvisning til landsfunksjonen.  Alle pasienter bør henvises til plastikkirurgisk 
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avdeling/Øpo-klinikken ved Rikshospitalet, da plastikkirurgisk avdeling har landsfunksjon 
for denne pasientgruppen. Det er en stor gruppe pasienter og en felles  koordinator er 
svært ønskelig for registrering og oppfølging av pasientene.  . En pasient koordinator tar 
imot alle henvisninger og i samråd med lege allokeres pasienten til mest naturlige 
behandlingsinstans. Koordinator innhenter tilstrekkelig informasjon vedrørende pasienten. 
Ved komplekse tilstander diskuteres pasienten i fellesklinikk slik det er i dag. Her 
presenteres symptomer og bildemateriale. Fellesklinikkens deltagere er spesialister fra 
plastikkirurgisk avdeling, øre-nese-hals avdeling, øyeavdeling, ortopedisk avdeling, 
pedriatisk avdeling, hudavdelingen, kar-thoraxkirurgisk avdeling og intervensjonsradiolog 
fra barneradiologisk avd., generell radiologisk avd. og nevroradiologisk avd.. Det er viktig 
med streng møtedisiplin og fast møtedeltakelse. Ved disse møtene kan pasienten være 
tilstede og behandlingsplan blir utarbeidet og videre håndtering av pasienten bestemmes. 
Den felles tverrfaglige poliklinikken legger føringer på videre behandling av pasienten og 
hvilken avdeling/lege som er pasientansvarlig lege (PAL) for pasienten i det videre 
pasientforløpet.  
 

Kunnskapsgrunnlag aktuell helsehjelp ved nasjonal 
behandlingstjeneste. 

Kunnskapsgrunnlag i forhold til å opprette/videreføre nasjonal 
behandlingstjeneste. 
Pasienter med vaskulære malformasjoner og problematiske hemangiomer er sentralisert til 
nasjonale behandlingssentra i de fleste vestlige land. Pasientene trenger klinisk vurdering av 
forskjellige medisinske fagdisipliner,  spesialutredning og høyspesialisert behandling. 
Interdisiplinært teamarbeid blir særdeles viktig. Aktiviteter som omtales under mandatets 
pkt 1 er vesentlig etablerte behandlingsmetoder, som konservativ (observasjon, 
støttestrømper etc), medikamentell (corticosteroider, interferon, etc), kirurgisk (excisjon, 
debulking) og intervensjonsradiologiske behandlingsmetoder. Innenfor flere av 
behandlingskategoriene tilkommer det stadig nye behandlingsmuligheter/alternativer som  
vil være utprøvende og dels eksperimentell behandling (eks betablokker som medikamentell 
behandling av hemangiomer). Hovedaktiviteten er imidlertid etablert behandling. 
 
Det har i flere år vært landsfunksjon tilknyttet Rikshospitalet for hemangiomer og 
vaskulære malformasjoner, med etablerte omfattende systemer for utredning og behandling 
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av disse pasientene. Den interne organiseringen har vært mangelfull pga for få ressurser.  
Tre av overlegene ved plastikkirurgisk avdeling Rikshospitalet har et særlig ansvar for 
pasienter med hemangiomer og vaskulære malformasjoner . Det er etablert en 
sykepleiegruppe ved avdelingen som skal ta spesielt hånd om denne pasientgruppen. ØNH 
avdelingen og hudavdelingen har 2-3 overleger som tar hånd om disse pasientgruppene. 
Tre seksjoner ved bilde- og intervensjonsklinikken(Generell radiologisk avdeling, 
Barneradiologisk seksjon og Nevroradiologisk seksjon med 2-3 overleger hver avdeling, 
totalt 8 overleger) er knyttet til utredning og intervensjonsradiologiske prosedyrer hos den 
aktuelle pasientgruppen. Pasientgruppen  utgjør en viktig del av virksomhetent ved bilde- 
og intervensjonsklinikken Rikshospitalet . Innen de andre involverte medisinske 
spesialitetene er det leger med spesialinteresse og kompetanse som tar seg av 
pasientgruppen og som jevnlig oppdaterer seg innenfor fagområdet. Det avholdes 2 ganger 
i året skandinaviske konferanse innenfor fagfeltet hvor avdelingene ved Rikshospitalet 
regelmessig deltar. Det deltas også på internasjonale kongresser. Rikshospitalet arrangerte 
nordisk kongress for vaskulære malformasjoner og hemangiomer i mai 2009. Avdelingen 
har et nyttig samarbeid med ekstern kompetanse (professor Patricia Burrows, Dep. of 
Radiology, Houston, Texas og professor Dirk A. Loose, Hamburg, Tyskland).  Det er inntil 
i dag drevet lite ekstern undervisning om denne sammensatte pasientgruppen til 
lokalsykehus/primærhelsetjenesten og også til RHF. Dette kan klart forbedres. Den 
kliniske og radiologiske kompetansen ved Rikshospitalet er unique i Norge og bør beholdes 
og videreutvikles. Opplæring av nye medarbeidere for å sikre fremtidig kompetanse, må 
ivaretas. 
  

Forskning 
 Det gjøres for lite forskning, men noe kvalitetssikring av denne pasientgruppen utføres per 
i dag. Dette har stort forbedringspotensiale. Mye av dette skyldes at denne komplekse 
pasientgruppen har pasientansvarlig lege (PAL)  på flere spesialiteter/avdelinger ved 
Rikshospitalet, noe som har gjort det vanskelig å samle pasientinformasjon. En samlet 
koordinerende sekretær funksjon og øremerkede ressurser,  vil kunne bedre ivaretagelsen 
av pasientdata og pasientflyt, samt bedre forskning/kvalitetssikring innen emnene 
bildediagnostikk, resultat av kirurgisk behandling og resultat av forskjellige 
intervensjonsradiologiske behandlingsmetoder.  
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Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp  
Pågang av pasienter med vaskulære lidelser til RH har vært økende over flere år. Det har 
sammenheng med at tilbudet ved RH gradvis har blitt bedre kjent blant kolleger. Fortsatt er 
det sannsynligvis underforbruk av tjenester for denne pasientgruppen. Mange pasienter 
kommer sent til utrednings- og behandlingsapparatet og kan fortelle om manglende 
kunnskap fra lokalsykehus/primærhelsetjenesten. Med ekstern undervisning og oppbygging 
av bedret behandlingslogistikk/intern reorganisering og evt metodikk kan en forvente en 
økt tilstrømning av pasienter. Ved å samle alle henvisninger til én koordinerende 
fagansvarlig enhet, kan henvisningen til Rikshospitalet bli mer effektivt ivaretatt og gjøre 
ventetid og utredningsforløpet enklere og sikrere. Oppfølgingen av pasientene vil bli bedre 
og forskning/kvalitessikring vil kunne systematiseres på en bedre måte. 
 
Pasienter som henvises til RH skal ha en konkret problemstilling med godt forberedt 
diskusjonsgrunnlag. Radiologisk utredning bør delvis kunne utføres på RHF og overføres 
til Rikshospitalets PACS system sammen med henvisningen. En slik regional utredning vil 
trolig bedre  tilgjengelighet for pasienter ved de regionale helseforetakene med behov for 
behandling ved Rikshospitalet. 
 

Avgrensning av aktuelle pasientgrupper 

Internasjonalt samarbeid 
Det finnes gråsoner i forhold til hvilke pasienter som kan behandles ved Regional 
Helseforetak - Rikshospitalet og behandling ved Rikshospitalet - internasjonalt. Det er 
allerede etablert internasjonale kontakter til Rikshospitalet. Kapillære vaskulære 
malformasjoner og enkle hemangiomer bør kunne behandles lokalt og regionalt. Etter 
behandling ved landsfunksjonen ved Rikshospitalet, vil noen  pasienter ha behov for  opp 
følgning hjemstedet. Omfattende vaskulære malformasjoner og spesielle syndromer vil 
kunne trenge behandling i utlandet pga kompleksiteten i sykdomsbildet. Henvisning til 
behandling i utlandet bør bestemmes i fellesmøte for hemangiomer og 
vaskulæremalformasjoner, etter individuell vurdering. På disse månedlige møtene er 
plastikkirurg, ØNH-lege, øyelege, hudlege, ortoped, barnelege, kar-thoraxkirurg og 
intervensjonsradiolog tiltede. Pr i dag er det <10 pasienter i året som trenger behandling i 
utlandet. Rikshospitalet har hatt besøk av ledende intervensjonsradiolog professor Patricia 
Burrows,  som har utført enkelte spesialbehandlinger på pasienter ved RH.  
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Hemangiomer med funksjonell/skjemmende betydning lokalisert i relasjon til nese, øye, 
luftveier, indre organer og ved hjertesvikt-problematikk og tilstander med rask, uventet 
progresjon, bør sentraliseres. Venøse, arteriovenøse og lymfatiske vaskulære 
malformasjoner med funksjonell/skjemmende betydning og differensial diagnostisk 
betydning bør sentraliseres. Symptomatologien er viktig. 
 

Diagnostikk knyttet til nasjonale behandlingstjenester 
Mye av  utredningen  må utføres ved RH,  begrunnet i at utredning og vurdering av 
behandlingsalternativene henger nøy sammen.  Av kapasitetsmessige hensyn er det ønskelig 
at noe av utredningen kunne foretas regionalt (RHF). Det er viktig at RHF har et tett 
samarbeid med RH ved at det foreligger utredingsprotokoller (MR/MR-A). Dette 
samarbeidet vil gi bedre utnyttelse og en mer effektiv bruk av den nasjonale helsetjenesten. 
Utredning ved private røntginstitutter er lite aktuelt.  
 
Erfaringsmessig har det vist seg at Ultralyd-doppler , CT-A, angiografier og TRIX 
(dynamisk MR-A) må utføres på behandlingsstedet. Utredningen er svært viktig for 
diagnostikk og utarbeidelse av behandlingsplan, intervensjonsradiologisk behandling og 
operasjon.  
 

Supplerende innspill på fritt grunnlag 
Den interne organiseringen på Rikshospitalet må bedres. Vi foreslår at det opprettes en 
pasientkoordinator knyttet til landsfunksjonen som er knyttet til plastikkirurgisk avdeling, 
Rikshospitalet. Alle henvisninger sendes til denne koordinatoren som  innhenter 
informasjon om  tidligere utførte undersøkelser. Dette vil gi bedre pasientbehandling og 
sikre lettere og bedre tilgjengelighet  av landsfunksjonen fra de forskjellige Helseforetak til 
Rikshospitalet og trolig medføre lik og mer effektiv pasientbehandling.  Det bør opprettes 
en  pasientdatabase for denne pasientgruppen. Et alternativ til en felles sentral 
pasientkoordinator vil kunne være en fellespoliklinikk der pasienten vurderes med alle de 
medisinske spesialiteter tilstede (plastikkirurg, ØNH lege, øyelege, ortoped, kar-
thoraxkirurg, hudlege, barnelege og intervensjonsradiologer). Løsningen med en felles 
inngansport/koordinator vil være mer kostandseffektiv og riktigere bruk av legeressurser 
enn en felles-poliklinikk. Felles poliklinikk vil fortsatt være aktuelt i behandlingen av 
komplekse tilstander. Pasientgruppen med vaskulære malformasjoner og hemangiomer bør 
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absolutt ivaretas bedre enn i dag. Det er ønskelig med øremerkede ressurser for å opprette 
en slik pasientkoordinator stilling. En landsfunksjon betinger internasjonale kontakter og 
det er derfor nødvendig med en minimumsfinansiering 



 

 

1

UTREDNING NASJONALE TJENESTER – 
EPISKLERAL BRACHYTERAPI 
 
Helse-og Omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetak i oppdrag å gjøre 
en samlet vurdering og gjennomgang av de nasjonale helsetjenester (landsfunksjoner, 
flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra). Som en del av dette arbeidet 
er det blitt oppnevnt en utredningsgruppe som skal utrede fremtidig organisering av 
behandlingstilbudet vedr. episkleral brachyterapi  
I mail datert 20.03.09 ble følgende oppnevnt til denne utredningsgruppen: 
 
 
Navn Institusjon  Bakgrunn e-post  

Kjell-Morten Møen, 
leder 

Helse Midt-Norge Oftalmolog kjell-morten.moen@stolav.no  

Kristian Fossen Helse Nord Oftalmolog kristian.fossen@unn.no 

Hans Eide Helse Sør-Øst Oftalmolog NilsAndreas.Eide@ulleval.no 

Jørgen Krohn Helse Vest Oftalmolog Jorgen.krohn@helse-bergen.no  

 Brukerorganisasjon   

 Universitet   

 
Pr. dato foreligger ingen navn på bruker- og universitetsrepresentanter. 
 
Gruppens medlemmer har fått tilsendt grunnlagsdokumenter: 
1) Oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet  
2) Rundskriv I-19/2003,  
3) Kriterier for etablering, vurdering, endring og avvikling av nasjonale tjenester,  
4) Resultatmål 
5) Mandat og sammensetning av utredningsgruppen 
 
Hele gruppen var samlet i møte ved Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital i Trondheim, 
den 28/4-09, og medlemmene har i tillegg hatt kontakt via telefon og e-post. 
 
Utredningsgruppen har vurdert hvordan det fremtidige behandlingstilbudet for 
episkleral brachyterapi bør være organisert: 
 
 
1. Aktuelle tilstander/pasientgrupper/metoder 
Det er ønskelig med en oversikt over hva som karakteriserer okulære svulster som bør 
behandles med episkleral brachyterapi i forhold til svulster der denne metode ikke er 
egnet (bl.a. histologi, lokalisasjon, størrelse, infiltrasjon, sykdomsstatus utenfor øye). 

Episkleral brachyterapi er lokal bestråling av intraokulære svulster. 

Det er i hovedsak uveale maligne melanomer lokalisert til corpus ciliare 
(strålelegemet) eller chorioidea (årehinnen) som behandles med denne teknikken, 
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men metoden kan også brukes til å behandle melanomer i iris og conjunctiva. I 
særlige tilfeller kan episkleral brachyterapi også benyttes i behandlingen av solitære 
chorioidale metastaser utgått fra kreft i andre organer og til behandling av mer 
sjeldne øyesvulster som f.eks. chorioidalt hemangiom og vasoproliferativ tumor. 
Episkleral brachyterapi kan også være aktuelt som tilleggsbehandling etter 
kjemoterapi for retinoblastom. 

Ved alle tilfeller av uvealt malignt melanom vil man vurdere om episkleral 
brachyterapi er et mulig behandlingsalternativ. Dette er i første rekke avhengig av 
svulstens størrelse og lokalisasjon. Hvis tumor er over en viss størrelse eller vokser 
inn i kammervinkel eller synsnerve kan enukleasjon (kirurgisk fjerning av øyet) bli 
nødvendig. Også i tilfeller hvor det foreligger spredning av melanom ved 
diagnosetidspunktet eller annen alvorlig sykdom med begrensede leveutsikter kan 
metoden være egnet. 

 

• Er det allmenn faglig enighet i Norge om hvilke pasienter som bør behandles 
med episkleral brachyterapi, eller er det ”gråsoner” der det enten er usikkert 
om metoden er egnet, eller faglig uenighet om den er førstevalg? 

 

Det er allmenn faglig enighet om hvilke pasienter som bør behandles med episkleral 
brachyterapi. Pasienter med følgende diagnoser (ICD-10) kan komme inn under 
denne behandlingstjenesten: 

C69.0, C69.2, C69.3, C69.4, C69.9, D31.0, D31.2, D48.7 

 

 

2. Pasientgruppens størrelse 
Det bør gies et estimat over: 

• Forventet antall pasienter årlig som med oppmøte må vurderes ved 
nasjonal behandlingstjeneste for å avklare hvem av dem som er egnet 
for denne type behandling. 

 
Forventet antall nye pasienter i Norge med uvealt malignt melanom er 40-50 pr. år.  
Dette tallet varierer noe fra år til år, og i løpet av 2008 ble det ved de to behandlings-
sentrene til sammen diagnostisert 59 nye tilfeller av uvealt malignt melanom hvorav 
40 ble behandlet med episkleral brachyterapi. 
 
Selv om tallet på pasienter som hvert år får utført brachyterapi er relativt lavt, så er 
det totale antallet pasienter som omfattes av denne behandlingstjenesten, langt 
høyere. Det dreier seg årlig om et stort antall pasienter som med oppmøte (enten 
poliklinisk eller innleggelse på avdeling) må utredes og kontrolleres for mistanke om 
uvealt malignt melanom eller andre intraokulære svulster. 
Differensialdiagnostikken er ofte vanskelig og krever omfattende billeddiagnostikk, 
biopsering eller langvarig observasjon. Dermed omfattes de av tjenesten, selv om 
behandlingen i mange tilfeller blir en annen enn episkleral brachyterapi. 
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Det totale antallet pasienter som med oppmøte kommer inn under denne 
behandlingstjenesten i form av utredning og vurdering for episkleral brachyterapi 
eller annen behandling, anslåes til å være omkring 200 pr. år. 
 

• Antall nye pasienter årlig som i så fall vil trenge behandling ved en 
nasjonal behandlingstjeneste. 

 
Hos en del av pasientene (< 20 %) med diagnosen uvealt malignt melanom, vil tumor 
være for stor eller ha en lokalisasjon i øyet som gjør at episkleral brachyterapi ikke er 
egnet. 
Et totalt antall på ca. 35-40 nyhenviste pasienter som vil trenge episkleral 
brachyterapi, og ca. 10-15 pasienter som vil trenge enukleasjon, gir et realistisk bilde 
av det årlige behandlingsbehovet i Norge. 
 

• Antall prosedyrer årlig for å behandle disse pasienter. 
 
Ved episkleral brachyterapi skal den radioaktive strålekilden først sutureres til øyet 
og deretter fjernes noen dager senere. Det betyr at alle pasientene minst gjennomgår 
2 øyeoperasjoner. I tillegg vil en relativt stor andel av pasientene ha behov for såkalt 
transpupillær termoterapi (TTT) postoperativt. Ved komplikasjoner etter bestråling 
kan det i sjeldne tilfeller bli behov for å gjenta brachyterapi, evt. utføre enukleasjon 
eller andre former for øyeoperasjon. Pasienter som behandles med enukleasjon, vil 
sjelden trenge mer enn ett inngrep. 
 
Det totale antallet prosedyrer som må utføres for å behandle disse pasientene, 
anslåes derfor til å være omkring 110-120 pr. år. 
 
 

• Endring av antall nye behandlede pasienter årlig og antall prosedyrer 
pr. år i løpet av de kommende fem år. 

 
Den aldersjusterte insidensen av uvealt malignt melanom har tidligere vært relativt 
stabil. Man kan i årene fremover likevel forvente en moderat økning i antall pasienter 
som har behov for episkleral brachyterapi, på grunn av den økende andelen eldre i 
befolkningen (”eldrebølgen”). 
 

 
3. Kunnskapsgrunnlag aktuell helsehjelp ved nasjonal 
behandlingstjeneste 
Basert på tilgjengelig kunnskap i form av randomiserte studier, større fase II studier, 
evt. systematiske kunnskapsoppsummeringer: Hvilke deler av det tilbud som omtales 
under mandatets punkt 1 og 2 over oppfatter utredningsgruppen som 

• Etablert behandling. 
• Utprøvende behandling.  
• Eksperimentell behandling. 
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Om mulig bør de aller viktigste publikasjoner som er grunnlag for denne oppdeling 
omtales kort.  
 
Utredningsgruppen mener at all behandling for uvealt malignt melanom som her har 
blitt omtalt (episkleral brachyterapi, enukleasjon, transpupillær termoterapi), må 
betegnes som etablert behandling. Også protonstrålebehandling og lokal reseksjon av 
tumor som skjer ved større sentra i utlandet, er vel etablerte metoder. 
 
Episkleral brachyterapi er en velegnet behandling ved denne tilstanden, og de fleste 
pasientene får beholde et funksjonsdyktig øye med et godt kosmetisk resultat. I dag er 
det episkleral brachyterapi som er best dokumentert og mest benyttet internasjonalt, 
og behandlingen må derfor være en del av det offentlige helsetilbudet. 
 
Uvealt malignt melanom er en alvorlig sykdom med en mortalitet på mellom 30 og 
50 % avhengig av svulstens størrelse og lokalisasjon, oppfølgningstid og en del andre 
parametere.  De fleste studier, deriblant den store COMS studien fra USA, har ikke 
kunnet påvise noen signifikant forskjell i overlevelse blant pasienter som har blitt 
behandlet med episkleral brachyterapi eller enukleasjon: 
Collaborative Ocular Melanoma Study Group. The COMS randomized trial of iodine 
125 brachytherapy for choroidal melanoma. III: initial mortality findings. COMS 
report no. 18. Arch Ophthalmol 2001; 119: 969-982. 
 
 
5. Landsfunksjon eller flerregional funksjon? 
Bør den nasjonale behandlingstjeneste være i form av landsfunksjon eller en 
flerregional funksjon? 

• Utredningsgruppen skal her først ta stilling til om det bør være ett eller to 
sentre, ikke hvor en eventuell landsfunksjon skal være. 

 
Utredningsgruppen vil på det sterkeste tilråde at dagens ordning med en flerregional 
funksjon ved Haukeland Universitetssykehus og Ullevål Universitetssykehus 
fortsetter. 
Det er flere forhold som taler for dette: 
 
Det samlete antall pasienter og prosedyrer som omfattes av denne behandlings-
tjenesten er relativt høyt (jfr. pkt. 2). Begge de to behandlingssentrene har fra tidlig 
på 90-tallet opparbeidet betydelig klinisk og forskningsmessig kompetanse innefor 
fagfeltet okulær onkologi. Ved begge sentre har man utviklet velfungerende rutiner 
for alle deler av pasientforløpet, og man har alt nødvendig medisinsk teknisk utstyr 
for å gjennomføre utredning, behandling og oppfølging. Det har hele tiden vært et 
godt samarbeid mellom de to avdelingene med utveksling av erfaringer og felles 
prinsipper for behandling og kontroll av pasientene. 
 
Behandlingstjenesten omfatter mer enn kun episkleral brachyterapi av de pasientene 
som er egnet for det. Det dreier seg om et stort antall pasienter i et fagfelt som er 
nært knyttet til generell onkologi. Det vil derfor være et sterkt behov for å 
opprettholde denne kompetansen ved begge de aktuelle universitetssykehusene. Dette 
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vil også sikre en mer stabil nasjonal behandlingstjeneste som er mindre sårbar mht. 
personellmangel og svikt i medisinsk teknisk utstyr. I tillegg vil en flerregional 
funksjon føre til kortere reiseavstand for et stadig økende antall pasienter som må 
kontrolleres etter behandling over en 10 års periode. 
 

• Hvis gruppen skulle tilråde en landsfunksjon og er enige om lokalisering, kan 
den gir råd om det. Ved evt. uenighet redegjøres for denne. 

 
• Hvis gruppen skulle tilråde en fortsatt flerregional funksjon, redegjøres for 

hvordan de to sentre bør samarbeide i forhold til oppgavefordeling og 
gjensidig støtte, jf at de ved en fortsatt flerregional funksjon sammen skal 
fungere som en enhetlig nasjonal behandlingstjeneste. 

 
Ved en kontinuering av den flerregionale funksjonen vil det være en fordel at de to 
behandlingssentrene har en klarere definert fordeling av pasientene.  
Dette vil føre til større forutsigbarhet og bedre muligheter for å gjennomføre 
kompetansesenteroppgavene i forhold til helsepersonell og øyeavdelinger i de 
respektive helseregioner. Videre vil rutinene for oppfølging og kontroll av pasienter 
lettere kunne kvalitetssikres og forholdene for forskning og epidemiologiske studier 
bedres. 
 
Ved å opprettholde en flerregional funksjon kan det faglige samarbeidet mellom 
behandlingssentrene styrkes. Man vil tilstrebe regelmessige møter mellom de to 
øyeavdelingene for å vurdere behandlingsprinsipper/resultater, innkjøp/utveksling av 
medisinsk teknisk utstyr og strålekilder, samt for å initiere felles forskningsprosjekter. 
 
Man tar også sikte på å opprette en felles referansegruppe for den flerregionale 
funksjonen. Referansegruppen skal ha et medlem fra hver av de fire helseregionene i 
tillegg til et medlem fra den nasjonale behandlingstjenesten. Gruppens 
sammensetning bør være slik at både øyeleger og onkologer er representert. De må 
alle ha særlig interesse for og kunnskap om intraokulære svulster og melanom-
behandling.  
 
 
6. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp 
Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) 
over. Basert på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape sammenhengende 
pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter som skal 
omfattes av nasjonal behandlingstjeneste? 

 
Et velfungerende og sammenhengende behandlingstilbud er avhengig av et godt 
samarbeid mellom behandlingssentret og de henvisende leger/øyeavdelinger. Dette 
krever at kompetansesenteroppgavene ivaretaes på best mulig måte, dvs. at det 
kontinuerlig arbeides med informasjon og undervisning samt at de legene som er 
ansvarlige for behandlingsfunksjonen er lett tilgjengelige for spørsmål og rådgivning. 
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• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 

 
Utredningsgruppen kan ikke se at det har vært eller vil bli problemer med å sikre et 
geografisk rettferdig fordelt tilbud til pasientene. Dette er avhengig av at oppdatert 
informasjon om diagnostikk, utredning og behandling formidles til henvisende 
instanser, og at det to behandlingssentrene samarbeider om å vurdere behandlings-
rutiner og resultater. 
 
Ved tilfeller hvor lang reiseavstand gjør det vanskelig for pasienter med høy alder 
eller kompliserende sykdommer å følge vanlig kontrollregime, vil en del av 
kontrollene kunne gjøres ved henvisende øyeavdeling eller primærhelsetjeneste i 
samarbeid med behandlingssenteret. En kontinuering av den flerregionale funksjonen 
vil redusere reiseavstanden for mange av pasientene og dermed bidra til å sikre en 
geografisk lik tilgjengelighet. 
 
 
 
7. Diagnostikk knyttet til nasjonale behandlingstjenester 
I hvilken grad bør nasjonal behandlingstjeneste også omfatte diagnostikk og 
spesifikke diagnostiske prosedyrer knyttet til de aktuelle pasienter (jf avsnitt I-4 i den 
innledende informasjon til mandatet). 

Hele pasientforløpet skal dekkes gjennom den nasjonale tjenesten. Etter primær 
diagnostikk hos henvisende øyelege/øyeavdeling blir pasienten raskt tatt i mot ved et 
av de to sentrene, hvor man etter supplerende undersøkelser stiller endelig diagnose. 
Ved usikker diagnose kan det bli nødvendig å utføre transvitreal eller transskleral 
biopsi av tumor. I enkelte tilfeller vil man velge observere pasienten over tid for å se 
om det tilkommer vekst av tumor eller andre malignitetstegn, og dette vil kunne gjøres 
i samarbeid med henvisende instans. 

Hvis det foreligger et uvealt malignt melanom, vil behandling i form av episkleral 
brachyterapi (evt. enukleasjon) bli utført så raskt som mulig. I henhold til gjeldene 
kontrollrutiner vil pasienten gå til første kontroll hos henvisende øyelege/øyeavdeling. 
Deretter vil de fleste kontrollene utføres ved behandlingssenteret. Vanligvis følges 
pasienten med regelmessige kontroller i minst 10 år. I tilfeller hvor f. eks. høy alder 
eller kompliserende sykdommer gjør det vanskelig for pasienten å følge vanlig 
kontrollregime, vil en del av kontrollene kunne gjøres ved henvisende 
øyelege/øyeavdeling i nært samarbeid med behandlingssenteret. 

 

8. Internasjonalt samarbeid 
Det vises til avsnitt I-6 (”Behov for samarbeid utenfor Norge”) over.  

• Er det undergrupper av pasienter som i sin helhet eller etter individuell 
behandling bør henvises til utenlandsk senter? 

• Hvordan bør samarbeid med utenlandske sentre organiseres i forhold til å 
dekke behov for enkeltpasienter eller undergrupper av pasienter med spesielle 
behov? 

 
Nødvendig behandling og diagnostikk kan i de aller fleste tilfeller utføres i Norge, 
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men i spesielle situasjoner kan utenlandsbehandling bli aktuelt. En del svulster er 
pga. sin beliggenhet eller størrelse ikke er egnet for episkleral brachyterapi, og i noen 
tilfeller vil ekstern bestråling i form av protonstråling være et bedre alternativ. Sentre 
for protonstrålebehandling finnes i dag i en rekke europeiske land: 
England,Frankrike,Rusland, Sveits og Tyskland.  
I dag sendes ca. 1-2 pasienter til utlandet hvert år (protonstrålebehandling eller 
reseksjon). 
 
 
9. Navn på behandlingstjeneste 
Det er ønskelig at utredningsgruppen kommer med forslag til et kort navn på tjenesten 
som er mest mulig dekkende i forhold til slik utredningsgruppen mener tjenesten bør 
drives. 
 
Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en 
setning som kort beskriver hva tjenesten omfatter. 
 
Som tidligere anført, så omfatter tjenesten episkleral brachyterapi en relativt stor og 
heterogen pasientgruppe hvor også andre behandlingsmetoder som f.eks. 
enukleasjon, transpupillær termoterapi, kryoterapi, ulike former for vitreoretinal 
kirurgi, protonstålebehandling og reseksjon kan være en del av 
behandlingsopplegget. 
 
Utredningsgruppen vil derfor foreslå at den flerregionale behandlingstjenesten får 
navnet:  
 

BEHANDLING AV INTRAOKULÆRE MALIGNE SVULSTER 
 
 
10. Supplerende innspill å fritt grunnlag. 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som 
ikke er dekket av punktene 1-9 over.  
 
 
 
 
Trondheim/Tromsø/Oslo/Bergen, den 6. mai 2009 

 

Kjell-Morten Møen (Helse Midt-Norge) 

Kristian Fossen (Helse Nord) 

Nils Eide (Helse Sør-Øst) 

Jørgen Krohn (Helse Vest) 
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Rapport fra Utredningsgruppen gynekologisk onkologi behandlingstjenester 
 
Det vises til e-post av 20.03.09 fra seniorrådgiver Sølvi Lefald / Nasjonale tjenester – 
Prosjektsekretariatet, og til mandatet for utredingsgruppen. 
 
Rapporten besvarer de enkelte punktene i mandatet etterfulgt av et sammendrag med 
konklusjoner.  
 

1. Aktuelle tilstander/pasientgrupper/metoder 
 
Landsfunksjonen for choriokarsinom omfatter videre diagnostikk etter primærdiagnose 
og behandling, av alle pasienter i Norge med malign trofoblastsvulst. Dette er en svært 
sjelden svulsttype som er relatert til svangerskap og morkakevev. Insidensen er i 
størrelsesorden 5 - 8 pasienter årlig. Årsrapportene for denne landfunksjonen fra 
Rikshospitalet – Radiumhospitalet for 2007 og 2008 viser at henholdsvis 7 og 6 pasienter 
ble behandlet, henvisning av pasienter i disse to årene forekom fra alle helseregionene. 
Behandlingen er i de aller fleste tilfeller kurativ og basert på kjemoterapi. Optimalt valg 
av type kjemoterapi og gjennomføring av behandlingen er komplisert og må 
individualiseres i forhold til en rekke prognostiske faktorer. Antallet prosedyrer 
(kjemoterapikurer) pr. pasient varierer, men er relativt høyt. Kompleksiteten i 
behandlingen og det lave pasientvolumet tilsier at landsfunksjon for behandling av 
maligne trofoblastsvulster bør opprettholdes. 
 
Landsfunksjonen for bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft omfatter i praksis 
nesten utelukkende pasienter med livmorhalskreft som har tilbakefall sentralt i 
bekkenregionen. Et flertall vil ha tilbakefallet lokalisert innenfor tidligere fullt 
strålebehandlet område. Kravet til spisskompetanse og tverrfaglighet som overstiger den 
man finner på universitetsykehusnivå, knytter seg til avanserte rekonstruksjonsprosedyrer, 
særlig rekonstruksjon av vulva og/eller vagina. Ved enklere eksenterasjoner i ikke 
strålebehandlet område og der det ikke er behov for avansert rekonstruksjon, vil 
inngrepene kunne utføres på regionsnivå. Utredningsgruppen mener derfor at 
landsfunkjonen for bekkeneksenterasjon bør videreføres, men avgrenses til å gjelde 
eksenterasjon på indikasjonen residiv av livmorhalskreft innenfor fullt strålebehandlet 
område. Behandlingsvolumet er lite, av årsrapportene fremgår det at antall prosedyrer i 
2007 og 2008 var henholdsvis 4 og 9. Antallet kan antas å minke i takt med nedgangen i 
insidensen av livmorhalskreft. 
 
Fruktbarhetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal trachelectomi) er 
et relativt nytt behandlingstilbud til unge kvinner med tidlig oppdaget sykdom som har 
barneønske. Volumet er lite, i størrelsesorden 5 - 10 pasienter pr. år. Fagmiljøet har i stor 
grad praktisert sentralisering til Rikshospitalet – Radiumhospitalet for denne 
pasientgruppen. Utredningsgruppen mener det bør vurderes å formalisere dette som en ny 
landsfunksjon. 
 

2. Kunnskapsgrunnlag aktuell helsehjelp ved nasjonal behandlingstjeneste. 
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Alle tre behandlingstjenester som er omtalt i #1 betraktes som etablert behandling. 
 

3. Kunnskapsgrunnlag i forhold til å opprette/videreføre nasjonal 
behandlingstjeneste. 

 
Malign trofoblastsvulst: Kunnskapsgrunnlaget er entydig sterkt for at moderne 
differensiert kjemoterapi er kurativ hos > 95 % av pasientene. Sykdommen er 100 % 
dødelig uten behandling og bivirkning av feil anvendt behandling (blødning i 
hjernemetastaser) er ofte fatal. Det viktigste faglige argumentet for fortsatt sentralisering 
til en institusjon er at pasientvolumet er svært lite. 
 
Bekkeneksenterasjon: Retrospektive studier fra enkeltinstitusjoner viser opp til 50 % 
langtidsoverlevelse. Tilstanden er fatal uten behandling og alternativ effektiv tumorrettet 
behandling når tilbakefallet er lokalisert i strålebehandlet område finnes knapt. Lite 
volum og kompleksiteten av eksenterasjon i kombinasjon med avansert rekonstruksjon 
tilsier behov for sentralisering/landsfunksjon. Enklere eksenterasjoner som beskrevet i #1 
har stor likhet med prosedyrer som nå brukes ved primæroperasjon av eggstokkreft og 
slik behandling har i realiteten ikke hatt behov for en landsfunksjon, og trenger således 
neppe i fremtiden å omfattes av en landsfunksjon. 
 
Fruktbarhetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft: Retrospektive studier 
viser behandlingsresultater på høyde med tradisjonell radikal kirurgisk behandling 
dersom pasientene selekteres riktig (svulststørrelse ≤ 2 cm). Behandlingen er også 
effektiv med hensyn til graviditetsfrekvens og –utfall. Lite pasientvolum og kravet til 
individualisert behandling er de viktigste faglige argumentene for 
sentralisering/landsfunksjon. 
 

4. Landsfunksjon, flerregional funksjon eller begge? 
 
De tre beskrevne funksjonene bør være landsfunksjoner. 
 

5. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp. 
 
Erfaringen med de eksisterende landsfunksjonene og regionaliseringen av den øvrige 
gynekologiske kreftomsorgen, tilsier at pasientforløp på tvers av RHF og involverte HF 
ikke representerer et vesentlig problem, verken vedrørende geografisk tilgjengelighet 
eller resultatlikhet. Viktige grunner til dette er at fagmiljøet er lite (”alle kjenner alle”) og 
pasientvolumene det er snakk om er små og dermed oversiktlige. Organiseringen med 
regionalisert gynekologisk kreftomsorg og noen få landsfunksjoner er nedfelt i faglige 
retningslinjer (Veileder i gynekologisk onkologi. Legeforeningen/Norsk Gynekologisk 
Forening) og er ikke kontroversiell innen fagmiljøet. 
 

6. Avgrensning av aktuelle pasientgrupper. 
 
Trofoblastsvulster: Innbefatter også mola som representerer en ”gråsone”. Molagraviditet 
som blir behandlet uten kjemoterapi skjer i regi av generelle gynekologiske 
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sykehusavdelinger. Dette kan og bør videreføres. Landsfunksjonen bør avgrenses til 
molagraviditet med indikasjon for kjemoterapi og alle tilfeller av malign svulst 
(choriokarsinomer). 
 
Bekkeneksenterasjon: Enklere eksenterasjonsoperasjoner som beskrevet under #1 
representerer en ”gråsone”. Det bør presiseres at eksenterasjon på indikasjonen residiv av 
livmorhalskreft innenfor fullt strålebehandlet område og/eller behov for avansert 
rekonstruksjon, er kriteriene for henvisning til nasjonal behandlingstjeneste. 
 

7. Diagnostikk knyttet til nasjonale behandlingstjenester. 
 
Diagnostikk knyttet til indikasjonsstilling for eksenterasjonsbehandling av residiv bør 
inkludere PET scan. Dette utgjør et tilleggsargument for sentralisering så lenge PET ikke 
er tilgjengelig i alle helseregioner. Utvalget anser imidlertid at manglende PET dekning 
er forbigående. 
 

8. Internasjonalt samarbeid. 
 
Utvalget anser ikke behandling i utlandet som aktuelt eller hensiktsmessig for de omtalte 
pasientkategoriene. 
 

9. Navn på behandlingstjeneste. 
 

1. Behandling av trofoblastsvulster 
2. Eksenterasjon for residiv av livmorhalskreft innenfor strålebehandlet område 

og/eller behov for avansert rekonstruksjon  
3. Fruktbarhetsbevarende kirurgisk behandling ved livmorhalskreft 

 
 
Generelt/konklusjoner 
 
Utvalget finner at landsfunksjonene som er tillagt landets største institusjon innen 
fagområdet gynekologisk onkologi i all hovedsak har fungert godt og hensiktsmessig. 
Utvalget finner også grunn til å bemerke at samarbeidsklima og kommunikasjon har 
utviklet seg fruktbart etter omorganiseringen på 1980-tallet, fra landsfunksjon for nesten 
all gynekologisk onkologi ved Radiumhospitalet til någjeldende regionaliserte modell.  
 
Referansegrupper med medlemmer fra hver helseregion har ikke fungert til nå og bør 
snarest etableres. Det er sannsynligvis hensiktsmessig med én felles referansegruppe for 
de ulike landsfunksjonene innen gynekologisk onkologi, så lenge disse er knyttet til en 
institusjon.  
 
Utvalget finner at nåværende landsfunksjoner bør videreføres med den beskrevne 
modifiseringen for eksenterasjon. I tillegg bør det vurderes å etablere 
fruktbarhetsbevarende kirurgisk behandling ved livmorhalskreft som ny formell 
landsfunksjon, tillagt Rikshospitalet – Radiumhospitalet.  
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS OPPDRAG KNYTTET TIL GJENNOMGANG
AV NASJONALE TJENESTER I SPESIALISTHELSETJENESTEN

RAPPORT FRA UTREDNINGSGRUPPE I FOSTERMEDISIN

Bakgrunn

I oppdragsdokumentene for 2008 og 2009 har de fire RHF-ene fått i oppdrag å vurdere hvilke
nasjonale kompetansesentre, kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og
funksjonshemninger, lands- og flerregionale funksjoner og overnasjonale funksjoner
spesialisthelsetjenesten har behov for i et femårs perspektiv og hvor disse bør lokaliseres.

Departementets oppdrag er nærmere spesifisert i brev av 17.03.08 til RHF-ene. Departementet
har i dette brevet gitt klare føringer for hvilke behov man ønsker at de nasjonale tjenester skal
dekke og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for opprettelse, lokalisering, videreføring og
avvikling. Det er også lagt føringer for utøvelse av nasjonale kompetanse- og
behandlingstjenester i rundskriv I-19/2003 fra HOD.

En nasjonal behandlingstjeneste er en høyt spesialisert klinisk virksomhet som ut fra en
samlet vurdering av behov, spesialiseringsgrad og kostnader skal utøves ett eller to steder i
landet. Kjennetegn ved behandlingstjenestene er at de skal gi tilbud ved sjeldne lidelser der
det er behov for særlig kostbare investeringer og/eller at tilbudet krever særskilt spesialisert
kompetanse. Det kan videre være relatert til behov for tverrfaglig kompetanse og stort
ressursbruk knyttet til støttefunksjoner.

Formålet med etablering av en nasjonal behandlingstjeneste er å bidra til rettferdig og
likeverdig tilgang til helsetjenester, forsvarlige helsetjenester, rasjonell utnyttelse av
tilgjengelige ressurser, en rimelig geografisk spredning av høyspesialisert pasientbehandling
og sikring av helsetilbudets kvalitet. En nasjonal behandlingstjeneste innebærer at pasienter
som trenger denne, kun skal behandles ved helseforetak som er tildelt oppgaven. Andre
helseforetak skal ikke bygge opp et tilsvarende behandlingstilbud.

Mandat
Utredningsgruppen skal på fritt grunnlag vurdere hvilke nasjonale tjenester (landsfunksjoner,
flerregional funksjoner, nasjonale kompetansesentre) det er behov for innenfor fagområdet
fostermedisin i et femårs perspektiv. Eksisterende funksjonsfordeling er en viktig premiss
for arbeidet, men utredningen skal omfatte fagområdet som helhet, ikke kun være en
vurdering av eksisterende landsfunksjon og nasjonalt kompetansesenter.

For flere av de tall som etterspørres nedenfor vil det være usikkerhet. Dette gjelder særlig i
forhold til tall for pasienter og prosedyrer om fem år. Det understrekes derfor at det spørres
etter estimater, for å kunne få et bilde av omtrentlige størrelser på pasientgruppene og den
tilknyttet klinisk aktivitet.

sler
Tekstboks
GRUPPE 6
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Sammensetting av utredningsgruppen

Ganesh Acharya, leder Helse Nord

Sturla H. Eik-Nes Helse Midt-Norge

Guttorm Haugen Helse Sør-Øst

Torvid Kiserud Helse Vest

Kjell Å. Salvesen/Harm-Gerd K. Blaas (varaperson) Universitetsrepresentant

Gerd Eskildsen Brukerrepresentant

�

Selv om det enkelte medlem representerer sitt eget RHF, kommer det klart frem i mandatet at
det forventes at standpunktene tas sett i forhold til den samlede konsekvens for landet som
helhet.

Medlemmene må derfor ved behov ta kontakt på tvers av HF og spesialiteter/ fagområder (for
eksempel pediatri, genetikk) i eget RHF, for å sikre at relevante synspunkter og innspill fra
eget RHF blir vurdert av gruppen.

Arbeidsform
Utredningsgruppen ble sammensatt 20.03.09, senere er det tilkommet to medlemmer, en
brukerrepresentant fra 25.03.09 og en universitetsrepresentant fra 06.04.09 som ble erstattet
av en varaperson (Harm-Gerd Blaas fra NTNU) fra 25.04.09. Leder av gruppen har hatt
telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon med hvert enkelt medlem, og har utarbeidet en
del spørsmål for besvarelse. Representantene i hvert RHF ble bedt om å ta kontakt med
spesialister innen relevante fagområder, og andre fostermedisinske enheter innen eget foretak
før de kom med innspill. Videre har det vært gjennomført et uformelt møte med alle
medlemmer i forbindelse med Norsk forening for ultralyddiagnostikk sitt symposium på Soria
Moria, Oslo, den 24.04.09, for å diskutere agenda og fordele oppgaver. Utredningsgruppen
har hatt ett felles møte i Trondheim, 29.04.09.

Hvordan er fostermedisin organisert i dag?

I henhold til Bioteknologiloven (av 5.12.2003) er følgende sykehus godkjent for
fosterdiagnostikk:

Universitetssykehuset Nord-Norge

St. Olavs hospital, Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM)

Haukeland universitetssykehus

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Stavanger universitetssjukehus (ultralyd og fostervannsprøver)

Sykehuset Asker og Bærum (kun godkjenning for ultralydundersøkelser)

Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM) ved St. Olavs Hospital har siden 1990 hatt
landsfunksjon innen "Avansert invasiv fostermedisin” og kompetansefunksjon innen
”Fostermedisin”. Invasiv fosterbehandling i en eller annen form utføres ved alle
regionsykehus.
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Neonatal kirurgi er flerregional funksjon sentralisert til Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet, og St. Olavs Hospital, Trondheim. Neonatal kirurgi utføres også ved Oslo
Universitetssykehus, Ullevål og Haukeland universitetssykehus. Neonatal hjertekirurgi er
samlet ved ett sted, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

De vedlagte kortfattede redegjørelsene fra de fire RHF representert i gruppen vedrørende:
personell, infrastruktur, klinisk aktivitet, utdanning, trening samt forskningsaktivitet siste fem
år, dokumenterer at alle har rimelig pasientvolum og er aktive innen forskning og utdanning.
Samtlige må vurderes å ha akseptabel god internasjonal standard. Det presiseres at vedleggene
er skrevet med noe forskjellig innhold og at det er benyttet forskjellige tidsintervall for
fremlegging av data.

INNSTILLING

1. Aktuelle tilstander/pasientgrupper/metoder

Tilstander/pasientgrupper
1. Letale medfødte misdannelser (anenkefali, trisomi 13 og 18, letale skjelettmisdannelser,

bilateral renal agenesi osv.)

2. Tilstander som antas å kreve intervensjon/kirurgi umiddelbart eller innen en uke etter
fødselen:

A) Duktusavhengige medfødte hjertemisdannelser

B) Bukveggsdefekter (gastroschise, omfalocele, blæreekstrofi)

C) Gastrointestinale obstruksjoner og anomalier (øsofagusatresi, tarmatresi,
diafragmahernie, trakeo-øsophageal fistel)

D) Medfødte luftveisobstruksjoner

E) Cerebrale arterio-venøse malformasjoner

F) CNS-misdannelser som spina bifida, encefalocele, hydrokefalus, arachnoid cyster

G) Sakrococcygealt teratom

H) Enkelte typer siamesiske tvillinger

3. Tilstander som ikke krever umiddelbar behandling

A) Leppe- kjeve- ganespalte

B) Skjelettdeformiteter, f.eks. klumpfot

C) Ikke ductusavhengige hjertemisdannelser

D) Urinveisobstruksjoner (hydronefrose, lettere grader av bakre uretralklaff-
syndromet)

4. Tilstander med dokumentert nytteverdi av in utero behandling

A) Føtale takyarytmier

B) Føtal anemi (erytrocytt alloimmunisering, parvovirusinfeksjon)

C) Tvilling til tvilling transfusjonssyndrom (TTTS), tvilling-reversert arteriell
perfusjon og tvillinger med diskordant anomali

D) Enkelte alvorlige makrocystiske kongenitte adenomatoide lungemisdannelser og
hydro/chylothorax
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5. Tilstander som krever vurdering, rådgivning og eventuell intrauterin intervensjon eller
kirurgisk behandling av usikker nytteverdi (eksperimentell behandling)

A) Kritisk aorta stenose, pulmonal atresi med intakt interventrikulær septum,
hypoplastisk venstre ventrikkel med restriktiv foramen ovale

B) Alvorlige former av diafragmahernie

C) Alvorlige former av urinveisobstruksjon

D) Spina bifida (høye nivåer)

E) Severe Congenital Immune Deficiency (alvorlig medfødt immunsvikt)

F) Thalassemia major

6. Tilstander som krever nøyaktig vurdering etter fødsel samt behandling eller follow-up
men som sannsynligvis ikke har nytte av intrauteriun intervensjon

A) Alloimmun trombocytopeni

B) Medfødt kardialt rhabdomyom

C) Ovarialcyster

Metoder

1. Amniocentese

2. Chorion villus biopsi

3. Diagnostisk kordocentese

4. Intrauterine blodtransfusjoner

5. Amnioreduksjon

6. Selektivt føtocid

7. Laser behandling av TTTS

8. Laser behandling uten TTTS

9. Shunt innleggelse (thoraco-amniotic, vesico-amniotic)

10. Føtoskopi

11. Fostervevbiopsier, f.eks. lever, hud

12. In utero hjerteintervensjoner (ballong dilatasjon av klaffer, atrie septostomi)

13. Fosterkirurgi av spina bifida

14. In utero okklusjon av trakea ved diafragma hernie

15. Føtal gen- og stamcellebehandling

16. EXIT-prosedyre (intubering av barn i forbindelse med keisersnitt, men under
opprettholdelse av placenta sirkulasjonen)

2. Kunnskapsgrunnlag i forhold til å opprette nasjonal behandlingstjeneste

Generelt er det ønskelig at pasienter utredes og behandles på lavest mulige omsorgsnivå, dvs.
at tilstander som kan utredes og behandles lokalt får behandling svarende til dette. Med
dagens velutviklede fostermedisinske ekspertise som finnes i alle regionale helseforetak kan
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pasienter i stor utstrekning få en likeverdig diagnostikk og behandling nær hjemmet
(regionsnivå), med kortere reise og lavere utgifter. I praksis styres diagnostikk og videre
utredning av fostermisdannelser av Bioteknologiloven (av 5.12.2003). Denne tilsier at ”Ved
mistanke om større eller alvorlige uviklingsavvik hos fosteret skal den gravide få tilbud om
videre utredning ved institusjon godkjent for fosterdiagnostikk.”

Fostermedisin er et fag hvor noen få pasienter vil ha behov for teknisk krevende prosedyrer.
Noen av disse prosedyrene har et lite volum som tilsier at de bør behandles på nasjonalt nivå,
andre prosedyrer vil utføres så sjelden at en overnasjonal behandlingsstrategi er aktuell.

Intrauterine blodtransfusjoner
Behovet for en nasjonal behandlingstjeneste gjelder først og fremst intrauterine
blodtransfusjoner. Prosedyren ble etablert på St. Olavs Hospital i 1988 og er siden 1990
sentralisert til NSFM, St. Olavs Hospital. NSFM har totalt utført 404 transfusjoner og gjorde i
snitt 36 transfusjoner per år siste 5 år; 76 transfusjoner med fosteranestesi siden 1998.
Haukeland universitetssykehus hadde sine første transfusjoner i 1996, men har etter et par års
opphold 1998-1999 bygget opp virksomheten og har nå gjort 48 transfusjoner, de fleste i løpet
av de tre siste år med gjennomsnittlig 10 transfusjoner per år og hvor 21 hadde behov for
fosteranestesi. Bergensmiljøet har lagt vekt på individuell tilpassing av behandlingen på basis
av sirkulasjonsfysiologisk monitorering. Det er grunn til å anta at behov for transfusjoner i
Norge vil ligge under 50 prosedyrer årlig for de neste 5 år.

Laserkoagulering ved tvilling-tvilling transfusjonssyndrom (TTTS)
Nytteverdien av laserbehandling ved TTTS er godt dokumentert. Det finnes i dag ikke
nasjonal ekspertise på denne behandlingen i Norge. Derimot er det veletablerte sentre i
utlandet. NSFM sender 4 pasienter og Rikshospitalet 5 pasienter per år til Hamburg for
laserbehandling av TTTS. Bergen og Tromsø sender 2-3 pasienter per år. Stavanger sendte 2
pasienter til Hamburg i 2008. Totalt er det i Norge 10 - 15 pasienter per år som er kandidater
for laserkoagulasjon pga TTTS. Det er mulig at tallet vil øke noe i de kommende år pga
forbedret generell diagnostikk og videresending av aktuelle pasienter til regionale
fostermedisinske enhetene.

EXIT-prosedyre
Det er ytterst sjeldent behov for EXIT-prosedyre. De siste 5 år er 3 tilfeller kjent i Norge, et
sendt til Stockholm og to ble utført ved NSFM (1 simplex graviditet og 1 tvilling graviditet).
Inngrepet krever multidisiplinær organisering rundt keisersnittet. NSFM har barnekirurg som
har lært prosedyren i Storbritannia. NSFM har etablert et stående EXIT-team på 24 personer
som kan samles på kort varsel. Behov i Norge er 0 -2 per år.

Toraksdrenasje/urinblæredrenasje med kateter
Dette er avanserte prosedyrer; totalt er det utført 45 slike prosedyrer ved NSFM siden 1990.
Slike prosedyrer er også utført i Bergen. Forhåndsutredning og prøvetapping kan gjøres i alle
fire regionene. Behov for en slik prosedyre på landsbasis ligger på 1 - 4 per år.

Trakeal okklusjon ved kongenitt diafragma hernie (CDH)
Behandlingen er forsatt kontroversiell (Deprest JA, Hyett JA, Flake AW, Nicolaides K,
Gratacos E. Current controversies in prenatal diagnosis 4: Should fetal surgery be done in all
cases of severe diaphragmatic hernia? Prenat Diagn. 2009;29:15-9). Det foregår en studie som
skal evaluere mulig prenatal behandling med føtal endoluminal tracheal okklusjon av medfødt
diafragmahernie (Deprest J, Jani J, Cannie M, Debeer, A Vandevelde M, Done E, Gratacos
E, Nicolaïdes K.. Prenatal intervention for isolated congenital diaphragmatic hernia. Curr
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Opin Obstet Gynecol. 2006;18:355-67). Prevalens av CDH er reportert fra 0.17:1000 til
0.57:1000. I Norge er prevalensen ved fødsel 0.25:1000. Assosierte alvorlige anomalier finnes
i 33-39 %. Totalt i Norge forekommer 12-15 per år, 5-6 av disse med store anomalier.
Halvparten av de isolerte kasus (ca 4) blir diagnostisert prenatalt hvert år i Norge.

In utero hjerteintervensjoner
Forståelsen av at enkelte medfødte hjertemisdannelser kan forverre seg i fosterlivet har initiert
utvikling av teknikker for tidlig intervensjon i fosterlivet. Slik intervensjon kan forandre
utviklingen av disse tilstandene. Noen sentre i Europa og i Nord-Amerika utfører dilatasjon av
aorta og pulmonal klaffer samt atrie septostomi med dokumentert nytte i høyt selekterte
kasus. Det viktigste formålet med denne behandlingen er å forhindre en situasjon med
funksjonelt univentrikulært hjerte. Nytten av føtal intervensjon må hele tiden veies mot bedre
behandlingsmuligheter etter fødselen (Pavlovic M, Acharya G, Huhta JC. Controversies of
fetal cardiac intervention. Early Hum Dev. 2008;84:149-53). Disse prosedyrene utføres ikke i
Norge i dag. Antallet per år som vil ha nytte av en slik intervensjon er lavt (2-3 per år). Oslo
universitetssykehus, Rikshospitalet har i dag ekspertise på intervensjoner innen pediatrisk
kardiologi. All neonatal kirurgisk behandling av medfødte hjertesykdommer er sentralisert til
Rikshospitalet og det er naturlig at de utvikler en slik service hvis ønskelig.

Andre prosedyrer med usikker nytteverdi
Disse tilstandene (punkt 1.5) er ikke vurdert av gruppen. Disse utføres ikke i Norge og man
ser ikke noe grunnlag for dette de nærmeste fem årene.

3. Konklusjon i forhold til pasientgrupper/tilstander/metoder

Intrauterine blodtransfusjoner
Faggruppen er enig i at disse må samles til ett sted der minst to personer kan gjøre inngrepet.
NSFM har opparbeidet lang og tallmessig omfattende erfaring med denne type behandling.
Gruppen mener at det er riktig å sentralisere behandlingen til NSFM.

Laserkoagulering ved tvilling-tvilling transfusjonssyndrom (TTTS)
Det finnes i dag ikke nasjonal ekspertise på laserbehandling av TTTS. Selve prosedyren er nå
vel etablert og det utelukkes ikke at det kan bli aktuelt å utvikle behandlingen i Norge (Moise
KJ Jr, Johnson A, Carpenter RJ, Baschat AA, Platt LD. Fetal intervention: providing
reasonable access to quality care. Obstet Gynecol 2009;113:408-10).

EXIT-prosedyre
Dette kan utføres i Norge. EXIT-team er etablert ved St. Olavs hospital.

Toraksdrenasje/urinblæredrenasje med amnional shunt
Dette kan utføres i Norge.

Trakeal okklusjon ved kongenitt diafragma hernie (CDH)
Prenatal behandling av CDH med ballong i trakea (fetoscopic endoluminal tracheal occlusion)
er eksperimentell, risikofylt, og krever en høy grad av erfaring i tillegg til spesialisert
personell og utstyr. Overnasjonal behandling vil kunne være aktuelt for noen norske pasienter
med alvorlig form for CHD, men da som ledd i pågående multisenterstudie.

In utero hjerteintervensjon
Overnasjonal behandling vil kunne være aktuelt for ytterst få norske pasienter.
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4. Kunnskapsgrunnlag i forhold til å opprette/videreføre nasjonal
behandlingstjeneste

Det henvises til punkt 2.

5. Landsfunksjon, flerregional funksjon eller begge?

Intrauterine transfusjoner
Behovet for en nasjonal behandlingstjeneste gjelder først og fremst intrauterine
blodtransfusjoner og andre invasive prosedyrer med lite volum. En splitting av den nasjonale
behandlingstjenesten vil føre til at visse prosedyrer kun kan utføres av en person, noe landet
ikke er tjent med. Den nasjonale behandlingstjenesten på ett senter bør derfor opprettholdes.

6. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp

Transfusjonstrengende anemi hos foster er oftest tidsbegrensede tilstander med lite behov for
langtidsbehandling utover selve svangerskapet. Ved visse former for hemoglobinopatier er det
aktuelt å følge opp i lengre tid etter fødselen. Disse pasientgruppene bør inngå i et
nettverkssamarbeid med lokale sykehus og primærlege, både for maternell blodprøvetaking,
kontroller mellom transfusjoner og en nøye planlagt forløsning og oppfølging i
neonatalperioden og tiden etter om nødvendig. Dette fungerer bra i dag.

Med fostermedisinsk ekspertise i alle helseregioner, vil diagnostikk og behandling være
likelig sikret. Primærlegenes og blodbankenes rutiner fungerer rimelig likt utover landet slik
at nye pasienter identifiseres og varsles. Det synes imidlertid å være manglende kunnskap i
visse primære ledd eller manglende sikringstiltak i svangerskapsomsorgen som enkelte ganger
fører til at pasienter ikke blir identifisert tidlig nok. Dette synes ikke å ha geografiske
skjevheter og er meldt til Helsetilsynet som bekymringsmelding.

Alle de regionale sentrene tilstreber rask diagnostikk og behandling, dvs. fra undersøkelse
samme dag til undersøkelse innen noen dager. Generelt og spesifikt angående
blodtransfusjoner skriver NSFM: ”Fostermedisinske tilstander har typisk ikke et langt forløp,
likevel står en overfor utfordringer for å skape sammenhengende pasientforløp på tvers av
RHF. Det er viktig å ha god kommunikasjon mellom leger på senter og eksterne sykehus.
Denne kommunikasjon har en ved NSFM sikret ved lett tilgjengelig hospitanttjeneste,
undervisingsprogram og generelt utadrettet aktivitet. Den mest omfattende kliniske tjenesten,
blodtransfusjoner, er et godt eksempel på god kommunikasjon mellom senter og
samarbeidende sykehus. De fleste som har gjennomgått en serie transfusjoner på NSFM blir
forløst på sitt hjemmesykehus.”

7. Avgrensing av aktuelle pasientgrupper (behandlingstjeneste)

Generelt vil behandlingstjenesten omfatte et velavgrenset utvalg av en større gruppe.

Intrauterine transfusjoner
Det finnes pasienter i gråsone, dvs pasienter som ikke har tegn på, men som kan utvikle en
anemi. Slike pasienter kan dels bli overvåket på lokalt/regionalt sykehus, eventuelt i samråd
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med nasjonalt behandlingssenter, før avgjørelsen tas om overføring til behandlende enhet.
Slikt samarbeid har fungert godt.

Vanskelig fostermedisinsk diagnostikk
Det er utviklet fostermedisinsk kompetanse i alle regioner. Behovet for sentralisering av
misdannelsesdiagnostikk er derfor dynamisk og annerledes enn tidligere. I dag blir noen
pasienter sendt direkte til NSFM mens andre med samme diagnose får en likeverdig utredning
i sin region. Alle pasienter vil få likeverdig behandling i sine regioner ved primært å bli
undersøkt der. Noen få vil ha behov for utredning ved senter med spesialkompetanse.
Nasjonal funksjon bør reserveres for slike pasienter. Klientellet som sendes til NSFM i dag
representerer langt tyngre diagnostikk enn for 10 år siden. Prinsipielt kan det også være
ønskelig med ”second opinion” fra leger ved andre regionsykehus avhengig av tilgjengelighet
og spesialinteresse. Som i dag vil regionene kunne sende pasienter seg imellom dersom
”second opinion” er nødvendig for en viktig avgjørelse.

8. Diagnostikk knyttet til nasjonal behandlingstjeneste

Intrauterine transfusjoner. Noe diagnostikk må nødvendigvis alltid finne sted i regionene før
sentralisering. Det gjelder blant annet utredning av grad av anemi og monitorering av denne.
I løpet av de siste 10-15 år har man fått ikke-invasive Doppler ultralyd metoder som sammen
med antistoff titer hos mor indikerer føtal anemi med god sensitivitet og spesifisitet. Ved alle
de regionale sentrene har man i dag god kunnskap og ferdighet i bruk av disse metodene. Den
endelige diagnosen ”føtal anemi” stilles ved å ta blodprøve av fosteret. Prosedyren medfører
risiko. Dermed er behovet for diagnostiske blodprøvetagninger redusert kraftig under
monitoreringen før en evt. transfusjon. Disse tas som regel i forbindelse med selve
behandlingen.

Fosterbehandling som krever laserbehandling, hjertekaterisering, balonginnsetting med mer
vil rutinemessig bli vurdert av regional fostermedisinsk ekspertise. Disse har mulighet til å
konsultere hverandre.

Innleggelse av amnional shunt. Diagnostikk utføres ved henvisende regionalt senter med
ultralydundersøkelser, maternelle blodprøver og invasive diagnostiske undersøkelser. Den
diagnostiske ultralydundersøkelsen før innleggelse av dren vil mer ha karakter av en ”second
opinion” undersøkelse for bl.a. å ta den endelige avgjørelsen om det skal legges inn dren eller
ikke. Innleggelse av dren er en risikofylt invasiv prosedyre.

”Second opinion” undersøkelse. Regionalt er det i dag fullgode muligheter for diagnostikk og
utredning. Likevel vil det for enkelte pasienter være behov for ”second opinion” fra annen
kollega som arbeider med fostermedisin. Denne pasientstrømmen går mellom de regionale
sentrene avhengig av tilgjengelig kollega og uavhengig av nasjonal behandlingstjeneste. Det
må her tas i betraktning at dette dreier seg om et lite fagmiljø hvor man kjenner hverandres
faglige styrke og interesseområde.
�

Fosterbehandling knyttet til barnekirurgisk service
En av de største konsekvensene av ultralyddiagnostikk de siste 20 år medfører diagnostikk av
fosterets sykdom og in utero transport av det syke fosteret til den spesialenhet som har
kunnskap for å behandle den syke nyfødte. I mange tilfeller gjelder dette tilstander som skal
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behandles av barnekirurger. Det gjelder blant annet: hjertefeil, diafragmahernie,
lungetumores, myelomeningocele, oesofagusatresi og bukveggsdefekter.

Formelle nasjonale og overregionale barnekirurgiske enheter er etablert i Oslo og Trondheim.
Rutiner for kanalisering av foster med kirurgiske lidelser til behandlingsenheter med
barnekirurgisk ekspertise er vel etablert i Norge. �
�

9. Internasjonalt samarbeid (behandlingstjeneste)

Fosterbehandling som krever laser, hjertekateterisering, balonginnsetting o.l.
Som nevnt tidligere finnes ikke opparbeidet nasjonal ekspertise for slike tilstander som derfor
blir henvist til behandling ved utenlandske sentra. Regionale fostermedisinske enheter
vurderer disse tilstandene og eventuelt konsulterer hverandre ved behov.

Det kan være mange forhold som spiller inn ved valg av utenlandsk senter slik at de som
henviser bør kunne stå fritt til å foreta et slikt valg. Men dette er ikke til hinder for at det kan
foreligge en liste med institusjoner helsemyndighetene har gjort avtale med og som ofte vil
kunne bli brukt.

Rhesus immunisering. Etter innføring av anti-D profylakse er antall svangerskap med rheusus
immunisering sterkt redusert. Rutinen er i dag at profylaksen gis etter fødselen til rhesus
negative kvinner som føder et rhesus positivt barn. Ved å gi profylaksen i svangerskapet (siste
trimester) vil antall immuniserte kvinner kunne ytterligere begrenses. En bedret nasjonal
strategi for anti-D-profylakse vil kanskje redusere transfusjonsbehovet, men sannsynligvis
ikke de nærmeste årene. Derfor er overnasjonal behandlingstjeneste for intrauterine
blodtransfusjoner ikke aktuelt de neste fem år.

Laserbehandling ved TTTS. Det henvises til punkt 2 og 3.

Medfødt diafragmahernie, ryggmargsbrokk. Det utføres i dag intrauterin kirurgi på fostre med
disse diagnosene. Behandlingen er eksperimentell. På nåværende tidspunkt vil det ikke være
aktuelt å innføre denne behandlingstjenesten i Norge. Derimot er flere regionale sentre i
Norge invitert til å være med i en internasjonal multisenterstudie angående prenatalt
diagnostiserte diafragmahernier. Dersom den aktuelle behandlingsformen blir aktuell vil
antallet uansett være for lite til å etablere prosedyren i Norge.

10. Behov for og utforming av nasjonale kompetansetjenester

Alle regionsykehusene i Norge har enheter for fostermedisin med aktiv forskningsvirksomhet.
Denne forskningen drives ofte i samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset, og i
samarbeid med andre enheter nasjonalt og internasjonalt. Spesielt to av regionsykehusene har
en stor forsknings- og formidlingsaktivitet. Dette gjelder NSFM ved St. Olavs Hospital i
Trondheim og Seksjon for fostermedisin ved Haukeland universitetssykehus. Begge enheter
er internasjonalt anerkjent.

NSFM har vært ledende i oppbyggingen av fostermedisinsk aktivitet i Norge, til dels fundert
på det tekniske miljøet ved NTNU. De etablerte i 1997 en egen ettårig utdanning for
jordmødre som er lagt under NTNU. NTNU-utdanningen inkluderer også kurs åpne for leger.
Senteret har i alle år arrangert mange nasjonale og internasjonale kurs i fostermedisin. De har
hatt stor forskningsaktivitet innen et bredt felt av fostermedisinen og produsert 17
doktorgrader hvorav 5 siden 2004,og i samme femårsperiode 47 publikasjoner. NSFM har en
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bred diagnostisk erfaring med spesielt sterk profil innen teknisk ultralyd, Doppler ultralyd,
misdannelser og dysmorfi (kfr publikasjonsliste).

Enheten ved Haukeland sykehus har gjennom de siste ti år spesielt orientert seg i retning av
fosterets sirkulasjon, vekst og utvikling og vært den kliniske siden av etableringen Klinisk
Fosterfysiologisk Forskningsgruppe (KFFF) ved UiB. Senteret har vokset fort og produsert 5
doktorgrader siden 2004 og i samme periode 65 publikasjoner hovedsakelig med profil innen
fostervekst, kardiovaskulær fosterfysiologi og diagnostikk (kfr publikasjonslisten). Senteret
driver formidlingsaktivitet av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt.

Begge enheter har etablert nasjonale og internasjonale nettverk. NSFM har vært sentral i
oppbygging av forskningen ved den fostermedisinske enheten ved Stavanger
Universitetssykehus. Seksjon for fostermedisin i Bergen har vært avgjørende for oppbygging
av forskning og kompetanse ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og har fortsatt et nært
forsknings og undervisningssamarbeid. Seksjonen i Bergen har også et godt
forskningsmessig og faglig samarbeid med Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

NSFM og den fostermedisinske enheten ved Haukeland Universitetssykehus har etablert
forskjellige profiler som i stor grad utfyller hverandre. NSFM har medvirket i utvikling av
teknisk ultralyd og Doppler–diagnostikk og etablert kompetanse på invasive prosedyrer og
behandling av komplekse føtale anomalier. Enheten ved Haukeland sykehus har vært sentral i
å fremskaffe ny fosterfysiologisk innsikt som basis for diagnostikk og behandling, formidle
den til klinisk anvendelse og etablere nye Doppler-teknikker til klinisk bruk i en lang serie
fostertilstander. Begge fungerer som drivkraft i forhold til andre enheter.

11. Navn på tjenesten

St Olav Hospital: ”Nasjonalt senter for fostermedisin” som viderefører sin landsfunksjon
innen ”Avansert invasiv fostermedisin” og sin kompetansefunksjon innen ”Fostermedisin”

Haukeland universitetssykehus: ”Nasjonalt kompetansesenter for klinisk fosterfysiologi”.

12. Supplerende innspill på fritt grunnlag

Subspesialisering
Fostermedisin har utviklet seg til et eget fagområde innen obstetrikk med klare tilgrensninger
til de forskjellige barnemedisinske spesialiteter, til medisinsk genetikk, radiologi, patologi og
andre laboratoriefag. I enkelte land er fagområdet utviklet til en fullverdig subspesialitet.
Gruppen ønsker en nærmere vurdering av dette i Norge.

Fordeling
Rettferdig og likeverdig helsetjenester med en rimelig geografisk spredning er bærende
elementer i norsk helseforvaltning. Det er videre viktig å sikre en forsvarlig helsetjeneste med
en rasjonell utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det er derfor viktig at hver helseregion har
ett fostermedisinsk senter med kompetent personell, godt medisinsk teknisk utstyr og med
kontinuerlig evaluering av kvaliteten. Dette betinger god økonomisk støtte fra de enkelte
regionale helseforetakene.
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Kvinnelig representasjon
Fra brukerrepresentanten er det kommet innspill om manglende kvinnelig representasjon fra
fagmiljøene i den aktuelle gruppen. Spesialiteten gynekologi og obstetrikk rekrutterer i dag
flere kvinner enn menn. Dette gjenspeiler seg også i faget fostermedisin. Fagfeltet angår i
særlig grad kvinnehelse. Vi anbefaler derfor at sammensetningen av styringsgruppen for hver
senterfunksjon avspeiler dette med høy andel kvinnelige deltagelse.

Oversikt - fostermedisinsk aktivitet i Norge
Henvises til redegjørelse fra fostermedisinske enheter fra de fire RHF representert i gruppen
vedlegges separat.

Vedlegg: Redegjørelse fra fostermedisinske enheter fra de fire RHF representert i gruppen
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Appendix

Utredningsgruppen har fått forespørsel som sitert nedenfor med, med tanke på å evaluere en
søknad innen fagområdet ”Fostermedisin” fra Helse Bergen.

Innenfor fagområdet ”fostermedisin” har det kommet én søknad fra
Helse Bergen

Nasjonalt kompetansesenter for fostersirkulasjon og diagnostikk

I de tilfelle der nye søknader overlapper med arbeidsområdet til allerede etablerte
utredningsgrupper, er det rimelig å gjøre en samlet vurdering. På denne bakgrunn anmodes
utredningsgruppen knyttet til fostermedisin å behandle også den nye søknaden. Dette
medfører en ekstra belastning for gruppens medlemmer. En samlet gjennomgang av
eksisterende tjenester og nye søknader av samme gruppe vil likevel være best i forhold til å se
hele fagområdet under ett, og samlet sett gjøre tidsbruken minst mulig.

Ved gjennomgangen av de innsendte søknader, er Helse Bergens søknad om nasjonalt
kompetansesenter blitt plassert i gruppe II. Noe av bakgrunnen for dette er betenkeligheter
knyttet til etablering av to kompetansesentre innenfor et felles fagområde.

Videre behandling
Søknaden fra Helse Bergen oppfattes i all hovedsak å dreie seg om forhold utredningsgruppen
allerede er bedt om å uttale seg om. Det vises til innledningen og punkt 10 i det opprinnelige
mandat.

Det er ikke utarbeidet noe eget mandat for søknaden, men det anmodes om at gruppen
kommer med de innspill man finner relevante under punkt 10 og under det avsluttende punkt
11 (”Supplerende innspill på fritt grunnlag”) i det opprinnelige mandat utredningsgruppen
har mottatt.

Gruppen viser til Rundskriv 1-19/2003, publisert 5.1.2004 fra Helse og omsorgs-
departementet. I rundskrivet defineres landsfunksjoner og nasjonale medisinske
kompetansesentra:

3.2 Nasjonale medisinske kompetansesentra
Nasjonale kompetansesentra for høyspesialisert medisin skal sikre nasjonal
kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde.
Kompetansesentre skal ikke selv drive pasientbehandling, men det vil i enkelte tilfeller være
hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til virksomheten.

Viktige oppgaver er:
• Bidra til samt drive forskning og fagutvikling innen fagfeltet.

Dette innebærer både å drive forskning i egen regi, samt bidra til forskning og fagutvikling i
andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse. Kompetansesenteret forutsettes å
følge internasjonal fagutvikling, samt ved behov bidra til etablering og kvalitetssikring av
nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale medisinske kvalitetsregistre innenfor fagområdet.

• Undervisning innenfor eget fagområde i grunn-, videre- og etterutdanninger
• Veiledning og rådgivning på nasjonalt nivå innenfor eget fagområde, dvs. sikre spredning

av kompetanse til landet for øvrig.
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• Bidra til å gjøre informasjon tilgjengelig på eget fagområde.

Gruppen viser til punkt 10 i rapporten og understreker at spesielt to av regionsykehusene har
en stor forsknings- og formidlingsaktivitet. Dette gjelder NSFM ved St. Olavs Hospital i
Trondheim og Seksjon for fostermedisin ved Haukeland universitetssykehus. Begge enheter
er internasjonalt etablert. Senteret i Trondheim har fokusert på invasive prosedyrer,
diagnostisering av anomalier og teknisk utvikling av ultralyddiagnostikk. Enheten ved
Haukeland har fokusert på fosterets fysiologi og patofysiologi, en viktig forutsetning for all
diagnostikk og behandling i fostermedisin. Men sirkulasjon og vekst er også blitt de viktigste
enkeltelementene innen moderne svangerskapsomsorg generelt. Videre satsing på dette feltet i
forskning og kompetansebygging har derfor betydning langt utover den snevre definisjonen
av fostermedisin, f.eks. veksthemming og svangerskapsforgiftninger. Gruppen ser derfor at
forskningsfeltet i Bergen representerer et viktig bidrag for å videreutvikle den etablerte
fostermedisinske ekspertise i Norge og bedre diagnostikk og behandling av allment kjente
sykdommer som morkakesvikt og fostervekstproblemer.

Gruppen viser også til den omfattende produksjon av vitenskap innen fosterfysiologi de siste
5 år eksemplifisert med antall doktorgrader (5) og publikasjoner (65).

Gruppen ser klart betydningen av å forsterke det norske miljøet i klinisk fosterfysiologi. Det
vil tilføre fostermedisin og generell obstetrikk nødvendig grunnkunnskap for diagnostikk og
behandling. Vi foreslår derfor at kompetansefunksjonen i Bergen redefineres som:

”Nasjonal kompetansefunksjon for klinisk fosterfysiologi”

�

�

�

�
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Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM)
St. Olavs Hospital
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Oppstart - mandat - aktivitet
Senteret, NSFM, ble opprettet 1. januar 1990 av Sosialminister Tove Strand. Senteret ble finansiert
med direkte tilskudd fra Staten og var landets første nasjonale senter og introduserte en ny æra i norsk
medisin med å sentralisere prosedyrer og diagnostikk en mente burde sentraliseres i et lite land som
Norge.

I følge avtale mellom Regionsykehuset i Trondheim og Sosialdepartementet den 15. november
1999, ble senterets mandat uttrykt som følger:

• Sentralt senter som kan vurdere diagnose og behandling av spesielle utviklingsavvik hos
foster (såkalt ”second opinion” senter)

• Sentralt senter som i samarbeid med genetikere kan drive diagnostikk på et høyt nivå
• Sentralt senter som kan ta seg av spesielle invasive prosedyrer (blodoverføring til foster,

vevsprøvetaking og andre kirurgiske inngrep på foster)
• Senter som kan gi grunn- og etterutdanning til leger i ultralyddiagnostikk
• Senter som kan gi basal utdanning til jordmødre i ultralyddiagnostikk

Fra 1997 fikk senteret status som ”WHO Collaborating Center in Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology”. Denne funksjonen er fornyet frem til 2012, omtalt senere.

Personell
Senteret ble fra starten i 1990 integrert med det såkalte Ultralydlaboratoriet, opprettet ved det tidligere
RiT i 1985. Siden oppstart har det vært samkjørt funksjon mellom NSFM og Ultralydlaboratoriet. Dette
har representert en rasjonell administrativ, og økonomisk gunstig modell. Senterets styrke har blant
annet vært et stabilt personale, de som startet i 1985, er fremdeles ved senteret. Totalt arbeider 33 ved
senteret.

1 seksjonsoverlege, professor
1 overlege, professor
1 overlege, førsteamanuensis
3 overleger
12 jordmødre
8 sekretærer, konsulenter
2 sosionomer
1 barnepleier
1 avdelingsingeniør
1 IKT-prosjektleder
1 førsteamanuensis, dr. philos (NTNU-ultralydstudiet)
1 universitetslektor, (NTNU-ultralydstudiet)

Kurs – undervisning
Nasjonal undervisning for jordmødre
Fra 1998 etablerte NSFM nasjonale utdanning for jordmødre der praktisk og teoretisk undervisning
foregår på senteret, studiet er underlagt NTNU. Jordmødrene utfører 18 ukers ultralydundersøkelse for
gravide i hele Norge.

Emne ved NTNU
UL6001 Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre
Studiets varighet: 12 måneder Antall studiepoeng: 45
Antall utdannet 1998 – 2008: 127 jordmødre

Fra 2008 etablerte NSFM et studie for å undersøke fosterhjertet. Studiet er underlagt NTNU og gir
studiepeong. Studiet er åpent for jordmødre og leger.

Emne ved NTNU
UL6002 Ultralydundersøkelse av fosterhjertet
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Antall studiepoeng: 15 Antall teoritimer totalt: 47 timer
Antall studenter utdannet: 2008: 6
Ultralydutdanningen ved NSFM har en satellitt ved Karolinska Sjukhuset og underviser ved flere
sykehus/kurs i Sverige.

Undervisning for leger
Senteret har siden starten arrangert det årlige kurs: ”Ultralyddiagnostikk i gynekologi og obstetrikk.
Trinn I”. Dette kurset er obligatorisk for alle som spesialiserer seg i fagområdet gynekologi og
obstetrikk. Senteret organiserer også årlig kurs i ”Doppler ultralyd i gynekologi og obstetrikk”,
dessuten ”Transvaginal ultralyd i gynekologi og obstetrikk”. Siden starten er det organisert 33 slike
kurs for norske gynekologer og til sammen 885 har deltatt.

Internasjonal undervisning
Siden 1990 har NSFM omtrent annet hvert år organisert kurs for skandinavisk helsepersonell som
arbeider med ultralyd i gynekologi og obstetrikk. Til sammen har 1675 deltatt på disse kurs.

WHO-funksjonen impliserer undervisning i utviklingsland etter oppdrag fra WHO. En - to leger fra
utviklingsland er til enhver tid hospitanter ved senteret. De eksterne aktivitetene for tiden er mest
lokalisert til Sør-Afrika, Thailand, Filippinene, Hong Kong. NSFM har etablert tre undervisingssentre
for WHO, ett i Singapore og to i Sør-Afrika, i Cape Town og Durban. På disse WHO-sentre har NSFM
holdt kurs med 1938 deltakere siden etablering.

Siden 2004 har senteret etter oppdrag fra Nelson Mandelas Helseminister opprettet og drevet en
skole ved Nelson R. Mandela School of Medicine i Durban, for å utdanne afrikanske jordmødre ved
perifere sykehus i bruk ultralyd på basalt nivå. Dette arbeidet pågår med øket innsats år for år.

Media Personalet ved senteret har i alle år deltatt aktivt i nasjonal formidling av fostermedisin i avis,
radio og TV, dessuten skrevet mange kronikker om fagområdet fostermedisin og engasjert seg sterkt i
medisinsk politisk debatt.

Pasientvolum
Til sammen utføres årlig omtrent 12,000 ultralydundersøkelser.

Senteret har 11 ultralydlaboratorier for klinisk aktivitet, inklusive et laboratorium for invasiv
aktivitet, klargjort for bruk av laserterapi. Disse laboratorier har utstyr til omtrent 18 millioner kroner. I
tillegg har senteret to laboratorier for medisinsk teknisk aktivitet, sistnevnte brukt mest for forskning
innen Doppler og hemodynamikk og høyfrekvent transduserutvikling.

Siden oppstart har en hatt diagnostisk utredning av 3313 morfologiske utviklingsavvik hos foster.
I snitt kommer 76% av alle utviklingsavvik senteret arbeider med fra områder utenfor for Sør-
Trøndelag fylke. Alle landets fylker har i alle år sendt pasienter.

Av tunge utviklingsavvik hos foster nevnes blant annet:
Utredning av hjertefeil hos foster - 762
Diafragmahernie - 113
Myelomeningocele - 204
Gastroschisis - 105
Omfalocele - 176
CCALM/Sequester - 54
Oesophagusatresi - 65
Tynntarm-, rectum-, anusavvik - 186

Det er utført en rekke invasive prosedyrer som ledd i den sentraliserte aktiviteten, de viktigste nevnes:
Blodtransfusjoner til foster - 404
Thoraxdrenasje med kateter - 45
Punksjon av foster med aspirasjon - 106
Amniondrenasje - 208
Blodprøve av foster - 606
EXIT-prosedyre - 2 prosedyrer: 1 simpleks, 1 tvilling
Tidlig fetocid - 15
Hudbiopsier - 3
Leverbiopsi - 1
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Forskningsaktivitet, infrastruktur, samarbeid
• Fostermedisin, ved aktivering av tilført materiale til senteret, flere doktorgrader
• Epidemiologi av anomalier, basert på definert uselektert materiale på for tiden 60.000 foster
• Vekst og utvikling. Forløper til senteret utviklet gravitetskalenderen ”Snurra” som ble brukt i

hele landet. Samarbeid med Institutt for folkehelse, Oslo og Institutt for informatikk UiO har
ført dette arbeidet videre og den elektroniske graviditetskalenderen eSnurra er utviklet basert
på uselektert materiale av 40.000 foster. Samarbeid med SUS

• Hemodynamikk, Doppler, evaluering av hjertefeil, teknisk utvikling av 3D innen føtal
kardiologi, strain innen føtal kardiologi, hovedsaklig i samarbeid med Institutt for sirkulasjon
og bildediagnostikk

• Sonoembryologi, klinisk og transduserutvikling, i samarbeid med Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk

• Bruk av ultralyd under fødsel, elastografi. Samarbeid med SUS
• Samarbeid med Universitetet i Lund vedr. hemodymamikk, Doppler
• Samarbeid med Karolinska Sjukhuset, utdanning. SE-N er Adjungert professor
• WHO-prosjekt Ultrasound in the developing countries. Samarbeid med Nelson Mandela

School of Medicine, Durban, University; Groote Schuur Hospital, Cape Town University;
University of Singapore; University of Hong Kong, Chinese University Hong Kong; Chang
Mai University, Thailand; University of Philippines, Manila, Philippines.

Doktorgrader ved NSFM
Det er tatt 16 doktorgrader ved senteret relatert til fostermedisin, nummer 17 har disputasjonsdag den 8.
mai 2009.

Dr. med. Kjell Å. Salvesen disputerte i 1993 med avhandlinga:
Routine Ultrasonography in Utero and development in childhood – a randomized controlled follow-up study.
Dr. med. Torvid Kiserud disputerte i 1994 med avhandlinga:
The ductus venosus in the human fetus.
Dr. ing. Erik Steen disputerte i 1996 med avhandlinga: analysis and visualisation of multi-dimensional medical images.
Dr. med. Harm-Gerd Blaas disputerte i 1999 med avhandlinga:
The Embryonic examination – Ultrasound studies of the development of the human embryo.
Dr. med. Ketil Holen disputerte i 1999 med avhandlinga:
The role of ultrasonography in the diagnosis and treatment of hip dysplasia in newborns.
Dr. ing Leif Rune Hellevik disputerte i 1999 med avhandlinga:
Wave propagation and pressure drop in precordial veins.
Dr. med. Katarina Tunón disputerte i 1999 med avhandlinga:
Ultrasound and prediction of gestational age.
Dr. ing. Sevald Berg disputerte i 1999 med avhandlinga:
Quantitative techniques for analysis and visualization of three-dimsional ultrasound data.
Dr. med. Agnar Tegnander disputerte i 1999 med avhandlinga:
Diagnosis and follow-up of children with suspected or known hip dysplasia.
Dr. med Christina Vogt Isaksen disputerte i 2000 med avhandlinga:
Prenatal ultrasound and postmortem findings.
Dr. philos Siv Mørkved disputerte i 2003 med avhandlinga:
Urinary incontinence during pregnancy and after delivery. Effect of pelvic floor muscle training i prevention and treatment.
Dr. Philos Eva Tegnander disputerte i 2006 med avhandlinga:
Detection of congenital heart defects in a non-selected population of 42,381 fetuses.
Dr. med. Anne Brantberg disputerte i 2007 med avhandlinga:
Fetal and perinatal implications of anomalies in the gastrointestinal tract and the abdominal wall.
Dr. ing. Svein Brekke disputerte i 2007 med avhandlinga:
An ultrasound system with more than 1000 parallell receive channels: a revolution in ultrasound imaging.
Dr. med. Runa Heimstad disputerte i 2007 med avhandlinga:
Post-term pregnancy.
Dr. med. Kristin Offerdal disputerte i 2008 med avhandlinga:
Improved ultrasound imaging of the fetus and its consequences for severe and less severe anomalies.

Publikasjoner siste 5 år
1. Brantberg A, Blaas HGK, Salvesen KÅ, Haugen SE, Eik-Nes SH. Surveillance and outcome of fetuses with gastroschisis. Ultrasound Obstet

Gynecol 2004;23:4-13.
2. Eik-Nes SH, Blaas HGK, Tegnander E. Fetal medicine – a reality thanks to ultrasound. Clin Physiol Funct imaging 2004;24:164-8.
3. Mørkved S, Salvesen KÅ, Bø K, Eik-Nes S. Pelvic floor muscle strength and thickness in continent and incontinent nulliparous pregnant

woman. Intern Urogyn Journal 2004;15:384-90.
4. Eik-Nes S, Tegnander E. Fostermedisin. In: Obstetrikk og Gynekologi. Eds Bergsjø P, Maltau, Molne K, Nesheim BI. Oslo, 2004;11:148-56.
5. Brekke S, Tegnander E, Torp HG, Eik-Nes S.Tissue Doppler gated (TDOG) dynamic three-dimensional ultrasound imaging of the fetal

heart. Ultrasound Obstet Gynecol 2004;24:192-8.
6. Brantberg ABJ, Blaas HG, Haugen SE, Eik-Nes SH. Characteristics and outcome of 90 cases of fetal omphalocele. Ultrasound Obstet

Gynecol 2005;26:527-37.
7. Eik-Nes S, Blaas HG. Validering av indirekte og direkte metoder for å predikere termin ved hjelp av ultralydmålingar. Gynekologen

2005;3:42-3.
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8. Blaas HG, Taipale P, Torp H, Eik-Nes SH. Three-dimensional ultrasound volume calculations of human embryos and young fetuses: a study
on the volumetry of compound structures and its reproducibility. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;27:640-6.

9. Tegnander E, Williams W, Johansen OJ, Blaas H-G K, Eik-Nes SH. Prenatal detection of heart defects in a non-selected population of 30
149 fetuses – detection rates and outcome. Ultrasound Obstet Gynecol 2006:27;252-65.

10. Tegnander E, Eik-Nes SH. The examiner´s ultrasound experience has a significant impact on the detection rate of congenital heart defects at
the second-trimester fetal examination. Ultrasound Obstet Gynecol 2006:28;8-14.

11. Heimstad R, Romundstad PR, Eik-Nes SH, Salvesen KÅ. Outcomes of Pregnancy Beyond 37 Weeks of Gestation. Obstetrics & Gynecology
2006:108;500-8.

12. Eik-Nes SH, Grøttum P, Gjessing H. Letter: Regarding “Term prediction with ultrasound: evaluation of a new dating curve for biparietal
diameter”. Acta Obstet Gynecol Scand 2006:85:1276-9.

13. Hofstaetter C, Hansmann M, Eik-Nes SH, Huhta JC. A cardiovascular profile score in the surveillance of fetal hydrops. J Matern Fetal
Neonatal Med 2006;19:407-13.

14. Blaas H-G K, Salvesen KÅ, Eik-Nes SH. Gapestokk etter forskningsjuks – vil det hjelpe? Tidsskr Nor Lægeforen 2006;126:2982-3.
15. Brantberg A, Blaas H-G K, Haugen SE, Isaksen CV, Eik-Nes SH.Imperforate anus: a relatively common anomaly rarely diagnosed

prenatally. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;28:904-10.
16. Brantberg A, Blaas H-G K, Haugen SE, Eik-Nes SH. Re: Second-trimester intra-abdominal bowel dilatation in fetuses with gastroschisis

predicts neonatal bowel atresia. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;28:981
17. Blaas, Harm-Gerd; Taipale, Pekka; Torp, Hans; Eik-Nes, Sturla.

Three-dimensional ultrasound volume calculations of human embryos and young fetuses: a study on the volumetry of compound structures
and its reproducibility. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2006 ;Volum 27. s. 640-646

18. Brekke S, Tegnander E, Torp HG, Eik-Nes SH. Tissue Doppler gated (TDOG) real-time stitching in three dimensional fetal echo
cardiography. Proceedings of IEEE Ultrasonic Symposium, Vancouver BC, Oct. 2-6 2006.

19. Tegnander E. Foster og hjertefeil. Hjertebarnet 2006;3:16-9
20. Brantberg, Anne Barbro Jacobsson; Blaas, Harm-Gerd; Haugen, Stein Erik; Eik-Nes, Sturla. Esophageal obstruction - prenatal detection rate

and outcome. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007;30:180-187
21. Eik-Nes, Sturla; Blaas, HG; Grøttum, Per; Gjessing, Håkon K.. Predicting remaining time of pregnancy - a new population-based approach

for the prediction of day of delivery based on Femur length. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007;30(4):478-478
22. Gjessing, Håkon K; Grøttum, Per; Eik-Nes, SH. A direct method for ultrasound prediction of day of delivery: a new, population-based

approach. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007;30:19-27
23. Heimstad, Runa Kristine; Skogvoll, Eirik; Mattson, Lars Åke; Johansen, Ole Jakob; Eik-Nes, Sturla; Salvesen, Kjell Å. Induction or

antenatal monitoring in post-term pregnancy? A randomised, controlled trial.. Obstetrics & Gynecology 2007;109:609-617
24. Økland, Inger; Gjessing, Håkon K.; Grøttum, Per; Eggebø, TM; Eik-Nes, Sturla. A new population-based term prediction method-evaluation

of the BPD-based predictions. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007;30(4):478-479
25. Økland, Inger; Gjessing, Håkon K.; Grøttum, Per; Eggebø, TM; Eik-Nes, Sturla. A new population-based term prediction method-evaluation

of the FL-based predictions. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007;30(4):367-367
26. Mørkved S, Salvesen KÅ, Schei B, Lydersen S, Bø K. Does group training during pregnancy prevent limbopelvic pain? A randomized

clinical trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:276-82
27. Salvesen KÅ, Vanky E, Carlsen SM. Metformin treatment in pregnant women with polycystic ovary syndrome – is reduced complication

rate mediated by changes in the uteroplacental circulation? Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:433-7
28. Eide IP, Isaksen CV, Salvesen KÅ, Langaas M, Gunther CC, Isaksen AC, Austgulen R. Fetal growth restriction is associated with reduced

FasL expression by decidual cells. J Reprod Immunol 2007;74:7-14
29. Heimstad R, Romundstad PR, Hyett J, Mattsson LA, Salvesen KÅ. Women’s experiences and attitudes towards expectant management and

induction of labor for post-term pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:950-6
30. Magnussen EB, Vatten LJ, Lund-Nilsen TI, Salvesen KÅ, Davey Smith G, Romundstad PR. Prepregnancy cardiovascular risk factors as

predictors of pre-eclampsia: population based cohort study. BMJ 2007;335:978
31. Alfirevic Z, Elbourne D, Pavord S, Bolte A, Van Geijn H, Mercier F, Ahonen J, Bremme K, Bødtker B, Magnusdottir EM, Salvesen K,

Prendiville W, Truesdale A, Clemens F, Piercy D, Gyte G. Use of recombinant activated factor VII in primary postpartum hemorrhage: the
Northern European registry 2000-2004. Obstet Gynecol 2007;110:1270-8

32. Vamky E, Salvesen KÅ, Asberg A, Carlsen SM. Haemoglobin, C-reactive protein and androgen levels in uncomplicated and complicated
pregnancies of women with polycystic ovary syndrome. Scand J Clin Invest 2007; Dec 31:1-6

33. Skomsvoll JF, Wallenius M, Koksvik HS, Rødevand E, Salvesen KÅ, Spigset O, Kvien TK. Drug Insight: anti-tumor necrosis factor therapy
for inflammatory arthropathies during reproduction, pregnancy and lactation. Nature Clinical Practice Rheumatology 2007;3:156-64 Review.

34. Merz E (Germany), Benoir B (France), Blaas HG (Norway), Baba K (Japan), Kratochwil A (Austria), Nelson T (USA), Pretorius D (USA),
Jurkovic D (UK), Chang F M (Taiwan) and Lee A (Australia) for the ISUOG 3D Focus Group. Standardization of three-dimensional images
in obstetrics and gynecology: consensus statement. Ultrasound Obstet Gynecol 2007:29;697–703

35. Merz E (Germany), Benoir B (France), Blaas HG (Norway), Baba K (Japan), Kratochwil A (Austria), Nelson T (USA), Pretorius D (USA),
Jurkovic D (UK), Chang F M (Taiwan) and Lee A (Australia) for the ISUOG 3D Focus Group. Standardization of three-dimensional images
in obstetrics and gynecology: consensus statement. Ultrasound Obstet Gynecol 2007:29;697–703

36. Blaas, H-G K and Eik-Nes S H. Sonographic development of the normal fetal thorax and abdomen across gestation. Prenat Diagn
2008:28;568–80

37. Skomsvoll JF, Aasarød K, Salvesen KÅ, Hoff M, Wallenius M, Rødevand E, Koksvik HS, Gilboe IM, Nossent HC. Systemisk lupus
erythematosus og svangerskap. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:725-9 Review. (In Norwegian)

38. Offerdal K, Blaas H-G K, Eik-Nes S H. Prenatal detection of trisomy 21 by second-trimester ultrasound examination and maternal age in a
non-selected population of 49 314 births in Norway.Ultrasound Obstet Gynecol 2008 Sep;32(4):493-500

39. Offerdal K, Jebens N, Syvertsen T, Blaas H-G K, Johansen O J, Eik-Nes S H. Prenatal ultrasound detection of facial clefts: a prospective
study of 49,314 deliveries in a non-selected population in Norway. Ultrasound Obstet Gynecol 2008 Jun;31(6):639-46

40. Westad Stian, Backe Bjørn, Salvesen Kjell Asmund, Nakling Jakob, Økland Inger, Borthen Ingrid, Rognerud Jensen Odd Harald, Kolås
Toril, Løkvik Bjarne, Smedvig Eli. A 12-week randomised study comparing intravenous iron sucrose versus oral ferrous sulphate for
treatment of postpartum anemia. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87(9):916-23

41. Stratmeyer Melvin E, Greenleaf James F, Dalecki Diane, Salvesen Kjell A. Fetal ultrasound: mechanical effects.J Ultrasound Med 2008
Apr;27(4):597-605; quiz 606-9

42. Heimstad Runa, Romundstad Pål R, Salvesen Kjell A. Induction of labour for post-term pregnancy and risk estimates for intrauterine and
perinatal death. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87(2):247-9

43. Eide Irina P, Isaksen Christina V, Salvesen Kjell A, Langaas Mette, Schønberg Svanhild A, Austgulen Rigmor. Decidual expression and
maternal serum levels of heme oxygenase 1 are increased in pre-eclampsia. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87(3):272-9

44. Eggebø TM, Heien C, Okland I, Gjessing L K, Smedvig E, Romundstad P, Salvesen K A. Prediction of labour and delivery by ascertaining
the fetal head position with transabdominal ultrasound in pregnancies with prelabour rupture of membranes after 37 weeks.Ultraschall Med
2008 Apr;29(2):179-83. Epub 2007 jun 28

45. Eggebø T M, Heien C, Økland I, Gjessing L K, Romundstad P, Salvesen K A. Ultrasound assessment of fetal head-perineum distance before
induction of labor. Ultrasound Obstet Gynecol 2008 Aug;32(2):199-204

46. Blaas, H-G K and Eik-Nes, SH. The ultrasound assessment of normal fetal brain development. In: Fetal and Neonatal Neurology and Neurosurgery. Eds
Levene, MI, Chervenak, FA, Whittle, M. Churchill Livingstone, Harcourt. London, 2009:4;29–44

47. Blaas, H-G K and Eik-Nes, SH. Sonoembryology and early prenatal diagnosis of neural anomalies. Prenat Diagn 2009:29;312–25
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Seksjon for fostermedisin og ultralyd, Haukeland universitetssykehus
(I henhold til leder av evalueringsgruppe er publikasjoner, doktorgradsproduksjon og forskning lagt
frem kun for de siste 5 år)
I 1995 ble Ultralydlaboratoriet, KK, Haukeland universitetsssykehus, skilt ut som egen seksjon,
Seksjon for fostermedisin og ultralyd. Enheten har senere blitt utbygget og blitt bemannet med leger
med fostermedisinsk kompetanse og er i dag en spesialenhet som tar imot fostermedisinske problemer,
driver internasjonalt anerkjent forskning, og har en spisset ekspertise på kardiovaskulær patofysiologi
og fostervekst, og tilsvarende diagnostikk (Doppler og biometri).
Bemanning/ressurser: 10 leger er knyttet til enheten: 1 seksjonsoverlege, 7 overleger, 2 assistentleger,
1 D-stilling (vitenskapelig kompetanse: 2 professor I, 2 dr med, 2 PhD). 9 spesialutdannede jordmødre
hvorav en leder. 11 ultralyd-laboratorier (3 med opplegg til invasiv prøvetaking)
Aktivitet pr år: 5 700 ultralydundersøkelser ved jordmor, 3 750 ultralydundersøkelser ved lege, 720
genetisk prenataldiagnostikk, 1-3 kurs i Doppler og biometri (i tillegg bidrag i internasjonale kurs i
Norge og en rekke andre land), 5-10 møter/seminar i diagnostikk og forskning, 3-6 eksterne leger til
opplæring og hospitering fra inn og utland.
Kompetanse: Seksjonen tar imot og utreder alle former for fosterdiagnostikk med ultralyd
billeddiagnostikk og Doppler, og utfører invasiv diagnostikk der det er indikasjon, dvs
fostervannsprøve (83/år), kordocentese (21/år), morkakebiopsi (31/år), punksjon av fosterets urinblære,
peritoneum og pleura (1-4/år), og ev tilsvarende terapeutiske prosedyrer, dvs amniodrenasje (5-10/år),
intrauterin transfusjon (7-17/år). Kompetansen i ultralyd diagnostikk hos legene bygger på 1. 5-27 års
erfaring med fosterdiagnostikk, 2. Kurs, kongresser, hospitering og opplæring ved andre sykehus i inn
og utland, 3. Interne møter og undervisningsdager, 4. Internasjonalt nettverk for konsultasjon og
diskusjon, 5. Egen forskning og metodeutvikling (Se publikasjonsliste). Spisskompetanse: Klinisk
fosterfysiologi med spesielt fokus på sirkulasjon og fosterveks og vekstforstyrrelser. Alle legene har
praktisk aktivt deltatt forskning med metodeutvikling eller har spesialopplæring i avdelingen når det
gjelder Dopplerteknikker og vekst-utredning. Kompetanse i invasiv diagnostikk og behandling bygger
på 1. Langvarig erfaring med allsidig ultralydveiledet punksjon og aspirasjon, stansebiopsier og
innleggelse av dren generelt i kirurgi, gynekologi og onkologi, 2. erfaring med etablering og drift av
lammefoster-eksperiment med ultralydveiledet teknikk, bl a for gen-terapi, 3. Mange års erfaring med
invasiv fosterdiagnostikk og behandling, 4. Godt drillet team for invasive prosedyrer inklusiv
transfusjoner, 5. Opplæring og hospitering ved utenlandske sentra, 6. Intern opplæring, 7. Jevnlig
oppdatering ved kongresser, hospitering, konsultasjoner og samarbeid med fostermedisinsk
kompetanse i inn- og utland, 8. Utstrakt service med ultralydveiledt biopsi, aspirasjon og drenasje for
generell gynekologi, onkologisk gynekologi og generell onkologi gir trygghet i ultralydveiledete
inngrep. Vitenskapelig kompetanse: Med henblikk på å rekruttere og danne et godt fostermedisinsk
fagmiljø er det systematisk bygget opp et forskningsmiljø formalisert som Klinisk fosterfysiologisk
forskningsgruppe (KFFF) med rot i klinisk arbeid og akademisk forskning ved UiB. Målet har vært å
bygge opp fysiologisk forståelse i fostermedisin og å drive metodeutvikling med særlig fokus på
kardiovaskulære fostersykdommer og vekstforstyrrelser. Gruppen har 12 medarbeidere (2 professorer,
4 dr med eller PhD hvorav 2 postdok, 3 doktorgrads-kandidater, resten vitenskapelig medarbeidende
leger). Men forskningen har også hatt den effekten at medarbeiderne gjennom forskningsarbeidet har
fått usedvanlige ferdigheter i ultralydundersøkelse og spesielt Dopplermålinger. Det er i øyeblikket en
serie studier gående innen fostersirkulatoriske sykdommer og vekst/vekstforstyrrelser (inkludert WHO
multisenterstudie).
Lokalt nettverk: Enheten er knyttet til Locus for hjerteforskning, Haukeland universitetssykehus, og
MedViz, forskningsklynge for medisinsk visualisering. Barnekardiologi: tett samarbeid med et sterkt
forskningsbasert barnekardiologisk miljø i Bergen. Senter for medisinsk genetikk er en viktig lokal
samarbeidspartner på Haukeland US. Barneavdeling: Haukeland har en sterk neonatalavdeling, den
viktigste samarbeidspartneren i det daglige. Avdeling for patologi: et godt samarbeid, men også
Stavanger, Førde og Haugesund gir eksemplarisk perinatal patolog-service. Plastikk-kirurgisk og
ortopedisk ekspertise har vært nyttig for pasientene våre. Samarbeidende enheter i regionen. Alle
fostermedisinske pasienter fra Sogn og Fjorane, Hordaland og Nord-Rogaland (Haugesund) utredes og
behandles ved Haukeland i samarbeid med lokale sykehus. Fostermedisinske pasienter i Sør-Rogaland
(Stavanger Universitetssykehus) utredes lokalt eller i Trondheim bortsett fra ved behov for CVS og
enkelte pasienter med kardiovaskulære problem. Aktivitetstall for SUS: 2 500 rutinultralyd (+2 500 hos
privatpraktiserende), 250 tidlig-diagnostikk, 50 amniocenteser, ca 50 misdannelser pr år, halvdelen
sendes til Trondheim (muntlig fra T Eggebø).
Nasjonalt nettverk: Seksjon for fostermedisin og ultralyd, KK, Rikshospitalet, Oslo
Universitetssykehus, det er et regelmessig samarbeid når det gjelder pasienter pasienter, men også
forskning. Kvinneklinikken, UNN: nært samarbeid i forskning og kompetanseutvikling.



6

Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olafs Hospital: 0-1 pasient til ”second opinion”.
Internasjonalt nettverk/samarbeidspartnere: WHO samarbeidspartner når det gjelder
fostervekststudier. Centre for Developmental Origin of Health and Disease, University of
Southampton, Storbritania, forskningssamarbeid. Fetal Medicin Unit, Mt Sinai Hospital, Toronto,
Canada: forskningssamarbeid og kompetanseutvikling. Karolinska sjukhus, Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Huddinge sjukhus, Stockholm, Sverige: forskningssamarbeid og pasientsamarbeid.
Univeritätsklinikum, Hamburg: forskningssamarbeid og pasientsamarbeid. Fostermedisinsk senter,
Leiden, Nederland: kosultativt samarbeid. København, Danmark: kompetanseutvikling. Lund
Universitet, Sverige: et prosjekt, forskningssamarbeid
Forskning: Det er i løpet av få år bygget opp en internasjonalt høyt verdsatt forskning innen
fostersirkulasjonens fysiologi og diagnostikk og fostervekstens dynamikk og endring (Se
publikasjonsliste og doktorgradsproduksjon nedenfor). Som en ”spin-off” av denne forskningen har
talentfulle medarbeidere blitt dyktiggjort, og de har dannet et dynamisk og kompetent miljø i forskning
og klinikk. Det har også ført til nært samarbeid med forskere og klinikere nasjonalt og internasjonalt
med rike muligheter til gjensidig utveksling av erfaringer og kompetanse.

Den store gruppen av kompetente medarbeidere med gunstig alderssammensetning sikrer
kontinuitet i forskning og klinikk i mange år fremover.

Den spesielle fokusering på fostersirkulasjonens fysiologi og diagnostikk gjør senteret spesielt
egnet til å utrede, behandle og overvåke vanskelige tilstander der sirkulasjonen er affisert f.eks. av
fosteranemi, hjertesykdommer, leversykdommer, morkakesykdommer og en serie med
malformasjoner.
Oppsummering: Seksjon for fostermedisin og ultralyd, Haukeland universitetssykehus, kan sammen
med Ultralydlaboratoriet, Stavanger Universitetssykehus, tilfredsstillende utrede og behandle de fleste
pasienter med fostermedisinske problemer. Seksjonen i Bergen har spesialkompetanse i klinisk
fysiologi når det gjelder kardiovaskulære sykdommer og fostervekst og har sin internasjonale
forskningskompetanse innen dette feltet noe som er spesielt nyttig med tanke på transplacentær terapi
(eksempelvis føtale arytmier) og invasiv behandling av relaterte sykdommer (for eksempel
optimalisering av intrauterine transfusjoner).
Doktorgradsproduksjon (5 år):
Synnøve L. Johnsen, dr. med. UiB 2004, fosteralder og vekst, nye metoder.
Svein Magne Skulstad, dr. med. UiB 2005, navlevenekonstriksjon.
Ganesh Acharya, dr. med. UiT 2005, umbilikalsirkulasjonen.
Jörg Kessler, PhD, UiB 2007 Normal og unormal venøs leversirkulasjon hos foster.
Cathrine Ebbing, PhD UiB 2008 Normal og unormal arteriell leversirkulasjon hos foster.
Pågående PhD-prosjekt:
Miriam Nyberg, doktorgradsprosjekt forskerlinjestudent UiB Fosterrespirasjon, effekt på sirkulasjon.
Agnes Schwarze, doktorgradsprosjekt, føtale sirkulasjonseffekter av antihypertensiv behandling, UiB
Mulu Muleta, doktorgradsprosjekt, fødselshindring og obstetriske skaded, UiB
Ingrid Petrikke Olsen, 3D-ultralyd av bekkenbunn og endringene påført av svangerskap, UiT & UiB
Postdok-veiledning:
Norbert Szunyogh, postdoc gjesteforsker på ductus venosus hemodynamikk, fra Slovakia, UiB 2006-7
Synnøve Lian Johnsen, post doc, fetal growth & pregnancy duration. 2006-
Jörg Kessler, post doc, venous circulation of the fetal liver in growth deviation, twin-twin-transfusion
syndrome and anemic fetuses. 2008-
Publikasjoner (fostermedisinrelatert) 2004-
1. Kiserud T, Acharya G. The fetal circulation. Prenat Diagn. 2004; 24: 1049-1059.
2. Kiserud T, Chedid G, Rasmussen S. Foramen ovale changes in growth-restricted fetuses.

Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: 141-146.
3. Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R, Kiserud T. Fetal age assessment based on ultrasound head

biometry and the effect of maternal and fetal factors. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83:716-
723.

4. Ebbing C, Njølstad G, Kiserud T. Parvo B19-infeksjon, alvorlig fostersykdom. Tidsskr Nor
Lægeforen 2004; 124: 2354-2356.

5. Haugen G, Kiserud T, Godfrey K, Crozier S, Hanson M. Portal and umbilical venous blood
supply to the liver in the human fetus near term. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24: 599-605.

6. Skulstad SM, Kiserud T, Rasmussen S. The effect of vascular constriction on umbilical venous
pulsation. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 126-130.

7. Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R, Kiserud T. Fetal age assessment based on femur length at
10-25 weeks of gestation and reference ranges for femur to head ratios. Acta Obstet Gynecol
Scand 2005; 84: 725-733.
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8. Skulstad SM, Rasmussen S, Seglem S, Svanaes RH, Aareskjold HM, Kiserud T. Effect of
umbilical venous constriction on placental development, cord length and perinatal outcome.
Early Human Dev 2005; 81: 325-33.

9. Acharya G, Wilsgaard T, Berntsen GK, Maltau JM, Kiserud T. Reference ranges for serial
measurements of umbilical artery Doppler indices in the second half of pregnancy. Am J Obstet
Gynecol 2005; 192: 937-944.

10. Acharya G, Wilsgaard T, Berntsen GK, Maltau JM, Kiserud T. Doppler-derived umbilical artery
absolute velocities and their relationship to fetal placental volume blood flow: a longitudinal
study. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 25: 444-453.

11. Acharya G, Wilsgaard T, Berntsen GK, Maltau JM, Kiserud T. Reference ranges for umbilical
vein blood flow in the second half of pregnancy based on longitudinal data. Prenat Diagn
2005; 25: 99-111.

12. Haugen G, Hanson M, Kiserud T, Crozier S, Inskip H, Godfrey KM. Fetal liver-sparing
cardiovascular adaptations linked to mother’s slimness and diet. Circ Res 2005; 96: 12-14.

13. Kiserud T, Rasmussen. Re: Foramen ovale changes in growth-restricted fetuses. Reply.
Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 25: 95-96.

14. Acharya G, Wilsgaard T, Berntsen GK, Maltau JM, Kiserud T. Reference ranges for serial
measurements of blood velocity and pulsatility index at the intra-abdominal portion, and fetal
and placental ends of the umbilical artery. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26: 162-169.

15. Kiserud T. Physiology of the fetal circulation. Sem Fet Neonat Med. 2005; 10: 493-503.
16. Gomez Real F, Svanes C, Bjornsson EH, Franklin K, Gislason D, Gislason T, Gulsvik A,

Janson C, Jogi R, Kiserud T, Norback D, Nystrom L, Toren K, Wenzel-Larsen T, Omenaas E.
Hormone replacement therapy, body mass index, and asthma in perimenopausal women: a
cross-sectional survey. Thorax. 2006; 61: 34-40.

17. Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R, Kiserud T. Longitudinal reference ranges for estimated
fetal weight. Acta Obstet Gynecol Scand 2006; 85: 286-297.

18. Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R, Kiserud T. Longitudinal reference ranges for growth of
the fetal head, abdomen and femur. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 127: 172-85.

19. Acharya G, Wilsgaard T, Berntsen GK, Maltau JM, Kiserud T. Umbilical vein constriction at
the umbilical ring: a longitudinal study. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28: 150-155.

20. Kiserud T, Ebbing E, Kessler J, Rasmussen S. Fetal cardiac output, distribution to the placenta,
and impact of placental compromise. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28: 126-136.

21. Rasmussen S, Kiserud T, Albrechtsen S. Foetal size and body proportions at 17-19 weeks of
gestation and neonatal size, proportion, and outcome. Early Hum Dev 2006; 82: 683-90.

22. Acharya G, Räsänen J, Kiserud T, Huhta JC. The fetal cardiac function. Curr Cardiol Rev 2006;
2: 41-53.

23. Johnsen SL, Rasmussen S, Kiserud T. Accuracy of second trimester head circumference and
biparietal diameter to predict time of spontaneous birth. J Perinat Med 2006; 34: 367-370.

24. Kiserud T, Kessler J, Ebbing E, Rasmussen S. Ductus venosus shunting in growth-restricted
fetuses and the impact of umbilical circulatory compromise. Ultrasound Obstet Gynecol 2006:
28: 143-149.

25. Skulstad SM, Ulriksen M, Rasmussen S, Kiserud T. Effect of umbilical ring constriction on
Wharton’s jelly. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28: 692-698.

26. Basso O, Rasmussen S, Weinberg CR, Wilcox AJ, Irgens LM, Skjaerven R. Trends in fetal and
infant survival following preeclampsia. JAMA. 2006;296:1357-62.

27. Rasmussen S, Irgens LM. The effects of smoking and hypertensive disorders on fetal growth.
BMC Pregnancy Childbirth. 2006;6:16. Thompson JM, Irgens LM, Rasmussen S, Daltveit AK.

28. Thompson JM, Irgens LM, Rasmussen S, Daltveit AK. Secular trends in socio-economic status
and the implications for preterm birth. Paediatr Perinat Epidemiol. 2006;20:182-7

29. Kessler J, Rasmussen S, Hanson S, Kiserud K. Longitudinal reference ranges for ductus venosus
flow velocity and waveform indices. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28: 890-898.

30. Egeland P, Gjøen JE, Trovik J, Kiserud T. Gynekologiske fistler til urinveier og tarm. Tidsskr
Nor Lægeforen 2007; 127: 417-420.

31. Ebbing C, Rasmussen S, Kiserud T. Middle cerebral artery blood flow velocities and pulsatility
index and the cerebroplacental pulsatility ratio: longitudinal reference ranges and terms for
serial measurements. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007; 30: 287-96.

32. Thompson JM, Irgens LM, Skjaerven R, Rasmussen S. Placenta weight percentile curves for
singleton deliveries. BJOG. 2007;114:715-20.

33. Høgberg V, Rasmussen S, Irgens LM. The effect of smoking and hypertensive disorders on
abruptio placentae in Norway 1999-2002. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(3):304-9.
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34. Kessler J, Rasmussen S, Kiserud T. The fetal portal vein: normal blood flow development
during the second half of human pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007; 30: 52-60.

35. Rasmussen S, Irgens LM. Pregnancy-induced hypertension in women who were born small.
Hypertension. 2007;49:806-12.

36. Kessler J, Rasmussen S, Kiserud T. The left portal vein as indicator of watershed in the fetal
circulation: development during the second half of pregnancy and a suggested method of
evaluation. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30: 757-764.

37. Lehmann S, Børdahl PE, Rasmussen SA, Irgens LM. Norwegian midwives and doctors have
increased cesarean section rates. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86:1087-9.

38. Ebbing C, Rasmussen S, Godfrey KM, Hanson MA, Kiserud T. Hepatic artery hemodynamics
suggest operation of a buffer response in the human fetus. Reprod Sci 2008; 15: 166-78.

39. Kessler J, Rasmussen S, Godfrey KM, Hanson MA, Kiserud T. Longitudinal study of umbilical
and portal venous blood flow to the fetal liver: low pregnancy weight gain is associated with
preferential supply to the fetal left liver lobe. Pediatr Res 2008; 63: 315-20.

40. Kiserud T, Johnsen SL, Rasmussen S. Re: A direct method for ultrasound prediction of of day
of delivery: a new population-based approach. Problems of accounting for a retrospective
selection- Ultrasound Obstet Gynecol. 2008; 31: 225.

41. Ebbing C, Rasmussen S, Godfrey KM, Hanson MA, Kiserud T. Fetal celiac and splenic artery
flow velocity and pulsatility index: longitudinal reference ranges and evidence for vasodilation
at a low porto-caval pressure gradient. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008; 32: 663-672.

42. Johnsen SL, Wilsgaard T, Rasmussen S, Hanson MA, Godfrey KM, Kiserud T. Fetal size in
the second trimester is associated with the duration of pregnancy, small fetuses having longer
pregnancies. BMC P

43. regnancy Childbirth 2008; 8: 25 (http://www.biomedcentral.com/1471-2393/8/25).
44. Kiserud T. Life-threatening intra-abdominal hemorrhage in pregnancy. Tidsskr Nor Laegeforen.

2008; 128: 2200.
45. Kiserud T, Johnsen SL, Rasmussen S. Re: A direct method for ultrasound prediction of day of

delivery: a new, population-based approach. Problems of accounting for a retrospective
selection. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 225.

46. Salpou D, Kiserud T, Rasmussen S, Johnsen SL. Fetal age assessment based on 2nd trimester
ultrasound in Africa and the effect of ethnicity. BMC Pregnancy Childbirth 2008; 8: 48
(http://www.biomedcentral.com/1471-2393/8/48).

47. Albrechtsen S, Rasmussen S, Thoresen S, Irgens LM, Iversen OE. Pregnancy outcome in
women before and after cervical conisation: population based cohort study. BMJ.
2008;337:a1343. doi: 10.1136/bmj.a1343.

48. Tollånes MC, Rasmussen S, Irgens LM. Caesarean section among relatives. Int J Epidemiol.
2008;37:1341-8

49. Rasmussen S, Irgens LM. History of fetal growth restriction is more strongly associated with
severe rather than milder pregnancy-induced hypertension. Hypertension. 2008;51:1231-8.

50. Kiserud T. Ultrasound providing the physiological basis for fetal medicine. Ultrasound Obstet
Gynecol. 2008; 32: 605-606.

51. Ebbing C, Rasmussen S, Godfrey KM, Hanson MA, Kiserud T. Fetal superior mesenteric
artery: Longitudinal reference ranges and evidence of regulatory link to portal liver circulation.
Early Hum Dev. 2009; 85:207-213.

52. Kessler J, Rasmussen S, Godfrey KM, Hanson MA, Kiserud T. Fetal growth-restriction is
associated with prioritization of umbilical blood flow to the left hepatic lobe, at the expense of
the right lobe. Pediatr Res. Pediatr Res. 2009 Mar 12. [Epub ahead of print] PMID: 19287343.

53. Johnsen SL, Kiserud T. Ultralydfremstilling av fostervekst. Norsk Epidemiologi. 2009; 19: 37-
44.

54. Acharya G, Kiserud T, Lunde P. Ultrasound assessment of maternal endothelial function: a tool
for epidemiology. Norsk Epidemiologi. 2009; 19: 29-36.

55. Plessen KJ, Kiserud T. Imaging and epidemiology. Norsk Epidemiologi. 2009; 19: 2-3.
56. Hellevik LR, Vierendeels J, Kiserud T, Stergiopulos N, Irgens F, Dick E, Riemslagh K,

Verdonck P. An assessment of ductus venosus tapering and wave transmission from the fetal
heart. Biomech Model Mechanobiol. 2009; Apr 22 [Epub ahead of print] PMID: 19387711.

57. Ebbing C, Rasmussen S, Godfrey KM, Hanson MA, Kiserud T. Redistribution pattern of fetal
liver circulation in intrauterine growth-restriction. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009 (in press)

Bøker
58. Kiserud T: Fostervekst og vekstavvik. I Bergsjø P, Maltau JM, Molne K og Nesheim BI (red)

Obstetrikk og gynekologi. Gyldendal Norsk Forlag. 2004; pp. 142-147. ISBN 82-05-30399-1
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59. Kiserud T. Svangerskapsvarighet, fosteralder og fødselsvekt. I Bjugn R. (red.) Veileder til bruk
ved obduksjon av fostre og barn. Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsikring. Tidsskrift
Nor lægeforen, Oslo 2004; pp. 47-57.

60. Hansen TA, Kiserud T. Shunter i fosterlivet. I Bjugn R. (red.) Veileder til bruk ved obduksjon
av fostre og barn. Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsikring. Tidsskrift Nor lægeforen,
Oslo 2004; pp.121-124.

61. Kiserud T, Helland H, Onsrud M. Gynekologiske fistler. I: Moen MH, Skjeldestad FE (red.)
Veileder i generell gynekologi. Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsikring. Tidsskrift
nor lægeforen, Oslo 2004; pp.177-184/288. ISBN 82-8070-027-7.

62. Rosendahl K, Kiserud T, Olsen EØ: The normal and abnormal fetal skeletal system. In: Carty
H, Brunelle F, Stringer D, Kao S (eds) Imaging Children. 2005; Vol I: pp 305-329/2191. ISBN
0 4330 7039 3

63. Kiserud T: Ductus venosus. In: Maulik D (ed.) Doppler Sonography in Obstetrics and
Gynecology. New York, Springer-Verlag 2005; (2nd ed.): pp 413-427

64. Kiserud T: Venous hemodynamics. In: Maulik D (ed.) Doppler Sonography in Obstetrics and
Gynecology. New York, Springer-Verlag 2005; (2nd ed.): pp 57-67

65. Kiserud T: Venous flow in IUGR and cardiac decompensation. In: Yagel S, Silverman N,
Gembruch U (eds) Fetal Cardiology. 2008 (2nd ed.)
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Seksjon for fostermedisin og ultralyd – Rikshospitalet

Oppstart
- Mai 1997. Før dette var seksjonen en enhet under Fødeseksjonen

Personell
- En seksjonsoverlege/professor II ved Universitetet i Oslo, 2 overleger, 1 ½

underordnet lege (1 fordypningsstilling)
- Fire jordmødre utdannet i ultralyddiagnostikk dekker til sammen 1 ½ stilling
- To sekretærer full tid
- Professor II er hovedveileder for to og biveileder for en stipendiat ved UiO

Utdanning og kurs
- Praktisk trening for jordmødre og leger under utdanning
- Hospitering av leger fra andre helseforetak.
- Seksjonen inngår i undervisningen for medisinske studenter ved Universitetet i

Oslo
- Leger ved seksjonen benyttes ofte til forelesninger ved andre kurs

Klinisk infrastruktur
- Tre apparater med 3D ultralyd og to andre apparater av meget høy kvalitet
- Nært samarbeid med tilgrensende kliniske spesialiteter, spesielt

barnemedisinsk spisskompetanse som er meget godt representert ved
sykehuset (neonatologi, barnekirurgi, barnekardiologi, barnehjertekirurgi,
barneanestesi, barnenevrokirurgi, barnenevrologi, barneradiologi,
nevroradiologi, ortopedi, plastisk kirurgi, genetikk).

- Nært samarbeid med aktuelle laboratorier (cytogenetikk, patologi, klinisk
kjemi, patologi, mikrobiologi, blodbank)

Pasientvolum
- Seksjonen preges av stor klinisk aktivitet, stor henvisningspraksis
- Nasjonalt er enheten ved Rikshospitalet den største angående klinisk aktivitet

innen prenatal diagnostikk
- Rikshospitalet har flerregional funksjon innen neonatal kirurgi og

landsfunksjon innen barnehjertekirurgi. Seksjonen er koordinerende enhet
relatert til oppfølging i svangerskapet og fødsel når det foreligger prenatal
diagnose av barnekirurgiske tilstander inkludert hjertemisdannelser.

- Antall eksterne konsultasjoner prenatal diagnostikk per år: 3380 ved lege,
2050 ved jordmor i 2008. Eksempel: 914 ”tidlig ultralyd” i 2008.

- Invasive prosedyrer: Amniocenteser 401 (totalt antall 1997 – 2008 på 6548),
chorionbiopsier 140 i 2008 (totalt antall 1986 – 2008 på 1114).

- Funn av avvik: 342 hvorav 121 resulterte i svangerskapsavbrudd i 2008
(rapport til Helsedirektoratet). Eksempel: Gastroschise 1990 – 2008 totalt
antall på 92.

Forskningsinfrastruktur
- To forskningslaboratorier (det ene tilhørende Nasjonalt senter for kvinnehelse,

det andre tilhører seksjonen) hvor det sekundært også foregår klinisk aktivitet.
- Eget laboratorium for perfusjonsstudier av navlesnorskar/placenta.
- Rikshospitalet har generelt meget god infrastruktur for tverrfaglig klinisk

forskning og for translasjonsforskning.
Forskningssamarbeid

- Nært samarbeid med Nasjonalt senter for kvinnehelse, Avdeling for
nevropsykiatri og psykosomatisk medisin, Endokrinologisk seksjon og
barnemedisinske enheter ved Rikshospitalet. Samarbeid med Avdeling for
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Medisinsk Genetikk ved Ullevål universitetssykehus. Forskning relatert til det
tematiske området perinatal ernæring ved Universitetet i Oslo (professor Tore
Henriksen).

- Nasjonalt samarbeid med Seksjon for fostermedisin og ultralyd ved Haukeland
universitetssykehus og med Kvinne- og Barneavdelingene ved Sørlandet
sykehus, Arendal.

- Internasjonalt samarbeid med Universitetet i Southampton, UK

Forskningsproduksjon siste fem år

Doktorgrader
Hans Skari. Consequences of prenatal diagnosis of congenital malformations. UiO 2006
Jeanette Khoury. Effects of cholesterol lowering diet in pregnancy. UiO 2007

Pågående PhD prosjekter
Anne Kaasen. Svangerskapsavbrudd etter påviste fostermisdannelser. Maternelt
stress. UiO
Anne Helbig. Føtale vaskulære responser og prenatal diagnostikk. UiO
Marie Cecilie Paasche Roland. Preeklampsi, kardiovaskulære risikofaktorer og
endothelcelle dysfunksjon.

Publikasjoner, originalarbeider
1. Staff AC, Berge L, Haugen G, Lorentzen B, Mikkelsen B, Henriksen T. Dietary supplementation

with L-Arginine or placebo in women with preeclampsia. Acta Obstet Gynecol Scand
2004;83:103-107.

2. Haugen G, Godfrey K, Shore S, Hanson M. Doppler blood flow velocity waveforms in the fetal
renal arteries – variability at proximal and distal sites in the right and left arteries. Ultrasound
Obstet Gynecol 2004;23:590-593.

3. Haugen G, Kiserud T, Godfrey K, Crozier S, Hanson M. Portal and umbilical venous blood supply
to the liver in the human fetus near term. Ultrasound Obstet Gynecol 2004;24:599-605.

4. Haugen G, Hanson M, Kiserud T, Crozier S, Inskip H, Godfrey KM. Fetal “liver –sparing”
cardiovascular adaptations linked to mother’s slimness and diet. Circ Res 2005;96:12-14.

5. Kaasen A, Næss T, Haugen G. Which factors influence the number of gemeprost pessaries used in
inducing second-trimester abortions? Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:371-375.

6. Skari H, Malt UF, Bjørnland K, Egeland T, Haugen G, Bjørnstad Ostensen A, Skreden M,
Emblem R. Prenatal diagnosis of congenital malformations may negatively affect parents’
postnatal psychological distress responses. Prenat Diagn 2006;26:1001-1009.

7. Kaasen A, Tuveng J, Heiberg A, Scott H, Haugen G. Correlation between prenatal ultrasound- and
autopsy findings: a study of second trimester abortions. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;28:925-
933.

8. Kjeldsen-Kragh J, Killie MK, Tomter G, Golebiowska E, Pedersen H, Randen I, Aune B, Øian P,
Dahl LB, Pirhonen J, Lindemann R, Husby H, Haugen G, Grønn M, Skogen B, Husebekk A. A
screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity
associated with grave neonatal alluoimmune thrombocytopenia. Blood 2007;110:833-839.

9. Khoury J, Haugen G, Tonstad S, Frøslie KF, Henriksen T. Effect of a cholesterol-lowering diet
during pregnancy on maternal and fetal Doppler velocimetry: the CARRDIP study. Am J Obstet
Gynecol 2007;196:549e1-e7.

10. Löfwander M, Haugen G, Hammarström C, Røkke O, Mathisen Ø. Decidualisering av appendix –
en differensialdiagnose til akutt appendicitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:2528-2529.

11. Haugen G. The influence of gestational age on the vasodilatory response of serotonin in human
umbilical arteries perfused in vitro. Gynecol Obstet Invest 2008;66:98-103.

12. Kaasen A, Prescott TE, Heiberg A, Scott H, Haugen G. Investigations as a prerequisite for genetic
counseling after termination of pregnancy based on sonographic detection of serious central
nervous system- or skeletal anomalies. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;47:998-1005.
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Publikasjoner, oversiktsartikler med mer (ikke abstrakt)
1. Henriksen T, Haugen G, Bollerslev J, Kolset SO, Drevon CA, Iversen PO, Clausen T. Ernæring i

fosterlivet og fremtidig helse. Tidsskr Nor Lægeforen 2005;125:442-4.
2. Haugen G, Skari H. Utviklingen av fosterkirurgi belyst ved diafragmahernie. Neonytt 2005 (2)

http://www.nakstad.no/neonytt/2005_2/index.htm. NPF-posten 2006;16(2):23-4.
3. Haugen G, Blaas H-G, Braaten Ø, Studena K. Prenatatal diagnostikk. Kapittel i: Sand S. Veileder i

Fødselshjelp. Den norske lægeforening, Norsk gynekologisk forening 2006:18-22.
http://www.legeforeningen.no/asset/32196/1/32196_1.pdf

4. Haugen G, Rønnestad A, Kroken M. Variations in fetal phenotype in Prader-Willi syndrome.
Correspondence. Prenat Diagn 2009;29:294.

5. Kaasen A, Haugen G. Psykiske og hormonelle reaksjoner i svangerskapet relatert til funn av
utviklingsavvik hos fosteret. Norsk Epidemiologi. 2009;19:69-72.

6. Haugen G. Fosterets vekst og utvikling (Fetal growth and development). In: Steinnes S, Tandberg
BS (eds). Nyfødt sykepleie. Oslo, Cappelen. In press.

Seksjon for fostermedisin og ultralyd – Ullevål universitetssykehus
Denne oversikten bygger på informasjon fra fungerende seksjonsoverlege Håkon
Wergeland og professor Jouko Pirhonen (permisjon).

Oppstart
- 2000.

Personell
- En seksjonsoverlege/professor II ved Universitetet i Oslo (for tiden

permisjon), en overlege full tid (for tiden to overleger), en underordnet lege
- Jordmødre dekker 8 hele stillinger for rutine ultralyd
- Professor II er hovedveileder for to stipendiater innen sirkulasjon ved UiO

Utdanning
- Seksjonen inngår i undervisningen for medisinske studenter ved Universitetet i

Oslo
Klinisk infrastruktur

- To apparater med 3D ultralyd og ett annet apparat av høy kvalitet. I tillegg
kommer apparater som brukes ved rutine ultralyd.

- Nært samarbeid med tilgrensende kliniske spesialiteter, spesielt
barnemedisinsk spisskompetanse og med aktuelle laboratorier

Pasientvolum
- Seksjonen preges av stor klinisk aktivitet
- Antall PND konsultasjoner per år: 2345 ved lege, 7142 ved jordmor i 2006.

Eksempel: 624 ”tidlig ultralyd” i 2006.
- Invasive prosedyrer: Amniocenteser 298, chorionbiopsier 33 i 2006.

Forskningssamarbeid
- Samarbeid med Fysiologisk Institutt, Universitetet i Oslo
- Samarbeid med Fostermedisinske enheter ved Universitetet i Lund / Malm�

(Sverige).

Forskningsproduksjon siste fem år; Publikasjoner, originalarbeider (J. Pirhonen
– fra Pubmed)
1. Johnsen SL, Albrechtsen S, Pirhonen J. Twin-twin transfusion syndrome treated with serial

amnioreduction. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:326-9
2. Pirhonen J, Hartgill TW. Spontaneous reversal of mirror syndrome in twin pregnancy after a single

fetal death. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;10:106-7
3. Pirhonen J, Bergersen TK, Abdelnoor M, Dubiel M, Gudmundsson S. Effect of maternal age on

uterine flow impedance. J Clin Ultrasound 2005;33:14-7.
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4. Haddeland U, Karstensen AB, Farkas L, Bø KO, Pirhonen J, Karlsson M, Kråkvik W, Brandtzaeg
P, Nakstad B. Puatative regulatory T cells are impaired in cord blood from neonates with
hereditary allergy risk. Pediatr Allergy Immunol 2005;16:104-12

5. Lindqvist PG, Marsál K, Pirhonen JP. Maternal cerebral Doppler velocimetry before, during, and
after a normal pregnancy, a longitudinal study. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:1299-303.

6. Bergersen TK, Hartgill TW, Pirhonen J. Cerebrovascular response to normal pregnancy: a
longitudinal study. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2006;290:H1856-61.

7. Kjeldsen-Kragh J, Killie MK, Tomter G, Golebiowska E, Pedersen H, Randen I, Aune B, Øian P,
Dahl LB, Pirhonen J, Lindemann R, Husby H, Haugen G, Grønn M, Skogen B, Husebekk A. A
screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity
associated with grave neonatal alluoimmune thrombocytopenia. Blood 2007;110:833-839.

8. Laine K, Pirhonen T, Rolland R, Pirhonen J. Decreasing the incidence of anal sphincter tears
during delivery. Obstet Gynecol 2008;111:1053-7
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Fostermedisinsk enhet – Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Oppstart
– Februar 2001

Personell
– En overlege/professor II med mastergrad (MSc) i Medical Imaging (UK), doktorgrad innen

føtal kardiovaskulær fysiologi (UiT) og postdoktor fellowship i perinatal kardiologi (USA)
– En overlege med Royal College Diploma i obstetrisk ultralyd (50 % stilling)
– Fra 01.01.09 ble føtal/perinatal kardiolog og professor James Hutha, tilsatt som professor II

ved Universitetet i Tromsø og tilknyttet fostermedisinsk enhet
– En overingeniør ansatt ved Universitetet i Tromsø er fast ansatt ved molekylært biologisk

laboratorium og fast tilknyttet fostermedisinsk enhet
– Tre jordmødre som er utdannet i ultralyddiagnostikk
– Leder av fostermedisinsk enhet er hovedveileder for fem stipendiater (PhD) registrert ved

Universitetet i Tromsø

Akkreditering og utdanning
– Fostermedisinsk enhet ble som den første i Norge akkreditert av The Royal College of

Obstetricians and Gynecologist og Royal College of Radiologists (RCOG/RCR), London, som
undervisningsinstitusjon i obstetrisk ultralyd. Akkrediteringen viser at enheten holder
internasjonalt nivå. To av enhetens overleger gjennomførte utdanning i obstetrisk ultralyd
godkjent av RCOG/RCR.

– Enheten gir praktisk trening til jordmorstudenter under ultralydutdanning (ca en per år) og
leger under utdanning

Kurs
– Hvert annet år siden 2002 har enheten arrangert fire “Tromsø Course in Perinatal Cardiology”

med internasjonal deltagelse og forelesere

Klinisk infrastruktur
– To 3D-ultralydapparater og to andre avanserte ultralydapparater med mulighet for

dopplerekkokardiografi

Pasientvolum (estimert)
– Antall PND konsultasjoner per år: 747 (357 pasienter)
– Føtal ekkokardiografi per år: 150-200
– Invasive procedyrer per år: 80-100
– Føtal anomalier per år: 40-50

Forskningsinfrastruktur
– Eget non-invasivt forskningslaboratorium med separat avansert utstyr (ultralydapparat med

mulighet for dopplerekkokardiografi, tissue doppler og automated functional imaging for å
undersøke føtal hjertefunksjon, impedans kardiograf for å undersøke maternell kardiovaskulær
funksjon og FMD og laserdoppler for maternell endotel funksjon)

– Etablert dyreforskningslaboratorium for forskning innenfor fostermedisin med avansert utstyr
for in vivo undersøkelser av fosterhjertefunksjon, med trykk-volumkateter og
ultralydbiomikroskopi med Vevo-770 system med 25-40 MHz ultralydprober

– Eget laboratorium for forskning innen føtomaternell medisin med avanserte
molekylærbiologiske metoder

Forskningssamarbeid
– Internasjonalt samarbeid med Department of Obstetrics and Gynecology, Oulu Universitet
– Department of Pediatric Cardiology, All Childrens Hospital and Children’s Research

Institute, University of South Florida, USA
– Department of Obstetrics and Gynecology, Selesian Medical Academy, Katowice, Poland
– Nasjonalt samarbeid med Haukeland Universitetssykehus, Bergen
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– Tett lokalt samarbeid med Molekylært genetisk laboratorium, MRCT (Microarray Resource
Center Tromsø), Nyfødt intensiv avdeling, Kardiologisk avdeling, Avdeling for medisinsk
fysiologi, Avdeling for immunologi og blodtransfusjon og Medisinsk genetisk avdeling

Forskningsproduksjon siste fem år

Doktorgrader
– Ganesh Acharya. The Umbilical Circulation. A Doppler Ultrasonographic Study. 2005
– Vasilis Sitras. Gene expression profile of normal and compromised placentas. Avhandlingen

er levert. Disputerer 26. juni 2009
– Tommi Vimpeli. “Some aspects of fetal heart structure and function during the first half of

pregnancy”. Disputerer i løpet av 2009

Publikasjoner siste fem år utgitt fra fostermedisinsk enhet
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Nasjonale tjenester - Utredningsgruppe nevrokirurgi barn 
 
 
De 4 RHF-ene er av HOD gitt i oppdrag “ i en helhetlig sammenheng å 
vurdere det nevrokirurgiske behandlingstilbudet til barn”. 
Med bakgrunn i oppdragsbrevet, er det sammensatt en utredningsgruppe 
som består av 1 nevrokirurgi fra hvert av de 4 RHF-ene. 
Disse har alle i en lang årrekke hatt ansvar for den barnenevrokirurgiske 
virksomhet i sitt RHF. 
Videre skal utnevnes 1 brukerrepresentant og 1 universitetsrepresentant. 
Dette er ennå ikke effektuert. 
 
Utredningsgruppen består da av : 
 
Johan Cappelen , Helse Midt-Norge, leder 
Rune Hennig, Helse Nord 
Tryggve Lundar, Helse Sør-Øst 
Frode Svendsen, Helse Vest 
 
Det er gitt meget kort frist for oppdraget. Dette har derfor måttet utføres 
parallelt med, og i tillegg til ordinært arbeide, hvorfor det ikke har vært 
mulig å gjennomføre en mer detaljert utredning eller kvalitetssikre 
grunnlagstall. 
Leder har innhentet tallmateriale, det er avholdt et møte i Trondheim 
24.04.2009, og vi har så korrespondert via e-post. 
 
Barnenevrokirurgi er ingen egen spesialitet. Ved Rikshospitalets 
nevrokirurgiske avdeling er det egen barnepost, mens man ved de øvrige 
nevrokirurgiske avdelinger behandler barna i barneavdelingen med 
nevrokirurgisk overlege som seksjonsansvarlig.  
Alle universitetssykehus har barneleger, barnenevrolog,barneoncolog og 
barneanestesiolog samt barneintensiv og nyfødtintensivavdeling for å 
nevne noen av de viktigste støttefunksjoner. 
 
Den nevrokirurgiske omsorg for barn har i en årrekke vært et flerregionalt 
ansvar med unntak for noen få spesialiserte områder: 
 
Rikshospitalet har landsfunksjon for: 
Craniofacial kirurgi  
Epilepsikirurgi 
Utredning for epilepsikirurgi 
Embolisering av cerebrale AVM 
 

sler
Tekstboks
GRUPPE 7.Ett vedlegg fra representanten i Helse Sør-Øst.



 

 

Haukeland har landsfunksjon for: 
Strålekniv 
 
St Olavs Hospital har landsfunksjon for: 
Avansert invasiv fostermedisin 
 
Flerregionale funksjoner: 
Helse S/Ø og Helse V for  Leppe / kjeve / ganespalter 
Helse S/Ø og Helse M for Neonatalkirurgi 
 
Nasjonale kompetansesenter: 
Kompetansesenter for solide svulster hos barn ved RH  
Fostermedisin og 3D ultralyd i nevrokirurgi ved St Olavs Hosp. 
 
 
Innen barnenevrokirurgi har det gjennom årene vært spesielt fokus på 
behandling av svulster i sentralnervesystemet(CNS), og i 1996 vedtok 
SHD at dette skulle være en regional oppgave. 
I 1999 opprettet SHD Kompetansesenteret for Solide Svulster hos Barn 
(KSSB) med Faggruppe for svulster i CNS hos barn. 
KSSB har registeransvar for barn med kreftsvulster i en nasjonal 
database, koordinerer arbeidet med utarbeidelse av felles nasjonale 
handlingsplaner for diagnostikk og behandling, og driver fortløpende 
kvalitetssikring av behandlingen av kreftsvulster hos barn. 
 
I faggruppen er alle HF representert med pediatrisk nevrokirurg. Dette gir 
bred kontakt i det nasjonale miljø for barnenevrokirurgi. 
Miljøet er lite med god innsikt for alle i hvor eventuell spesialkompetanse 
finnes, man diskuterer kasus over foretaksgrensene og 
overfører pasienter der det anses fordelaktig for behandlingen. 
 
Til denne utredning er det innhentet en del aktivitetstall for   
barnenevrokirurgi ved de forskjellige universitetssykehus. 
Noe av dette tallmateriale presenteres her, kfr vedlagte exel-ark,men det 
presiseres at disse tall ikke må refereres eller tas ut av sin  sammenheng, 
da de ikke er kvalitets-sikret. Videre krever mange poster en utdypende 
kommentar for at man skal få et riktig bilde av hva som ligger bak. 
 
Helse S/Ø dekker et totalt befolkningsgrunnlag på godt over halvparten 
av Norges befolkning. I tillegg har tradisjonelt også en stor del av 
barnekirurgien fra Rogaland gått til Oslo.   
Hertil kommer et ekstra antall prosedyrer som følge av landsfunskjon for 
epilesiutredning og epilepsikirurgi, samt craniofacial kirurgi. 



 

 

Grovt regnet skulle således ca 60% av barnekirurgien skje ved RH. 
Når de oppgitte totaltall for RH i 5-års perioden er betydelig høyere enn 
dette anslag skulle tilsi, skyldes det antagelig vesentlig at man fra RH har 
oppgitt et stort antall “banale” prosedyrer (bl.a. lumbalpunksjoner,sutur- 
fjerning og kirugia minor).  
Slike prosedyrer er ikke medtatt fra de øvrige Helseforetak. 
 
 
Kommentar med henvisning til utvalgets mandat : 
 
1. Aktuelle tilstander / pasientgrupper / metoder (for nasjonal tj.) 
Rikshospitalet har allerede landsfunksjon for avansert epilesiutredning og 
epilepsikirurgi (unntatt ren lesionectomi). 
Utvalget er samstemt i at denne ordningen bør opprettholdes. 
Det samme gjelder craniofacial kirurgi, som med unntak for enkle cranio- 
synostoser, bør skje i regi av Rikshospitalets craniofaciale team. 
Også når det gjelder embolisering av cerebrale AVM hos barn, bør man 
opprettholde nåværende landsfunskjon. 
 
Bergen har landsfunksjon for gammakniv-bestråling, og mottar også barn 
som trenger slik behandling. Det er ikke behov for endring av dette, da 
kapasiteten i Bergen dekker behovet. 
 
Funksjonell kirurgi er diskutert. 
Baclofenpumper og Vagus-stimulatorer opereres i dag ved alle 
Universitetssykehus med godt resultat. Det dreier seg om teknisk lite 
kompliserte inngrep på en pasientgruppe som krever store ressurser for 
forflytning, og hvor nærhet til behandlingsapparatet derfor er viktig. 
Behandlingsbehovet i denne gruppen er i dag større enn tilbudet, men 
man ser ikke for seg vesentlig økning i kommende 5-års periode. 
Vi antar ellers at barnegruppen også vil bli vurdert i utvalget for 
funksjonell kirurgi. 
 
For medfødte misdannelser, først og fremst myelomeningoceler, mener vi 
dette fortsatt bør være en regionalisert oppgave. 
Verken når det gjelder utstyr eller kompetanse er det noe som skulle tilsi 
en sentralisering av denne tjeneste. Samtidig kreves samarbeid med en 
lang rekke andre tjenester 
(pediater,ortoped,nevrolog,urolog,fysioterapeut,sosiale tjeneser med mer). 
Slikt tilbud finnes, og må gis lokalt. 
Vi anser det derfor som uheldig at det skjer “lekkasje” av bl.a. denne 
pasientgruppen fra Rogaland ( Helse V) til Rikshospitalet. 
 



 

 

2. Kunnskapsgrunnlag for å opprette nasjonal behandlingstjeneste 
Utvalgets medlemmer har inngående detaljkunnskap om de 4 regioners 
ressurser (kompetanse og utstyr) og behandlingsresultater. 
Vi kan i dag ikke se at det er nye grupper som vil ha helsemessig gevinst 
av at det etableres nasjonale behandlingstjenester 
 
3. Konklusjon i forhold til pasientgrupper/tilstander/metoder 
Vi ser ikke at det er grunnlag for å endre eksisterende ordning med 
landsfunksjon innen epilesibehandling, craniofacial kirurgi, embolisering 
av cerebrale AVM eller stråleknivsbehandling. 
 
Samtidig finner vi heller ikke grunnlag for å anbefale etablering av nye 
landsfunksjoner eller flerregionale funksjoner. 
Dagens ordning gir en likeverdig tilgang til forsvarlig helsetjeneste og 
rasjonell ressursutnyttelse, da kompetanse og nødvendig utstyr finnes i 
alle regioner. 
 
4.Kunnskapsgrunnlag aktuell helsehjelp ved nasjonal beh.tj. 
Til en viss grad kan man betrakte deler av craniopharyngeombehand- 
lingen som utprøvende. Det gjelder intracavitær bleomycin og i frem- 
tiden sannsynlig også interferonbehandling. Disse baseer seg på 
literaturreferanser og kongresspresentasjoner. 
 
Ved Rikshospitalet går et prosjekt med vaksinebehandling ved hjerne- 
svulster hos barn. Dette betraktes som eksperimentell behandling. 
 
5.Landsfunksjon, flerregional funksjon eller begge ? 
Ikke aktuell. 
 
6. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp 
En del epilepsipasienter som utredes ved nasjonalt senter, kan naturlig 
opereres i egen region. 
“ Ren “ epilepsikirurgi bør som tidligere skje ved RH 
 
7. Avgrensning av aktuelle pasientgrupper 
Det kan være “gråsonepasienter” hvor ulike behandlingsforløp vil være 
aktuelle. Et eksempel kan være cerebral AVM hvor man kan diskutere 
kirurgi, embolisering eller stråling / stråleknivsbehandling. 
I slike tilfelle har det alltid vært åpne kommunikasjonslinjer uten behov 
for rigorøse retningslinjer for behandling. 
 
Behandlingsgrense for barn bør være inntil 18 år. 
 



 

 

8. Diagnostikk knyttet til behandlingstjenester 
Gjelder epilepsi som tidligere behandlet. 
 
9. Internasjonalt samarbeid 
I sjeldne tilfelle har det vært nødvendig med internasjonal henvisning av 
barn med cerebral vaskulær malformasjon. 
Via Rikshospitalet har man kontakt til spesialkompetanse i Paris. 
Det er naturlig at slike pasienter kanaliseres via RH. 
 
10. Navn på behandlingstjeneste 
? 
 
11.Supplerende innspill på fritt grunnlag 
Generelt kan sies at pasienter henvises mellom de ulike avdelinger der 
man i det enkelte tilfelle finner grunnlag for det. I det norske 
nevrokirurgiske miljø er det ganske ensartet oppfatning av 
behandlingsindikasjoner og metodikk. 
Barnenevrokirurgi er ikke skilt ut som egen spesialitet, men er en 
integrert del av generell nevrokirurgi. Det vil ikke være mulig å drive 
nevrokirurgisk tjeneste uten å inkludere barn, derfor vil det også være 
svært uheldig om man nå begynte å sentralisere deler av barnekirurgien. 
I sin ytterste konsekvens vil dette kunne føre til at enkelte 
nevrokirurgiske avdelinger ikke får et fullverdig undervisningstilbud for 
studenter, spesialistkandidater og andre yrkesgrupper, og dermed ikke kan 
opprettholde gruppe I status.  
Det er ikke ventelister for barn, med mulig unntak for funksjonell kirurgi, 
og pasientene har som kjent fritt sykehusvalg. 
Dette skulle sikre at pasientene i dag har et likeverdig tilbud uavhengig av 
bopel. 
 
Mange av de tilstander som behandles hos barn (for eksempel tumores, 
MMC) krever intimt samarbeid  med en rekke andre faggrupper. 
For å opprettholde optimal kompetanse er det derfor nødvendig at hele  
behandlingsforløpet kan skje regionalt, og det skulle være unødvendig å 
presisere den fordel dette er for pasient / pårørende. 
 
Nevrokirurgi er et spesialfelt med mange små behandlingsgrupper. 
Selv om enkelte tilfelle kan være svært sjeldne, vil behandlingsopplegget 
være kjent, og den tekniske utførelse som ved mange andre tilstander. 
Enkeltstående, meget sjeldne inngrep, krever således ofte ingen spesiell 
kirurgisk kompetanse ut over det generelle. 
Likeledes er mange kirurgiske inngrep hos barn identisk med voksen-
kirurgi (eks hydrocephalusbehandling). 



 

 

Ofte kommer argumenter om volum i enkeltgrupper opp, men man må da 
se på kirurgens totale behandlingsvolum, som er det som gir kirurgisk 
kompetanse. 
I Statens utredningsserie 1-99 (Norsk nevrokirurgisk virksomhet), påviste 
man at det totale behandlingsvolumet for den enkelte nevrokirug 
varierte svært lite mellom de enkelte universitetssykehus. 
I et så lite miljø som man har i Norge, ville også dårlige behandlings- 
resultat raskt fanges opp. 
Faggruppen for svulster i CNS overvåker kvaliteten i svulstkirurgi, men 
fungerer også på mange måter som kontaktpunkt mot andre tilstander. 
 
Barnekirurgien er ulikt organisert i Helse SØ kontra de tre andre Helse- 
foretak : RH har egen barnepost og 3 overleger som gjør den største del 
av barnekirurgien. 
De tre andre avdelinger har barna i barneavdeling i samarbeid med 
pediater, men også her er 2 overleger hovedansvarlig for kirurgien. 
Dette er den organisasjonsmodell som er mest vanlig i Europa for øvrig. 
Vi ser fordeler og ulemper ved begge modellene, uten at det skulle være 
grunnlag for å gjøre endringer på dette. 
 
Konklusjon 
Utvalget mener den barne-nevrokirurgiske service i Norge i dag gir et 
godt kvalitativt tilbud som garanterer for likeverdig tilgang til nødvendig 
helsetjeneste. 
Nåværende organisering gir en rasjonell utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser, men viktigst er at et regionalisert tilbud best ivaretar barnas  
og familienes psykososiale behov gjennom lange behandlingsløp. 
 
Utvalgets flertall vil derfor anbefale å opprettholde nåværende 
organisasjonsmodell, og ser ikke behov for å opprette nye lands- eller 
fler-regionale funksjoner. 
 
Vi vil imidlertid påpeke det uheldige i at pasienter fra Rogaland i stor 
grad henvises til Helse S/Ø. Dette er en ordning basert på gammel 
tradisjon og, når det ikke gjelder henvisning til landsfunksjoner, som det 
ikke er medisinskfaglig grunnlag for. 
I fremtiden bør man ta sikte på at også pasienter fra Rogaland behandles 
ved Haukeland Sykehus. 
 
Det er ingen holdepunkt for at barn utenfor Helse S/Ø har hatt et dårligere 
kvalitativt tilbud enn ønskelig. Samtidig gir den regionaliserte tjeneste en 
rasjonell utnyttelse av de ressurser som allerede eksisterer på alle 
universitets-sykehusene. 



 

 

Samfunnsøkonomisk vil det derfor være svært uheldig med økt 
sentralisering, og for totalbehandlingen av den enkelte pasient med alle 
assosierte spesialiteter som er involvert, vil det være direkte ødeleggende. 
 
Utvalgets mindretall, representanten fra Helse S/Ø, argumenterer i 
kontrast til dette,for å sentralisere all barnenevrokirurgi i Norge.  
 
Med de usikkerheter som ligger i tallmaterialet, og den svært knappe 
tidsramme som var satt for uttalelsen, må det presiseres at dette ikke er en 
fullstendig utredning. (Mandatet presiserer at man ikke har bedt om det). 
 
En fullstendig gjennomgang av barnenevrokirurgien med kvalitetssikrede 
tall, vil kreve helt andre forutsetninger og tidsrammer. 
På bakgrunn av den uenighet som fremkommer i utvalget, er det også 
svært uheldig at det ikke har vært oppnevnt brukerrepresentant. 
 
 
Trondheim 29.05.2009 
 
 
 
 
 
Johan Cappelen 
Leder 
Seksjonsansvarlig pediatrisk nevrokirurg 
St.Olavs Hospital 
7006 Trondheim 
 
 
 



2004 - 2008 Helse SØ Helse V Helse M Helse N

Innleggelser 6230 742 ca 1000 1149

Prosedyrer 3085 516 527 270

AAA(Diagn.pros.) 252 57 69 19
AAB(Extirp.icr) 200 60 89 24
AAC(IC-aneur.) 9 3 7 0
AAD(Hodeskade) 42 20 29 15
AAE(Skallebase) 14 0 1 0
AAF(Hydroceph.) 1048 201 215 80
AAG(Stereotaxi) 2 70 0 9
AAK(Cran./dura) 146 34 35 11
AAN(Medf.misd.) 13 0 33 0
ABB(Spinale) 28 9 27 5
ABD(Baclof.40) 118 7 19 4
ABE(MMC etc) 136 17 29 9
ADB(Vagus) 108 13 21 3

Totalt 2116 491 574 179



Nevrokirurgi hos Barn   
 
Innledning 
 
Det overordnede mål for Sosial og Helsedirektoratet er å sørge for at hele befolkningen får en 
rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted. Ressursbruken må være 
rasjonell og kvaliteten på helsetjenesten må sikres.  
Ved enkelte tilstander kan målet best realiseres ved sentralisering av enkelte helsetjenester 
eller fagfelt. 
 
Sosial og Helsedirektoratet ønsker innen fagfeltet barnenevrokirurgi en gjennomgang for å 
vurdere om de overordnede mål er realisert i dagens situasjon eller om en sentralisering er 
ønskelig. 
 
Hovedkriteriene som ønskes belyst i gjennomgangen er: 
 
Helsemessige gevinster i form av bedret prognose og livskvalitet ved sentralisering samt 
behov av tverrfaglig kompetanse, spisskompetanse. 
 
Kostnadseffektivitet i nasjonal sammenheng (ressursbruk, støttefunksjoner/eller utstyr). 
 
 
Situasjonen ved Rikshospitalet  
 
Ved Rikshospitalet har man lang tradisjon for kirurgisk behandling av alvorlig syke barn og 
”høyspesialisert virksomhet innen barns sykdommer” er definert som et av foretakets 
kjerneområder.  
 
I dag er 25 % av alle innlagte pasienter ved Rikshospitalet barn. Mer enn halvdelen av disse er 
innlagt på ulike kirurgiske avdelinger. Det utføres årlig mellom 3000 og 4000 operasjoner på 
barn, fordelt med vel 600 nevrokirurgiske, nærmere 1000 barnekirurgiske og ca. 330 
hjertekirurgiske (hvorav 260 på hjertelungemaskin). De øvrige er barneortopedi, plastikk 
kirurgi og ØNH operasjoner.  
 
For å betjene virksomheten har man en barne-intensiv enhet med et dedikert barne-
anestesiologisk vakt-team (13 leger). Denne aktiviteten er svært resursskrevende. For å drive 
virksomheten forsvarlig på et høyt nivå både medisinsk og økonomisk, må man ha et høyt 
volum på aktiviteten (antall pasienter/inngrep årlig). 
 
Virksomheten er en del av kjerneområdene ti Rikshospitalet og foretaket har bevisst valgt å 
prioritere dette feltet som krever mye av fellesskapet.  
 
 
Barnenevrokirurgi i Norge 
 
Pediatrisk nevrokirurgi er ingen formell spesialitet i Norge. Ved de fleste nevrokirurgiske 
avdelinger i Norge har nevrokirurgiske inngrep vært utført på barn i et visst omfang av 
generelle nevrokirurger. Barna har som regel vært innlagt på sykehusets barneavdeling og i 
noen tilfelle i en barnekirurgisk post eller på nevrokirurgisk avdeling.  
 



Barnenevrokirurgi internasjonalt 
 
Europeisk og internasjonal barnenevrokirurgi er ofte organisert annerledes og kirurgien 
utføres av barnenevrokirurger som har dette som sitt hovedarbeidområde og pleiepersonellet 
er spesielt utdannet rettet mot de sykdommer som pediatrisk nevrokirurgi omfatter.  
På grunn av et sterkt behov for god barneanestesi er ofte barnenevrokirurgien samlokalisert 
med barnehjertekirurgi og annen tung kirurgi på barn. I mange land med vesentlig større 
befolkningsgrunnlag enn Norge er det sterke ønsker fra både fagmiljøer og de bevilgede 
myndigheter om å sentralisere denne type virksomhet ytterligere.  
 
Det er vist i internasjonale publikasjoner at organisasjonsform med dedikerte barne 
nevrokirurger gir en bedret kvalitet på tjenesten.  
 
 
 
Barnenevrokirurgi ved Rikshospitalet 
 
I 1993 bestemte Stortinget at høyspesialisert barnekirurgi, nyfødtkirurgi og all 
barnenevrokirurgisk virksomhet ved Ullevål Universitetssykehus, skulle flyttes til 
Rikshospitalet.  
 
 I over 10 år sendte Helse Øst sine nevrokirurgiske barn ut av egen region på samme måte 
som Rogaland fortsatte å sende de nevrokirurgiske barna til Rikshospitalet, slik de har gjort i 
mer enn 40 år. Den pediatriske nevrokirurgien på RH har således vært en ”flerregional” 
virksomhet i lang tid. 
 
De innsamlede tall for perioden 2004-2008 viser at vel 70 % (617 av 879) årlige 
barnenevrokirurgiske operasjoner utføres på RH av 3 overleger i barnenevrokirurgi. Vi har 
ikke et eget kontinuerlig vaktsystem for barn, men en barnenevrokirurg er i praksis alltid 
tilgjengelig.  
 
Det barne-anestesiologiske vakt-teamet og barneintensivavdelingen ivaretar 
nevro-intensivbehovet. Driften blir mer fleksibel ved denne organisasjonsformen hvor man 
utnytter variasjonene i pasientstrømmene fra de forskjellige kirurgiske barne-miljøene for å 
bedre den totale kapasitet. 
 
De nevrokirurgiske barna tas hånd om av egne spesielt opplærte barnenevrokirurgiske 
sykepleiere som derfor kjenner de spesielle sykdommer og tilstander det her dreier seg om og 
som kan gi trygghet for barn (og foreldre) etter gjennomgåtte nevrokirurgisk inngrep. 
 
Vedlikehold av disse kvalifikasjonene, spisskompetansen i alle ledd av behandlingskjeden er 
svært resurskrevende (så ikke umulig hvis den ikke er del av den daglige rutine). 
 
 
Sykehuset har videre en tung kompetanse innen (barne)nevroradiologi; inkludert terapeutiske 
endovaskulære prosedyrer. I perioden har en håndfull barn (noen flere ganger) vært sendt til et 
ledende senter i Paris sammen med egen intervensjonsradiolog og fransktalende sykepleier 
(for å bistå foreldre og barn). 
 
 



Landsfunksjonene i craniofacial kirurgi (Craniofacialt Team)og epilepsikirurgi (i samarbeide 
med Epilepsisenteret) fungerer tilfredsstillende og rekrutterer barn fra hele Norge.  
 
 
 
Enkelte pasientkategorier  
 
 
 
Funksjonell nevrokirurgi 
 
Innen funksjonell nevrokirurgi på barn (epilepsikirurgi, baklofenpumper for behandling av 
spastisitet, vagusstimulering), har virksomheten på Rikshospitalet vært dominerende og 
relativt større enn befolkningsgrunnlaget i Helse SørØst og Rogaland tilsier. 
 
Behandling av spastisitet hos barn med Baklofenpumpe er effektivt og nyttig for mange barn 
med alvorlige grunnlidelser. Noen vil hevde at dette er en enkel kirurgisk prosedyre. Vår 
erfaring er at dette dreier seg om noe annet enn slik behandling hos voksne. Mens årsakene til 
behandlingtrengende spastisitet hos voksne sitter i ryggmargen (traumatisk tverrsnittslesjon, 
MS, svulster); sitter årsakene hos barn i hjernen (neonatal asfyksi, nærdrukning, ”CP”.). 
Indikasjonsstillingen er vanskeligere hos barn og behovet for testprosedyrer et uttalt. På 
Rikshospitalet foregår evalueringen på Barnenevrologisk seksjon, i samarbeid med 
barnenevrokirurg. 
 
I femårsperioden 2004-2008 ble det gjort 118 baklofenpumpeimplantasjoner hos 94 ulike 
barn. Blant disse var 7 barn henvist fra Bergen, 3 fra Førde, 3 fra Ålesund, 3 fra Bodø og 1 fra 
Tromsø. Disse barna fikk innstilt og eventuelt justert sin permanente dosering her på 
Rikshospitalet, men fyller sin pumpe i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø, 
Tromsø (i tillegg til her på sykehuset). 
 
Det har vært et godt samarbeid mellom det barnenevrokirurgiske tilbud, Barnenevrologisk 
seksjon og de henvisende barneavdelinger og lokalt hjelpeapparat. Vår opplevelse av denne 
virksomheten er ikke at dette er enkle og ukompliserte prosedyrer. Dette reflekteres i at det i 
samme 5 års periode har vært 62 prosedyrer for å rette opp feil og komplikasjoner i tillegg til 
at alle barn har vert testet på forhånd på om behandlingen er velegnet og derved indisert. 
 
  
Behandling av hjernesvulster 
 
Kirurgisk behandling av svulster i sentralnervesystemet hos barn utgjør en tung aktivitet; 262 
inngrep i femårsperioden. 41 av disse operasjonene var på barn fra de tre andre 
helseregionene, hvorav 24 på barn fra Rogaland. De 17 barna som kom fra andre fylker enn 
Helse Sør-Øst og Rogaland, er fra 7 av de 8 øvrige fylker. 
 
 
 
 
 
 
 



Fremtidig organisering av barnenevrokirurgi 
 
Det overordnede mål ved sentralisering av enkelte helsetjenester er å sørge for at hele 
befolkningen får en rettferdig og likeverdig tilgang uavhengig av bosted. Ressursbruken må 
være rasjonell og kvaliteten på helsetjenesten må sikres. 
 
Innen de kirurgiske fag og særlig innen avansert barnenevrokirurgi hvor antall behandlinger 
ikke er stort, men ressurskrevende, må disse forhold også adresseres og ivaretas i henhold til 
de overordnede mål til Sosial og Helsedirektoratet. 
 
Det er sikkert ikke mulig å oppnå konsensus rundt disse problemstillingene. Det finnes 
argumenter både for og mot sentralisering. Et av argumentene mot, er behovet for opplæring 
lokalt. Problemet blir at volumene i alle fall blir små, og at indikasjonsstillingene for operative 
inngrep hos disse små pasientene i mange tilfeller er vanskelige og at større volumer, større 
erfaring og dedikerte barnenevrokirurger er en stor fordel. I tillegg kommer fordelene med 
eget pleiepersonell og spesialisert barneanestesi. 
 
Det innsamlede tall materialet, vedlegg 1 og 2 avspeiler forbruket av nevrokirurgiske tjenester 
hos barn i Norge. Selv om det har vist seg å være en utfordring å sikre tallmaterialet fra Helse 
Vest, Midt og Nord synes det å være forskjeller i tilbudet til befolkningen. 
 
 
Konklusjon 
 
Likeverd, kvalitet, effektivitet, og forsvarlig ressursbruk, innen barnenevrokirurgi, må 
vurderes i forhold til gevinst for pasient og samfunn. Det er derfor en naturlig målsetning at 
all barnenevrokirurgisk virksomhet i Norge i fremtiden sentraliseres. 
 
Oslo, 26. mai 2009 
 
 
 
 
Tryggve Lundar 



År 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Totalt 647 695 542 598 629 621
AAA 00/99 3 2 3 1
AAA 10 3 2 2 5
AAA 20
AAA 27 29 14 21 67 56 62
AAA 30
AAA 35 2 6 3 1 4
AAA 40
AAA 50
AAA 99

AAB 00 3 11 10 4 10 9
AAB 10 31 22 28 30 33 24
AAB 20 2 7 3
AAB 30 1 1 1 1
AAB 99 10 1 4
AAC 00 1 4 1
AAC 40 1 1 1
AAD 05 3 1
AAD 10 9 7 14 6 3 6
AAD 30/40 1 1
AAE 10 1 2 2 3
AAE 20
AAE 30
AAE 50 1 1 1 3
AAE 99 2 1

AAF 00 22 17 17 20 23 29
AAF 02 56 46 76 71 47 53
AAF 05 48 29 34 31 32 34
AAF 10 5 2 5 3
AAF 15 10 6 6 6 8 2
AAF 20 57 76 65 81 79 91
AAF 25 8 7 9 7 12 8
AAF 35 2 3
AAF 40 1 1 6
AAF 45 12 11 9 34 23
AAF 99 10 6 5 9 7 5

AAG 20 1 1
AAH 20 1 1
AAJ 00 1
AAJ 10 8 5 3 4 4
AAJ 15  1
AAJ 20 4 3 3
AAJ 25 2
AAJ 99 10

AAK 00 6 3 8 1 5
AAK 10 1 1  
AAK 20 9 11 6 9 11 7
AAK 30 13 5 7 11 17 19
AAK 40 2
AAK 75 3 1
AAK 99 6 6 6 6



AAM 10 1 1 1 1
AAN 00 2 1 3 7
AAW 99 1 3 1 1

ABB00/10/99 3 3 2 6 9 4
ABB 20 3 1
ABD 30 1
ABD 40  27 28 28 19 16
ABD 99 73 122 6 4 1 8

6 5 1
ABC 16 1 1 1
ABC 60 1 1 1
ABE 10 10 8 9 4 6 1
ABE 20 3 7 13 9 16 21
ABE 30 1 3 1
ABE 40 1
ABE 50 6 10 7 4 4 11
ABFX 00 16

ACB 18 1 1
ADB 00 21 19 30 21 17
AEA 00 7 3 6
AEA 20 4 3
AEA 23 1
AEA 25 1 1 1
AEA 30 2 2 8 5
AEA 40 1 3 3
AEA 44 2 6 1 3

CAE 10 4 1 1
CAE 20 2 1 1
CBB    8 1
CBH 10 1 1   
CBJ 2 1

DHW 99 1
DMA 00 1 1
DNB 20  1
ENA 10 1 1

NAG/NAN 1 1
NAV 1

TAB 00 7 11 22 27 28 6
TPH 15 4 6 12 5 3 3
TPH 20 6 2 2
TAW 99 4 1 6 5
TQW 99 2 3 2 6 4
TQX 40 21 36 35

AWA 00 4 1 6 5
AWB 00 2 1 7 5 8 5
AWD 00 1 1 4
AWW 99 2 2 1 1



Kirurgisk behandling av CNS 
svulster hos barn – et 10 års 

materiale

Egge A, Due-Tønnessen BJ, Lundar T

Nevrokirurgisk avdeling, RH
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Tumorreseksjoner pr.år; n=536
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Svulstlokalisasjon i %; n=405

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Supra F. post Spinal Skalle Per.nerve



Status presens

I gjennomsnitt har pasientene drøyt 5 års 
observasjonstid.

373 pasienter er i live; 91,8 %



Svulsttyper; n = 405
Juvenilt astrocytom 101

Anaplastisk astro/GMB 18

PNET (inkl. FPM)           45

Ependymom 16

Plexus tumor                  16

Kraniopharyngeom 16



Svulsttyper; n = 405
Lipom                        40

Schwannom 14

Germinom 15

Hypofyseadenom 13

DNET                        10

Teratom/hamartom 17



Svulsttyper; n = 405
Epidermoid 8      Fibrøs dysplasi 3

Cavernom 6      Chordom 2

Histiocytose 6      Nevrofibrom 2

Osteom(chondrom)    4      Lymfom 2

Sarcom 4     Melanocytom 1

Meningeom 2     Nevrocytom 1

Lindau 2     Lymfangiom 1



Økt bruk av repetert tumorkirurgi
Eksempel 2007.

66 tumorreseksjoner

59 ulike barn under 18 år

5 barn operert 2 ganger, et barn operert 3 ganger

28 av de 59 barna hadde blitt operert en eller flere 
ganger tidligere (før 2007)

31 førstegangs tumorreseksjon i 2007



Barnenevroonkologisk team
Egen barnenevrokirurgisk enhet med dedikert 
pleiepersonale, overvåkningssenger og kirurger

Barnenevroonkologisk team består av:

Barneonkolog

Barnenevrokirurg

Nevroradiolog, Stråleterapeut

Patolog, Nevropsykolog, Sosionom



2004 - 2008 Helse SØ Helse V Helse M Helse N

Innleggelser 6402 742 ca 1000 1149

Prosedyrer 3085 516 527 270

AAA(Diagn.pros.) 252 57 69 19
AAB(Extirp.icr) 210 60 89 24
AAC(IC-aneur.) 9 3 7 0
AAD(Hodeskade) 42 20 29 15
AAE(Skallebase) 14 0 1 0
AAF(Hydroceph.) 1156 201 215 80
AAG(Stereotaxi) 2 37 0 9
AAK(Cran./dura) 146 34 35 11
AAN(Medf.misd.) 13 0 33 0
ABB(Spinale) 28 9 27 5
ABD(Baclof.40) 118 7 19 4
ABE(MMC etc) 136 17 29 9
ADB(Vagus) 108 13 21 3

Totalt 2244 458 574 179
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1. Gruppens sammensetning og mandat 

Prosjektsekretariatet – ”Nasjonale tjenester” oppnevnte i E-post av 200309 en 

utredningsgruppe for å vurdere hvilke nasjonale tjenester det er behov for i et 5 års perspektiv 

innenfor diagnostikk og behandling (inkl. rehabilitering) av epilepsi (epilepsikirurgi unntatt). 

Fire overleger fra nevrologiske avdelinger i hver av landets helseregioner ble anmodet om å 

delta:  

Brodtkorb, Eylert (leder).  St. Olavs Hospital:    Helse Midt-Norge  

Engelsen, Bernt  Haukeland Universitetssykehus Helse Vest 

Henriksen, Olaf   Nordlandssykehuset   Helse Nord 

Taubøll, Erik   Oslo Universitetssykehus   Helse Sør-Øst 

 

Som brukerrepresentant ble oppnevnt: 

 

Espen Lahnstein       Helse Sør-Øst 

 

Gruppen ble bedt om a) å forfatte en innledning med informasjon om bakgrunn for 

besvarelsen og b) å gi kommentarer til en rekke konkrete punkter og spørsmål.  

 

2. Innledning  
2.1.Epidemiologiske aspekter 

Epilepsi er en samlebetegnelse på mange forskjellige sykdommer og syndromer med 

forskjellige årsaker, ytringsformer og prognose. Prevalensen av aktiv epilepsi ligger 

gjennomsnittlig på rundt 7/1000, avhengig av alder, dvs. i Norge har rundt 35 000 

mennesker epilepsi. Årlig insidens ligger på ca. 45/100 000 (Forsgren et al. 2005). 30-

40% av disse lar seg ikke bringe under kontroll med legemidler (Kwan & Brodie 2000). 

Tilsiget på pasienter med nyoppstått ukontrollert epilepsi ligger derfor rundt 700 

personer i året i Norge. Det kan antas at ca. 30% av disse vil kunne hjelpes av 

epilepsikirurgi. Slik blir man stående igjen med 20-30 % av pasientene som ikke 

responderer tilfredstillende verken på medikamentell eller kirurgisk behandling 

(Schuele & Lüders 2008). 
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Epilepsi er en myteomspunnet tilstand og symptomene er som regel dramatiske. Hos dem som 

fortsetter å ha anfall til tross for adekvat behandling, er det høy forekomst av psykososiale 

problemer, anfallsrelaterte skader, medikamentbivirkninger og ettervirkninger av anfall. I en 

svensk undersøkelse hadde over halvparten av alle mennesker med epilepsi hatt minst ett 

epileptisk anfall i løpet av siste år (Forsgren 1992). Overført til dagens Norge dreier dette seg 

om over 15 000 mennesker. Mange av disse trenger hjelp til å mestre hverdagen. En del 

opplever lærevansker, alvorlige psykososiale vansker, isolasjon og arbeidsløshet. I tillegg til 

optimal medisinsk behandling har pasienter med sammensatte problemer ofte behov for 

høyspesialisert, tverrfaglig, helhetlig behandling. Dette krever forskjellige former for 

hjelpetiltak innen områder som skole, utdanning, arbeid, psykologisk hjelp, økonomi, bolig 

etc. Hele familien blir ofte berørt, særlig når barn og unge er rammet.  

 

Utviklingshemning foreligger hos ca. 20 % av voksne med epilepsi og i en høyere andel av 

barn. Disse pasientene representerer en særlig utfordring. I denne gruppen finnes mange av de 

pasientene som er vanskeligst å behandle. De har ofte sammensatte fysiske, psykiske, sosiale, 

pedagogiske og atferdsmessige problemer. Mange har anfallsvise atferdsmessige og 

motoriske symptomer som det kan være vanskelig å skille fra epileptiske manifestasjoner. Det 

må sikres at multifunksjonshemmede som ikke selv kan stille krav, har samme tilgang til 

moderne diagnostikk og behandling som andre. 

 

2.2. Organiseringen av epilepsiomsorg 

Epilepsiomsorgen kan deles inn i 4 nivåer (Gumnit & Walczac 2001): 

1. Primærhelsetjenesten 

2. Nevrolog, barnelege 

3. Nevrologisk avdeling og barneavdeling på universitetssykehusnivå 

4. Epilepsisenter med regional eller landsfunksjon. 

 

De fleste pasienter med ukomplisert epilepsi kan bli tilstrekkelig behandlet i samarbeid 

mellom nivå 1 og 2. Nivå 3 og 4 er rettet mot pasienter med alvorlig og farmakoresistent 

epilepsi. På nivå 3 foreligger kompetent epileptologisk og tverrfaglig service, vanligvis 

integrert i nevrologiske avdelinger på universitetssykehusnivå med bla. muligheter for 

anfallsregistreringer med video og EEG, men uten høyspesialisert epilepsikirurgi. Nivå 4 er 

epilepsisentra som i Norge er representert ved SSE med fasiliteter for helhetlig tverrfaglig 

behandling (comprehensive care). 
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2.3. SSE 

2.3.1 Bakgrunn 

Epilepsisenteret - SSE har i snart 100 år hatt en sentral plass i norsk epilepsiomsorg. Senteret 

har vært en drivkraft i å spre moderne behandlingsprinsipper og formidle kunnskap om 

epilepsi til hele landet (Sosial- og helsedirektoratet 2006). Grunnideen ved opphold i senteret 

har vært å gi pasientene en helhetlig, multiprofesjonell utredning og behandling. Dette 

konseptet har oppnådd internasjonal anerkjennelse verden over (Johannessen & Nakken 

2008), og en jevn økning av søknader fra samtlige regioner (figur 1) viser et tiltagende behov 

for denne behandlingsmodellen. Kompetansesenterfunksjoner for epilepsi ved 

utviklingshemning, ved autisme og ved tuberøs sklerose har de siste årene vært integrert i 

virksomheten. Langt de fleste pasienter som tas i mot til innleggelse har kompleks epilepsi, 

hvor epilepsien er komplisert av alvorlige medisinske eller psykososiale forhold. I tråd med 

dette mottar ikke senteret lokale pasienter til innleggelse på andre kriterier enn fra resten av 

landet. Samtlige innlagte pasienter henvises enten fra nevrolog/ nevrologisk avdeling eller fra 

barnelege/ barneavdeling eller har godkjenning fra disse instanser. Alle er således innlagt i 

henhold til senterets landsfunksjoner.  

 

SSEs behandlingstilbud er per i dag delt i seks hovedkategorier: 

• Operasjonsforløp 

• Diagnoseavklaring 

• Totalvurdering inklusive psykososiale og pedagogiske problemer 

• Medikamentomlegging 

• Førerkortvurdering 

• Spesialtilbud til utviklingshemmede med epilepsi (egen post for voksne pasienter, 8 

senger) 

I tillegg er informasjonsarbeid og klinisk forskning viktige oppgaver ved senteret. Det har 

blitt lagt vekt på utarbeidelse av skriftlig informasjon om epilepsi, nye legemidler og andre 

nye behandlingsmetoder. 
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2.3.2. Nåværende definerte landsfunksjoner 

1. Utredning av pasienter med epilepsi og store, sammensatte funksjonshemninger.  

2. Høyspesialisert habilitering/rehabilitering overfor pasienter med utvikling av 

encefalopatier på bakgrunn av vanskelig kontrollerbar epilepsi, og spesielle 

diagnosegrupper som tuberøs sklerose og lignende tilstander.  

3. Utredning og seleksjon av pasienter som er aktuelle for operativ behandling av epilepsi, 

samt oppfølging etter epilepsikirurgiske inngrep ved Rikshospitalet. 

 

2.3.3 Kompetansesenterfunksjoner 

1. Nasjonalt kompetansesenter for epilepsi og utviklingshemning 

2. Nasjonalt kompetansesenter for tuberøs sklerose kompleks 

Skal nå også omfatte: Aicardi syndrom, Landau-Kleffner syndrom og Sturge-Weber 

syndrom 

3. Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme 

 

2.4. Sosial-og helsedirektoratets rapport vedrørende epilepsiservice i Norge 

Epilepsiomsorgen i Norge med vekt på fremtidig behov ble gjennomgått i 2006 i en 

omfattende rapport fra Sosial- og helsedirektoratet kalt ”Epilepsi – mer enn anfall” (Sosial- og 

helsedirektoratet 2006). Mandatet var ”å skaffe en kunnskapsbasert oversikt over hvordan 

tjenestene for personer med epilepsi fungerer, hvordan tjenestetilbudet er fordelt, og hvilke 

felter som vil kunne kreve en styrking for å sikre lik tilgang til helhetlige tjenester, uansett 

bosted.” En av rapportens hovedkonklusjoner er at ”Det er behov for et landsdekkende 

epilepsisenter som kan tilby medisinsk og helhetlig spisskompetanse. SSE gir et slikt tilbud i 

dag, og det må følgelig sikres i fremtiden”. 

Som ledd i utarbeidelsen av denne rapporten ble det utført en spørreundersøkelse ved alle 

nevrologiske avdelinger og alle barneavdelinger. Samtlige benyttet SSEs tjenester og mente 

det var et klart behov for SSE. Andelen som anga stort-middels for de ulike funksjoner er 

angitt i Tabell 1. Over 70 % av både nevrologiske avdelinger og barneavdelinger anga stort-

middels behov for diagnoseavklaring. Det var betydelig større behov for utredning av 

psykososiale problemer blant voksne enn blant barn, sannsynligvis delvis pga. av etablert 
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tverrfaglige kompetanse i fylkenes Barnehabiliteringstjenester. For barn var behovet for 

medikamentvurderinger over dobbelt så stort som for voksne. Over 40 % av både voksen- og 

barneavdelinger anga stort-middels behov for muligheten av en pedagogisk tilnærming i 

vurderingen av disse pasientene. 

 

3. Kommentarer til de konkrete spørsmål 

3.1. Aktuelle tilstander/pasientgrupper/metoder (behandlingstjeneste) 

Som angitt i innledningen kan man grovt regne at insidensen av ukontrollert epilepsi ligger på 

rundt en tredel av dem som rammes av nyoppstått epilepsi, dvs. rundt 700 i Norge per år. I 

prevalensgruppen er andelen av pasienter med aktive anfall større enn en tredel fordi 

vanskelige pasienter akkumuleres i denne gruppen og de fleste pasienter med epilepsi oppnår 

anfallskontroll og går ut av gruppen med aktiv epilepsi og mange kan slutte med 

behandlingen.  

 

Inntil 30 % av pasienter med ukontrollert epilepsi kan hjelpes av epilepsikirurgi (Sosial- og 

helsedirektoratet, 2006). Vedvarende ukontrollert epilepsi medfører som regel psykososiale 

vansker. Kompleks epilepsi er komplisert av alvorlige medisinske eller psykosoiale forhold. 

Slike sammensatte vansker medfører behov for tverrfaglig behandling. Mange føler utrygghet, 

ensomhet og isolasjon. Noen utvikler psykiatriske symptomer, særlig depresjon; hos noen 

kompliseres tilstanden av psykogene, ikke-epileptiske anfall. Mange har kognitive problemer. 

Behovene for høyspesialisert helhetlig og tverrfaglig behandling varierer ofte i ulike deler av 

livet og pasienter kan ha behov for gjentatte opphold i SSE i ulike livsfaser. En særlig sårbar 

periode er ungdomstiden med diskontinuitet i oppfølgingen i forbindelse med overgang fra 

barneavdeling til voksenavdeling. Epilepsirelaterte problemer og tenåringsproblemer kan 

forsterke hverandre. Foreldre trenger kompetent råd og veiledning i forhold til både risiko i 

forbindelse med anfall fare for overbeskyttelse m.m. Behovene for psykiatrisk, klinisk 

psykologisk, nevropsykologisk og pedagogisk evaluering varierer fra pasient til pasient. Det 

er ofte behov for høyspesialisert utredning med råd og veiledning til det lokale hjelpeapparatet 

på hjemstedet. Kompleks rehabilitering bør være en del av tilbudet ved epilepsisenteret 

(Nakken et al. 2007). Opplæring og veiledning er grunnsteiner i rehabiliteringen av 

mennesker med epilepsi. 
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Vårt mandat har ikke vært å ta stilling til behovet for epilepsikirurgi som allerede er klart 

definert som landsfunksjon lokalisert til SSE/ Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet. I 

dagens situasjon er det imidlertid naturlig at den høyspesialiserte, tverrfaglige kompetansen 

som er knyttet opp mot den epilepsikirurgiske virksomheten er samlokalisert med øvrige 

landsfunksjoner for mennesker med epilepsi. Vurdering av muligheten for epilepsikirurgi vil 

ofte være en del av den helhetlige vurderingen av pasienter med kompleks epilepsi og denne 

funksjonen er det vanskelig å skille skarpt fra SSEs øvrige funksjoner.  

 

Mennesker med epilepsi og utviklingshemning representerer en stor utfordring i alle aldere. 

Dette er en utsatt gruppe som i dagens Norge ofte ikke får optimal behandling og oppfølging 

for sine anfall. Epilepsi og utviklingshemning kan dels forsterke, dels maskere hverandre. 

Atferdsproblemer forstyrrer ofte den kliniske vurderingen. Utviklingshemmede kan ha en 

rekke andre episodiske/ paroksysmale symptomer og stereotypier som kan være vanskelig å 

skille fra epileptiske anfall. Terskelen for sentralnervøse bivirkninger kan være særlig lav. Det 

foreligger et stort behov for skolering og veiledning av omsorgspersonale på landsbasis 

(Brodtkorb et al.1997). Barn med såkalte ”katastrofale” epilepsiencefalopatier i barnealder, 

inklusive West (infantile spasmer) og Lennox-Gastaut syndrom, må kunne få plass raskt når 

behovet foreligger. Voksne mennesker med epilepsi og store sammensatte 

funksjonshemninger er en sårbar gruppe som har behov for spesiell kompetanse og 

tilnærming. Landsfunksjonen på dette området bør utvikles videre. 

 

Det anses også hensiktsmessig at nasjonal kompetansesenterfunksjon for en rekke sjeldne 

lidelser der epilepsi er et av hovedsymptomene fortsatt er lokalisert til SSE (tuberøs sklerose 

kompleks, Aicardi syndrom, Landau-Kleffner syndrom og Sturge-Weber syndrom). 

 

Det kan kanskje være uheldig at regionale kompetansesentra, slik som Regionalt 

kompetansesenter for epilepsi og autisme er lokalisert i et senter som forøvrig bare har 

landsdekkende funksjon. Dette regionale kompetansesenteret skal yte tjenester kun til 

pasientgruppen med epilepsi-og autisme-problematikk innenfor egen helseregion. Ressursene 

ved SSE bør være øremerket for den landsomfattende funksjonen.  

 

Det er et stort behov for høyspesialiserte psykiatriske tjenester i forhold til mennesker med 

kompleks epilepsi. Epilepsi og epileptiske anfall er knyttet opp mott psykososiale problemer 
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og psykiatriske symptomer på ulike måter. Mange mennesker med non-epileptiske psykogene 

anfall med eller uten epilepsi har et stort behov for et særlig kompetent utrednings- og 

behandlingsmiljø med særlig erfaring på dette området. Et slikt team må bidra med veiledning 

av det lokale behandlingsapparatet når det er nødvendig. 

 

3.2. Kunnskapsgrunnlag aktuell helsehjelp ved nasjonal behandlingstjeneste 

Når det gjelder helhetlig epilepsibehandling (unntatt epilepsikirurgi og behandling med 

elektrisk stimulering) dreier det seg i dagens situasjon vesentlig om etablerte 

behandlingstiltak. Nye legemidler og behandlingsmuligheter vil stadig utvikle seg og det er 

naturlig at Epilepsisenteret stadig er pådriver og en nasjonal ressurs på dette området. Det 

foreligger tradisjon for deltagelse i multisenterundersøkelser med nye legemidler ved SSE. 

Spesielle behandlingsformer som ketogen diett som nå er et etablert tilbud hos barn, krever 

spesiell erfaring og oppfølging. I behandlingsteamet spiller kliniske ernæringsfysiologer en 

viktig rolle. Epilepsisenteret bør ha høy kompetanse og veiledende funksjon. 

Andre typer modifisert diettbehandling (inkl. Atkins og modifisert Atkins diett) er nå på 

trappene som utprøvende tilleggsbehandling både hos barn og voksne. 

 

3.3. Kunnskapsgrunnlag i forhold til å opprette/videreføre nasjonal behandlingstjeneste 

En rekke publikasjoner og bokkapitler understøtter behovet for epilepsisentra med helhetlig 

behandling av kompleks epilepsi (EUCARE 2001, Gumnit & Walczak 2001, Malmgren et al. 

2003, Johannessen & Nakken 2008). Det er anbefalt at sentra med ”comprehensive epilepsy 

programs” bør ha et nedslagfelt på minst 2-3 millioner mennesker. For å opprettholde 

erfaringsgrunnlag med høyspesialisert epilepsikirurgi og mer uvanlige tilstander (4. linjenivå) 

bør befolkningsgrunnlaget være høyere (Gumnit 2008). 

 

3.4. Landsfunksjon, flerregional funksjon eller begge? 

Helhetlig, tverrfaglig epilepsiservice (comprehensive care) på 4. linjenivå bør som anført være 

samlokalisert med utredningen av epilepsikirurgi og i dagens situasjon er det hensiktsmessig 

at den er landsdekkende. Dette gjelder spesielt pasienter med store og sammensatte 

funksjonshemninger, jfr. 3.9. Slike pasienter trenger en høyspesialisert utredning for 

kartlegging av behov og for å legge en best mulig strategi for behandlingsmessig oppfølging 

lokalt.  
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Enkelte pasienter med utviklingshemning har anfallsvise atferdsmessige eller motoriske 

symptomer som er vanskelige å diagnostisere m.h.p. en mulig underliggende epileptisk 

genese. Utredningen vil ofte kreve mer enn de lokale eller fylkesvise rehabiliteringsteam og 

nevrologiske/ pediatriske spesialisttjenestene kan tilby. Variasjon i lokal tilgjengelighet for 

slik service vil utviskes ved en bedret nasjonal oppfølging av epilepsien hos disse pasientene, 

og er riktig å sentralisere til SSE som nå har en meget god forutsetning og kapasitet for 

døgnkontinuerlig video-EEG monitorering. 

 
 

3.5. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp 

Det kan være et problem at pasienter blir tatt ut av sin sammenheng og sitt miljø for 

vurdering og behandling av sammensatt epilepsi. Samarbeidet mellom SSE og det lokale 

behandlings- og hjelpeapparatet er derfor av stor viktighet ved denne type helhetlig 

behandling med henblikk på kompetansoverføring. De aller fleste pasientene med behov for 

landsfunksjonen må også følges opp i de henvisende helseforetakene. Opphold og oppfølging 

ved SSE vil derfor vanligvis ha form av en relativt kortvarig utredning eller 

behandlingsperiode knyttet til SSEs landsfunksjon som del av et pasientforløp. Ansvaret må 

tilbakeføres til henviserne. Målet er at tiltakene kan effektueres og videreføres på hjemstedet 

Laveste effektive omsorgsnivå er ofte det beste, men man må se i øynene at det ikke alltid er 

slik. Fagfolk fra epilepsisenteret bør i større utstrekning reise ut for å gi informasjon, 

veiledning og supervisjon så lenge behovet er tilstede. Landsfunksjonen må ikke fungere som 

en sovepute for det lokale helsevesenet når det gjelder kompetanseutvikling i forhold til 

epilepsi. Kostnader for eget helseforetak skal ikke være et hinder for henvisning til 

nødvendige helhetlige vurderinger ved SSE.  

• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 

• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 

Fig 1 viser at det har vært størst økning i søknader til Epilepsisenteret fra Helse Sør-Øst etter 

sammenslåingen med Rikshospitalet i 2005. I 2007 var det flest pasienter per 100 000 

innbyggere fra denne nærmeste helseregionen. Spriket er stort mellom Helse Sør Øst og 

Helse Vest og Midt. I 2007 var det nesten dobbelt så mange pasienter i forhold til 

innbyggertall fra Helse Sør Øst som fra Helse Midt. Denne trenden er uheldig. Det må sikres 

at Epilepsisenterets høykompetente landsdekkende funksjonen ikke får slagside mot eget 
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helseforetak og at pasienter fra andre helseforetak får tilgang til de samme høyspesialiserte 

ressurser når de trenger den.  

I en tid med store innsparingskrav i norsk helsevesen blir det en utfordring å utvikle og 

opprettholde de ressurskrevende tilbud om tverrfaglig utredning, behandling og 

habilitering/rehabilitering til denne sterkt belastede pasientgruppen. Senterets landsdekkende 

funksjoner må i tiden fremover sikres slik at ikke lokale økonomiske og helsepolitiske 

forhold blir styrende for senterets utvikling. Målet må være å tilby lik tilgang til 

høyspesialiserte epilepsitjenester uansett bosted. Det må foreligge en overordnet sentral 

styring av spesialisttjenestene til mennesker med epilepsi. I følge årsrapport fra 2008 er 

skjevfordelingen særlig stor ved Landsfunksjonen for epilepsi og utviklingshemning. 90 

pasienter ble behandlet fra Helse Sør Øst mot bare 26 fra hele resten av landet. Det kan 

foreligge større ”etterspørringskompetanse” og bevissthet om SSE i senterets geografiske 

nærhet. Gjentatt informasjon om de tilbud som foreligger for mennesker med kompleks 

epilepsi må spres til aktuelle henvisere i hele landet.  

 

3.6. Avgrensing av aktuelle pasientgrupper (behandlingstjeneste) 

Som beskrevet i innledningen og under pkt. 1, er gruppen av pasienter som henvises til 

Epilepsisenteret uskarpt avgrenset fra den øvrige epilepsipopulasjonen. Skillet mellom 

regionale tjenester og landsfunksjoner bør være så skarpt som mulig. Det bør foreligge klare 

kriterier for hvem som skal henvises, særlig for å sikre at geografisk nærhet ikke spiller en 

vesentlig rolle (se 3.9). På den annen side er det naturlig at terskelen for å henvise er 

forskjellig i de ulike deler av landet fordi den medisinske og tverrfaglige epilepsiservice i 

dagens situasjon fungerer forskjellig på forskjellige steder. Slik vil det sannsynligvis være på 

lang sikt, bl.a. fordi denne delen av helsevesenet er sårbart og personavhengig i mange deler 

av Norge. Målet er ikke lik bruk i alle deler av landet, men likeverdig epilepsiservice i landet 

som helhet.  

 

3.7. Diagnostikk knyttet til nasjonal behandlingstjeneste 

Landsfunksjonen er avhengig av gode muligheter for å utføre døgnkontinuerlig video-EEG-

registrering av anfall. Dette er helt grunnleggende for epilepsikirurgiutredningen, men er også 

av stor betydning for senterets øvrige funksjoner, særlig med henblikk på 

differensialdiagnoser og nøyaktig diagnostisering av epilepsisyndromer. Den klinisk 

nevrofysiologiske service ved ulike sykehus varierer sterkt, særlig mulighetene for video-
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observasjon av anfall med simultant EEG-opptak (Sosial- og helsedirektoratet 2006). 

Avdeling for nevrodiagnostikk ved Epilepsisenteret er nylig bygget ut for å supplere landets 

klinisk nevrofysiologiske laboratorier på dette området. Her foreligger 10 døgnkontinuerlige 

observasjonsenheter med muligheter for mange døgns uavbrutt registrering, inklusive i helger. 

I tillegg er en slik landsfunksjon i økende grad avhengig av andre spesialfunksjoner som 

tilgang til avansert nevropsykologisk utredning, MR, 3T MR, funksjonell MR, SPECT og 

tidvis PET undersøkelser. Dette krever at senteret har nær tilknytning til et større nevromiljø. 

 

3.8. Internasjonalt samarbeid (behandlingstjeneste) 

Det er et stort behov for nær kontakt med utenlandske epilepsisentra for å utveksle erfaring og 

kunnskap, men det er neppe behov for å henvise pasienter med epilepsi til behandling i 

utlandet i dagens situasjon (bortsett fra enkelte former for spesiell epilepsikirurgi, særlig i 

barnealder). 

.  

3.9. Behov for og utforming av nasjonale kompetansetjenester 

De landsomfattende spesialfunksjonene ved SSE foreslås videreført med følgende funksjon 

(epilepsikirurgi inkludert for å belyse helheten): 

 

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert 

kompetanse 

1) Epilepsikirurgi 

2) Tverrfaglig, helhetlig utredning og behandling av pasienter med spesielle behov som 

ikke kan dekkes i eget HF. 

Spesielle undergrupper  

• Psykologisk/psykiatrisk utredning og behandling ved sammensatte problemer 

• Utredning, diagnostikk og oppfølging av psykogene non-epileptiske anfall 

• Medisinsk-pedagogisk-psykologisk utredning 

• Epilepsi og utviklingshemning 

• Epilepsi og autisme 

• Ketogen diett (veiledning og oppfølging i samarbeid med henvisende HF) 

• Sjeldne og mindre kjente diagnoser: 

a) Tuberøs sklerose  

b) Aicardi syndrom 
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c) Landau-Kleffner syndrom 

d) Sturge-Weber syndrom 

 

 

 

3.10. Navn på tjenesten 

Som anført i 3.9 forslås det at funksjonen skal hete: ”Nasjonal behandlingstjeneste for 

kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert kompetanse”.  

Senterets navn bør fortsatt forkortes SSE. SSE er et så godt innarbeidet navn i Norge at det 

bør bestå, gjerne som en forkortelse for Spesialsenteret for Epilepsi. 

 

3.11. Supplerende innspill på fritt grunnlag 

Det foreligger stadig utvikling av mer helhetlige tjenester for mennesker med epilepsi også i 

de øvrige helseregioner, bl.a. med flere epilepsiprofilerte nevrologer og nevropediatere, samt 

etablering av epilepsisykepleiere og øvrig tverrfaglig ekspertise. Behovet for utformingen av 

landsfunksjonen vil nok endre seg på lang sikt med ressurstilgang og kompetanseoppbygging 

i de øvrige helseregionene. Dette foregår først og fremst på ambulant nivå og noen dramatisk 

endring i behovet for SSEs tjenester er ikke sannsynlig i et 5-års perspektiv. Med økende 

press og kortere liggetider i ordinære sykehusavdelinger antas det fortsatt å være behov for et 

senter med mulighet for helhetlig utredning (comprehensive care) for de aktuelle grupper av 

pasienter. Utvikling av nye høyspesialiserte tjenester i forhold til kompleks epilepsi forventes. 

 

Epilepsisenteret – SSE er nå en del av Nevroklinikken, Rikshospitalet, som har gjort at det har 

blitt del av et større nevro-miljø og med tilknytning til Universitetet i Oslo. Enkelte har 

imidlertid vært bekymret for at Epilepsisenteret ikke har én ledelse, men at de to avdelingene 

(voksen og barn/ungdom) er organisert under ledelsen i Nevroklinikken. Hensikten har vært å 

skape gjensidige nytteeffekter, men det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke senterets 

landsfunksjoner. Selv om senteret er en del av Nevroklinikken bør miljøet forbli samlet under 

en enhetlig faglig tung ledelse. Nå står en ny stor reform på trappene innenfor rammen av 

Oslo Universitetssykehus. Med bakgrunn i disse organisasjonsendringene og den raske 

utviklingen innen epilepsibehandlingen bør situasjonen i forhold til landsfunksjoner vurderes 

på nytt etter 5 år. Det som særlig må vurderes er om landsfunksjonens krav til en jevn og 

likeverdig geografisk fordeling av tilbudene oppfylles. 
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4. Konklusjon 

Det foreligger ikke tvil om at Norge fortsatt må ha et nasjonalt ressurssenter for epilepsi for å 

supplere 2. og 3.-linjetjenesten ved særlig kompliserte epilepsirelaterte problemer. SSE bør 

videreføre sin virksomhet med omfattende landsfunksjoner. Betegnelsen ”Nasjonal 

behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert kompetanse” 

foreslås. Virksomheten bør være todelt. 1) Utredning med henblikk på epilepsikirurgi må stå 

sentralt. 2) Det brede begrepet ”comprehensive care” i form av tverrfaglig, helhetlig utredning 

og behandling av pasienter med spesielle behov som ikke kan dekkes i eget helseforetak må 

stadig være en del av landsfunksjonen. Denne funksjonen må omfatte områder som 

psykologisk/pedagogisk/psykiatrisk utredning og behandling, psykogene non-epileptiske 

anfall og epilepsi ved utviklingshemning, autisme og en rekke sjeldne, mindre kjente 

diagnoser. Landsfunksjonen skal sikre at alle mennesker med epilepsi i Norge skal ha tilgang 

til likeverdig behandling. 

 

Det må påses at den endrede organiseringen av senterets administrasjon og av 

sykehusstrukturen i hovedstadsområdet ikke hemmer den drivende kraft som senteret har vært 

i det norske epilepsimiljøet ut over Helse Sør Øst. Den utadrettede, kompetanseoverførende 

virksomheten må vedvare og bygges ut. Kvaliteten på det tverrfaglige tilbudet må 

opprettholdes. De synergistiske effektene når det gjelder kunnskap, forskning og behandling 

som har utviklet seg mellom epilepsisenteret og landets øvrige avdelinger som tar hånd om 

epilepsipasienter, må utvikles og forsterkes. Det foreligger bred enighet om at SSE og dets 

nåværende landsfunksjoner ikke bare bør bibeholdes, men helst styrkes.  Etter 5 år bør det 

utføres en ny vurdering med hensyn på om pasientgruppene er hensiktsmessig definert og om 

tjenestene fungerer etter målsettingene i forhold til utviklingen av epilepsiomsorgen på 

landsbasis og om tilgangen til høyspesialiserte tjenester fordeler seg geografisk jevnt og 

rettferdig.  
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Tabell 1. Andel avdelinger som anga stort-middels behov for SSEs ulike funksjoner (Sosial-
og helsedirektoratet 2006) 

Funksjoner Nevrologiske 

avdelinger 

Barneavdelinger 

Utredning for epilepsikirurgi 100 % 88 % 

Diagnoseavklaring 71 % 75 % 

Utredning av psykososiale problemer 61 % 37 % 

Medikamentvurdering 41 % 83 % 

Pedagogisk vurdering 41 % 42 % 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 
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UTREDNING NASJONALE TJENESTER – BARN MED 
RETINOBLASTOM 
 
 
Helse-og Omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetak i oppdrag å gjøre en samlet 
vurdering og gjennomgang av de nasjonale helsetjenester (landsfunksjoner, flerregionale funksjoner 
og nasjonale kompetansesentra). Som en del av dette arbeidet er det blitt oppnevnt en 
utredningsgruppe som skal utrede fremtidig organisering av behandlingstilbudet til barn med 
retinoblastom (ondartet svulst i øyet, utgått fra netthinnevev).  
I mail datert 20.03.09 ble følgende oppnevnt til denne utredningsgruppen: 
 

Navn Institusjon  Bakgrunn e-post  

Kjell-Morten Møen  Helse Midt-Norge Oftalmolog kjell-morten.moen@stolav.no  

Therese von Hanno Helse Nord Oftalmolog therese.von.hanno@nlsh.no 

Randi Tranheim Helse Sør-Øst Oftalmolog RandiSkarpaas.Tranheim@ulleval.no

Olav Haugen, leder Helse Vest Oftalmolog Olav.haugen@helse-bergen.no  

Runar A. Kvam Brukerorganisasjon  runar@skogholt.no  

 
Gruppens medlemmer har fått tilsendt grunnlagsdokumenter: 

• Oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet  
• Rundskriv I-19/2003,  
• Kriterier for etablering, vurdering, endring og avvikling av nasjonale tjenester,  
• Resultatmål 
• Mandat og sammensetning av utredningsgruppen 

 
Gruppen er bedt om å drøfte/besvare 9 konkrete tema/spørsmål: 
1. Bør all utredning og behandling gjøres i Norge? 
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2. Evt. behov for samarbeid med utenlandske institusjoner 
3. Diagnostikk og behandling i utlandet 
4. Internasjonalt samarbeid via nett/digital informasjon 
5. Organisering av residivbehandling 
6. Internasjonalt samarbeid ved rent nasjonal løsning for utredning og behandling 
7. Aktuelle internasjonale samarbeidspartnere 
8. Navn på behandlingstjeneste 
9. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
 
Frist for levering av utredning ble satt til 4. mai 2009. Etter søknad fra gruppens leder har man fått 
forlenget fristen for levering til 11. mai 2009. 
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Innledning/bakgrunn 
Retinoblastom er en ondartet svulst som utgår fra øyets netthinne. Insidens er fra 1 per 15 000 til 1 per 
20 000 levendefødte barn i vestlige land. Det vil si at man må forvente 4-5 nye tilfeller i Norge per år. 
Omkring en tredjedel av barna har svulster i begge øynene og to tredjedeler har kun på det ene øyet. 
Man regner at omkring 40% av tilfellene er arvelige. 
Årsaken til utvikling av denne svulsten er genetisk og skyldes en mutasjon i det såkalte 
retinoblastomgenet (RB1). De fleste tilfeller oppdages ved at foreldre eller helsepersonell oppdager en 
endring i rød refleks eller pupillens utseende, eller ved at barnet begynner å skjele på det aktuelle 
øyet. 
Tidligere behandling besto av enukleasjon (kirurgisk fjerning av hele øyeeplet) eller ekstern 
strålebehandling. Behandlingen har etter hvert blitt mer differensiert og multimodal, der man i økende 
grad ønsker å unngå enukleasjon. For pasienter med avansert sykdom er enukleasjon stadig aktuelt, 
mens ved mindre avansert sykdom behandles de fleste retinoblastomer med cytostatika for å redusere 
tumors størrelse, og deretter med ulike lokale behandlingsmodaliteter (laser, kryoterapi, termoterapi) 
for å destruere gjenværende tumorvev.  
Tabellen nedenfor viser antall nye tilfeller med retinoblastom i Norge de siste 5 år. 
 

År Antall 

2004 6 

2005 4 

2006 5 

2007 2 

2008 4 

 
I mandatet er det gitt en klar føring om at det skal være et senter med landsfunksjon for retinoblastom, 
og at dette skal ligge ved Oslo Universitetssykehus. 
 

1. Bør all utredning og behandling gjøres i Norge? 
Det er altså 4-5 nye tilfeller av retinoblastom i Norge per år. Behandling av retinoblastom allerede i 
mange år vært sentralisert. Dette var et samarbeid mellom Rikshospitalets øyeavdeling og 
Radiumhospitalet frem til sammenslåingen av øyeavdelingene ved Rikshospitalet og Ullevål 
Universitetssykehus. Etter dette har øyeavdelingen ved Ullevål Universitetssykehus (nå en del av Oslo 
Universitetssykehus) hatt denne funksjonen. 
Det er opparbeidet et faglig nettverk av øyelege med spesialkompetanse i pediatrisk oftalmologi, 
barneonkolog, radiolog, genetiker, barnepsykolog, sosionom. Erfaringene med dette nettverket synes 
å være gode.  
Behandlingen avhenger av tumors størrelse og utbredelse. I praksis er det 3 behandlingsopplegg: 
- enukleasjon 
- strålebehandling med brachyterapi 
- kombinasjon av tumorreduserende behandling med cytostatika (kjemoreduksjon) og påfølgende 
fokaldestruerende behandling. De mest benyttede medikamenter er carboplatin, etoposid og vincristin. 
Fokalbehandlingen består av enten kryoterapi, laserterapi eller termoterapi. 
I enkelttilfeller (hos barn >1 år) kan det fremdeles være aktuelt med ekstern strålebehandling. 
 
Enukleasjon: Dette er et kirurgisk inngrep som regelmessig utføres på en større øyeavdeling, 
hovedsakelig på indikasjonen avanserte maligne melanomer og blinde, smertefulle øyne. Den 
kirurgiske kompetanse vil derfor være til stede. 
 
Strålebehandling med brachyterapi: En behandlingsform som regelmessig utføres på maligne 
melanomer både ved øyeavdelingen på Ullevål/Oslo Universitetssykehus og på Haukeland 
Universitetssykehus. Også for denne behandlingen er det derfor god kompetanse i Norge. 
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Kjemoreduksjon med ulike kombinasjoner av cytostatika: Dette er behandling som følger generelle 
behandlingsprinsipper for cytostatika, og som barneonkologer vil være svært fortrolig med på 
bakgrunn av erfaring med andre typer maligne svulster. 
 
Fokaldestruerende behandling: Disse ulike typer behandling (termoterapi, kryoterapi og laserterapi) er 
behandlingsformer som brukes også ved andre øyesykdommer, og som netthinnespesialister på de 
større øyeavdelinger i landet vil ha kompetanse på. Øyeavdelingen på Ullevål mangler per i dag utstyr 
for termoterapi (transpupillær termoterapi, TTT), og har hatt et samarbeid med St. Eriks Ögonsjukhus i 
Stockholm for slik behandling. 
 
Fra pasientens/familiens side vil det være ønskelig å slippe å reise utenlands i forbindelse med 
behandling, dersom et like godt tilbud finnes i Norge. 
 
Konklusjon: 
Selv om det er et lite antall pasienter per år, synes det å eksistere et godt nettverk av de nødvendige 
fagspesialister og gode rutiner for henvisning, diagnostikk og behandling av retinoblastom ved 
Ullevål/Oslo Universitetssykehus. Erfaring og kompetanse fra samme behandlingsprinsipper ved 
andre tilstander vil etter gruppens mening langt på vei kompensere for det lave antall pasienter med 
retinoblastom.  
Det er imidlertid viktig at et slikt nettverk har en stabilitet over tid, og at der er personer i de ulike 
fagmiljøene som kan ”vikariere”, slik at nettverket ikke er helt personavhengig. Forutsatt slike rutiner 
mener gruppen at utredning og behandling av retinoblastom i all hovedsak kan skje i Norge, selv om 
antallet pasienter er lite. 
 
2. Evt. behov for samarbeid med utenlandske institusjoner 
Øyeavdelingen på Rikshospitalet, og senere Ullevål Universitetssykehus/Oslo Universitetssykehus, 
har allerede i mange år hatt et samarbeid med sentra i utlandet når det gjelder retinoblastom. Dette 
gjelder spesielt St. Bartholomew’s Hospital i London, som er en referanseavdeling på behandling av 
retinoblastom i United Kingdom, samt St. Eriks Ögonsjukhus i Stockholm.  
I de fleste tilfeller har samarbeidet bestått av konsultasjon/rådgivning, men i noen tilfeller (spesielt i 
tilfelle av residiv) har pasientene blitt sendt. Noen pasienter har også blitt sendt til St. Eriks 
Ögonsjukhus for TTT- behandling. 
 
Konklusjon: 
Gruppen mener det er viktig å ha en etablert kontakt med et par utenlandske sentra, hovedsakelig for 
rådgivning, slikt det allerede foreligger. De to sentra som allerede fungerer som slike 
konsultasjonsinstanser, anser gruppen som et godt valg.   
 

3. Diagnostikk og behandling i utlandet 
Gruppen mener at i de fleste tilfeller vil all diagnostikk og behandling kunne skje i Norge, men at det i 
spesielle tilfeller er aktuelt å sende pasienten til utlandet.  
Man viser for øvrig til punkt 1 og 2. 
 

4. Internasjonalt samarbeid via nett/digital informasjon 
En viktig del av samarbeidet mellom det nasjonale senteret og utenlandske sentra vil være 
konsultasjon og rådgivning omkring diagnostikk og terapi. Det vil da være av stor betydning å kunne 
utveksle digital informasjon i form av bilder (fundusfoto, ultralyd, MR-bilder). Det må foreligge 
muligheter for slik informasjonsutveksling som samtidig ivaretar datasikkerhet og taushetsplikt. 
 

5. Organisering av residivbehandling 
På grunn av faren for residiv, må barn med retinoblastom følges tett med undersøkelser i lang tid. 
Etter en primærbehandling må pasienten undersøkes i narkose med 4-8 ukers intervaller det første 
året, deretter med lengre intervaller. Det er størst residivfare de første 6 måneder etter avsluttet 
behandling. Residiv forekommer sjelden etter 18 måneder og nesten aldri etter 3 år. Arvelige former 
har økt risiko for andre tumores og må overvåkes spesielt.  
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Med residivbehandling forstår vi behandling av enten nye retinoblastomsvulster eller oppbluss i gamle, 
under eller etter gjennomgått behandling. Avhengig av størrelse og/eller beliggenhet og antall av 
svulstene vurderes tilleggsbehandling: 

• brachyterapi 
• fokaldestruerende behandling (laser,kryo,TTT) 
• 2.linje kjemoterapi  
• evt ekstern strålebehandlilng 
• ulike kombinasjoner av ovennevnte behandlingsmodaliteter 

 

6. Internasjonalt samarbeid ved rent nasjonal løsning for utredning og 
behandling 
Det vises til punkt 1, der gruppen konkluderer med at utredning og behandling som hovedregel skal 
skje i Norge. Vi mener at internasjonalt samarbeid hovedsakelig vil bestå av to ting: 

• Rådgivning/konsultasjon 
• Henvisning av enkeltpasienter med spesielle behov 

 

7. Aktuelle internasjonale samarbeidspartnere 
Gruppen mener at det vil være hensiktsmessig å ha hovedsakelig kontakt med to sentra, ett i 
Skandinavia og ett utenfor Skandinavia. Da man allerede i mange år har etablert kontakt med St. Eriks 
Ögonsjukhus i Stockholm og St. Bartholomew’s Hospital i London, som begge er svært 
velrenommerte sykehus, vil gruppen foreslå at disse to sentra også i fremtiden er de internasjonale 
samarbeidspartnere for det norske retinoblastommiljøet. Dette er selvfølgelig ikke til hinder for å søke 
råd og ekspertise andre steder i særlige tilfeller. 
  

8. Navn på behandlingstjeneste 
• Landsfunksjon for retinoblastom? 
• Nasjonalt senter for retinoblastom? 

 

9. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
Gruppen vil understreke betydningen av at det i fagmiljøet der denne nasjonale tjenesten lokaliseres, 
sørges for opplæring av flere personer, slik at ikke kompetansen utelukkende hviler på én. Dette er 
nødvendig både for å sikre et fagmiljø omkring tjenesten og for at tjenesten ikke blir så sårbar.  
Videre er det viktig å understreke at på et nasjonalt senter for retinoblastom skal man ikke bare utrede 
og kontrollere pasientene, men også søsken, i de tilfeller der det er tale om arvelig form for 
sykdommen. Det er derfor adskillig flere som skal undersøkes/kontrolleres enn bare de som har fått 
påvist tilstanden. 
 
10. Referanser:  
 

• Kinge B, Tranheim RS, Eide N: Retinoblastom – arvelig øyekreft hos barn. Tidsskr Nor 
Legeforen 2004;124:183-185. 

• Shields CL, Shields JA. Diagnosis and management of retinoblastoma. Cancer Control 
2004;11:317-327. 

• Chintagumpala M, Chevez-Barrios P, Paysse EA, Plon SE, Hurwitz R. Retinoblastoma: 
Review of current management. The Oncologist 2007;12:1237-1246.  

 
 
   
 



Nasjonale tjenester innen kateterbasert og kirurgisk 
arytmibehandling 
 
1. Gi en oversikt over de arytmitilstander der intervensjonsbehandling er aktuelt 

• Hvilke typer. 
 SVT - herunder AV-nodal reentry takykardi, AV-reentry takykardi og 

atrietakykardier, atrieflutter og atrieflimmer, ventrikkeltakykardier. 
Dvs. de fleste former for takyarytmier. 

• Estimat over antall nye pasienter årlig som vil trenge intervensjonsbehandling. 
 SVT / VT. Årlig behov 200 – 300 / mill, tilsvarende 1000- 1500 pr. år 

samlet i Norge. 
 Estimert behov for atrieflimmer-ablasjon, så vel kateterbasert som 

kirurgisk ligger sannsynlig mellom 150 -200 /mill, tilsvarende ca. 700 – 
900 pr år i Norge 

• Estimat over antall prosedyrer årlig for disse grupper (jf. at enkeltpasienter kan 
trenge flere prosedyrer, evt. rebehandling senere i livet). 

 For SVT er vel antall prosedyrer omtrent likt antall nye pasienter pr. år, 
kanskje 5-10 % høyere. 

 For kateterbasert atrieflimmer ablasjon er det høyere, gruppen estimerer 
i snitt ca. 1,4 prosedyrer pr. pasient, tilsvarende totalt 1000 – 1200 
prosedyrer årlig. 

• Estimat over endring av antall nye pasienter årlig og antall prosedyrer pr. år i 
løpet av de kommende fem år. 

 For SVT som helhet forventes liten endring, men det forventes en 
økning i antall komplekse prosedyrer hos voksne pasienter med 
medfødt hjertesykdom (GUCH). Totalt sett representerer det ikke et 
stort volum, men prosedyrene er komplekse og ressurskrevende slik at 
det likevel representerer en økt belastning på behandlingssystemet, 
kanskje tilsvarende 50 – 100 laboratoriedager i året. 

 For atrieflimmer er gruppen samstemt i at det forventes en økning i 
behovet ettersom metodeutvikling går fremover og dokumentasjonen 
bedres. Gruppen estimerer behovet til ca 300 pasienter/million 
innbyggere pr. år om 5 år, tilvarende 1500 pasienter og ca 2000 
prosedyrer. 

 Arbeidsgruppens medlemmer forventer at kateterbasert 
ablasjonsbehandling mot VT vil øke betydelig de neste 5 – 10 årene, 
antagelig en flerdobling fra dagens beskjedne nivå. 

 
2. Gi en oversikt over arytmitilstander der kirurgisk behandling er aktuelt som 
selvstendig inngrep 

•  Hvilke typer 
 Dette gjøres i liten eller ingen grad i Norge i dag. Imidlertid anser 

gruppens medlemmer at dette er aktuelt ved atrieflimmer i sjeldne 
tilfelle – eksempelvis hos pasienter med sterk indikasjon for å oppnå 
sinusrytme der man ikke har suksess etter 3-4 kateterbaserte 
prosedyrer. 

• Estimat over antall nye pasienter årlig som vil trenge kirurgisk behandling 
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 Arbeidsgruppen estimerer at dette kan være aktuelt hos ca. 20-30 
pasienter årlig - selv om tallet i dag i praksis er null, noe som ikke er 
optimalt 

• Estimat over antall prosedyrer årlig for disse grupper.  
 Antall prosedyrer = antall pasienter, lite sannsynlig at det blir aktuelt 

med reprosedyrer. Dog vil sannsynligvis noen av disse pasientene få 
behov for kateterbaserte reprosedyrer senere. 

• Estimat over endring av antall nye pasienter årlig og antall prosedyrer pr. år i 
løpet av de kommende fem år. 

 Gruppen anslår at det sannsynligvis vil skje en økning – som følge av 
metodeutvikling og som følge av at stadig flere pasienter henvises til 
kateterbasert ablasjon med svært lange ventetider og manglende 
suksess tross flere prosedyrer hos enkelte. 

 
3. Gi en oversikt over arytmitilstander der kirurgisk behandling er aktuelt i samme 
seanse som annen åpen hjertekirurgi 

•  Hvilke typer 
 Atrieflimmer 
 SVT i forbindelse med GUCH kirurgi, fordrer pre-operativ kartlegging 

av arytmi (re-entry sløyfe). Er sentralisert (RH) og utføres nokså 
sjeldent. 

• Estimat over antall nye pasienter årlig som vil trenge kirurgisk behandling. 
 I dag gjøres ca. 100 slike peroperative atrieflimmer-ablasjoner årlig. 

• Estimat over endring av antall nye pasienter årlig og antall prosedyrer pr. år i 
løpet av de kommende fem år. 

 Sannsynligvis vil antall atrieflimmer-operasjoner i forbindelse med 
annen hjertekirurgi øke, dels som følge av metodeutvikling, dels som 
følge av at arbeidsgruppen imøteser og forventer et tettere samarbeid 
mellom hjertekirurger og arytmologer rundt dette. Gruppen estimerer at 
det vil skje en dobling i løpet av de neste fem år, til ca. 200 prosedyrer 
årlig. 

 Antall prosedyrer = antall pasienter.  
 
 

4. Bør all intervensjonsbehandling skje i form av en nasjonal behandlingstjeneste (jf. 
eksisterende flerregional funksjon), eller bør dette desentraliseres til tre evt. alle fire 
RHF? 

• Man bør her gi råd ut fra situasjonen i dag, og ut fra forventet utvikling i et 
femårs perspektiv. 

 Denne virksomheten bør på generell basis ikke skje i form av nasjonal 
eller flerregional behandlingstjeneste. Kateterbasert 
ablasjonsbehandling foregår pr. i dag ved landets regionsykehus, og 
slik skal det være. Virksomheten ved Ullevål og RH vil bli slått 
sammen i nær fremtid, noe arbeidsgruppen anser som en 
hensiktsmessig utvikling som vil gi en styrking av virksomheten.  

 Arbeidsgruppen mener at denne virksomheten hører hjemme på 
regionsykehusene/universitetssykehusene, som ledd i å gi pasientene 
generelt et helhetlig tilbud. Ablasjonsvirksomhet særlig ved 
atrieflimmer er ett ledd i et oftest langvarig behandlingsløp for den 



enkelte pasient, og ablasjonsbehandlingen bør ikke ses løsrevet fra en 
helhetlig pasientbehandling og – oppfølging. De fleste eksisterende 
sentra som driver kateterbasert atrieflimmerbehandling i Norge har 
større kapasitet enn dagens virksomhet krever, men mangler 
bevilgninger for engangsutstyr og til dels også operatører. 

 Kirurgisk atrieflimmerablasjon foregår ved alle landets hjertekirurgiske 
sentra, og det bør ikke endres. 

 
 
5. Uansett antall fremtidige sentre for intervensjonsbehandling:  

• Er det deler av tilbudet som fortsatt bør være samlet ved ett senter? 
 Arbeidsgruppen som helhet mener det ikke bør være slik at definerte 

pasientgrupper kun skal behandles ved ett senter. Den pasientgruppe 
det er en viss uenighet om i arbeidsgruppen er pasienter med medfødt 
hjertesykdom og arytmi. Det totale antall pasienter her er relativt lavt, 
og selv om gruppen forventer en økning de nærmeste fem år, vil det 
totale volumet fortsatt ikke være stort. Behandling av disse pasienter 
skjer i dag ved Rikshospitalet, Haukeland og i noen tilfelle i utlandet. 
Rikshospitalet har fått landsfunksjon for kirurgisk behandling av 
medfødte hjertefeil, og mener at behandling av arytmier hos pasienter 
med medfødt hjertefeil bør sentraliseres. På grunn av det lave volumet 
og store kompleksiteten i denne pasientgruppen mener Rikshospitalet 
dette bør legges til senter med ekspertise i pediatrisk og voksen 
medfødt hjertefeil, kirurgisk og diagnostisk (MR etc.) ekspertise. 
Likevel er det nok ved Haukeland landets fremste ekspertise i 
ablasjonsbehandling av hjertearytmier befinner seg nå, og der volumet 
og erfaringen er størst. Arbeidsgruppen totalt sett mener derfor det ikke 
er grunnlag for å definere pasientgrupper som kun skal behandles ved 
ett senter nå. Behandlingen av disse kompliserte pasientene må skje i 
en nettverksmodell der de ulike sentras kompetanse og erfaring utnyttes 
samlet, og ikke sjelden i samarbeid med utenlandske institusjoner. 

 
• Er det deler av tilbudet som fortsatt bør være samlet ved to sentre? 

 Nei, ikke formelt. Enkelte avanserte arytmibehandlinger vil det være 
naturlig at behandles kun vet et fåtall sentra, men dette vil variere 
avhengig av kompetanse- og metodeutvikling, som skjer raskt i dette 
feltet.  

 Behovet for nye operatører i kateterbasert ablasjonsbehandling er stort, 
og vil være stort i mange år fremover. Pr. i dag er det kun ved 
Haukeland og Rikshospitalet (når virksomheten ved RH og Ullevål slås 
sammen) behandlingsvolum og erfaring er stor nok til å utdanne 
tilstrekkelig kompetente operatører, og gruppen finner det derfor 
naturlig at disse to institusjoner gis et særlig ansvar for å utdanne 
operatører for alle landets helseregioner. 

 
6. Er det behov for en nasjonal behandlingstjeneste knyttet til kirurgisk 
arytmibehandling, der denne kirurgi gjøres som selvstendige inngrep og ikke i 
forbindelse med annen hjertekirurgi. 



  Nei. Imidlertid bør det arbeides målrettet for å utvikle en nasjonal 
protokoll/retningslinje for utvelgelse, behandling og oppfølging av 
pasienter til slik behandling. 

• Hva bør den i så fall omfatte (diagnoser og prosedyrer)? 
 
 
7. Hvordan bør kirurgisk arytmibehandling utført i samme seanse som annen 
hjertekirurgi organiseres (jf. punkt 3 over)? 

• Det bør være som i dag, der kirurgisk atrieflimmerbehandling skjer ved 
våre hjertekirurgiske sentra.  

• Imidlertid er det her sterkt ønskelig at det gjøres et nasjonalt arbeid for å 
enes om indikasjoner, metode og oppfølging. Dette må skje i nær 
samhandling mellom kirurg og elektrofysiolog. Særlig er det påkrevet at 
det gjøres mer i forhold til oppfølging av disse pasienter. 

 
 
8.  Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) 
over. Basert på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man for arytmipasienter overfor i forhold til å skape 
sammenhengende pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF? 

 Viktigst er at tilbudet er kjent ved landets sykehus som driver avansert 
arytmibehandling (og som får pasientene henvist for 
utredning/vurdering) og at det lages smidige henvisningsprosedyrer. 
Arbeidsgruppens inntrykk er at dette i hovedsak fungerer 
tilfredsstillende i dag. Det norske ”arytmologmiljøet” er lite og alle er 
godt orientert over de muligheter som finnes nasjonalt (og 
internasjonalt). 

 Utvikling av nasjonale retningslinjer/protokoller og/eller nasjonalt 
organisert arbeid (slik det i dag i mange tilfelle gjøres i regi av Norsk 
Cardiologisk Selskap) for å tilpasse internasjonale retningslinjer til 
norske forhold, med etterfølgende publisering av disse i nasjonale 
fagtidsskrift. 

 Naturlig tema på regionale og nasjonale fagmøter. 
 

• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 
 Dette er alltid en stor utfordring ved nasjonale behandlingstjenester 

samlet på ett senter, kfr. Bratlid D, Rasmussen K. Nasjonal styring av 
høyspesialiserte medisinske tjenester. Tidsskr Nor Lægeforening 2005;125:2976-
9, og Rasmussen K, Bratlid D. Medisinske monopoler – et valg mellom kvalitet 
eller likhet? Tidsskr Nor Lægeforening 2005;125:2980-3.  

 Ettersom arbeidsgruppen ikke foreslår konkrete nasjonale funksjoner 
blir nok problemet mindre – dette er i seg selv et argument mot 
nasjonale funksjoner.  

 Viktigst er vel det som er nevnt i avsnittet over – at tilbudet er kjent, og 
henvisningsprosedyrene smidige og at det er god kontakt i det nasjonale 
miljøet.  

 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 



 Det må være åpenhet rundt resultatene ved de ulike sentra, og det bør 
absolutt lages et nasjonalt register for ablasjonsbehandling – 
kateterbasert og kirurgisk, der alle nasjonale sentra tilpliktes å delta. 

 

9. Internasjonalt samarbeid 
Det vises til avsnitt I-6 (”Behov for samarbeid utenfor Norge”) over.  
 

• Er det undergrupper av pasienter som i sin helhet eller etter individuell 
behandling bør henvises til utenlandsk senter? 

 Samarbeid med utenlandske sentra kan være viktig og nyttig for alle 
norske ablasjonssentra, og indikasjonen for slik henvisning ut bør 
kanskje tilligge primærbehandlings senteret som kjenner pasienten best, 
forutsatt at man er sikker på at det ikke finnes nødvendig kompetanse i 
Norge. 

 RH/Ullevål så vel som StOlav og Haukeland har pr. i dag et visst 
samarbeid med utenlandske klinikker om enkelte pasienter, først og 
fremst for pasienter med meget komplekse arytmier, som pasienter med 
medfødte hjertefeil. Dette vil avta med årene ettersom vi får bedre 
erfaring/ bedre resultater. 

 Dessuten er det en viss henvisning til institusjoner i utlandet for 
kateterbasert atrieflimmerbehandling på grunn av manglende kapasitet 
innenlands. Dette siste vil sannsynligvis øke betydelig i løpet av kort 
tid dersom ikke kapasiteten i Norge økes, og en slik situasjon er uheldig 
og ødeleggende for kompetanseoppbygging innenlands. 

• Hvordan bør samarbeid med utenlandske sentre organiseres i forhold til å 
dekke behov for enkeltpasienter eller undergrupper av pasienter med spesielle 
behov? 

 Behovet burde ideelt sett være lite og vil best organiseres individuelt ut 
fra pasientens behov fra det enkelte senter. 

 For kompetanseoppbygging best at det hentes ekspertise fra utlandet og 
behandlingen foregår i hjemmesykehuset 

 
 
 
10. Navn på behandlingstjeneste 
Det er ønskelig at utredningsgruppen kommer med forslag til et kort navn på tjenesten som er 
mest mulig dekkende i forhold til slik utredningsgruppen mener tjenesten bør drives. 
 
Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en setning 
som kort beskriver hva tjenesten omfatter. 

• Arbeidsgruppen anser at ”kateterbasert arytmibehandling” og kirurgisk 
arytmibehandling” er dekkende navn. 

 
 
11. Supplerende innspill på fritt grunnlag. 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-10 over.  
 



Arbeidsgruppen vil her kort omtale følgende punkter: 
 

A. Kapasiteten for arytmibehandling i Norge i dag.  
For kateterbasert arytmibehandling er det i Norge i dag en betydelig underkapasitet, som 
også stadig blir større. Først og fremst gjelder dette atrieflimmer behandling, der 
ventelistene er fra 1,5 år (Haukeland) til over tre år (Rikshospitalet). De lange ventelistene 
medfører at nyhenviste ikke lenger blir satt på venteliste, men blir stående uten 
behandlingstilbud, evt. må de selv betale for behandling i utlandet. Dette er en helt 
uholdbar situasjon som ikke kan fortsette, også fordi resultatet etter ablasjonsbehandling 
(dvs. sjansen for kurasjon) forringes ved lang sykehistorie. Med stadig bedre 
dokumentasjon på behandlingens effekt vil en økende andel av pasienter med atrieflimmer 
med mye plager i løpet av få år bli tildelt ”rett til nødvendig helsehjelp” med påfølgende 
krav på behandling innen en gitt frist – eksempelvis 6 – 12 måneder. Med dagens 
kapasitet vil dette medføre en svær strøm av pasienter til utlandet på det offentliges 
regning, noe som vil få betydelige budsjettmessige konsekvenser for landets helseforetak. 
Det er derfor påkrevet med en rask og målrettet innsats for å bygge opp nasjonal kapasitet 
på dette, med adekvat tilbud i alle landets regionale helseforetak. 
 
B. Finansiering 
Kateterbasert ablasjonsbehandling av ”standard” SVT er antagelig nokså adekvat 
finansiert innenfor dagens ISF-system. Særlig kateterbasert atrieflimmerablasjon, men 
også kirurgisk atrieflimmerablasjon, er imidlertid ikke adekvat finansiert, og virksomheten 
påfører avdelingene/foretakene betydelige utgifter. Dette må raskt endres, slik at ISF-
systemet ikke motvirker denne behandlingen slik det skjer i dag. 
 
C. Søknad om kompetansesenter fra Haukeland Universitetssykehus 
Haukeland Universitetssykehus har søkt om status som kompetansesenter innen 
”kateterablasjon/hjertearytmi hos voksne og barn”.  
 
Som det fremgår ovenfor er det behov for en betydelig opprusting og kapasitetsøkning 
innen kateterbasert arytmibehandling i Norge, og Haukeland Universitetssykehus har vært 
det drivende senter innen denne virksomheten i Norge i lang tid. Haukeland har nå relativt 
god kapasitet på operatørsiden, og en tilfredsstillende utstyrspark som ikke andre sentra i 
Norge har. Den forestående kapasitetsøkning i Norge vil fordre opplæring av flere 
operatører, som nå Bergen er best rustet til å stå for de nærmeste årene. Ved St Olavs 
hospital utrustes nye laboratorier og ved Rikshospitalet forestår en betydelig opprusting av 
tjenesten innen kateterbasert arytmibehandling, så sant foreliggende planer med 
sammenslåing av virksomheten ved arytmisenteret på Ullevål, laboratorieoppbygging, 
hospitering i utlandet med mer gjennomføres og følges opp med nødvendig økning i 
budsjett til personell og engangsutstyr/forbruksvarer etc. Likevel vil det gå noen år før 
miljøet ved de andre sentra oppnår samme kompetanse som Haukelands-miljøet. 
Arbeidsgruppen anser det derfor som riktig at Haukeland får status som kompetansesenter 
innen denne virksomheten for en begrenset periode, eksempelvis 2-3 år. 
 
D. Søknad om landsfunksjon for kateterbasert arytmibehandling hos barn og unge 

voksne fra Bergen 
Denne søknaden anser vi besvart i punktene 4 og 5 ovenfor. Som det fremgår vil 
arbeidsgruppen ikke gå inn for noen slik landsfunksjon. 
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Til: Prosjektsekretariatet for nasjonale tjenester  
Fra: Utredningsgruppen for kirurgisk og kateterbasert  
       Arytmibehandling (Einar Bugge, Ole Rossvoll, Per Ivar Hoff, Erik 
Kongsgård, Sven Almdahl, Alexander Waba, Rune Haaverstad, Kjell 
Arne Rein, Arild Slettebakken og Øistein Bjørnes) 
 
 
Utredning ‐ søknad ometablering av Landsfunksjon for genetisk utredning og 
behandling av pasienter med lang QT tid syndrom. 
 
 
 
Lang QT tid syndrom er klinisk syndrom definert av EKG funn av lang korrigert QT tid, 
symptomer og familiehistorie.  Tilstanden er medfødt eller ervervet. Årsaken er 
feilfunksjon av kanalproteiner i hjertemuskelens cellemembran. Minst 300 forskjellige 
mutasjoner er i dag kjent å kunne forårsake lang QT tid og opp mot 10 forskjellige gener 
kan være involvert. Penetransen er variabel, ikke alle som har mutasjon får lang QT tid 
eller symptomer.  
Hos ca 70 % av pasientene som har det kliniske syndromet vil det kunne påvises en 
kjent genmutasjon. En negativ gentest utelukker ikke syndromet.   
Arvegangen er hos de fleste autosom recessiv (Romano Ward syndrom) men det 
eksisterer også en autosomal dominant type (Jervell Lange Nielsen syndrom) som 
antaes å være spesielt hyppig i Norge.   
 
Symptomene er i hovedsak sekundært til alvorlige ventrikulære takykardier (torsade de 
pointes) og er nærsyncope, syncope og plutselig død. Risikoen for alvorlige symptom er 
avhengig av alder, kjønn og hvilket gen som er affisert. Pasienter med Jervell Lange 
Nielsen syndrom har dårligst prognose, ca 50 % får alvorlige symptomer før de er fylt 3 
år. Også for Romano Ward syndrom oppstår de første symptomene i barne/tidlig 
ungdomsår. Ubehandlet vil ca 10 % av alle med lang QT tid få  hjertestans før 40 års 
alder. 
 
Behandlingen av tilstanden er relativt effektiv og vil kunne forhindre plutselig død og 
symptomer. Betablokker gis til alle med mer enn av risiko for plutselig død, og vurderes 
også på individuelt grunnlag gitt til de med lav risiko (eldre, asymptomatiske 
mutasjonsbærere). Gentesting vil kunne ha innvirkning på valg av andre medikamenter 
hos noen pasienter. Livstilsråd og råd om forsiktighet med enkelte medikamenter vil 
gies til alle. Defibrillator implanteres hos de med høyest risiko, de som ikke responderer 
på betablokker og til de som allerede har overlevd hjertestans. Behandlingen er basert 
på observasjons og registerstudier og det vil være vanskelig å tenke seg framtidige 
kontrollerte randomiserte studier. 
 
Et sentralt punkt i behandling og oppfølging av pasientene er risikovurdering. Ut fra 
internasjonale registerstudier vet en at risikoen er basert på QT varighet, alder, kjønn, 
synkope og også type genmutasjon som foreligger. De ulike faktorers innvirkning på 
prognosen vil variere med pasientens alder og må kontinuerlig revurderes gjennom 
livet. 



Risikovurderingen vil etter alt å dømme bli mer presis etter en får mer kunnskap om de 
forskjellige genetiske varianter. 
 
Gentesting antaes å være mest nyttig i to sammenhenger. Hvis den kliniske diagnosen er 
relativ sikker vil en ved å kjenne genmutasjonen kunne bedre prognostikken og kanskje 
også tilrettelegge behandlingen bedre. Hos familiemedlemmer vil en negativ test kunne 
utelukke diagnosen hvis mutasjonen er kjent. En positiv test vil derimot vise at personen 
er mutasjonsbærer, noe som vil kunne ha vidtrekkende konsekvenser selv om QT tiden 
er normal. 
 
Internasjonalt regner en med prevalens av Romano Ward syndrom på 1/5000‐1/20000 
og Jervell Lange‐Nielsen syndrom på 1/167000 – 1/1000000. Den eksakte prevalensen i 
Norge er ikke kjent, men mye tyder på at den er høyere. Et svært forsiktig estimat er 
derfor at det er ca 1000 pasienter med Romano Ward syndrom og ca 50 pasienter med 
Jervell Lange Nilsen syndrom i Norge.   
 
Prevalensen av mutasjonsbærere (heterozygote) kan være så høy som 1/100‐1/300, 
estimert ut fra genanalyser gjort på Rikshospitalet. En må regne med at tilgangen av 
pasienter med behov for klinisk og genetisk utredning og oppfølging vi øke etter som 
gendiagnostikk og screening av slektninger blir mer utbredt. Mange av disse vil være 
asymptomatiske genbærere og pasienter med minimal eller ingen QT tid forlengelse. 
.  
Fra 2003 har Rikshospitalet hatt tilbud om gentesting av denne pasientgruppen og i 
praksis har all genetisk laboratoriediagnostikk av tilstanden vært samlet der. Dette har 
fungert godt og gruppen ser ikke behov for desentralisering av denne tjenesten.  
 
Den kliniske håndtering av pasientene inkludert genetisk veiledning og utredning av 
familiemedlemmer foregår også på de andre universitetssykehusene (med unntak av 
Tromsø?), og i noen grad også på mindre sykehus både av de pediatriske og 
voksenkardiologiske miljø. 
  
Det er ingen prinsipiell uenighet om hvordan lang QT tid syndrom skal håndteres og det 
er ingen holdepunkt for at det er forskjellig praksis i de ulike regioner. 
Risikovurderingen av disse pasientene er ikke eksakt vitenskap. Hvor presis den er i 
noen grad avhengig av den behandlende klinikers kunnskap og erfaring og vil ofte 
medføre bruk av skjønn. I mange tilfeller vil være naturlig å rådføre seg med kolleger 
innen og utenlands. Dette foregår i stor utstrekning i dag. Primærprofylaktisk 
implantasjon av defibrillator hos høyrisikopasienter og bruk av betablokker profylakse 
hos lavrisikopasienter er eksempler på dette. 
 
Interesserte og entusiastiske klinikere er sentralt for å opprettholde god kvalitet på 
pasienttilbudet. Sentralisering av primærdiagnostikk til landsfunksjonsnivå kan 
medføre redusert interesse for å vedlikeholde kompetanse i regionene. Pasientene må 
følges opp livet ut og det er urealistisk at dette kan forgå mer sentralisert enn på 
regionsnivå. En kan derfor tenke seg at sentralisering vil kunne svekke det totale 
tilbudet.  
 
Gruppen finner ingen faglig argumenter for at svangerskap/fødsel, gjennomføring av 
større kirurgiske inngrep eller annen inngripende medisinsk behandling hos denne 



pasientgruppen må sentraliseres mer enn det er gjort i dag. Implantasjon av defibrillator 
på de minste barna kan være ett unntak. 
 
Konklusjon: 
 
Arbeidsgruppen tilrår at det ikke bør etableres en landsfunksjon for utredning og 
behandling av lang QT tid syndrom ved Oslo Universitetssykehus.  
 
Tjenesten bør fortsatt være en flerregional funksjon og ideelt kunne tilbys ved i alle 
helseregioner.  
 
Rikshospitalet har i dag i praksis landsfunksjon for genetisk testing og gruppen mener at 
denne bør opprettholdes. 
 
Implantasjon av defibrillator på små barn bør fortsatt være sentralisert til sykehus som 
har erfaring med dette, i dag Rikshospitalet og (Haukeland sykehus?) 
 
Genetisk veiledning må kunne tilbyes i hver helseregion. 
 
Geografisk resultatlikhet er avhengig av interesserte, entusiastiske og oppdaterte 
klinikere i de enkelte helseregioner. Dette må opprettholdes med at disse tilbyes faglige 
utfordringer og mulighet for vedlikehold og oppbygging av kompetanse. Gode 
kommunikasjonsmuligheter med genetisk laboratorium og andre kolleger er sentralt. 
 
Miljøene bør utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling og oppfølging. 
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Landsfunksjon for behandling av pacemaker- og ICD-
komplikasjoner 
 

1. Kort oversikt over pasientgruppe 
A. Gi en kort oversikt over pasientgruppen og de aktuelle komplikasjoner. Hvis gruppen er 
enig i gjengivelsen av disse forhold i søknaden, kan dette bare gjengis kort.  
Pasientgruppen har pacemaker / implanterbar hjertestarter (ICD) system som er infisert 
(klaffe endokarditt, lednings endokarditt,  sepsis og pacemaker lomme infeksjon).  I tillegg er 
det pasienter med defekte eller skadede ledninger man ønsker å fjerne, hovedsakelig barn og 
ynge pasienter hvor man tilstreber et minst mulig antall ledninger i hjertet (forventet lang 
levetid) .  
 
Med transvenøs ekstraksjon av ledninger menes at det benyttes spesielt utstyr for å fjerne 
ledninger som har ligget i lang tid. Fjerning av ledninger uten spesielt utstyr omfattes ikke 
denne søknaden. 
 
B. Innsidens i et femårs perspektiv 

• Som angitt i søknaden er årlig antall nye pasienter med behov for behandling av 
pacemaker / ICD komplikasjoner ca 150. 

 
• I takt med øket implantasjonsrate forventes det en økning til 200 årlig om 5 år. 

Dette kan bli høyere dersom internasjonale / nasjonale anbefalinger legger seg på 
en mer aggressiv linje ang. indikasjon for ekstraksjon av overflødige PM / ICD 
ledninger. 

 

2. Standardbehandling gitt dagens praksis 
Gi en kort beskrivelse av standard oppfølging og behandling av de tilstander og 
komplikasjoner som er beskrevet under mandatets punkt 1 over. 
 

• Det er internasjonal enighet om at infiserte anlegg (pacemaker pluss ledninger) 
må fjernes. Det er også enighet at barn / unge bør ha minst mulig ledninger. Det 
er internasjonale konsenus hvordan ledninger fjernes og utstyr / personell som 
kreves.  

3. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
Basert på tilgjengelig kunnskap i form av randomiserte studier, større fase II studier, evt. 
systematiske kunnskapsoppsummeringer: Er det mulig å angi i hvilken grad det opplegg som 
er beskrevet under punkt 2 over er å betrakte som etablert, kunnskapsbasert medisin? 

• Fjerning av infiserte anlegg er etablert, kunnskapsbasert medisin. Det er fortsatt 
uenighet om indikasjonen for å fjerne defekte / -overflødige- ledninger. 

 



4. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
Gjør kort rede for kunnskapsgrunnlaget og/eller den faglige argumentasjon for å samle 
pasienter med pacemaker- og ICD-komplikasjoner i landsfunksjon, evt. å avstå fra å gjøre 
dette. 

• Anbefalninger internasjonalt går på utdanning av personell, antall prosedyrer pr 
operatør. Det er som oftest en sammenheng mellom volum og suksess / 
komplikasjoner. 

• St. Olav Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus behandler pr i dag  
sine egne pasienter. Begge miljøene rapporterer om gode resultater og lav 
komplikasjonsrate. Ved en sentralisering vil man få et sårbart system. Disse 
pasientene er ofte kritisk syke og tåler dårlig en lang og komplisert transport. I tillegg 
vil sentralisering lett føre til kødannelse. 

5. Råd i forhold til etablering av landsfunksjon  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-4 over, og innholdet i søknaden fra 
Oslo Universitetssykehus: 

• Bør det etableres en landsfunksjon for behandling av pacemaker- og ICD-
komplikasjoner ved Oslo Universitetssykehus? 

Gruppen går ikke inn for etablering av landsfunksjon for behandling av pacemaker – og  ICD 
komplikasjoner ved Oslo Universitetssykehus. Denne virksomheten bør lokaliseres til 3 RHF: 
OUS, St. Olav og Haukeland sykehus. Et absolutt krav er at man har thorakskirurgisk backup 
og intervensjons kardiologisk tjeneste. Det bør opprettes et eget register for 
ledningsektraksjon. 

• En flerregional funksjon? 

• Et behandlingstilbud i tre eller alle fire RHF? 

6. Diagnostikk knyttet til observasjon og behandling 
I hvilken grad bør en eventuell landsfunksjon også omfatte diagnostikk knyttet til behandling 
og videre oppfølging. 

Hvordan bør diagnostikk knyttet til behandling og oppfølging organiseres hvis det ikke 
etableres en landsfunksjon? 

Ikke aktuelt. 

7. Etablering av helhetlige pasientforløp 
Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) over. Basert 
på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape sammenhengende 
pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter som skal 
omfattes av nasjonal behandlingstjeneste? 

• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 

Ikke aktuelt. 

 



 

8. Funksjon som kompetansesenter 
Som det fremgår av avsnitt I-8 i innledningen over vil det å drive en nasjonal 
behandlingstjeneste innebære en korresponderende plikt til å fungere som nasjonalt 
kompetansesenter i forhold til de aktuelle pasientgrupper behandlingstjenesten omfatter.  

• Hvis det etableres en landsfunksjon, hvilke nasjonale 
kompetansesenteroppgaver bør da være knyttet til landsfunksjonen? 

 
 

9. Supplerende innspill å fritt grunnlag. 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-9 over.  
 
OUS er det største senteret i Norge vedr. ekstraksjonsvirksomhet. Resultatene er på høyde 
med de beste internasjonale sykehus. Gruppen er av den oppfatning at Ullevål bør bli et 
nasjonalt kompetansesenter for behandling av pacemaker – og ICD komplikasjoner. Dette 
innebærer utprøving og utvikling av nye metoder for ekstraksjon samt opplæring av personale 
fra de to andre sykehus som utfører disse tjenestene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Utredningsgruppe for vurdering av søknad om etablering av Landsfunksjon for behandling av 
pacemaker- og ICD-komplikasjoner 
 
 
 
Einar Bugge  Erik Kongsgård Per Ivar Hoff  Ole Rossvoll 
(leder) 
 
 
Sven M. Almdahl Alexander Waba Rune Haaverstad Kjell Arne Rein 
 
 
 
Arild Slettebakken  Øistein Bjørnes 
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Til Nasjonale tjenester    Bergen 11.5.09 
 
 
Vurdering av landsfunksjon for hypotyreose og Føllings sykdom (PKU) og 
nasjonalt kompetansesenter for medfødte stoffskiftesykdommer 
 
1. Oppnevnt utredningsgruppe: 

 
Trond Markestad   Helse Vest (leder)  - pediater 
Rønnaug Ødegård  Helse Midt-Norge  - pediater 
Arild Leknessund  Helse Nord  - pediater 
Ola Didrik Saugstad Helse Sør-Øst  - Landsfunksjonen 
Berit Woldseth  Helse Sør-Øst  - Kompetansesenteret 
Eva Pavels Wilhelmsen Brukerrepresentant 

 
2. Mandat 

 
Den landsdekkende screeningen ved Rikshospitalet (RH) knyttet til hypotyreose og PKU 
skal videreføres, men utredningsgruppen skal på fritt grunnlag vurdere hvilke nasjonale 
tjenester (landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, nasjonale kompetansesentre) det er 
behov for innenfor fagområdet medfødte endokrine/-stoffskiftesykdommer i et femårs 
perspektiv  

 
3. Bakgrunnsmateriale 
 
• Orientering i forbindelse med mandatet 
• Helse- og omsorgsdepartementet: Spesifisering av oppdrag i oppdragsdokumentet for 

2008 om lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i 
spesialisthelsetjenesten 

• Søknad fra RH om opprettelse av nasjonalt kompetansesenter for medfødte 
stoffskiftesykdommer 

• Innstilling til Helsedirektoratet om utvidelse av nyfødtscreeningen til 23 forskjellige 
sykdommer 

 
4. Om nasjonale kompetansesentra  og nasjonale behandlingstjenester 
 

Et nasjonalt kompetansesenter skal involvere flere fagmiljøer og ha som oppgave: 
• Å bidra til å utvikle og heve kompetansen i helhetlige behandlingskjeder gjennom 

oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innenfor en rimelig tidshorisont 
• Forskning og fagutvikling, herunder etablere nasjonale og eventuelt internasjonale 

forskernettverk, utdanning, formidling 
• Aktiviteten skal gjelde for landet som helhet og omfatte tjenester rettet mot pasienter, 

helsetjenestens øvrige brukere og helsepersonell. 
• Understøtte pasientbehandlingen som skjer nasjonalt. Pasientbehandling er ikke en del 

av funksjonen til et nasjonalt kompetansesenter, men ved behov kan det selv drive 
pasientbehandling. 

• De viktigste aktiviteter skal være: 

1) Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell i helsetjenesten. 
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2) Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson, og deres pårørende.  

3) Tjenester rettet mot pasienter/brukere og deres pårørende på gruppenivå. 

4) Forskning, fag- og metodeutvikling (Kan innebære register/biobank). 

5) Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling (Kan innebære register/biobank). 

 

En nasjonal behandlingstjeneste betyr at all behandlingen skal skje ved senteret. 

 

Konklusjon: Utredningsgruppen foreslår at det med tanke på medfødte 
stoffskiftesykdommer skal være et kompetansesenter og ikke en nasjonal 
behandlingstjeneste selv om Rikshospitalet skal ha landsfunksjon for diagnostikk, 
biokjemisk oppfølging, iverksettelse og oppfølging av behandling av PKU.  

5. Innspill med hensyn til kompetansesenterets oppgaver og funksjon 

5.1 Helsedirektoratets innstilling om utvidelse av screeningprogrammet for 
nyfødte 

Nyfødtscreeningen omfatter i dag bare hypotyreose og PKU. En bredt sammensatt 
arbeidsgruppe har overfor Helsedirektoratet foreslått at screeningprogrammet utvides 
til 20 metabolske sykdommer innen organiske acidurier, fettsyreoksydasjonsdefekter 
og defekter i omsetningen av aminosyrer. Det foreslås også  å screene for cystisk 
fibrose og medfødt binyrebarkhyperplasi.  

Det er kjent at Helsedirektoratet støtter arbeidsgruppens forslag. 

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at RH skal ha kompetanse på screening av disse 
sykdommene, samt på videre utredning og behandling av de metabolske sykdommene 
som det screenes for. Det er ikke spesifisert hvilken funksjon RH bør ha i forhold til 
pasientbehandlingen, bortsett fra at de bør ha kompetanse på rådgivning i forhold til 
behandling, være ansvarlig for internettside og oppdatering av denne, både med 
hensyn til informasjon til samarbeidende helsepersonell og til pasienter/pårørende, og 
ha et ansvar for forskning og føring av et nasjonalt register. 

Med hensyn til sykdommer det ikke screenes for har arbeidsgruppen ingen konkrete 
forslag. 

5.2 Rikshospitalets søknad v/ klinikksjef Terje Rootwelt: 

Det skisseres et  kompetansesenter ved RH med deltagelse av Barneklinikken, 
inkludert Seksjon for pediatrisk ernæring og barnehabiliteringen,  Pediatrisk 
forskningsinstitutt/Nyfødtscreeningen, Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for 
biokjemisk genetikk og Avdeling for medisinsk genetikk, samt Senter for sjeldne 
diagnoser. 

RH foreslår kompetansesenter og ikke nasjonal behandlingsfunksjon fordi de fleste 
pasientene trenger lokal oppfølging slik at det kan være vanskelig å avgrense en 
nasjonal behandlingsfunksjon. De mener at det beste er et nasjonalt kompetansesenter 
som ligger i en klinisk avdeling (Barneklinikken, RH) med stor erfaring og som mottar 
pasienter på oppfordring fra og i samarbeid med lokal avdeling. 
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I sin søknad definerer RH medfødte stoffskiftesykdommer vidt slik at funksjonen i 
form av diagnostikk- og behandlingskompetanse også skal omfatte sykdommer som 
det ikke er foreslått screening for. Det gjelder både andre sykdommer innen de 
gruppene det foreslås screening for (organiske acidurier, fettsyreoksydasjonsdefekter 
og defekter i omsetningen av aminosyrer), og sykdommer innen andre grupper, som 
avleiringssykdommene og andre nevrodegenerative sykdommer. 

5.3 Kompetansesenteret Medfødte stoffskiftesykdommer (v/ Berit Woldseth) 

RH ønsker å være kompetansesenter for alle metabolske sykdommer, i alle fall mht 
diagnostikk. Dette gjelder også sykdommer som ikke avsløres ved biokjemiske 
analyser (for eksempel nevrodegenerative sykdommer). De ønsker også at 
kompetansesenteret skal omfatte voksne pasienter (som kan henvises til medisinsk 
poliklinikk). I dag utfører RH denne typen diagnostikk på landsbasis, både ifht 
screening og spesifikk diagnostikk. 
Woldseth viser bl.a. til at pasientforeningen for Nevronal lipofuscinose (NCL) 
inkludert Spielmeyer Vogts sykdom har bedt Rikshospitalet opprette et medisinsk 
kompetansesenter for denne pasientgruppen. Videre viser hun til at dietten kan være 
vanskelig også for andre pasienter enn PKU-pasienter, og hver sykdom har sine 
komplikasjoner (for eksempel nyresvikt ved metylmalonsyreemi, kardiomyopati ved 
propionsyreemi og ovarialsvikt ved galaktosemi). For sykdommer som ikke kan 
behandles med diett, kan det også være nyttig med et kompetansesenter, fordi nye 
behandlingsprinsipper stadig utvikles og fordi godkjente behandlinger er ekstremt 
kostbare (dog enig i at selve behandlingen skal skje lokalt). 
 

5.4 Utredningsgruppens representanter fra Helse Vest, Helse Midt-Norge og 
Helse Nord 

• Alle helseregionene støtter opprettelsen av et kompetansesenter i medfødte 
stoffskiftesykdommer slik dette i hovedsak er skissert fra RH (pkt 5.1), men med 
visse presiseringer: 

 For hypotyreose, medfødt binyrebarkhyperplasi og cystisk fibrose bør 
kompetansesenterets funksjon bare omfatte screening-kompetanse. All videre 
utredning, behandling og oppfølging bør skje regionalt/lokalt (delvis nasjonalt 
for cystisk fibrose).  

 Rh bør fortsatt ha ansvar for behandling og oppfølging av barn med PKU og 
deres familier. Behandlingen er spesielt krevende, og pasienter med PKU 
opplever ikke kriser og har ikke behov for akutte tiltak, slik det er vanlig med 
andre metabolske sykdommer. Familiene vil også ha kontakt med 
barneleger/barneavdelinger i forbindelse med andre sykdommer der en må ta 
hensyn til grunnsykdommen.  

 Kompetansesenterfunksjonen med hensyn til behandling bør begrenses til de 
sykdommene det screenes for pluss andre sykdommer innenfor de samme 
gruppene (organiske acidurier , fettsyreoksidasjonsforstyrrelser og forstyrrelser 
i omsetningen av aminosyrer) og eventuelt andre medfødte 
stoffskiftesykdommer som krever spesifikk diettbehandling. For diagnostikk  
bør kompetansesenteret ha en videre funksjon og omfatte sykdommer som kan 
diagnostiseres ved biokjemiske analyser i blod og urin (for eksempel 
mukopolysakkaridoser). Det er ikke naturlig å legge diagnostikk av sjeldne 
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sykdommer som krever spesifikke enzymundersøkelser, genetiske 
undersøkelser eller histologi til kompetansesenteret fordi dette gjerne krever 
diagnostikk ved dedikerte sentra, oftest i utlandet. Regionene har fra tidligere 
kontakt med slike sentra. Regionene påpeker det spesielle med pediatrien at 
mange av de sykdommene som behandles lokalt og regionalt er sjeldne hver for 
seg, men i sum utgjør de en relativt stor gruppe og særpreger funksjonen ved de 
regionale barneavdelingene. De degenerative sykdommene utvikler seg stort 
sett over lang tid og blir gjenstand for en omfattende utredning som til slutt 
ender i en korrekt diagnose. En slik utredning er en naturlig del av funksjonen 
til en regional barneavdeling. Det samme gjelder behandlingen, bortsett fra 
stamcelletransplantasjon som en sjelden gang kan bli nødvendig. 
Stamcelletransplantasjon er i sin helhet lokalisert til RH.  

Det påpekes videre at det kan være vanskelig å avgrense de forskjellige 
avleirings- og degenerative sykdommene som kan defineres som metabolske 
mot nærliggende sykdomsgrupper, for eksempel muskelsykdommer der det er 
et nasjonalt kompetansesenter ved universitetssykehuset i Nord-Norge 
(Nevromuskulært kompetansesenter - NMK) som ligger i Tromsø. 

 Behandlings- og oppfølgingsansvaret for andre metabolske sykdommer enn 
PKU bør ligge i regionen/lokal barneavdeling. Hver enkelt sykdom er meget 
sjelden, har variert uttrykk, dietten er oftest mindre komplisert enn for PKU, og 
ofte er det viktigste med hyppige måltider, visse tilskudd (vitaminer og andre 
faktorer) og at de har en beredskap når de blir syke av hvilken som helst årsak 
(infeksjoner o.s.v.) for å forebygge eller behandle metabolske kriser. Dette er 
barn som må ha en "åpen dør - politikk" til sin nærmeste barneavdeling for 
innleggelse ved slike tilstander. De krever omfattende oppfølging lokalt, og 
hver barneavdeling må bli spesialist på sin egen pasient. Det kan også være 
uheldig å overflytte et nyfødt barn til RH dersom behandling like gjerne kan 
iverksettes lokalt, både på grunn av familiens sosiale situasjon og for barnet all 
den tid det er tenkelig at stresset og sykdomseksposisjon ved en lang reise kan 
være tilstrekkelig belastningen til at barnet opplever en metabolsk krise.  

 Kompetansesenteret på RH må ha en viktig rådgivende og støttende funksjon 
for de metabolske sykdommene som er nevnt ovenfor. På den måten står 
senteret  for kompetanseoverføring til 2. og 1.-linjetjenesten. Men eventuell 
henvisning til RH for videre utredning og behandling bør skje på vanlig måte 
etter hva lokal og regional barneavdeling til enhver tid finner nødvendig ut fra 
egen kompetanse, sykdommens egenart og foreldrenes behov. Dette er også i 
tråd med søknaden fra RH signert klinikksjef Terje Rootwelt. Det er ønskelig 
for et kompetansesenter å få klinisk erfaring ved å følge pasienter, men Helse 
Sør-Øst har mer enn halvparten av befolkningen og vil uansett selv ha det mest 
omfattende kliniske materialet, også fordi de vil motta henvisninger fra andre 
regioner ut fra lokalt ønske.  

 Kompetansesenteret må ha oppdatert kunnskap om sykdommene det screenes 
for og de som er i samme sykdomsgrupper, d.v.s de sykdommene 
kompetansesenteret foreslås å være kompetansesenter for, både med hensyn til 
screening, diagnostikk og behandling/diett, slik at lokal 
barneavdeling/barnelege og primærhelsetjeneste umiddelbart kan få vite hva 
som er adekvate tiltak når et barn blir identifisert på screeningundersøkelsen. 
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Slik kunnskap, som både må være tilpasset helsepersonell og familiene, må 
være tilgjengelig på nettet. 

 Kompetansesenteret må være ansvarlig for å føre register og holde biobank over 
de sykdommene det screenes for og for sykdommer innenfor disse gruppene 
som det ikke screenes for. Registeret er viktig for forskning i vid forstand, for 
eksempel forekomst av sykdom, diagnostikk og forløp. Et register er også nyttig 
for familier som ønsker å komme i kontakt med andre med samme sykdom. 

 For sykdommer der det er hensiktsmessig, er det naturlig for 
kompetansesenteret å samle pasienter og deres pårørende på gruppenivå for 
informasjon og veiledning. 

 Kompetansesenteret bør ha et lager av spesifikke næringssubstrater, vitaminer 
o.a. som inngår i behandlingen av sykdommene    

 

6. Konklusjon 

 Utredningsgruppen støtter opprettelsen av et kompetansesenter for medfødte 
stoffskiftesykdommer ved Rikshospitalet. Det er litt forskjellig syn på hvor mange 
sykdommer som skal omfattes og i hvor stor grad kompetansesenteret skal ha et ansvar for 
behandling og oppfølging. 

 Det er enighet om at kompetansesenteret bør ha landsfunksjon i forhold for diagnostikk, 
biokjemisk oppfølging, iverksettelse og oppfølging av behandling for PKU. 

 For hypotyreose, samt medfødt binyrebarkhyperplasi og cystisk fibrose som det 
sannsynligvis vil innføres screening for, bør kompetansesenterets funksjon bare knyttes til 
screening-kompetanse. 

 Det er enighet om at kompetansesenteret skal ha et ansvar for: 

 Screening og diagnostikk av sykdommer det screenes for, samt diagnostikk av andre 
medfødte stoffskiftesykdommer som diagnostiseres på grunnlag av biokjemiske 
prøver.  

 Rådgivning om behandling og oppfølging for de medfødte stoffskiftesykdommene det 
screenes for og for andre sykdommer innen disse gruppene (organiske acidurier , 
fettsyreoksidasjonsforstyrrelser og forstyrrelser i omsetningen av aminosyrer) og 
andre beslektede sykdommer som krever omfattende diettbehandling.  

 Føre register over sykdommer det screenes for (også for hypotyreose, medfødt 
binyrebarkhyperplasi og cystisk fibrose) og også andre sykdommer som defineres å 
være innenfor kompetansesenterets funksjon. Etablering av biobank og lager av 
spesifikke behandlingsmidler der det er naturlig og forskning skal ligge til funksjonen. 

 Opprettholde informasjon om de aktuelle sykdommene både for helsepersonell og 
familier, særlig på Internett. 

 Der det er hensiktsmessig: Samle familier der barna har slike sykdommer til 
informasjon og gjensidig erfaringsutveksling på gruppenivå. 

 Det er ikke full enighet om følgende: 
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 For sykdommer som ikke faller inn under definisjonen ovenfor, slik som 
nevrodegenerative sykdommer og avleiringssykdommene der det ikke er aktuell 
diettbehandling, mener representantene fra helseforetakene utenfor Helse Sør-Øst at 
disse ikke skal defineres å være innenfor kompetansesenterets funksjonen mens 
representanter fra Rikshospitalet argumenterer i favør av det (se ovenfor). 

 For de metabolske sykdommene som defineres å være innenfor kompetansesenterets 
ansvarsområde, bortsett fra PKU som behandles spesielt, er det enighet om at 
primæransvaret for behandling og oppfølging skal skje regionalt/lokalt. I hvor stor 
grad kompetansesenteret skal ha et mer direkte rådgivnings- og behandlingsansvar, for 
eksempel ved at familiene innkalles til senteret, er det litt forskjeller i syn på: 
Representantene fra andre regioner enn Helse Sør-Øst mener at en eventuell 
henvisning til Rikshospitalet bør skje på vanlig måte ut fra definerte behov og ikke 
som en rutine, mens det fra Rikshospitalet foreslås at det bør være noe mer 
forpliktende samarbeid. Det er rimelig at en i utgangspunktet legger ansvaret til 
regionene, men at en vurderer erfaringene etter hvert som en får disse gjennom det nye 
screeningprogrammet. Det er enighet om at en bør samle erfaring og arbeide videre 
med hvordan en kan oppnå en best mulig balanse mellom tilbudene regionalt/lokalt og 
Rikshospitalet.  

 Det foreslås at kompetansesenteret benevnes "Kompetansesenter for medfødte 
stoffskiftesykdommer".  

 Siden det utvidete screeningprogrammet for medfødte stoffskiftesykdommer 
sannsynligvis vil bli innført i løpet av kort tid, vil det om få  år bli lettere å se hva som vil 
være regionenes og familienes behov i forhold til tjenester fra kompetansesenteret. Det vil 
også være lettere å se om nye typer sykdommer bør inkluderes. Det foreslås derfor at 
kompetansesenterets funksjon evalueres om ca 3 år. 

 

 

Bergen 11.05.09 

På vegne av utredningskomiteen, 

 

Trond Markestad 
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Innstilling fra utredningsgruppe vedr. behov for og 
fremtidig organisering av nasjonale kompetansetjenester 
innen Revmatologi (Rehabilitering):  MANDAT 1. 
 
 
 
Mandatet for arbeidet omhandler en vurdering av den fremtidige rollen til Fagutvklings- og 
formidlingsenheten (FFE) ved Nasjonalt Revmatologisk Rehabiliterings- og 
Kompetansesenter (NRRK) ved Diakonhjemmet sykehus, som nasjonalt kompetansesenter for 
revmatologisk rehabilitering.  
 

Arbeidsgruppen har bestått av:  

Clara Gram Gjesdal, Haukeland Universitetsykehus (leder) 
Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet sykehus 
Bjørn-Yngvar Nordvåg, St. Olavs Hospital 
Wenche Koldingsnes, UNN 
Njål Idsø, brukerrepresentant 

 

Arbeidsgruppen fikk tilsendt følgende bakgrunnsdokumenter 25.03.09: 

1. Mandat for arbeidsgruppe som skal utrede behov for og fremtidig organisering av 
nasjonale kompetansetjenester innen Revmatologi (Rehabilitering): 

2. Skriv til de regionale helseforetakene fra HOD 17.03.08: Spesifisering av oppdrag i 
oppdragsdokumentet for 2008 om lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale 
kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten. 

3. Rundskriv I-19/2003 
4. Vedlegg til rundskriv I-19/2003 (pr september 2007) 
 

Om dokumentet 
Etter en innledende beskrivelse av revmatiske sykdommer og revmatologisk virksomhet, 
spesielt rettet mot revmatologisk rehabilitering, er aktuelle vurderinger i rapporten flettet inn 
mellom de momenter og spørsmål som er gitt i oppdragsdokumentet (angitt i kursiv). Til slutt 
gies det en supplerende kommentar i fritekst. 

 

Innledning 
Revmatiske sykdommer er kroniske sykdommer, og deles av WHO inn i 3 hovedgrupper: 

1) Betennelsesaktige (inflammatoriske) sykdommer, som leddgikt, Bekhterevs sykdom, 
psoriasis-leddgikt og lignende, bindevevsykdommer (Lupus, Sjøgren, myositter m.fl) 
og vaskulitter (blodårebetennelser)  

2) Degenerative sykdommer (artrose) 
3) Bløtdelsrevmatiske lidelser (ulike smertetilstander i muskel-skjellettsystemet, som 

smerter fra muskler og muskel- /senefester, senebetennelser og lignende  
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Forskning har vist at om lag 1 – 2% av den norske befolkning lider av betennelsesaktig 
revmatisk sykdom, mens andelen med degenerative sykdommer sannsynligvis er 5 – 10%. 
Hvor mange som har bløtdelsrevmatiske lidelser er vanskelig å anslå, men slike tilstander er 
svært hyppige. Imidlertid har mange pasienter samtidig sykdommer innen både to og tre av de 
definerte hovedgrupper. 
 
Revmatologisk virksomhet har hovedfokus på pasienter med betennelsesaktige revmatiske 
sykdommer. Til en viss grad vil også pasienter med artrose bli vurdert av- og motta 
revmatologiske spesialisthelsetjenestetilbud. Bløtdelsrevmatiske tilstander vil derimot oftest 
sortere til primærhelsetjenesten, som har hovedansvaret for å iverksette adekvate behandlings- 
og rehabiliteringstiltak. I visse tilfelle blir imidlertid også slike pasienter henvist til vurdering 
og behandling innen revmatologisk spesialisthelsetjeneste. Denne utredningen vil imidlertid 
kun i liten grad omtale oppgaver relatert til pasienter med bløtdelsrevmatiske lidelser. 
 
Revmatiske sykdommer har stor betydning for pasientens livskvalitet og funksjonsevne, med 
stor risiko for økende skade med tiden. Det er derfor viktig med tidlig diagnostikk og effektiv 
/ god behandling for å hindre varig skade og funksjonshemning. Sykdommene forløper med 
individuell variasjon. Andelen av pasienter med høy sykdomsaktivitet og derpå følgende 
mulighet for betydelig og varig skade er sannsynligvis lav, men utgjør trolig om lag 10 – 20% 
av pasientgruppen. De revmatiske sykdommers natur gjør at rehabilitering blir en naturlig og 
viktig del av det tilbud pasientene ofte trenger. Behovet for rehabilitering oppstår tidlig i 
sykdomsforløpet.  
 
Generelt kan man beskrive 4 ulike sykdomsfaser ved de revmatiske sykdommer:  

1) Diagnostiseringsfase  
2) Medisinsk behandlingsfase 
3) Primær rehabiliteringsfase 
4) Kompleks (sen) rehabiliteringsfase 

 
Generelt gjennomgår alle pasienter fase 1 og 2. Hos noen stanser sykdommen der, mens 
mange med inflammatorisk sykdom og artrose etter hvert går videre til fase 3. Kanskje så mye 
som 5 - 10 % av de med inflammatorisk sykdom som leddgikt og barneleddgikt fortsetter inn 
i fase 4. Imidlertid vil bare svært få med Bekhterev og psoriasisartritt utvikle seg så langt. 
Pasienter med bindevevssykdom vil relativt sjeldent fortsette forbi fase 2. Vaskulitt-
sykdommer utvikler seg, med visse unntak, ofte mot fase 3 og 4, men forblir ofte i den 
medisinske behandlingsfase pga sykdommenes medisinske kompleksitet. 
 
Nye medikamenter (biologiske legemidler) gjør at vi i fremtiden sannsynligvis vil se vesentlig 
færre pasienter med store sykdomsskader. Det er allerede registrert en slik utvikling, spesielt 
manifestert i at antall revmakirurgiske inngrep er redusert til om lag det halve ila de siste 10 år 
ved de fleste revmatologiske avdelinger. Moderne behandlingsmuligheter vil sannsynligvis 
dermed også bidra til å redusere antall pasienter med behov for rehabilitering, spesielt i de 
senere faser av sykdommene (fase 3 og 4). Muligheter for bivirkninger, komplikasjoner eller 
manglende effekt av biologisk legemiddelbehandling gjør imidlertid at en bred, tverrfaglig 
tilnærming til pasientene fortsatt er nødvendig. 
 
Artrose og bløtdelsrevmatiske lidelser karakteriseres best ved hjelp av de 3 første faser. 
Komplekse problemstillinger møtes sjeldent.  
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Revmatologisk rehabilitering 
Rehabilitering dreier seg om målrettede, individuelt tilrettelagte og planlagte prosesser som 
skal sette individer med redusert funksjonsevne grunnet sykdom eller skade, i stand til å 
gjenvinne sin funksjonsevne så mye som mulig. Brukeren skal selv være en aktivt 
medvirkende part.  
 
Aktuelle medisinske og rehabiliterende tiltak ved inflammatoriske sykdommer og artrose er 
beskrevet nærmere i henhold til de ulike sykdomsfaser i Tabell 1. En tilgjengelig, effektiv og 
godt synkronisert tiltakskjede er en forutsetning for et vellykket resultat av rehabiliteringen. 
 
Tabell 1: Ulike behandlings- og rehabiliteringstiltak i forhold til sykdomsfasene 
Fase Inflammatorisk sykdom Artrose 
Diagnose-
fasen 

• Utredning av symptomer, funksjonsnivå og 
deltakelseproblemer 

• Etablere sykdomskontroll 
• Gi tidlig informasjon 
• Smertelindring 
• Skape sykdomsforståelse 
• Starte medikamentell behandling 
• Gi oversikt over muligheter til egenomsorg 

og mestring 
• Psykososial støtte og integrasjon 
• Ivareta aktivitetsevne 

• Utredning av symptomer, 
funksjonsnivå og 
deltakelseproblemer 

• Smertelindring 
• Tidlig informasjon  
• Utvikle egenomsorg og 

mestring 
• Grunnleggende opptrening 
• Ivareta aktivitetsevne 
• Anskaffelse av hjelpemidler 

Medisinsk 
behandlings-
fase 

• Medikamentell behandling 
• Oppfølging av sykdomsutvikling 
• Utprøve ulike smertemestringsteknikker 
• Supplerende undervisning og veiledning 

- Individuelt og i grupper 
• Tverrfaglige pasientskole/samtalegrupper 
• Livsstyrketrening  
• Etablere kontakt med pårørendegrupper 
• Tilpassning av arbeidslivet 
• Tilbakeføring til arbeidslivet 
• Tilpasse hjelpemidler 
• Opptrening og vedlikehold av 

(rest)funksjoner 
• Samarbeid PHTj for å ivareta 

deltakelsefunksjoner 

• Smertelindring 
• Individualisert undervisning 
• Tverrfaglig pasientskole/ 

samtalegrupper 
• Grunnleggende opptrening  
• Opplæring i egentrening 
• Operativ behandling 
• Pre- og postoperativ 

opptrening 
• Tilpasse hjelpemidler 
• Forebygge frafall i arb.livet / 

Tilbakeføre til arbeidslivet 
 

Primær 
rehabilite-
ringsfase 

• Justere medikamentell behandling - evt. 
utprøve nye legemidler 

• Revmakirurgi 
• Pre / postoperativ behandling og trening 
• Ergonomiske tiltak / hjelpemidler 
• Individualisert undervisning og veiledning 
• Tverrfaglig pasientskole 
• Livsstyrketrening o.l  
• Mestringsgrupper 
• Opptrening og vedlikehold av 

restfunksjoner  
• Tilpassede sosio-økonomiske tiltak 
• Tilbakeføring til arbeidslivet 

• Smertelindring 
• Operativ behandling 
• Vedlikehold av restfunksjoner 

gjennom opptrening, inkludert 
-  
- Pre- og postoperativ 
 opptreninge 

• Individualisert undervisning 
• Tilpasse ergonomiske 

hjelpemidler 
• Individuell plan? 
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• Bearbeide psykologiske følgetilstander 
• Individuell plan 
 

Komplisert 
rehabilite-
ringsfase 

• Kompleks rehabilitering gjennom 
sammensatte tiltak  

• Revmakirurgiske inngrep 
• Utprøving av nye legemidler 
• Flerfaglige, kompenserende støttetiltak 
• Individualisert undervisning og veiledning 
• Tiltak mot rusproblemer 
• Opptrening av restfunksjoner 
• Aktivitetsendring 
• Bearbeide psykologiske følgetilstander 
• Endre holdninger 
• Sosio-økonomiske tiltak 

(fattigdomsbekjempelse) 
• Individuell plan 
 

• Smertedempende tiltak 
• Videreutvikle mestring og 

egenomsorg 
• Supplerende informasjon 
• Tiltak mot rusproblemer 
• Opptrening av restfunksjoner 
• Bearbeide psykologiske 

følgetilstander 
• Sosio-økonomiske tiltak 

(fattigdomsbekjempelse) 
• Individuell plan 

 
 
 

Tilbud om revmatologisk rehabilitering i Norge 
Revmatologiske sengeavdelinger har historisk vært dimensjonert for å kunne tilby både 
medisinsk behandling og rehabiliteringsvirksomhet til pasienter med revmatiske sykdommer. 
Kapasiteten har imidlertid vært ulikt fordelt gjennom landet, og gode revmatologiske tjenester 
har derfor ikke vært tilgjengelige for alle. For å kompensere for dette, ble det etablert en 
statlig behandlingsreiseordning fra begynnelsen av 1970-tallet. Denne har hatt som hensikt å 
være et supplement til det tilbud som det norske helsevesen kunne tilby. Utenom 
spesialisthelsetjenesten, har revmatologiske pasienter også hatt varierende behandlingstilbud 
ved private kurbad og rekonvalesenthjem, senere kalt opptreningsinstitusjoner. 
 
I løpet av de siste 10 – 15 år har det vært en gradvis, men betydelig nedbygging av kapasiteten 
ved de fleste revmatologiske avdelinger. Dette har medført at rehabiliteringstilbud er blitt mer 
og mer utilgjengelige de fleste steder. Parallelt med nedbyggingen av revmatologiske 
sengeavdelinger, har de private opptreningsinstitusjoner blitt definert inn under 
spesialisthelsetjenesten. Siden 2005 har disse vært definert som rehabiliteringsinstitusjoner 
innen spesialisthelsetjenesten. En del av disse har spesialiserte tilbud til pasienter med 
inflammatoriske revmatiske sykdommer, mens mange flere også har tilbud til 
artrosepasienter, spesielt etter innsetting av proteser i større og mindre ledd. Det er i denne 
rapporten ikke funnet hensiktsmessig å gi noen detaljert fremstilling av hvor det i dagens 
helsetjeneste er mulig å få tilbud om revmatologisk rehabilitering, eller hvor stor kapasiteten 
er. 
 

NRRK og revmatologisk rehabilitering. 
Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter ble etablert i 1999 som en følge 
av nedleggelse av Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus da Revmatologisk avdeling på 
det nye Rikshospitalet ble opprettet. Det var meningen at denne etablering skulle kompensere 
for det bortfall, spesielt innen rehabilitering som fulgte av nedleggelsen av OSR. Videre var 
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opprettelsen et resultat av en utredning rundt rehabiliteringsspørsmålet utført av Statens 
Helsetilsyn i 1996 (Utredning 3-96: Spesialisert rehabilitering av pasienter med leddgikt og 
beslektede sykdommer). 
 
NRRK har definert sine egne mål og visjoner slik:  
NRRK har som overordnet mål å bidra til å bedre rehabiliteringstilbudet nasjonalt for 
mennesker med revmatiske sykdommer. Fagutviklings- og formidlingsenheten har som mål å 
styrke det vitenskapelige grunnlag for tverrfaglig behandling og rehabilitering av personer 
med revmatiske sykdommer. Den vil formidle kunnskap om behandling, rehabilitering og 
arbeidsmetoder innen fagområdet til helsepersonell, brukere og andre relevante målgrupper og 
være en pådriver, inspirasjonskilde og ressurs for aktuelle fagmiljøer i landet.  
 
Fagutviklings- og formidlingsenheten ved NRRK har drøyt 10 stillinger, de fleste med Dr 
grad eller i stipendiatstillinger. 
 
 

1. Innhold og avgrensing for det eksisterende 
kompetansesenter. 
For hvilke pasientgrupper, sykdomsfaser og metoder skal NRRK - gitt gjeldende 
oppgavefordeling - utøve funksjon som nasjonalt kompetansesenter? 

For hvilke deler av det samlede tilbud spesialisthelsetjenesten gir til mennesker med 
revmatisk sykdom skal NRRK – gitt gjeldende oppgavefordeling - ikke utøve funksjon som 
nasjonalt kompetansesenter?  

 

NRRK skal utføre oppgaven som nasjonalt kompetansesenter for rehabilitering av pasienter 
med revmatiske sykdommer. I den forbindelse må kompetansesenterfunksjonen være rettet 
mot revmatologiske avdelinger, så vel som mot private rehabiliteringsinstitusjoner med tilbud 
til revmatologiske pasienter.  

I henhold til mandatets punkt 1-2a, skal nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten 
utvikle og heve kvaliteten på de leverte helsetjenestene, herunder å levere dem så 
kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse. De 
skal også bidra til å utvikle og heve kompetansen i helhetlige behandlingskjeder, gjennom 
oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse på sitt område innenfor en rimelig 
tidshorisont. Oppgaver omfatter forskning og fagutvikling, herunder etablering av nasjonale 
og evt. internasjonale forskernettverk (inkludert samarbeid med universiteter og høyskoler), 
utdanning, formidling av kunnskap og kompetansespredning. For forskning og 
metodeutvikling, vil det stå sentralt at virksomheten også involverer andre fagmiljøer for å 
bygge opp nasjonal kompetanse. 
 
Av dette følger at NRRKs forsknings og formidlingsenhet skal drive kompetanseutviklende 
forskning relatert til revmatologisk rehabilitering, og rettet mot alle typer institusjoner som 
har slik virksomhet i Norge. Forholdet til behandlingsreiser til utlandet er i denne 
sammenheng ikke tilstrekkelig utredet eller avklart, men tilbudet burde, som en del av det 
nasjonale revmatologiske rehabiliteringstilbud, være et tilbud som FFE evaluerer. 
Forskningen skal være metodologisk, dvs rettet mot hvordan slike tjenester på best mulig 
måte bør utføres, samt evaluerende med tanke på vurdering av effekt av de tilbud som finnes. 
Videre blir det en viktig oppgave å bidra til at forskning kan foregå i et samarbeid mellom de 
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institusjoner som driver rehabilitering rettet mot pasienter med revmatologiske sykdommer, 
samt at resultatene blir omsatt i så praktiske forhold og anbefalinger som mulig. Slik 
kunnskap må i sin tur bli meddelt tilbake til fagmiljøet gjennom kompetansespredende 
aktiviteter. 

 

Det er utredningsgruppens oppfatning at NRRK gjennom FFE kan være å anse som navet i et 
hjul, som knytter sammen og utvikler kompetanse ved de revmatologiske avdelinger og andre 
institusjoner som driver rehabilitering. Disse vil da kunne fungere sammen i et nettverk, som 
”eiker” i hjulet. Når dette fungerer effektivt, vil ”rehabiliteringshjulet” fungere som en 
helhetlig behandlingskjede med de mest relevante tilbud til pasientene. Denne 
nettverkskobling mellom institusjonene vil også sikre den mest hensiktsmessige samhandling 
og kunnskapsutvikling innen fagfeltet. Stabilitet, retning og effekt vil være avhenging av den 
input FFE kan gi til miljøet. 

 

De pasientgrupper som kompetansesenterfunksjonen skal dekke, er de revmatologiske 
pasienter som faller inn under spesialisthelsetjenestens omsorg. Det vises i denne 
sammenheng til innledningen, hvor disse sykdommene er beskrevet, i henhold til WHO´s 
inndeling. Siden revmatiske sykdommer er kroniske, vil innsatsen kunne være rettet mot alle 
fire sykdomsfaser. Elementer i det revmatologiske rehabiliteringstilbud fremgår av Tabell 1.  

Hovedfokus skal være rettet mot pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer. 
Imidlertid skal fokus til en viss grad også være rettet mot degenerative sykdommer, som 
tydelig er definert innenfor prioriterte pasientgrupper i den nye prioriteringsforskriften. Siden 
mange av rehabiliteringsinstitusjone også har tilbud rettet mot pasienter med mer kompliserte 
bløtdelsrevmatiske lidelser, bør kompetansesenterfunksjonen også være rettet mot disse 
diagnosegrupper. I mange tilfelle er prinsippene for rehabilitering av slike pasienter 
sammenfallende med de behov man ser for pasienter med inflammatoriske og degenerative 
sykdommer. Dertil tilkommer at pasientene ofte har lidelser som faller inn under alle tre 
diagnosegrupper samtidig, og at det ofte vil være vanskelig å avgrense rehabiliteringen til 
bare en av disse. 

 

Det vil være en viktig oppgave å definere hvilke rehabiliterende oppgaver som bør ivaretas av 
andre fagområder, f.eks fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er arbeidsgruppens 
oppfatning at tilbud til pasienter med lidelser fra nakke og rygg, og som ikke har sammenheng 
med inflammatorisk revmatisk sykdom, ikke skal falle inn under kompetansesenterets 
område. 

 

2. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som 
nasjonalt kompetansesenter de siste tre år i forhold til:  

A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele 
landet) 
Opplæring (kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, individuell 
veiledning/rådgiving). 
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Vurdering: NRRK har utarbeidet en kursmeny for helsepersonell som sendes ut til alle 
revmatologiske avdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner. Kursene tar for seg metoder for 
undersøkelse og tverrfaglig rehabilitering, samt kartlegging, evaluering og dokumentasjon av 
noe av den tverrfaglige behandlingen som gis. Kursene er også fokusert på tema omkring 
mestring.  Menyen omfatter både kurs som avholdes på Diakonhjemmets sykehus og kurs 
som kan bestilles og holdes lokalt. Lokale kurs har nesten utelukkende vært holdt i Helse Sør-
Øst. Kursene er rettet mot hele eller deler av det tverrfaglige rehabiliteringsteamet. NRRK har 
laget et opplæringsprogram for undervisere i livsstyrketrening og tverrfaglig kurs i 
helsepedagogikk. Dette har vært benyttet av fagpersoner i ulike helseregioner uten at vi har 
noen tall på omfanget av dette. Det er utviklet samlinger for ergoterapeuter, fysioterapeuter og 
sykepleiere i regi av NRRK. Ansatte ved NRRK har også bidratt med innlegg på kurs og 
konferanser som arrangeres av andre, da med resultater fra egen forskning.  
 
NRRK har utviklet ”Retningslinjer for fysioterapi ved Bekhterevs sykdom” og ”Faglige 
anbefalinger ved postoperativ behandling av pasienter med revmatisk sykdom som får satt inn 
skulderproteser.” Disse er gode og viktige, men dekker bare et lite område av fagfeltet. 
Ansatte har også bidratt til kapitler i lærebøker med tema omkring mestring av kronisk 
sykdom.  
 
Individuell rådgivning og veiledning er prioritert på kompetansesenteret i form av veiledning 
av personer i vitenskapelige stillinger, deltakelse i bedømmelseskomiteer osv. Det er ikke 
opplyst om i hvilken grad ansatte innenfor revmatologisk rehabilitering ellers i landet kan få 
individuell veiledning og rådgivning i pasientarbeidet, evt i forskningsrettet virksomhet. 
Imidlertid er gruppen kjent med at det er et forskningsmessig samarbeid med enkelte 
institusjoner. Hospitering har vel heller ikke vært vanlig, men NRRK tar velvillig og åpent 
imot besøkende som ønsker nærmere innsikt i hvordan kompetansesenteret og tilknyttet 
sengeavdeling fungerer. Videre er forskere velkomne til å delta i vitenskapelig arbeid, eller 
diskutere egne prosjekter med de ansatte.  
 
Evaluering og anbefalinger: 

• Gruppen etterlyser og ønsker at NRRK i mye større grad bidrar til å utvikle 
opplæringsprogram og undervisningsmateriell innenfor flere tema som angår 
rehabiliteringsprosessen.  

• Gruppen mener at NRRK må prioritere arbeidet med å utvikle flere faglige 
retningslinjer for innenfor revmatologisk rehabilitering.  

• Det er av stor betydning for kompetanseformidling og fagutvikling at det skapes 
egnede fora der fagpersoner som arbeider med revmatiske pasienter kan treffes på 
tvers av helseregionene.   

• For å avholde et lokalt 1-2 dagers kurs tar FFE seg betalt fra kr 7 500 til kr 20 000 i 
tillegg til reise og overnatting for foredragsholdere. Med stramme økonomiske 
rammer i fagmiljøene, kan dette være en grunn til at kursene benyttes i liten grad. Det 
bør stilles spørsmål om et nasjonalt komptansesenter som har som oppgave å formilde 
kunnskap om bedre rehabilitering skal ta seg betalt for en slik pålagt oppgave. 
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B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller 
gruppe, og deres pårørende (hele landet) 
Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks.  nettside), 
individuell veiledning/rådgiving. 

 

Vurdering: NRRK driver i liten grad opplæring av eller kurs for pasienter, men det er heller 
ikke en oppgave som gruppen synes skal prioriteres. Kompetansesenteret dekker tiltak rettet 
mot store pasientgrupper som skal få opplæring og kurs lokalt.  Regionale og lokale 
behandlere trenger hjelp og veiledning til å utvikle pasientopplæringsprogrammer og kurs 
lokalt. Det er utviklet veiledning til kurs i livsstyrketrening.  
 
Evaluering og anbefalinger: 
Det er etter gruppens mening viktig å ha veiledninger og standarder også for annen 
pasientopplæring enn livsstyrketrening. Dette arbeidet bør være en prioritert oppgave for et 
nasjonalt kompetansesenter. 
 

C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid med 
fagmiljø i andre RHF. 

 

NRRK har en betydelig forskningsvirksomhet. I årsrapportene for de siste 3 år finner man en 
omfattende publikasjonsliste som omfatter artikler i både internasjonale og nasjonale 
tidsskrifter. Noen av disse springer ut fra kompetansesenterets egne prosjekter innenfor 
rehabilitering, mens en del av publikasjonene ikke har direkte relasjon til praktisk 
rehabilitering.   
 
De fleste prosjektene er knyttet til eget RHF. Et eksempel på regionalt samarbeidsprosjekt er 
det såkalte SPOR-prosjektet (kartlegging og sammenligning av Struktur, Prosess, 
pasientOpplevelser og Resultater i revmatologisk rehabilitering) som er et samarbeid med fire 
revmatologiske avdelinger og ni rehabiliterings-institusjoner i Helse Sør Øst. Prosjektgruppen 
har hatt regelmessige nettverkssamlinger, og alle deltagende institusjoner og avdelinger har 
mottatt en rapport med samlede resultater og en separat rapport om resultater fra egen 
institusjon. Prosjektet bør i fortsettelsen utvides slik at flere regioner blir involvert i 
nettverket, og i arbeidet med å utvikle anbefalinger for innhold og organisering av 
rehabilitering på ulike nivåer i helsetjenesten. 
   
 
Vurdering:  

• Gruppen konkluderer med at senteret har produsert mye god forskning, men at det 
ikke i samme grad har lykkes med å formidle den praktiske nytteverdien av denne 
forskningen til de mange fagmiljø i landet.  

• Den forskningsmessige aktivitet har ikke i tilstrekkelig grad involvert avdelinger eller 
institusjoner utenfor eget RHF. Dette er et område som har potensiale til forbedring 
Dette vil særlig være mulig i Helse Vest hvor en like stor andel av revmatologiske 
pasientopphold har revmatologisk innhold som i Helse Sør-Øst (basert på DRG-
gruppering ved ulike avdelingsopphold). I Helse Midt og Helse Nord er det relativt 
lite rehabiliteringsvirksomhet, men det som finnes bør også søkes inkludert i det 
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kompetanseområde som NRRK skal dekke. 
 

Evaluering og anbefalinger: 
• Gruppen mener at NRRK, som ledd i sin funksjon som kompetansesenter, må legge til 

rette for forskningsmessige aktiviteter sentrert rundt revmatologisk rehabilitering, bl.a 
i samarbeid med andre avdelinger / institusjoner i landet.  

• Der det er mulig bør ansatte ved NRRK også tilby veiledningstjenester i forbindelse 
med prosjekter som i hovedsak initieres eller ønskes utført ved andre institusjoner.  

• På landsbasis trenger avdelinger og institusjoner ofte drahjelp for å komme i gang med 
slik forskning. NRRK har store ressurser som i større grad må avsettes til utadrettet 
virksomhet slik at kunnskapen kommer flere til gode, slik 
kompetansesenterfunksjonen tilsier. 

 
 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid med 
fagmiljø i andre RHF. 

 

Vurdering: Ut fra rapportene har det vært stor aktivitet i forhold til utdanning, opplæring og 
kvalitetssikring i Helse Sør-Øst, og spesielt rettet mot den Østlige delen av regionen (tidligere 
Helse ØST), men i betydelig mindre grad i resten av landet. Det er imidlertid behov for at 
denne aktiviteten i større grad også inkluderer fagmiljøene i de andre helseregioner.  
NRRK har invitert til nettverkssamarbeid. Alle revmatologiske avdelinger og 
rehabiliteringsinstitusjoner er invitert til å være med, men det er stort sett bare Valnesfjord 
Helsesportsenter i Nordland utenfor Helse Sør-Øst som har vært med i dette. Det er ønskelig 
med større deltakelse fra de andre RHFene.  
 
Evaluering og anbefalinger: 
Opprettelse av en referansegruppe med deltakere fra de andre RHFene i tillegg til 
representanter fra brukerorganisasjonene er nødvendig, og vil være med på å sikre at 
engasjementet blir bredere og nasjonalt fundert.  
 
 
Kommentar: Ingen kompetansesentre skal nødvendigvis involveres tungt innenfor alle disse 
aktiviteter samtidig. Angi derfor under hvert punkt i hvilken grad det er samsvar mellom en 
ønsket aktivitet innenfor det aktuelle område, og det Kompetansesenteret faktisk har utøvet. 
 
Oppsummerende anbefaling: 
Det er et sterkt behov for, og derfor også en viktig oppgave for et kompetansesenter, å 
presentere kvalitetsstandarder for hva ulike typer rehabiliteringstilbud skal inneholde. Det er 
behov for å lage maler for hva innholdet for ulike diagnosegrupper skal være for opphold på 
private rehabiliteringsinstitusjoner, så vel som for pasienter innlagt i sykehusavdelinger og for 
poliklinisk rehabilitering. 
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3. Nasjonale behov for tjenester fra et kompetansesenter 
nå og i et femårs perspektiv 
Det vises til avsnitt I-2a, I-3 og I-4 i informasjon i over: 

Hvilke konkrete oppgaver er det størst behov for at et nasjonalt 
kompetansesenter innenfor revmatologisk rehabilitering ivaretar for 
landet som helhet gitt dagens situasjon? 
 
Det er generelt sett behov for en større grad av bevissthet og kompetansehevning innenfor 
feltet revmatologisk rehabilitering. De ulike rehabiliteringsinstitusjoner og revmatologiske 
avdelinger har sin egen tradisjon og historie som preger tilbudene som gis. Tilbudene varierer 
i innhold og kompleksitet og er til dels betydelig mangelfulle i enkelte helseforetak /regioner. 
De preges også til en viss grad av mangel på samordning. Det har i liten grad vært felles 
retningslinjer eller krav til hvordan slik virksomhet bør drives for å være mest mulig effektiv.  
 
NRRK som kompetansesenter ivaretar et relativt kunnskapssvakt område som omfatter store 
pasientgrupper.  
 
Evaluering og anbefalinger: 

• Det er derfor behov for at et nasjonalt kompetansesenter som NNRK skal bidra til å 
utvikle fagfeltet og heve kvaliteten på de leverte helsetjenestene, og sikre at 
kunnskapsbaserte metoder blir benyttet ved de ulike institusjonene. 

• NRRK bør arbeide for større geografisk likhet i tilbudene på nasjonalt nivå, og 
etablere fora der de ulike instansene deler informasjon og erfaring fra ulike 
behandlingsopplegg.  

• NRRK bør også kunne ta det viktige initiativ som skal til for å skape en felles 
forståelse av hva rehabilitering skal innebære på forskjellige nivå i helsetjenesten og 
på forskjellige sykdomsstadier.  

• Det bør være et sentralt mål for kompetansesenteret å understøtte og videreutvikle den 
rehabiliteringen som skjer lokalt. Gruppen mener at kompetansesenteret bør være et 
knutepunkt for fagpersoner som arbeider innenfor revmatologisk rehabilitering 
(ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, revmatologer og andre).  

• Det bør fungere som en base for metodebøker og retningslinjer, slik at alle som driver 
rehabiliteringsvirksomhet kan gjøre seg nytte av hverandres arbeid og dele ny 
kunnskap. På samme måte bør NRRK fungere som en oppslagstavle for aktuelle ting 
som skjer på dette fagfeltet, - prosjekter som planlegges eller er i gang, møter og 
seminarer/kurs.  

 
Gruppen foreslår følgende konkrete tiltak: 
 

1. Kunnskap om hvordan rehabilitering skal defineres og avgrenses ved ulike stadier av 
de revmatiske sykdommer bør klargjøres.  

2. Utdanning og opplæring av tverrfaglig personell som driver rehabilitering på ulike 
institusjoner. En del av denne virksomhet kan dreie seg om utarbeidelse av 
retningslinjer og veiledere innen ulike revmatologiske rehabiliteringsforløp. I størst 
mulig grad bør disse være basert på evidensbasert kunnskap.  

3. NRRK bør bidra til utvikling av maler for pasientskoler og undervisningsmateriell for 
slike.  
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4. Den nettbaserte utvekslingen av utdanningsmateriell, ”verktøykasse” for forskning, 
litteratur og prosedyrer som foregår på NRRKs hjemmesider kan videreutvikles til å 
gjelde flere pasientgrupper og flere emner innenfor rehabiliteringsfeltet.  

5. ”Klinisk verktøykasse“ er svært nyttig og bør oppdateres og videreutvikles etter hvert 
som det utvikles nye målemetoder med flere referanser til validitet og reliabilitet på 
testene. 

6. Det bør utvikles felles mal for dokumentasjon av nytteverdi og aktivitet ved ulike 
rehabiliteringstilbud.  

7. NRRK bør etablere et nasjonalt forskernettverk som inkluderer alle RHFene. Dette bør 
evt komme i tillegg til den ”interne” forskning som har vært ved NRRK de siste årene. 
SPOR-prosjektet som er nevnt over, er et godt eksempel på slik nettverksforskning, 
men bør altså i en eventuell videreføring utvikles til å gjelde institusjoner ved alle 
RHF-ene. Bare gjennom en slik kursendring vil man oppleve at kompetansesenteret 
oppfyller sin rolle som leder for et NASJONALT faglig nettverk. Et slikt nasjonalt 
nettverk må ha en bredest mulig forankring.  

8. NRRK må etablere en referansegruppe der representanter fra de ulike RHFene og fra 
brukerorganisasjonene kan delta med innspill og definisjon av problemområder som 
kompetansesenteret bør engasjere seg i. Dette vil være med på å legge premisser og 
stake ut riktig kurs for virksomheten videre. HOD stiller i grunnlagsdokumentene for 
nasjonale kompetansesentre et krav til opprettelse av faglige referansegrupper med 
representasjon fra alle de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører som et 
virkemiddel for å bidra til å sikre nasjonal kompetansespredning. Årlig rapportering 
fra de enkelte funksjonene skal være forankret i de faglige referansegruppene før de 
oversendes de regionale helseforetakene og deretter Sosial- og helsedirektoratet.  
 
 

Hvordan vil behovet for disse tjenester utvikle seg sett i et femårs 
perspektiv (bl.a. på bakgrunn av aktuelle pasientgruppers størrelse, 
faglig utvikling, forventet kompetanseutvikling i alle RHF)? 
 
Behovet for rehabilitering innenfor fagfeltet revmatologi vil fortsatt være til stede de neste 5 
år. Nye medikamenter gir en bedre hverdag til mange revmatikere. Fortsatt har ca 30% av 
leddgiktspasientene ingen/dårlig respons på denne behandlingen. Det vil fortsatt være behov 
for å utvikle gode behandlingslinjer som involverer innleggelse i institusjon for de aller 
dårligste pasientene. Det bør også utvikles tverrfaglig rehabiliterende behandling poliklinisk. 
Dette bør spesielt videreutvikles i forhold til pasienter i tidlige sykdomsfaser, da 
rehabiliterende tiltak også har stor verdi for slike pasienter, både på kortere og lengere sikt (se 
tabell 1). Krav til kunnskapsbasert behandling, dokumentasjon og kostnadseffektivitet 
skjerpes og dette stiller større krav til de enkelte avdelingene. Drahjelp fra et nasjonalt 
kompetansesenter anses som svært viktig for det rehabiliteringsrettede arbeidet. Arbeidet med 
måleverktøy og dokumentasjon må videreutvikles. 

 

Basert på evalueringen gjort under mandatets punkt 2: Hva er de 
viktigste forhold ved dagens drift som bør endres for at senteret skal 
fungere best mulig i henhold til HOD´s kriterier, og gi et mest mulig 
likeverdig tilbud til aktuelle brukere over hele landet? 
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• Kurs- og forskningsaktivitet må i større grad involvere hele landet. 
• Utvikling av veiledere og retningslinjer innenfor fagfeltet må prioriteres. 
• Nasjonale faglige nettverk med deltakelse fra alle de regionale helseforetakene må 

etableres og referansegruppe med samme deltakelse må komme i på plass. 
• Dersom også den kliniske delen (RRE) skal ha en landsfunksjon må det utarbeides 

retningslinjer for hvilke pasientgrupper dette skal gjelde.  Se Mandat 2.  
 
 

Hvilket navn bør et slikt kompetansesenter ha (jf. at pasientbehandling 
ikke inngår i et nasjonalt kompetansesenter)? 

 
Gruppen mener at det er viktig at navnet gjenspeiler senterets funksjon og at man derved 
skiller kompetansesenterfunksjonen fra den kliniske rehabiliteringsenheten. Gruppen foreslår 
å endre navnet til: Nasjonalt kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering (NKRR). 

 

4. Behov for landsfunksjon 
Det vises til avsnitt I-2b i informasjonen over. 

I årsrapportene fra for 2005-7 fremgår at det henvises ca. 15 pasienter årlig med bosted 
utenfor Helse Sør-Øst til rehabiliteringsenheten. 

Er dette et uttrykk for et behov for landsfunksjon for en undergruppe av 
pasienter med revmatologisk sykdom i forbindelse med rehabilitering, jf. 
kriteriene i avsnitt I-2b i innledningen? 
 
Behovet for landsfunksjon for rehabilitering av pasienter med revmatisk sykdom er ikke stort. 
Behovet er knyttet til en liten utvalgt gruppe pasienter med kompliserende problemstillinger. 
Dette har arbeidsgruppen behandlet i mandat 2 (RRE).  

 

Hvis ja, hva kjennetegner disse pasienter, og hvordan avgrenses de i 
forhold til pasienter som kan få et fullverdig tilbud i eget RHF?   

 
NRRK's rehabiliteringsavdeling skal være et tilbud for personer med 
– aktiv behandlingsresistent sykdom med eller uten progredierende funksjonstap eller 
– stabil sykdom med utviklede skader og nedsatt funksjon, når det samtidig foreligger en 
aller flere av følgende 
* store livsfaseutfordringer (familie/jobb) 
* psykiske problemstillinger 
* rusavhengighet knyttet til smerteproblematikk 
* krise i relasjoner/kompliserte familierelasjoner 
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5. Navn på behandlingstjeneste: 
Det er ønskelig at arbeidsgruppen kommer med forslag til et kort navn på kompetansesenteret 
som er mest mulig dekkende i forhold til slik gruppen mener tjenesten bør drives. 

Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en setning 
som kort beskriver hva tjenesten omfatter. 

Gruppen er av den oppfatning at kompetansesenterfunksjonen bør skilles fra den nasjonale 
behandlingstjenesten, da sistnevnte bare omfatter en liten spesiell undergruppe av pasienter 
med revmatologiske sykdommer og spesielle kompliserende faktorer. Dette har vi behandlet i 
mandat 2. 
 
Andre forhold 
Her omtales i fritekst det som arbeidsgruppen mener er viktig i forhold til hovedformålet med 
rapporten, og som ikke er dekket under punktene 1-5 over. 
Det anses som svært viktig at det finnes et nasjonalt kompetansesenter for revmataologisk 
rehabilitering. Dette bør videreutvikles i henhold til våre forslag over, og i forhold til 
kompetansesenterets videre drift bør det etableres en referansegruppe med representanter fra 
de andre RHFene samt fra brukerorganisasjonene. Senterets forsknings og evalueringsarbeid 
må inkludere institusjoner i alle helseregioner. 
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Innstilling fra utredningsgruppe vedr. behov for og 
fremtidig organisering av nasjonale kompetansetjenester 
innen Revmatologi (Rehabilitering): MANDAT 2. 
 
 
Mandatet for arbeidet omhandler en vurdering av behovet for en sentral rehabiliteringsenhet 
for revmatologiske sykdommer med landsfunksjon for pasienter med spesielt komplisert 
revmatologisk sykdom. Arbeidsgruppen mener dette omhandler den fremtidige rollen til 
Revmatologisk RehabiliteringsEnhet (RRE) ved Nasjonalt Revmatologisk Rehabiliterings- og 
Kompetansesenter (NRRK), Diakonhjemmet sykehus.  
 

Arbeidsgruppen har bestått av:  

Clara Gram Gjesdal, Haukeland Universitetsykehus (leder) 
Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet sykehus 
Bjørn-Yngvar Nordvåg, St. Olavs Hospital 
Wenche Koldingsnes, UNN 
Njål Idsø, brukerrepresentant 
 
Bakgrunnsdokumenter tilsendt arbeidsgruppen 15. april 2009: 
1. Brev til Arbeidsgruppen for sammensatte lidelser fra Prosjektsekretariatet for nasjonale 

tjenester.  
2. Mandat, utredningsgruppe for vurdering av søknad ometablering av Landsfunksjon for 

rehabilitering ved spesielt kompliserte revmatiske sykdommer. 
3. ÅRSMELDING 2008 REVMATOLOGISK AVDELING diakonhjemmets sykehus, 

inkludert Nasjonalt Revmatologisk Rehabiliterings- og Kompetansesenter (NRRK). 
4. Søknadskjema for nasjonale behandlingstjenester. 
 
 

Om dokumentet 
En innledende beskrivelse av revmatiske sykdommer og revmatologisk virksomhet, spesielt 
rettet mot revmatologisk rehabilitering er gitt i Mandat 1 (FFE). Aktuelle vurderinger i 
rapporten er flettet inn mellom de momenter og spørsmål som er gitt i oppdragsdokumentet 
(angitt i kursiv). Til slutt gies det en supplerende kommentar i fritekst.  

 

1. Kort oversikt over pasientgruppe 
Forutsetning for etablering av en landsfunksjon for undergrupper av større pasientgrupper, 
er at denne undergruppe har behov for en nasjonal behandlingstjeneste, og at den kan 
defineres og avgrenses på en så klar måte at det er klart for henvisende og mottagende 
sykehus hvem tjenesten skal omfatte. 
 
Gi en kort oversikt over det som karakteriserer de pasientgrupper med revmatiske sykdommer 
der rehabilitering ved en landsfunksjon bør vurderes. 

 
Inflammatoriske revmatiske sykdommer spenner over et vidt spekter av diagnoser, som alle 
medfører redusert livskvalitet, og som i varierende grad resulterer i funksjonshemning og 
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potensielt varig invalidisering og for tidlig død. Revmatiske sykdommer har et kronisk, men 
individuelt og varierende forløp. Rehabilitering ved revmatiske sykdommer er en tverrfaglig 
prosess som begynner tidlig (ved diagnosetidspunktet) og som vedvarer gjennom hele 
sykdomsforløpet, men med forskjellige behov og muligheter underveis.  
 
Pasienter med inflammatorisk revmatiske sykdommer utgjør en stor gruppe pasienter som 
hovedsakelig behandles lokalt. Med dagens medisinske behandlingsmuligheter vil en stor 
andel av pasientene få god effekt av behandlingen og kan leve godt med sin sykdom. Andre 
har en aggressiv sykdomsutvikling og får utfordringer knyttet til funksjon og deltagelse i 
samfunnslivet. Rehabilitering er en integrert del av behandlingstiltakene i ulike sykdomsfaser 
(se mandat 1, FFE). 
 
Når Diakonhjemmet sykehus søker om å opprette en landsfunksjon for rehabilitering retter de 
seg mot en undergruppe med ”spesielt sammensatte problemstillinger, betydelige 
funksjonsproblemer og som ikke får et adekvat tilbud på regionalt nivå” (se søknaden).  
Vi kan ikke se at denne definisjonen gir henvisende eller mottakende sykehus en avgrensning 
som gjør det klart hvilke pasienter tjenesten skal omfatte. Revmatologiske pasienter har ofte 
sammensatte problemstillinger og funksjonsproblemer. Det foregår spesialisert rehabilitering 
av disse pasientene i alle helseregionene. Tverrfaglige team er involvert i denne 
pasientbehandlingen på revmatologiske avdelinger og andre rehabiliteringsinstitusjoner over 
hele landet. Med denne avgrensningen blir det i stor grad opp til den enkelte institusjon som 
henviser å tolke ”spesielt sammensatt” og ”betydelig”. Oppfatningen av hva som er ”adekvat 
tilbud” vil også kunne oppfattes svært forskjellig.  
 
NRRK har utdypet beskrivelsen av målgruppen for behandlingsenheten i et senere notat under 
arbeidet med organisering av rehabiliteringstilbudet i forbindelse med Hovedstadsprosessen. 
Der heter det at ”Et mindre antall pasienter har vedvarende komplekse problemstillinger som 
involverer pasientens mestringsevne, psykiske reaksjoner og fysiske følgetilstander. Disse 
pasientene har behov for et individuelt målrettet tilbud på regionnivå. Dette tilbudet ivaretas i 
Helse Sør-Øst av rehabiliteringsenheten på NRRK, Diakonhjemmet sykehus.”  
  
Behandlingsenheten kan være et viktig tilbud på landsbasis for personer med 

– aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer (som 
vi ikke klarer å hjelpe på regionsnivå) eller 

– stabil sykdom med eller uten sykdomsskade og tilhørende funksjonsproblemer når det 
samtidig foreligger en eller flere av følgende 
* store livsfaseutfordringer (familie/jobb) 
* psykiske problemstillinger 
* rusavhengighet knyttet til smerteproblematikk 
* krise i relasjoner/kompliserte familierelasjoner 
 

Dette er behandlingssituasjoner som kan være svært kompliserte å håndtere, og de enkelte 
behandlings-/ rehabiliteringsinstitusjonene mangler ofte tilstrekkelig kompetanse, tid og 
ressurser. Dette gjelder spesielt spesialutdannet psykolog og annet helsepersonell med spesiell 
utviklet kompetanse. Denne rehabiliteringsvirksomheten bør også i fremtiden forankres i et 
miljø som parallelt ivaretar behovene for medisinsk og kirurgisk behandling. Behandling i 
denne kompliserte rehabiliteringsfasen innbefatter kompleks rehabilitering gjennom 
sammensatte tiltak. Dette kan også inkludere revmakirurgiske inngrep, utprøving av nye 
legemidler, flerfaglige, kompenserende støttetiltak, individualisert undervisning og 
veiledning, tiltak mot rusproblemer, opptrening av restfunksjoner, bearbeiding av 
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psykologiske følgetilstander, sosio-økonomiske tiltak (fattigdomsbekjempelse) og bruk av 
individuell plan. Dette er beskrevet mer utførlig i innledningen til gruppen bearbeidelse av 
mandat 1 (FFE). 
 
 

2. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
Basert på tilgjengelig kunnskap i form av randomiserte studier, større fase II studier, evt. 
systematiske kunnskapsoppsummeringer: Er det mulig å angi i hvilken grad det 
behandlingstilbud som er aktuelt å gi pasienter som er beskrevet under punkt 1 over er å 
betrakte som etablert, kunnskapsbasert medisin? 

Om mulig bør de aller viktigste publikasjoner som er grunnlag for et slikt standpunkt omtales 
kort. 
 
Det har vært en vanskelig, og ikke prioritert, oppgave å dokumentere behandlingseffekter av 
rehabilitering hos revmatologiske pasienter. Måling av behandlingseffekter krever 
instrumenter med dokumentert sensitivitet for endring i pasientens tilstand. 
Livskvalitetsinstrumenter betraktes som bare moderat sensitive for endringer som følge av 
rehabilitering, og tradisjonelle måleinstrumenter fanger ofte ikke opp endringer i 
helsetilstanden etter rehabilitering (1). Etter etablering av Nasjonalt revmatologisk 
rehabiliterings- og kompetansesenter ønsket man å dokumentere resultatene av det nye 
rehabiliteringskonseptet. Undersøkelsen viste at det skjedde endringer i pasientens helsestatus 
under rehabiliteringsoppholdet. Noen av disse endringene vedvarte, i minst seks måneder etter 
oppholdet (2, 3). Effekt av rehabilitering er også vist i andre studier (4 - 8). 
  
Forskning innen rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer viser at tverrfaglig 
rehabilitering har bedre effekt med hensyn til sykdomsaktivitet, funksjon og livskvalitet enn 
tradisjonell poliklinisk behandling. Generelt er det lite forskning innen området, og de 
studiene som er utført omhandler rehabilitering i fase 1, 2 og 3 (jmf mandat 1), ikke den 
pasientgruppen som NRRK skal ha et tilbud til.  

 

3. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
Gjør kort rede for kunnskapsgrunnlaget og/eller den faglige argumentasjon for å samle 
pasienter omtalt under punkt 1 i landsfunksjon, evt. å avstå fra å gjøre dette. 

 

Kunnskapsgrunnlaget for sentralisering av tjenesten er manglende. Det er faglige argumenter 
for å ha et senter med spisskompetanse når man ikke kommer til målet lokalt. Det er snakk 
om pasienter som trenger flere yrkesgrupper med en mer spesialisert tilnærming til 
problemene som er nevnt over. Dette er tverrfaglige team som besitter mer enn den vanlige 
kompetansen på området.  Det er snakk om team som det ikke er aktuelt å bygge opp lokalt 
fordi det er få pasienter det gjelder.  

Dette er i hovedsak pasienter som på tross av intensiv behandling og tidligere rehabilitering 
har store problemer knyttet til ulike kombinasjoner av smerter, psykisk helse, sosial funksjon 
og medikamentavhengighet, og hvor det sentrale i rehabiliteringen ofte er endring av atferd, 
livsstil og mestringsstrategier. De har derfor behov for  
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• et bredt tverrfaglig team med revmatologisk spisskompetanse og som også inkluderer 
psykolog 

• rehabiliteringsopphold der teamet samarbeider med pasienten om individuelle mål 
• team som er samkjørt og spesialisert i endringsmetodikk og som har rehabilitering 

som hovedoppgave 
• tilgang til revma-medisinsk/kirurgisk kompetanse og utstyr 

 
 

4. Faglig eller organisatorisk begrunnelse for sentralisering 
Oppfattes et behov for en landsfunksjon for pasienter omtalt under punkt 1 primært å være 
begrunnet i denne gruppens størrelse og spesielle behov (jf avsnitt I-2 i innledningen over), 
eller at det en mangelfull utbygging av rehabiliteringstilbud for revmatologiske pasienter i de 
tre RHF utenfor Helse Sør-Øst? 
 
Begge argumenter er brukt i søknaden. Det er snakk om en liten gruppe pasienter med helt 
spesielle behov. Det er lite hensiktsmessig å bygge opp slik spisskompetanse lokalt. 
Utredningsgruppen støtter dette syn, og mener også at regionale eller lokale 
rehabiliteringstilbud som regel i for liten grad er dimensjonert med stor nok tverrfaglig bredde 
og tyngde til å kunne ivareta pasienter med spesielt kompliserte tilstander og behov på 
adekvat måte. Antall slike pasienter er relativt lite sett på landsbasis. Gruppen estimerer 
behovet til å være mellom 50 og 100 pasienter per år og med dette pasientgrunnlaget vil det 
ikke være mulig eller formålstjenlig å ruste opp lokale tilbud på dette området.  
 
Imidlertid vil det være en utfordring å hjelpe de lokale aktører til å bli bevisst på hvilke 
problemstillinger som sannsynligvis best vil kunne avhjelpes ved å henvise pasienten til en 
sentral enhet med landsfunksjon. Det bør også bemerkes at ikke alle pasienter er motivert til å 
reise til andre deler av landet for å kunne motta nødvendig rehabilitering. Det bør derfor være 
et rimelig godt tilbud også på lokalt nivå.  
 

5. Råd i forhold til etablering av landsfunksjon  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-4 over, og innholdet i søknaden 
fra Diakonhjemmet sykehus: 

• Bør det etableres en Landsfunksjon rehabilitering ved spesielt kompliserte revmatiske 
sykdommer? 

Utredningsgruppen konkluderer med at en landsfunksjon for rehabilitering ved spesielt 
kompliserte revmatiske tilstander bør etableres. Behovet er knyttet til et lite antall pasienter 
med spesielt kompliserende problemstillinger.  Etter gruppens beregninger vil det dreie seg 
om mellom 50 og 100 pasienter per år på landsbasis, det tilsvarer ca 5 senger på en slik 
avdeling. I NRRK's årsrapporter fra for 2005-7 fremgår at det henvises ca. 15 pasienter årlig 
med bosted utenfor Helse Sør-Øst til rehabiliteringsenheten. Skjevfordelingen i 
henvisningspraksis mellom helseregionene kan ikke utelukkende forklares med forskjeller i 
folketallet i de ulike regionene. En kan ikke se bort fra at pasienter i Oslo-regionen har større 
og mer spesielle psykososiale og arbeidsrelaterte kompliserende faktorer tilknyttet sin sykdom 
enn i andre deler av landet, og som gjør at de i større grad enn andre steder i landet vil kunne 
være i behov av kompleks rehabilitering. Utredningsgruppen gir imidlertid uttrykk for at 
målgruppen har vært uklart avgrenset. Det er forskjellige oppfatninger i fagmiljøene med 
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hensyn til hvilke pasienter det er aktuelt å henvise til behandlingsenheten. Når NRRK 
argumenterer med at de må ha en sengeavdeling for forskning og metoderutvikling osv, er 
gruppen noe delt på om dette er en vektig begrunnelse. Pasientene som i dag behandles på 
NRRK er et snevert utvalg av pasienter som kanskje ikke på korrekt måte representerer det 
store pasientgrunnlaget som rehabiliteres lokalt i helseforetakene og som bør være i fokus for 
kompetansesenterets virksomhet.  

 
Avsluttende kommentar:  
Antall pasienter med behov for særlig kompleks rehabilitering er lite, målt etter antall 
pasienter som til nå har fått slik behandling per år. Utredningsgruppen mener at det er flere 
forhold som indikerer at det inntil videre vil være riktig å anbefale at det opprettes en avdeling 
med landsfunksjon for disse pasienter.  

• Det lave pasienttallet er i seg selv et argument. Det er inntil videre ikke mulig å tenke 
seg at man skal kunne skaffe til vege et adekvat rehabiliteringstilbud på lokalt nivå, 
gitt dagens ressurssituasjon ved de fleste sykehus / avdelinger. 

• Det bør bygges opp større nasjonal kompetanse i behandlingen av denne type 
pasienter. Dette kan lettest gjøres ved ett nasjonalt senter.  

• En rehabiliteringsavdeling med landsfunksjon for særlig komplisert revmatologisk 
rehabilitering vil bidra til å øke oppmerksomheten omkring denne pasientgruppe og 
tydeliggjøre disses behov på en bedre måte ved andre revmatologiske avdelinger / 
rehabiliteringsinstitusjoner. 

• En rolle som landsfunksjon bør vurderes på nytt etter 5 år, ut fra utviklingen av de 
medisinske tjenester i regionene.  

 
 
Hvis ja, hvordan bør da de pasientgrupper som skal omfattes av tjenesten defineres og 
avgrenses? 

Behandlingsenheten kan være et viktig tilbud på landsbasis for personer med 
– aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer (som 

vi ikke klarer å hjelpe på regionsnivå) eller 
– stabil sykdom med eller uten sykdomsskade og tilhørende funksjonsproblemer når det 

samtidig foreligger en eller flere av følgende 
* store livsfaseutfordringer (familie/jobb) 
* psykiske problemstillinger 
* rusavhengighet knyttet til smerteproblematikk 
* krise i relasjoner/kompliserte familierelasjoner 
 

 

6. Diagnostikk knyttet til observasjon og behandling 
I hvilken grad bør en eventuell landsfunksjon også omfatte diagnostikk knyttet til observasjon 
og behandling. 

 

Det er etter utredningsgruppens mening ikke behov for landsfunksjon i diagnostikk og 
behandling av denne kategorien sykdommer. Imidlertid må en rehabiliteringsavdeling med 
landsfunksjon ha medisinsk faglig kompetanse til å kunne gjøre diagnostiske vurderinger. 
Dette innebærer bl.a revmatologisk spesialistfunksjon, revmakirurgi og tilgang på de vanligste 
diagnostiske verktøy, som laboratorietjenester, røntgen, Ultralyd, MR og CT.  
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I visse tilfelle er det nødvendig å supplere eller oppdatere tidligere diagnostikk, da 
sykdommene kan være i langsom destruktiv utvikling. I enkelte tilfelle vil det også være 
nødvendig å gjøre en revurdering av den medisinske diagnose. Det er viktig å basere 
rehabiliteringen på en så riktig og realistisk beskrivelse av pasientens sykdom som mulig. 

 

Hvordan bør diagnostikk knyttet til observasjon og behandling organiseres hvis det ikke 
etableres en landsfunksjon? 

Diagnostikk knyttet til observasjon og behandling ivaretas på revmatologiske avdelinger i 
hele landet. 

 

 

7. Etablering av helhetlige pasientforløp 
Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) over. 
Basert på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape sammenhengende 
pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter som skal omfattes av 
nasjonal behandlingstjeneste? 

 
Det blir et ekstra nivå i behandlingskjeden som både skal samarbeide med lokal/regional 
revmatologisk avdeling og med primærlege. Det bør være et prinsipp at behandlingsansvar for 
pasienter som er innlagt ved den nasjonale rehabiliteringsenheten tilbakeføres til henvisende 
revmatolog / avdeling når pasienten utskrives fra enheten. Oppfølgingsopphold som 
planlegges som en videreføring av et rehabiliteringsopphold bør imidlertid kunne 
gjennomføres uten ny henvisning. For å sikre helhetlige pasientforløp bør den nasjonale 
rehabiliteringsenheten gi anbefalinger om innhold og organisering av det videre 
rehabiliteringsforløpet og samarbeide tett med henvisende revmatolog / avdeling og lokalt 
hjelpeapparat for å sikre best mulig rammer for rehabilitering og samhandling rundt pasienten. 
 
Når man ved NRRK parallelt med rehabiliteringen også vil "ha en mulighet for å vurdere 
behovet for medisinske og revmakirurgiske tiltak som primært ikke kommer innunder RREs 
virksomhet men som utføres ved vanlige revmatologiske avdelinger” settes det særskilte krav 
til samarbeid.  Arbeidsgruppen mener at indikasjon for revmakirurgi og for spesifikk (f eks 
biologisk) behandling primært bør stilles der pasienten er hjemmehørende og der ansvaret for 
denne behandlingen og oppfølging av pasienten finner sted.  
 

• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 
 

Det primære er å arbeide for at pasienter med behov for rehabilitering skal kunne få sine 
behov dekket lokalt / regionalt, uansett hvor i landet de bor. Sannsynligvis må det tildeles mer 
ressurser til revmatologisk rehabilitering, spesielt i Helse Midt og Helse Nord, dersom dette 
mål skal kunne nåes.  
 
For å sikre de pasienter som har behov for komplisert revmatologisk rehabilitering et 
likeverdig tilbud uansett hvor i landet de bor, må tilbudet ved RRE, gitt etablering av 
landsfunksjon, bli bedre kjent og tydeligere definert. Referansegrupper med representanter fra 
helseregionene er et krav til nasjonale og flerregionale funksjoner og er et virkemiddel for å 
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sikre mer likeverdig tilgjengelighet til disse funksjonene (cf grunnlagsdokumenter). Dette vil 
også gjelde virksomheten for en avdeling med landfunksjon for disse oppgaver. 
 

• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 
 

Dette vil være en oppgave å løse for kompetansesenteret for revmatologisk rehabilitering. 

8. Navn på nasjonal tjeneste 
Hvilket navn bør en eventuell landsfunksjon ha? Om mulig foreslås et kort og dekkende navn. 
Hvis det ikke er mulig, foreslås et kort navn som er mest mulig dekkende, kombinert med en 
setning eller periode som kort beskriver tjenestens innhold og avgrensing.  
 
Arbeidsgruppen foreslår: Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsavdeling (NRRA), et navn 
som vil skille dette tilbudet fra kompetansesenterfunksjonen. 
 

9. Supplerende innspill å fritt grunnlag 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-9 over.  
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2. Uhlig T, Christie A, Grotle M, et al. Rehabilitation of patients with inflammatory 
rheumatic diseases. Ann Rheum Dis 2006; 44 (suppl 1): 444.) 
 

3. Uhlig T, Christie A. Spesialisert rehabilitering av pasienter med revmatisk sykdom. 
Tidsskr Nor Laegeforen 2007;127:313-5.   
 

4. Vliet Vlieland TP, Hazes JM. Efficacy of multidisciplinary team care programs in 
rheumatoid arthritis. Semin Arthritis Rheum 1997; 27: 110 - 22. 
 

5. Scott DL, Shipley M, Dawson A et al. The clinical management of rheumatoid 
arthritis and osteoarthritis: strategies for improving clinical effectiveness. Br J 
Rheumatol 1998; 37: 546 - 54. 
 

6. Ahlmen M, Sullivan M, Bjelle A. Team versus non-team outpatient care in rheumatoid 
arthritis. A comprehensive outcome evaluation including an overall health measure. 
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7. Vliet Vlieland TP. Multidisciplinary team care and outcomes in rheumatoid arthritis. 
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follow-up of a randomized controlled trial of a clinical nurse specialist intervention, 
inpatient, and day patient team care in rheumatoid arthritis. J Adv Nurs 2003 
Jan;41(1):34-43. 
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Innstilling fra utredningsgruppe vedr. behov for nasjonalt 
kompetansesenter for revmatologiske sykdommer 
(leddgikt og beslektede sykdommer): MANDAT 3. 
 
Mandatet for arbeidet er en vurdering av om det bør opprettes et nasjonalt kompetansesenter 
for revmatiske sykdommer. Forespørselen har sin bakgrunn i en interpellasjon i Stortinget. 
Utredningsgruppen har bestått av:  
Clara Gram Gjesdal, Haukeland Universitetsykehus (leder) 
Ingvild Kjeken, Diakonhjemmet sykehus 
Bjørn-Yngvar Nordvåg, St. Olavs Hospital 
Wenche Koldingsnes, UNN 
Njål Idsø, brukerrepresentant  
 
Bakgrunnsdokumenter tilsendt arbeidsgruppen 6. mai 2009: 
 

• Brev til Arbeidsgruppen for sammensatte lidelser fra Prosjektsekretariatet for 
nasjonale tjenester.  

• Mandat for utredningsgruppe som skal utrede behov for og fremtidig organisering 
av nasjonal kompetansetjeneste for revmatologi 

• Interpellasjon fra repr. Lønning om tilbudet om utredning og behandling for 
leddgiktpasienter. 20. jan. 2009. 

 
Arbeidsform: 
Arbeidsgruppen har avholdt telefonmøter den 20.05, 18.06, 26.08 og har korrespondert 
elektronisk. Som konsekvens av at oppdraget ble vurdert til å være særlig relevant for hele det 
revmatologiske fagmiljø og for de involverte pasientgruppene, og av stor betydning for en 
mulig fremtidig utvikling av fagfeltet, ble det gitt invitasjon om å komme med uttalelser til 
mandatet til alle norske revmatologiske avdelinger, til Norsk Revmatologisk Forening, Norsk 
Leddgiktsforbund og Norsk Revmatikerforbund. Innstillingen vil søke å gjengi disses 
synspunkter. 
 
Om dokumentet: 
En kort innledende beskrivelse av revmatiske sykdommer og revmatologisk virksomhet er gitt 
i arbeidsgruppens innstilling vedrørende rehabilitering, og gjengis bare her som en kort 
oppsummering. Bakgrunnen for mandatet er beskrevet og interpellasjonen kommentert i 
innledningen. Aktuelle vurderinger i rapporten er flettet inn mellom de momenter og spørsmål 
som er gitt i oppdragsdokumentet (angitt i kursiv). Til slutt gis det en supplerende 
kommentar i fritekst.  
 
Innledning 
Revmatiske sykdommer spenner fra alvorlige betennelsesaktige sykdommer til degenerative 
lidelser som osteoporose og artrose og bløtdelsrevmatisme. De mest alvorlige 
betennelsesaktige tilstandene affiserer indre organer, kan gi organskade innen kort tid og har 
en klart økt dødelighet. De degenerative lidelser gir kroniske smertetilstander i muskel- 
/skjelettapparatet og er ofte forbundet med redusert funksjon. 
 
Revmatiske sykdommer er kroniske sykdommer, og deles av WHO inn i 4 hovedgrupper: 
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1. Betennelsesaktige (inflammatoriske) sykdommer, som leddgikt, Bekhterevs sykdom, 
psoriasis-leddgikt og lignende, bindevevsykdommer (Lupus, Sjøgren, myositter m.fl) 
og vaskulitter (blodårebetennelser)  

2. Degenerative sykdommer (artrose) 
3. Bløtdelsrevmatiske lidelser (ulike smertetilstander i muskel-skjellettsystemet, som 

smerter fra muskler og muskel- /senefester, senebetennelser og lignende)  
4. Andre sykdommer med symptomer fra muskel- og skjelettsystemet 

 
Forskning har vist at om lag 1–2% av den norske befolkning lider av betennelsesaktig 
revmatisk sykdom, mens andelen med degenerative sykdommer sannsynligvis er 5–10%. 
Hvor mange som har bløtdelsrevmatiske lidelser er vanskelig å anslå, men slike tilstander er 
svært hyppige. Imidlertid har mange pasienter samtidig sykdommer innen både to og tre av de 
definerte hovedgrupper. 
 
Revmatologisk virksomhet har hovedfokus på pasienter med betennelsesaktige revmatiske 
sykdommer. Til en viss grad vil også pasienter med artrose motta revmatologiske 
spesialisthelsetjenestetilbud. Bløtdelsrevmatiske tilstander vil derimot oftest sortere til 
primærhelsetjenesten, som har hovedansvaret for å iverksette adekvate behandlings- og 
rehabiliteringstiltak. I visse tilfelle blir imidlertid også slike pasienter henvist til vurdering og 
behandling innen revmatologisk spesialisthelsetjeneste. Denne utredningen vil imidlertid kun 
i liten grad omtale oppgaver relatert til pasienter med bløtdelsrevmatiske lidelser. 
 
Revmatiske sykdommer har store konsekvenser for pasientens livskvalitet og funksjonsevne, 
med stor risiko for økende skade med tiden. Det er derfor viktig med tidlig diagnostikk og 
effektiv / god behandling for å hindre varig skade og funksjonshemning. Sykdommene 
forløper med individuell variasjon. Andelen av pasienter med høy sykdomsaktivitet og derpå 
følgende mulighet for betydelig og varig skade er sannsynligvis lav, men utgjør trolig om lag 
20% av pasientgruppen. 
 
Bakgrunn 
Utredningsarbeidet er kommet i stand etter at HOD i brev av 16.04.09. ønsker å få vurdert om 
det bør opprettes et nasjonalt kompetansesenter for revmatiske sykdommer. Forespørselen har 
sin bakgrunn i en interpellasjon i Stortinget. I interpellasjonen peker stortingsrepresentant 
Inge Lønning på store geografiske forskjeller i ventetider på revmatologiske avdelinger. 
 
Disse påstander fortjener en kommentar: De omtalte ventelister med ventetid på over tre år er 
selvsagt et meget stort problem i forhold til behovet for revmatologisk vurdering. Imidlertid 
omfatter ventelistene det refereres til i interpellasjonen alle typer henvisninger, uten at det 
skilles mellom ulike indikasjoner og alvorlighetsgrad (viser til de nye retningslinjene for 
prioritering). I den refererte ventetid er altså alle muskel-skjelett lidelser blandet sammen, slik 
også helseministeren påpeker i sitt svar. Pasienter med inflammatoriske revmatiske 
sykdommer og artrose omfattes i prioriteringsforskriften som tilstander med rett til prioritert 
helsehjelp, og ventetidene for disse pasientene er betydelig kortere enn for de med mer 
udefinerbare tilstander og tilstander som ikke faller innenfor begrepet ”rett til prioritert 
helsehjelp”. Det er viktig å påpeke at de geografiske forskjeller det refereres til i 
interpellasjonen kan skyldes at noen avdelinger avviser alle som ikke er rettighetspasienter, 
mens disse pasientene andre steder blir plassert på en venteliste som da kan bli svært lang.   
 
Det er et problem for pasientene at de revmatologiske ressursene ikke er likt fordelt i landet. 
Dette bidrar til lengre ventetider og flere avviste henvendelser i noen deler av landet der 
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spesialist-dekningen er dårlig. Utvalget har forsøkt å få en oversikt over fordeling av 
spesialister i forhold til antall innbyggere i ulike deler av landet. Vi har benyttet tall fra 
Nasjonalt Råd sin oversikt over registrerte spesialist- og utdanningsstillinger og 
befolkningstall fra 2009.  Tallene fra Nasjonalt Råd sin database er beheftet med en viss 
usikkerhet. På noen avdelinger finnes grå stillinger som ikke er registrert i NR databasen. Det 
er på noen avdelinger stipendiater som deltar i klinisk virksomhet og avhjelper ventelistene. 
De rene tall tar heller ikke hensyn til at det i deler av landet er store avstander, hvilket får 
betydning for hvordan spesialisthelsetjenesten organiseres, og derved også påvirker behovet 
for spesialister (f.eks. vil ambulering medføre fravær av spesialsiter i ”moderavdelingen” og 
få betydning for driften der). Videre vil universitetsavdelinger med krav om forskning og 
undervisning ha behov for flere spesialister. Det er også store forskjeller mellom avdelingene 
mht om de har behandlingsansvar for de mest ressurskrevende pasientene 
(bindevevssykdommene og vaskulittene) eller om disse pasientgruppene behandles ved 
regionssykehusene. Når vi ser på tallene (med ovennevnte forbehold) kommer det tydelig 
frem geografiske forskjeller i det tilbud som ytes befolkningen. Antall innbyggere per 
praktiserende revmatolog i regionen varierer mellom 30.000 (Konsgsvinger/Førde) til over 
60.000 (Buskerud/Ålesund). 
 
Interpellanten henviser også til at nedleggelsen av Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus 
(OSR) førte til en forringelse av behandlingskompetanse, en reduksjon i sengeplasser og 
redusert behandlingskapasitet for leddgiktssykdommer. Dette medfører etter utvalgets 
oppfatning ikke riktighet. OSR hadde riktig nok på visse områder en landsfunksjon tidligere, 
men hovedvekten av pasienter kom fra Oslo-området. Lenge før avviklingen av OSR ble det 
bygget opp revmatologisk kompetanse gjennom etablering av revmatologiske sykehus og 
avdelinger i regionene. Dette har vært både en nødvendig og ønsket utvikling som har medført 
et betydelig bedre behandlingstilbud for personer med revmatiske sykdommer, selv om det 
har oppstått en viss skjevfordeling av kapasitet mellom ulike deler av landet. Behandling av 
revmatologiske pasienter bør i størst mulig grad skje regionalt/lokalt, slik at nærhet til 
pasientenes lokale behandlingsapparat og nettverk for øvrig kan sikres, samt at mulighet for 
poliklinisk behandling og oppfølging kan være til stede.  
 
I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste for 
revmatologi? 
 
Det er behov for kontinuerlig å utvikle og heve kvaliteten på de leverte helsetjenestene. De 
fleste fagmiljøer i landet presiserer imidlertid at hovedutfordringen i forhold til mulighetene 
til å yte adekvate helsetjenester, i virkeligheten ligger i mangel på kapasitet, mer enn i mangel 
på kunnskaper. For å heve kvaliteten på de leverte tjenester må derfor kapasiteten økes. Det er 
en klar mangel på spesialister i mange deler av landet. Mulighetene for håndtering av 
pasienter med mange slags muskel- og skjelettlidelser har vært underdimensjonert. 
Arbeidsgruppen tror derfor ikke at den kapasitetsmessige siden av revmatologisk virksomhet 
lar seg løse gjennom opprettelse av et kompetansesenter for revmatologi. Den eneste 
virksomme strategi vil i denne sammenheng være å bedre behandlingskapasiteten ved å 
opprette flere spesialiststillinger, spesielt i de områdene med lav dekning. I tillegg er det 
viktig å få til en systematisk oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse. 
 
Arbeidsgruppen deler Inge Lønnings og flere av de andre stortingsrepresentanters 
overordnede syn på at det er behov for et nytt kompetansesenter med fokus på utredning, 
diagnostikk, behandling og oppfølging av mennesker med leddgikt og beslektede sykdommer. 
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Dette vil kunne bidra til å optimalisere den kvalitative siden av revmatologisk virksomhet, 
slik at pasientene får det tilbud de behøver og samtidig har krav på. 
 
Et kompetansesenter bør ha som hovedoppgave å bidra til kompetanseheving ved alle 
revmatologiske avdelinger i landet og sikre at nivået på pasientbehandlingen holder samme 
standard over alt. I tillegg må et kompetansesenter som er riktig organisert også ha fokus på 
kapasiteten for de revmatologiske tjenester i forskjellige deler av landet.  
 
Følgende hovedmomenter kan anføres i begrunnelsen av et behov for opprettelse av 
kompetansesenter for revmatiske sykdommer (artrittsykdommer og beslektede tilstander): 
 
• Det er en rivende utvikling innenfor utredning og behandling av mennesker med 

leddgikt og beslektede sykdommer. Virkningen av nye, effektive medikamenter mot 
leddgikt er i ferd med å endre faget og det som bør bli fremtidens tilbud. Det stilles økte 
krav til systematisk måling av sykdomsaktivitet og dokumentasjon av behandlingseffekt 
og dette krever økt kompetanse og nye arbeidsrutiner for fagpersonell. Kontinuerlig 
utvikling av et mer ensartet og kunnskapsbasert (forskningsbasert) tilbud bør være et 
hovedfokus for et kompetansesenter, og forutsatt at denne kunnskap spres til alle landets 
behandlingssentra, vil det gi kunne gi bedre kvalitet på tjenesten.  
 

• Behov for nasjonal handlingsplan: Med store innholdsmessige og strukturelle endringer 
i faget og med de ressursmessige utfordringer som foretakene står overfor, er det behov 
for en felles handlingsplan. Det er for Helse Nord laget en handlingsplan for den 
revmatologiske spesialisthelsetjenesten på grunnlag av en vurdering av status og 
fremtidige behov i regionen (http://www.helse-nord.no/revmatologi/category20668.html). 
En slik handlingsplan etterspørres på landsbasis. En nasjonal handlingsplan er nødvendig 
for å sikre alle pasienter det samme tilbud og de samme behandlingsmuligheter uavhengig 
av bosted. Det arbeides med nasjonale planer for faget og fordeling av ressurser: Revma-
plan fra Norsk revmatikerforbund og Strategiplan i Norsk revmatologisk forening. Et 
kompetansesenter kan koordinere utarbeidelsen av en total revmaplan sammen med 
fagmiljøet og brukerorganisasjonene. Denne vil kunne være med på å sikre en bedre 
ressursfordeling og geografisk likhet.  

 
• Nasjonalt register for leddgikt og beslektede sykdommer. Det et behov for å få til 

effektiv datainnsamling (registerforskning), som bl.a. kan bidra til å vurdere om 
behandlingsretningslinjer følges opp og om det er store avvik i behandlingstilbudet rundt i 
landet. Det revmatologiske fagmiljøet har over flere år arbeidet med å få opprettet et 
register for behandling av leddgikt og beslektede sykdommer med biologiske legemidler, 
også som kvalitetssikring og grunnlag for kompetanseutvikling innen fagfeltet. I første 
omgang har fokus vært rettet mot opprettelse av et register tilknyttet biologisk 
legemiddelbehandling. Skal en lykkes med å nyttiggjøre seg de data som et register samler 
inn, er det behov for et kompetansemiljø som kan ha ansvar for analyse og publisering av 
relevante data. Dette vil i sin tur føre til en betydelig kompetansespredning. 

 
Hvilke betingelser må legges til grunn for opprettelsen av et nasjonalt 
kompetansesenter? 
• Opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter må ikke føre til ytterligere 

sentralisering av resurser og spesialistkompetanse. Forutsetningen for at et 
kompetansesenter skal lykkes med sine nasjonale oppgave er etter arbeidsgruppens 
mening, at dette i størst mulig grad etableres som et nasjonalt nettverk av fagfolk, knyttet 
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sammen i et system som virker desentraliserende. Dette vil bidra til at eierskapet og 
tilhørigheten i fagmiljøet vil bli best mulig.  
 

• Opprettelse av et kompetansesenter må ikke føre til nedbygging av eksisterende 
kompetansemiljø for sjeldne revmatiske lidelser. Det eksisterer i dag kompetansemiljø 
for sjeldne revmatiske lidelser og spesielle problemstillinger, for eksempel Senter for 
mødre med revmatisk sykdom knyttet til Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital 
HF, og kompetansesenter for barn med revmatiske sykdommer på Rikshospitalet. Det er 
videre etablert stor kompetanse på behandling av vaskulitter ved Universitetssykehuset 
Nord Norge HF, og på andre sjeldne systemsykdommer (bl.a. myositter og systemisk 
sklerose) ved Rikshospitalet. Et nasjonalt kompetansesenter må inkludere den ekspertisen 
som finnes for disse sykdomsgruppene ved de respektive spesialavdelinger. 
Arbeidsgruppen ser for seg at et eventuelt nasjonalt kompetansesenter for leddikt og 
beslektede sykdommer hovedsakelig vil beskjeftige seg med de inflammatoriske 
leddsykdommene som Revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom og beslektede 
artrittsykdommer, i tillegg degenerative tilstander som osteoporose og artrose. Det er 
innenfor leddsykdommene hovedtyngden av arbeidsmengden ligger for landets 
revmatologiske avdelinger. Det er også innenfor dette feltet at behovet for koordinering av 
forskning, modellutvikling og dokumentasjon er mest tiltrengt, samtidig som behovet for 
sentralisert behandling ikke er tilstede. Kompetansen på de mer sjeldne tilstandene bør 
utvikles videre i de allerede eksisterende miljøer, som satellitter til kompetansesenteret for 
leddsykdommer i en desentralisert nettverksmodell (se figur 1).  

 
 
1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor 
ulike delområder 
Punktene A-D nedenfor oppsummerer og konkretiserer de viktigste aktuelle eller mulige 
oppgaver knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste i henhold til de kriterier HOD har gitt. 
Vurder for hver av punktene A-D: 
 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste. 
• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 

mellom de fire RHF.  
• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire RHF 

uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  
 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, individuell 
veiledning/rådgiving) 
 
Arbeidsgruppens vurdering: 
Revmatiske lidelser er hyppig forekommende. For pasientene betyr en revmatologisk 
diagnose oftest langsiktig behandling og behov for rehabilitering. Det har lenge vært enighet 
om at det er behov for å styrke tilbudet til kronikergruppen. Dette innebærer blant annet 
behov for utvidet kapasitet for revmatologiske tjenester ulike steder i landet, og behov for mer 
tverrfaglig samarbeid og samhandling med primærhelsetjenesten. Det kreves også større fokus 
på utarbeidelse av individuelle planer samt opplæring av pasienter og pårørende. Det er viktig 
at det settes høye krav til kvalitet i denne virksomheten. Et kompetansesenters arbeidsområde 
vil derfor nødvendigvis være sentrert rundt kvalitetssikring og videreutvikling av slike 
elementer i virksomheten. Arbeidsgruppen ser derfor for seg at arbeidet bør konsentreres 
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rundt utvikling av faglige retningslinjer for god klinisk praksis, kunnskapsformidling gjennom 
kursvirksomhet, utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringer (review artikler) og eventuelt 
gjennom bidrag i form av lærebøker. Som basis vil det bl.a. være aktuelt å benytte data 
innsamlet i nasjonale og/eller regionale revmatologiske registre. Et kunnskapssenter av denne 
type skal ikke ha direkte behandlingsansvar rettet mot brukerne. Hospitering og individuell 
rådgivning av helsepersonell ansees derfor ikke relevant i regi av et slikt senter.  
 
• Faglige retningslinjer: Innen revmatologisk virksomhet har man de siste 10 årene fått 

nye og mer potente ”biologiske” legemidler. Disse benyttes stadig mer i behandlingen av 
de ulike inflammatoriske sykdommene. Innføringen av disse legemidlene har i stor grad 
endret faget. Mange pasienters hverdag og utsikter har ved hjelp av disse medikamenter 
blitt dramatisk forbedret. Det er imidlertid viktig at slike behandlingsmidler blir benyttet 
og styrt etter de beste og mest oppdaterte kilder til kunnskap.  
 
Nye behandlingsprinsipp har vist oss at det er mulig å ha helt andre mål for behandlingen 
enn tidligere. Målet er ikke bare å lindre og bremse den ødeleggende sykdomsprosessen, 
men å stoppe sykdommen, dvs få den i remisjon. Dette har bl.a ført til økt behov for bruk 
av billeddiagnostikk (som dokumentasjon av sykdomsaktivitet ved ultralyd, røntgen og 
MR) og skjerpet krav til dokumentasjon av behandlingseffekt. Det kan virke 
uhensiktsmessig og ineffektivt om alle behandlings- og kontrollrutiner i stor grad skal 
utvikles på hvert enkelt behandlingssted, slik tilfellet er i dag. I en slik sammenheng kan et 
kompetansesenter være et senter med særskilt ansvar for løpende oppdatering av kunnskap 
om best praksis innenfor fagområdet. Videre utarbeidelse av faglige retningslinjer og 
”metodebøker” for behandling og oppfølging av pasienter med ulike diagnoser, med tanke 
på utvikling av nasjonale standarder for best praksis. Forutsatt en geografisk riktig 
fordelt ressurstilgang vil dette kunne bidra til at behandlingstilbudet blir likere og bedre 
for alle pasienter, uavhengig av bosted. 

 
• Det tverrfaglige arbeidet rundt revmatologiske pasienter stiller krav til spesialutdanning 

av ulike typer helsepersonell. Det har de senere år også vært en forskyvning av 
arbeidsoppgaver mellom profesjoner, hvilket medfører at andre personellgrupper enn 
leger i økende grad involveres i kontrollopplegg. Som eksempel kan nevnes at sykepleiere 
i samarbeid med lege, ofte foretar leddstatus og skriver journalnotater ved 
dagavdeling/poliklinikk. Dette stiller krav til spesialkompetanse. Et samarbeid om 
opplæring av helsepersonell på landsbasis, styrt fra et kompetansesenter, vil være nyttig, 
resurssparende og medvirke til kompetansespredning.  

 
• Mer poliklinisk og dagbasert behandling: I de senere år har en stor del av behandlingen 

og oppfølgingen av revmatologiske pasienter endret seg fra lengre sykehusinnleggelser til 
dagbehandling og poliklinikk. Dette skyldes både de nye og mer effektive 
medikamentene, samt behov for og ønske om mer effektiv drift. En stor andel av 
pasientene er friskere og har ikke i samme grad behov for sykehusopphold i senger. 
Utøvelse av faget i en poliklinisk / dagbehandlingsramme er faglig minst like krevende og 
kravet til kompetanseutvikling og formidling større. Her vil et kompetansesenter bli en 
styrke for det utviklingsarbeid som ofte er nødvendig på lokalt nivå.  

 
• Samarbeid med primærhelsetjenesten: Retningslinjer for behandling av de vanligste 

muskel- og skjelettplager og utvikling av nasjonale anbefalinger for kontrollopplegg av 
pasienter på sykdomsmodifiserende behandling, vil heve kvaliteten på 
spesialisthelsetjenesten. Dessuten vil dette kunne bidra til kunnskapsoverføring til 
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fastleger og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten. Dette vil i sin tur kunne bidra til 
færre henvisninger og dermed kortere ventetid for polikliniske konsultasjoner og 
innleggelser ved revmatologiske avdelinger.  

 
Oppsummerende anbefaling vedr tjenester rettet mot helsepersonell og annet 
fagpersonell:  
 
Et kompetansesenter for leddgikt og beslektede sykdommer bør ha ansvar for: 
• å være oppdatert på det nyeste innen diagnostisering og behandlingsmetoder 
• å utvikle faglige retningslinjer på nasjonalt nivå, utdanningsprogram og 

informasjonsmateriell til fagmiljøet og pasienter 
• å sikre kompetanseoppbygging innenfor fagfeltet ved kursvirksomhet, ulike former for 

publikasjoner, og bidrag til lærebøker  
• å formidle av ny kunnskap og sikre kompetansespredning både til revmatologiske enheter 

innenfor sykehusene og til kommunehelsetjenesten  
  
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres pårørende 
(hele landet) 
Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. nettside), 
individuell veiledning/rådgiving. 
 
Arbeidsgruppens vurdering: 
De daglige tjenestene (behandling, opplæring, rehabilitering) direkte rettet mot pasientene må 
fortsatt dekkes av de lokale avdelinger innen de regionale foretakene uten omfattende 
formalisert samarbeid. Det er viktig at behandlingen skjer med nærhet til hjelpeapparatet i 
primærhelsetjenesten. Et eventuelt kompetansesenter skal altså bidra til å bedre det lokale 
tilbudet og må IKKE føre til en sentralisering av behandlingstilbudet. Et unntak er 
barnerevmatologi som i stor grad er – og bør være sentralisert til Rikshospitalet.  
 
Dagens tilbud til revmatikerne er etter gruppens oppfatning ikke likeverdig fordelt i landet, og 
ressursene er heller ikke tilstrekkelige i omfang. Et kompetansesenter vil ikke alene kunne 
løse de geografiske skjevhetene i de behandlingstilbud som vi ser i dag, noe som 
interpellanten helt riktig påpeker. På den annen side vil et kompetansesenter gjennom 
kartleggingsarbeid og strategiplanlegging kunne sammenlikne foretak og gi tyngde til den 
evaluering av kapasiteten i de lokale tilbud som fagmiljøet nødvendigvis selv må være med på 
å vurdere. Det vil derfor kunne være en nyttig pådriver for et bedre geografisk fordelt tilbud 
til pasientene. Ved at det etableres standarder for god kvalitet i behandlingstilbudet, vil det 
også tilligge et kompetansesenter å gi retningslinjer for hva som kreves av ressurser for at 
behandlingstilbudet skal bli likeverdig i hele landet. 
 
Spesialisthelsetjenesteloven fastslår at en av helsetjenestens viktigste oppgaver er å drive 
opplysningsarbeid til brukerne som gruppe. Et samarbeid om utvikling av pasientskoler, 
informasjonsmateriell, internettsider og kvalitetssikring av disse kan drives gjennom et 
kompetansesenter med desentralisert struktur. En slik samordning vil være nyttig og 
ressurssparende. 
 
Oppsummerende anbefaling vedrørende tjenester rettet mot pasienter/brukere som 
enkeltperson eller gruppe, og deres pårørende: 
Et kompetansesenter for leddgikt og beslektede sykdommer skal  
• ikke ha ansvar for individuell behandling eller opplæring av pasienter/brukere  
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• ha ansvar for å etablere en nasjonal plan, med standarder for nødvendige ressurser for å gi 
et godt tilbud til pasienter med revmatiske sykdommer  

• ha ansvar for å utvikle og kvalitetssikre informasjonsmateriell, internettsider og 
pasientskoler. 

  
C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
Arbeidsgruppens vurdering: 
Et kompetansesenter bør ha et klart mandat, særlig for det vitenskapelige arbeidet, i forhold til 
å forsøke å besvare sentrale forskningsspørsmål med bred interesse, og i mindre grad 
gjennomføre prosjekter med avgrensede, egendefinerte problemstillinger. 
Forskningsoppgavene må ha et klart nasjonalt perspektiv. Ved gjennomføring av  
vitenskapelige studier bør alle foretak inviteres til å delta. Forskningsaktiviteten bør videre 
styres av en styringsgruppe med representanter fra alle de fire helseregionene.  
Det revmatologiske fagmiljøet har over flere år arbeidet med å få opprettet et register for 
leddgikt og beslektede sykdommer som grunnlag for kompetanseutviklingen innen 
revmatologi, i første omgang med fokus på biologisk behandling. Skal en lykkes med å 
nyttiggjøre seg de data som et slikt nasjonalt register samler inn, er det behov for et 
kompetansemiljø. Vi mener at et nasjonalt kompetansesenter bør drive forskning på områder 
som er relevante for pasientbehandlingen, bl.a. på bakgrunn av data registrert i nasjonale 
registre. Som tidligere nevnt er det særlig viktig at kompetansesenteret har som oppgave å 
spre og formidle oppdatert kunnskap til andre avdelinger og miljøer. Slik kunnskap bør også 
søkes formidlet til primærhelsetjenesten - slik det også ble nevnt i interpellasjonsdebatten. 
Dette vil sikre tidlig diagnostikk og bedre behandling til pasientene.   
 
En viktig forutsetning må være at det etableres strukturer og et økonomisk fundament som 
virker desentraliserende slik at eierskapet til et kompetansesenter styrkes innen fagmiljøet. En 
mulig struktur kan være som skissert i Figur 1, med regionalt tilknyttede medarbeidere f.eks 
ved deltidsstillinger ved universitetsavdelinger. Slike lokale representanter kan delta aktivt 
innen regional kompetansespredning, forskning og tilrettelegging for kvalitetssikring. 
 
Oppsummerende anbefaling vedr forskning, fag- og metodeutvikling: 
Et eventuelt kompetansesenter vil kunne  
• synkronisere og samordne forskning med et klart nasjonalt perspektiv 
• høyne forskningskompetansen i miljøet generelt 
• drive registerforskning 
• drives mest hensiktsmessig som et nettverksamarbeid mellom regionalt tilsatte 

medarbeidere 
 
 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Arbeidsgruppens vurdering: 
Et nasjonalt kompetansesenter vil ha en viktig rolle i å sikre en best mulig kvalitet i de 
tjenester som tilbys ved de ulike avdelinger i landet. Dette kan oppnås gjennom utvikling av 
faglige retningslinjer for behandling og oppfølging av pasienter.  Etableringen av et 
kompetansemiljø rundt et landsomfattende behandlingsregister vil i vesentlig grad legge et 
grunnlag for bedret kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling.  
 
Oppsummerende anbefaling vedr kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling: 
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Det er et behov for å koordinere datainnsamling (registerforskning) som kan bidra til å 
vurdere om behandlingsretningslinjer følges opp og om det er store avvik i 
behandlingstilbudet rundt i landet. 
 
 
2. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar på ovennevnte: 

Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for leddgikt og andre revmatiske 
sykdommer?  

Arbeidsgruppen mener at det bør opprettes et nasjonalt kompetansesenter for leddgikt og 
beslektede sykdommer, forutsatt at dette opprettes som en desentralisert modell der ressursene 
og mandatet sikrer ansettelse av representanter fra alle de fire regionale helseforetakene og et 
nært samarbeid med brukerorganisasjonene og fagmiljøet representert ved den fagmedisinske 
forening. 

Det må utvikles nye former for samarbeid f. eks. i form av medvirkning og partnerskap. 
Arbeidsgruppen anbefaler en modell der det opprettes et kompetansesenter ved en 
revmatologisk universitetsavdeling med relevante kvalifikasjoner, men at en andel av de som 
har sin ansettelse / tilhørighet til kompetansesenteret er regionalt tilknyttede og med daglig 
arbeid ved andre (universitets-)avdelinger. Disse skal da ha definerte oppgaver i forhold til å 
ivareta kompetansesenterets samlede funksjoner (f.eks bistå med kompetansespredning 
regionalt / lokalt, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring av praksis gjennom ulike tiltak).  

Et kompetansesenter bør sees i sammenheng med bestrebelsene fra Norsk revmatologisk 
forening og fagmiljøet ellers med å få opprettet et register for leddgikt og beslektede 
sykdommer som grunnlag for kompetanseutviklingen innen revmatologi. 

Det anses som svært viktig at kompetanseutvikling på de sjeldne revmatiske sykdommene 
skjer der denne kompetansen er lokalisert i dag. Gjennom nettverkssamarbeid og 
registerforskning kan disse spesielle fagmiljøene likevel være knyttet opp mot et nasjonalt 
kompetansesenter. Kjerneområdet for et nasjonalt kompetansesenter i revmatologi bør være 
der hovedtyngden av pasientene ligger i faget, dvs pasienter med revmatiske leddsykdommer. 

Hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 

Et nasjonalt kompetansesenter vil kunne 

• sørge for kompetanseheving innen diagnostisering og behandling av revmatiske 
sykdommer ved alle revmatologiske avdelinger i landet, forutsatt at det også rettes tiltak 
mot kapasitet og ressursfordeling. 

• kvalitetssikre at nivået på pasientbehandlingen holder samme standard i hele landet 

• koordinere datainnsamling og drive registerforskning som kan bidra til å vurdere om 
behandlingsretningslinjer følges opp og om det er store avvik i behandlingstilbudet rundt i 
landet 
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• utarbeide handlingsplan for fagfeltet revmatologi 

• synkronisere og samordne forskning med et klart nasjonalt perspektiv 
 
Hvor bør et slikt kompetansesenter etableres? 
Arbeidsgruppen har ingen sterke preferanser til lokalisasjon, men er enstemmig i 
oppfatningen om en desentralisert modell der eierskapet til senteret styrkes. Revmatologien 
har en lang tradisjon for å engasjere seg i rehabilitering. Faget har også et eget 
kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmets sykehus. 
Rehabilitering starter med best mulig behandling, slik at rehabiliteringstenkningen bør i større 
grad fokuseres mot god behandling. En samordning mellom det nåværende 
kompetansesenteret for rehabilitering og det påtenkte for leddsykdommer bør overveies 
utredet.  
 
 
3. Navn på kompetansetjeneste 
Gitt at utredningsgruppen anbefaler opprettelse av en nasjonal kompetansetjeneste er det 
ønskelig med forslag til et kort navn på tjenesten, der navnet er mest mulig dekkende i forhold 
til kommende oppgaver og drift. 
Nasjonalt kompetansesenter for revmatiske leddsykdommer (NKRL) 
 
4. Oppsummerende anbefalinger 
Arbeidsgruppen støtter forslaget om opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for å bygge 
opp fagmiljøets kompetanse praktisk, organisatorisk og vitenskapelig. Dette vil kunne bidra til 
å sikre at pasienter med revmatiske leddsykdommer får et kvalitetsmessig likt tilbud, 
uavhengig av hvor i landet de bor. 
 
Anbefalingen forutsetter  
1. at senteret blir organisert som et nettverkssamarbeid der hver helseregion er representert 

med en stilling (regionalisert bemanning) 
2. at kompetansesenter sees i sammenheng med bestrebelsene fra Norsk revmatologisk 

forening og fagmiljøet ellers med å få opprettet et register for leddgikt og beslektede 
sykdommer som grunnlag for kompetanseutviklingen innen revmatologi.  

3. at eksisterende kompetansemiljø for de sjeldnere revmatologiske tilstander, som 
barnerevmatiske sykdommer, vaskulitter og bindevevsykdommer opprettholdes 

4. et tett samarbeid med pasientorganisasjonene. 
 

 



 



Rapport utredningsgruppen: 

Nasjonalt kompetansesenter for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) 

II. Mandat 
Utredningsgruppens oppgave er ikke å ta stilling til om den aktivitet som foregår ved 
Nasjonalt kompetansesenter for gastroenterologisk ultralyd skal videreføres. Hovedformålet 
med rapporten fra utredningsgruppen er å gi et beslutningsunderlag for å avgjøre om 
aktiviteten i kompetansesenteret i nåværende eller endret form skal videreføres som nasjonalt 
kompetansesenter i et femårs perspektiv. Selv om det ut fra nåværende aktivitet og fremtidige 
nasjonale behov ikke skulle være aktuelt å videreføre status som nasjonalt kompetansesenter, 
kan det være vel begrunnet at hele eller deler av virksomheten (f. eks. forskning på høyt nivå 
som drives i ett HF) likevel skal fortsette.  
 
Arbeidet skal skje på grunnlag av de kriterier for nasjonale kompetansesentre som er gitt av 
HOD i rundskriv I-19/2003 og i brev av 17. 3.2008 (s. 9-14). Hovedpunktene er gjengitt i 
innledningen over (avsnitt I-2), og disse to dokumenter er vedlagt. 
 
Rapporten utformes så kortfattet som mulig, helst innenfor 10 A4-sider. Den kan godt 
uformes ved at vurderinger flettes inn mellom de momenter og spørsmål som står nedenfor, 
etterfulgt av en supplerende kommentar i fritekst. 
 
Frist for arbeidet: Senest innen 11. mai 2009.  
Utredningen skal sendes til nasjonaletjenester@ihelse.net  
 
Rapport fra arbeidsgruppen 
 
Bakgrunn Å beskrive aktiviteten ved Nasjonalt kompetansesenter for gastroenterologisk 
ultralyd (NSGU) i Bergen med tanke på et beslutningsgrunnlag for en videreføring av 
aktiviteten de neste fem årene. 
Gruppen valgte å starte med en gjennomgang i kompetansesenteret i Bergen. Leder, professor 
Svein Ødegaard hadde på forhånd sendt ut relevant informasjon til gjennomgang og 
forberedelse. Dette ble gjennomgått og diskutert under møtet. 
Den senere kontakten mellom gruppemedlemmene har blitt holdt via e-post og telefon. 
 
Tistede på Haukeland universitetssykehus mandag 27.4.2009 kl 13 – 16 

Svein Ødegaard, professor/leder NSGU, Bergen 
 Marit Olstad, overlege radiologisk avd, St Olav, Trondheim 
 Stig Norderval, overlege gastrokir avd UNN, Tromsø 
 Truls Hauge, overlege gastromed avd, Oslo univ sykehus, Ullevål - leder 
 
Program 27.4.2009 

Gjennomgang av mandat og konstituering av gruppen 
 Presentasjon av Kompetansesenteret v/Svein Ødegaard 
 Gjennomgang av spørsmål nedenfor 
 Senterets planer for fremtiden 
 Oppsummering og konklusjoner 
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1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt 
kompetansesenter de siste tre år i forhold til:  

 
 A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

Nasjonalt kompetansesenter for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) i Bergen 
organiserer en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet. Denne er rettet både mot 
studenter integrert i medisinstudiet, innad i egen institusjon, i form av lokale, 
nasjonale og internasjonale møter og kongresser. Det arrangeres årlige kurs i 
gastrointestinal ultralyd for spesialistkandidater, hvert annet år også i endoskopisk 
ultralyd (EUS).  

Etter avtale kan leger, sykepleiere, eventuelt også andre faggrupper hospitere ved 
senteret som kan bistå med individuelle veiledningsprogrammer. Av andre faggrupper 
inngår bl.a. fysikere, matematikere, ingeniører og personer som arbeider innen 
distribusjon av ultralydutstyr. 

Ved at leger i spesialistutdannelsen ved Haukeland universitetssykehus tidlig 
konfronteres med gastrointestinal ultralyd, vil de ta metoden med seg videre til andre 
sykehus og andre deler av landet. Også praktiserende spesialister og allmennleger i 
Norge har fått sin hele eller deler av sin ultralydopplæring ved senteret. På denne 
måten har kompetansesenteret formidlet interesse og kunnskap til en rekke andre 
fagmiljøer rundt i landet. 

Kompetansesenteret har også laget guidelines for EUS i regi av den europeiske 
ultralydforeningen og bidrar på denne måten til en kvalitetssikring, i seg en bekreftelse 
på senterets solide faglige posisjon. En av senterets leger (professor Gilja) er leder for 
utdannelseskomiteen i den europeiske ultralydforening og senterets leder (professor 
Ødegaard) er seniorrådgiver for den amerikanske ultralydforening.  

To lærebøker i gastrointestinal ultralyd (begge engelskspråklige) har blitt skrevet og 
utgitt etter 2005, den tredje utgis i løpet av våren på norsk, beregnet for alle 
yrkesgrupper med interesse for faget. NSGU har en egen nettside. 

Vurdering: NSGU organiserer en omfattende opplæring rettet mot helsepersonell 
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

  
  

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 
Det mottas ca 1000 pasienter årlig til utredning med gastrointestinal ultralyd. Forut for 
prosedyren informeres pasientene grundig. Til slutt oppsummeres funn og mulige 
implikasjoner for eventuell videre utredning og behandling.  

Det utføres en rekke spesielle ultralydundersøkelser av pasienter med 
motilitetsforstyrrelser i fordøyelseskanalen. Disse metodene er enda ikke tilgjengelige 
ved andre norske sykehus, men ser ut til å bli en del av den gastroenterologiske 
diagnostikk ved flere sykehus på noe sikt.  

Denne virksomheten skiller seg fra utredning og behandling rettet mot pasienter som 
selv skal drive egenkontroll / behandling, eksempelvis ved diabetes. Da 
gastrointestinal ultralyd i mindre grad anvendes i screening, er det også mindre aktuelt 
å informere om metodene til pasientgrupper/organisasjoner. Den store kliniske 
aktiviteten medfører at pasienter får en direkte nytte av Kompetansesenteret. 



Vurdering: NSGU mottar årlig et stort antall pasienter til spesialistvurdering 
innenfor gastrointestinal ultralyd  

 
 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling (2006-8) 
  

De siste tre årene har NSGU publisert ca. 50 artikler i internasjonale fagtidsskrift.  I 
gjennomsnitt har det de siste tre årene arbeidet 4-5 stipendiater ved senteret. Antall 
doktorgradsavhandlinger ligger på 1-2 årlig. I 2008 var det registret 9 pågående 
forskningsprosjekter. Enkelte studier er også baserte på dyreeksperimentelle studier. 
Det er etablert et internasjonalt forskningssamarbeide med topp internasjonale 
forskningsmiljøer i Seattle, Adelaide og Utrecht.  En kontinuerlig fagutvikling pågår 
ved utveksling av eksperter med de nevnte internasjonale miljøene, men også med 
andre internasjonale fagmiljøer. 
Den største aktiviteten er knyttet til metode- og teknologiutvikling, i hovedsak for å 
kunne bedre diagnostikk, i mindre grad for å utvikle og etablere 
intervensjonsprosedyrer. Her er det spesielt etablert et solid tverrfaglig samarbeid med 
teknologimiljøer både i Bergen og Trondheim. Spesielt må samarbeidet innenfor det 
såkalte MedViz nevnes. MedViz er et bergensbasert visualiseringsprogram som er 
forankret både i Helse-Bergen/HelseVest, Christian Michelsen Research og 
Universitetet i Bergen. Dette tar sikte på å føre fagmiljøer som arbeider med 
bildediagnostikk tettere sammen. En av legene (Gilja) arbeider for tiden 50% som 
leder i dette prosjektet.  

 
Vurdering: NSGU står for en omfattende metode- og teknologiutvikling med en stor 
forskningsaktivitet. Samarbeidet er organisert både mot lokale, nasjonale og 
internasjonale fagmiljøer. 

 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
 

Den største daglige aktiviteten er av naturlige grunner knyttet opp mot de store 
institusjonene og sykehusavdelingene som er lokalisert i Bergen. Det er daglig et tett 
samarbeide med kirurgiske avdelinger (innen både EUS, rektal og peroperativ 
ultralyd) med bl.a. felles phD stipendiater, samarbeide med lungeavdelingen særlig 
innenfor intervensjons-EUS, og med onkologisk avdeling for staging av svulster og 
biopsitaking av disse. Samarbeidet med kirurgene omfatter diagnostikk og forskning 
innen ultrasonografisk avbildning og intervensjon ved sykdommer i hele 
fordøyelsessystemet. Innad i medisinsk avdeling (hvor NSGU er forankret) utføres 
daglig en rekke spesialundersøkelser både innen klinisk diagnostikk og som ledd i 
forskningsprogrammer, for eksempel en etterundersøkelse av pasienter med 
gjennomgått Giardia-infeksjon, av pasienter med ikke-kardiologiske brystsmerter, 
spesialundersøkelser av pasienter med kroniske leversykdommer og 
betennelsestilstander i tarmen (Crohn’s sykdom, ulcerøs kolitt). Mange av disse 
pasientene er tilhørende andre helseforetak innen HelseVest (Stavanger, Helse Fonna 
og Helse Førde), men er også fra andre foretak. Ultrasonografisk avbildning med 
kontrast er en økende aktivitet særlig ved svulster i leveren. Det samarbeides meget 
godt med de radiologiske avdelinger ved evaluering av ulike bildemetoder brukt hver 
for seg eller i kombinasjon, dette for å finne den beste diagnostiske tilnærming ved 
kompliserte sykdommer.  



Det er et godt samarbeid med så vel enkeltpersoner som faggrupper i andre 
helseforetak. Ved kurs og forskningsprosjekter er det god ”flyt” over foretakenes 
grenser av forelesere og forskere. En overlege i Aalesund (dr. Lihaug Hoff) har utført 
et omfattende forskningsarbeide innen gastroenterologi. Endoluminal ultralyd i 
kombinasjon med andre teknikker har blitt kombinert i et instrument for undersøkelse 
av spiserørets fysiologi/patofysiologi. En antar at det blir disputas i 2009. Videre 
samarbeides det med avdelinger i Stavanger innen EUS og med Trondheimsmiljøet 
(Professor Bjørn Angelsen, NTNU/SINTEF) innen en ny ultralydteknologi (SURF). 
Dette er en metode som ser ut til å kunne gi bedre ultralydbilder både ved utvendig og 
innvendig ultralyd. NSGU deltar også i opprettingen av en nasjonal forskerskole i 
ultralyd (basis i Trondheim) hvor fysiker, prof. dr. philos. Knut Matre, UiB 
representerer kompetansesenteret for gastroenterologisk ultrasonografi. For øvrig har 
samarbeidet vært godt med enkeltpersoner og mindre miljøer i Oslo, Kristiansand, 
Tromsø, Levanger, Aalesund, dette være seg både gastroenterologer, radiologer, 
kirurger, ingeniører, fysikere m.fl.  

Det er av ulike årsaker vanskeligheter knyttet til samarbeide med andre helseforetak 
fordi NSGU har liten bemanning og manglende økonomi. Personene som arbeider ved 
senteret er i stor grad opptatt med mange lokale arbeidsoppgaver som vanskeliggjør 
ekspansjon. For øvrig er det fagpolitiske så vel som andre politiske helsebeslutninger 
som innvirker på mulighetene til å nå inn i andre helseforetak. 

NSGU er et satsningsområde innefor Helse-Vest. Gastromedisinsk avdeling og senere 
hele fagmiljøet ved Haukeland universitetssykehus har bidratt til etablering og senere 
utvikling av Kompetansesenteret. En kontinuerlig kvalitetskontroll og støtte fra 
fagmiljøet har gjort det mulig å videreutvikle miljøet. 

Svært viktige kvalitetskontroller finner sted ved utallige publikasjoner i internasjonale 
fagtidskrift, lærebøker, undervisning/foredrag, utveksling av eksperter, fag- og 
forskningssamarbeide, forskjellige fagrapporter, årsrapporter.  

NSGU har en egen styringsgruppe bestående av fem persjoner (avdelingsdirektøren 
ved Medisinsk avdeling, lederen for senteret, lederen av MedViz, fysiker ved UiB, 
leder av Ferdighetssenteret ved Helse-Bergen/UiB). Det sendes årlig rapport til 
regionale og sentrale myndigheter og til referansegruppen (personer fra alle 
helseforetak i Norge) som ble oppnevnt ved senterets start i 2001. 

Vurdering: Kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling er godt ivaretatt. 
 
 

2. Behov for - og alternativer til - et nasjonalt kompetansesenter nå og i 
et femårs perspektiv 
Det vises til avsnitt I-2, I-3 og I-4 i innledningen 
Gastrointestinal ultralyd er et stort fagområde som inkluderer en rekke forskjellige 
prosedyrer for både diagnostikk og intervensjon/terapi. I Norge utføres de fleste 
transabdominale ultralydprosedyrer av radiologer, men også av gastroenterologer. 
Spesielle transabdominale ultralydundersøkelser som er knyttet opp mot enkelte 
sykdommer utføres av gastroenterolger med kunnskap innen dette fagområdet. 
Endoskopisk ultralyd (inklusive laparoskopisk og rektal ultralyd) utføres hovedsakelig 
av gastroenterologer og gastrokirurger.  
 
 



Utvikle og heve kvaliteten på helsetjenestene 
Ved å implementere gastrointestinal ultralyd i medisinstudiet i Bergen, som 
diagnostisk prosedyre i akuttmottak og kliniske avdelinger, bidrar NSGU til at ultralyd 
som metode anvendes mer i diagnostikk. I resten av landet anvendes ikke metoden like 
aktivt. På litt sikt vil erfaringer fra Kompetansesenteret kunne være en pådriver i dette 
arbeidet. Den tekniske utvikling av små og bærbare ultralydapparater gjør at denne 
teknikken blir svært anvendelig både ved sykesengen, i akuttmottak, poliklinikker og i 
sengeavdelingene. Dette vil kunne spare mange henvisninger til annen avdelig, korte 
ned ventetid og være økonomisk gunstig. Dette vil i tiden som kommer kreve en 
betydelig innsats undervisningsmessig. 

 
Forskning og fagutvikling 
Dette er omtalt tidligere. Her nedlegger NSGU et betydelig arbeid spesielt innenfor 
metode- og teknologiutvikling. Viktige nasjonale og internasjonale nettverk er 
etablert. 

 
Involvere andre fagmiljøer 
NSGU involverer spesielt lokale fagmiljøer på en forbilledlig måte, noe som kommer 
pasientene direkte til nytte. Innenfor metode- og teknologiutvikling har man spesielt 
sett nytten av å samarbeide med teknologimiljøer for fremtidig metodeutvikling.  
Ved å utdanne leger med ultralydkompetanse foregår en spredning av kunnskapen til 
andre deler av landet og således en nasjonal kompetanseoppbygging. Leger og annet 
helsepersonell som har hospitert i Bergen har fått hjelp til å ta opp gastrointestinal 
ultralyd, dessuten muligheter til videre fagutvikling. Det å kunne ha et slikt åpent 
fagmiljø å henvende seg til er helt nødvendig for oppbygging av kompetanse andre 
steder. En rekke kurs, faglitteratur inklusive lærebøker og bidrag i ulike nasjonale 
møter fører til kompetanseoppbygging innenfor gastrointestinal ultralyd.  

 
I-4 Dynamikk og prioritering 

 
Behov og alternativer nå og i et femårs perspektiv 
Er det fortsatt behov for et Nasjonalt kompetansesenter for gastroenterologisk ultralyd 
ut fra de kriterier for aktiviteten ved slike kompetansesentre som er fastlagt av HOD? 

 
Gastrointestinal ultralyd er et stort fagområde i rask utvikling med stadig nye 
anvendelsesmuligheter. Innenfor transabdominal ultralyd utvikles nye metoder som 
kan få viktig klinisk betydning eksempelvis innenfor funksjonelle mage-
tarmsykdommer. Videre vil utvikling innen IT kunne bidra til bedre metoder innenfor 
kreftdiagnostikk eksempelvis i bukspyttkjertel og lever (inkluderer også 
kontrastultralyd). Denne type ultralyd kan dessuten være til stor hjelp i den kliniske 
hverdag (”bedside”), noe NSGU har fokusert på. En slik implementering vil kreve 
ytterligere opplæring, kanskje helst integrert i grunn- og spesialistutdannelsen. Så vidt 
arbeidsgruppen kjenner til er dette ikke ivaretatt tilfredsstillende utenfor Bergen.  
Nasjonale retningslinjer for bedømning av kreft /”staging” i spiserør og magesekk 
hvor endoskopisk ultralyd (EUS) inngår, finnes (NGICG). 
Finnålsaspirasjon/vevsprøver ved hjelp av EUS finner økende betydning innenfor 
kreftdiagnostikk. Terapeutisk/intervensjonell EUS befinner seg i startfasen, men er 
allerede etablert for behandling av abscesser beliggende nær fordøyelseskanalen. 
Fremtidsperspektiv innenfor lokal kreftbehandling (målrettet behandling) diskuteres i 
internasjonale fagmiljøer og her vil ultralyd kunne være en viktig teknikk både til å 



synliggjøre for eksempel svulster, styre terapeutiske og diagnostiske agens samt 
frigjøre disse når de når sitt mål (knusning av transportbobler for medikamenter, 
antistoffer etc.). Prosedyrene er svært personavhengige, således er det nødvendig med 
en god opplæring.  
Denne fagutviklingen må sikres også for norske pasienter.  
 
Gruppen mener derfor at det er et klart behov for et NSGU også i de nærmeste fem 
årene. 

 
 Konkrete oppgaver 

• Å implementere gastrointestinal ultralyd sterkere i den kliniske hverdag. Den tekniske 
utvikling med små, bærebare ultralydmaskiner har allerede synliggjort ultralydens 
potensiale som et pasientnært klinisk hjelpemiddel (et ”bildegivende stetoskop og 
forlenget manuell palpasjon”). Dette omfatter særlig transabdominal ultralyd, men 
også EUS (diagnostisk og terapeutisk) vil bli mer vanlig i kombinasjon med 
endoskopiske rutineprosedyrer. EUS og ultralyd er således i mange land en del av det 
gastroenterologiske laboratorium og også et krav for spesialistgodkjennelse.  

• Spre kunnskap om og implementere nye metoder innefor gastrointestinal ultralyd som 
kan være viktige for pasienter. Dette innebærer også opplæring av helsepersonell. 

• Sikre pasientene et likeverdig tilbud for utredning av mage-tarm kreft ved ”staging” 
basert på EUS ved kompetanseoppbygging. 

• Bidra til oppbygging og utvikling innenfor intervensjonell/terapeutisk ultralyd, både 
transabdominal og via EUS. Den teknologiske utvikling og avanserte 
bildebehandlingssystemer gjør det mulig å kombinere forskjellige medisinske 
avbildningsmetoder. Ultralyd/EUS har vist seg nyttig i kombinasjon med CT/MR/PET 
for å kombinere små detaljer med oversiktsavbildning. Dette har betydning for 
detaljert planlegging av behandling. 
 

 
Behovet for tjenester de neste fem år 

• Det antas å bli et økende behov for gastrointestinal ultralyd i de kommende fem årene. 
Denne type ultralydbaserte teknikker vil sannsynligvis bli enda viktigere innenfor 
kreftdiagnostikk, men også for bedre å kunne avklare tilstander der annen type 
utredning ikke gir avklaring.  

• Endoskopisk ultralyd er i dag viktig i utredning av ulike tilstander, spesielt til 
”staging” av svulster for bedre å kunne vurdere videre behandling. Dette inkluderer 
også finnålsaspirasjon/biopsi. 

• Intervensjons/terapeutiske prosedyrer er i startfasen, og vil sannsynligvis bli svært 
viktige fremover. 

• Kompetanseutviklingen i RHFene vil kunne ha stor nytte av et NSGU for å kunne 
bygge opp fagområdet på nasjonalt nivå, både klinisk og forskningsmessig, slik at 
pasientene får likeverdige tilbud. 

 
 
 
 
Hva kan styrkes 



NSGU innehar i dag en nødvendig funksjon for norske pasienter og fagmiljø. I forhold 
til en meget beskjeden økonomisk støtte fra Staten utføres et stort og viktig arbeid.  
 
Følgende forhold foreslås styrket:   

• Et forutsigbart budsjett som klart bør styrkes med de neste to punktene 
• Etablering av et sekretariat som lettere/bedre kan koordinere henvendelser, 

kursvirksomhet, kontakter utad mot andre fagmiljøer, etc. Et slikt sekretariat vil 
også kunne stå for oppgradering av hjemmesiden regelmessig. Samhandlingen 
med andre norske og utenlandske fagmiljøer vil bli styrket med bedret 
elektronisk kommunikasjon. Dette vil bidra til at NSGU sine tjenester blir lettere 
tilgjengelige og at nødvendig oppdatert informasjon kommer ut. 

• Fagutviklingssykepleier. Spredning av kompetanse er også viktig til sykepleiere og 
annet helsepersonell som er involvert i prosedyrene, spesielt innefor EUS. En egen 
fagutviklingssykepleier vil kunne være en svært viktig ressurs til dette formål. 

• Styrke samarbeidet mot radiologi og andre relevante miljøer innenfor gastrointestinal 
ultralyd, spesielt i forhold til nye metoder og teknologi. 

• Fagområdet er allerede stort, mindre ultralydmiljøer finnes flere steder i landet. Ved å 
knytte slike miljøer tettere mot kompetansesenteret (”satelitter”), vil dette kunne være 
gunstig i forhold til intensjonene bak nasjonale kompetansesentra. Det vil også kunne 
bidra til en sterkere fagutvikling i andre regioner innenfor gastrointestinal ultralyd, 
inklusive klinisk forskning. Dette må også ses i sammenheng med synergieffekter i 
forhold til NSGU. 

 
 
 
 
Oslo 8. mai 2009 

 
 
            Marit Olstad, Trondheim 
            Stig Norderval, Tromsø 
      Svein Ødegaard, Bergen 
      Truls Hauge, Oslo, leder 
 

 
 



Kompliserte rygglidelser 

Utredningsgruppe for landsfunksjon, Helse Midt-Norge 

Utredningsgruppen 

Rolf Riise overlege Ortopedisk avdeling RH (leder) 

Øystein P. Nygaard overlege, professor dr.med. Nevrokirurgisk avdeling/Nasjonalt senter for 

spinale lidelser St. Olavs Hospital 

Kay Muller Overlege PhD Nevrokirurgisk avdeling UNN 

John-Anker Zwart overlege professor dr.med. Nevrologisk avdeling UUS/UiO 

(universitesrepresentant) 

Elisabeth Berge brukerrepresentant 

Corinna Vossius overlege Nevrologisk avdeling SUS 

Utredningsgruppen har oppnådd konsensus 

Mandat

Det vises til mandat utsendt på mail 27/3 09 fra Nasjonale tjenester, prosjektsekretariatet v/ 

Sølvi Lerfald  (nasjonaletjenester@ihelse.net)

Gruppen har valgt å svare på mandatets punkter fortløpende. 

1. Vurdering av om, og i så fall for hvilke grupper det bør videreføres en nasjonal 

behandlingstjeneste

Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser (NSSL) innehar en landsfunksjon for kompliserte rygg 

og nakkelidelser. Senteret har både landsfunksjons- og kompetansesenter- oppgaver. 

Kirurgisk kompetanse og god klinisk utredning kombinert med vitenskapelig kompetanse er 

nøkkelfunksjoner for å kunne ivareta nevnte funksjoner. Alle stillinger ved senteret er 

deltidsstillinger. Dette er en krevende organisasjonsstruktur, men likevel anses 

nødvendigheten av å drive klinisk virksomhet innen sitt respektive fag som en absolutt 

forutsetning for å kunne tilby god utredning og behandling kombinert med å drive opplæring 

og god klinisk forskning. Mangelen på profilerte fagpersoner med samtidig vitenskapelig 

kompetanse er en av de største utfordringer for å etablere denne type fagmiljø. Senteret har 

en utfordring i å utvikle et slikt fagmiljø med begrensede menneskelige ressurser og stadig 

strengere økonomiske rammer. 

Bemanning 2009

Nasjonalt senter for spinale lidelser har totalt 2,75 årsverk, inkludert en 90% stilling som 

sler
Tekstboks
GRUPPE 1438 sider, inkl. vedlegg med aktivitetsoversikt.



forskningskoordinator (sykepleier) og en 50% stilling som pasientkoordinator (sykepleier). 

Senteret har følgende spesialiteter representert i deltidsstillinger: ortoped (25%), nevrokirurg 

(50%), fysikalsk medisin og rehabilitering (30%), nevrolog (10%) og manuellterapeut (10%). 

Senteret har totalt 5 vitenskapelige ansatte i stillingsandel 10-20%,  (3 professorater, 1 

førsteamanuensis og 1 amanuensis).  

Pasienter 2003-2008 

Nyhenvisninger 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Totalt 167 252 179 156 106 81
Nakke 89 170 108 83 29 24
Rygg 78 82 71 73 77 57

Avvist 46 87 54 41 17 15

Vurderte 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Totalt 116 201 180 169 114 97
Rygg 48 82 66 92 99 75

Nakke 68 119 114 77 15 22

Konsultasjoner  2003 2004 2005 2006 2007 2008

Konsultasjoner 221 363 315 273 153 161
Gj.snitt 1,91 1,81 1,75 1,62 1,34 1,66

Tabellen viser antallet mottatte henvisninger, antallet pasienter vurdert og kontrollert ved 
senteret og antallet totale konsultasjoner med gjennomsnitt (de fleste pasienter er undersøkt 
av mer enn en lege). På grunn av en viss ventetid fra henvisning til konsultasjon der ventetid 
kan overskride årsskifte vil summene for hvert år ikke nødvendigvis stemme overens.  

Pasienttilhørighet 

NSSL har undersøkt og behandlet pasienter fra alle fylker i løpet av perioden 2003-2008. 

Figuren viser pasienttilhørighet for 2008 fordelt på de fire regionale helseforetakene (RHF) 

Nyhenvisninger 2008
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Operativ virksomhet 

Pasienter som krever operativ behandling blir operert ved de respektive sengeavdelinger. 

Det er imidlertid utviklet et nært samarbeid mellom ortopeder og nevrokirurger med 

samarbeid rundt enkeltpasienter der dette er nødvendig. Tilgang på ultralyd med høy kvalitet 

og nevromonitorering med nevrofysiolog tilstede under operasjoner gjør at vanskelige 

operasjoner i og rundt medulla gjøres sikrere. I 2008 ble 23 pasienter ble operert, majoriteten 

ved St. Olavs Hospital, 4 pasienter ved andre sykehus og en pasient ved spesialsykehus i 

London. Type inngrep har variert fra rene dekompresjoner til omfattende fiksasjoner og 

innleggelse av ryggmargstimulator (DCS) for smertebehandling. 

Publikasjoner og abstrakts (vedlegg 1) 

Forskningsaktiviteten ved NSSL fremgår av vedlegg 1. Denne har vært økende i løpet av de 

senere år. Gjennomsnittlig antall innsendte abstracts i perioden 2003-2008 har vært 12 pr. år 

og antallet publiserte artikler 11 pr. år.  

Undervisning og formidling (vedlegg 2) 

De ansatte ved NSSL har bidratt med både intern og ekstern undervisning i tillegg til 

deltakelse i den obligatorisk medisiner-utdannningen innenfor sine fagområder: 

Bildediagnostikk, fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, nevrokirurgi, nevrologi og ortopedi. Vi 

har omstrukturert all undervisning i temaene nakke og rygg ved Det medisinske fakultetet 

NTNU og kommet frem til et samlet undervisningsopplegg som er gjennomført. Det har også 

vært gitt bidrag til studentundervisning ved UNN. 

I perioden 2003-2008 har ansatte ved NSSL hatt 11 verv som kursledere på nasjonale kurs 

både i og utenfor universitetet. 

Ansatte har deltatt med 4 kapitler i nasjonale lærebøker og to leger har deltatt i utformingen 

av Nasjonale retningslinjer for akutte korsryggsmerter og langvarige ryggsmerter, og har 

vært representert med 18 nasjonale og 1 internasjonalt verv i fagfeltet nakke/rygg. 

I samme periode har ansatte ved NSSL hatt 14 inviterte innlegg på internasjonale kurs, 28 

på obligatoriske spesialistkurs og 74 på andre nasjonale kurs. 

Det har også vært gitt generell helseopplysning i riksmedia og aviser. 

Gruppens anbefaling 

A Endring av status for Nasjonalt senter for spinale lidelser fra nasjonal 

behandlingstjeneste til Nasjonalt kompetansesenter. 



Gruppen vurderer behovet for en landsfunksjon for de pasienter som i dag henvises til 

Nasjonalt senter for spinale lidelser som ikke å være tilstede i den neste 5 års perioden. 

Majoriteten av de pasienter som de senere år er behandlet ved senteret er pasienter med 

kompliserte smertetilstander i nakke og rygg. Med få unntak driver senteret ikke med 

behandling som kun drives på et sted i landet. Den tverrfaglige tilnœrming er nødvendig for å 

kunne drive god utredning og behandling og denne type organisering er etablert eller under 

etablering ved flere større sykehus i landet i regi av tverrfaglige ryggpoliklinikker. Det er 

derfor mest hensiktsmessig at denne pasientgruppen i fremtiden håndteres regionalt.  

Det er et stort behov for å videreføre kompetansesenter oppgavene ved Nasjonalt senter for 

spinale lidelser. Spinalkirurgi (kirurgi i nakke og rygg) er et fag i rivende utvikling. 

Fagområdet favner en stor pasientgruppe med mange smertefulle tilstander som til dels gir 

stort funksjonstap og uførhet og det foreligger et stort ”informasjons og behandlingsbehov”. 

Vi har imidlertid utilstrekkelig kunnskap om det naturlige forløp av mange av disse 

tilstandene og hva som er den beste form for behandling, ikke minst relatert til indikasjon for 

kirurgi framfor andre behandlingsformer. Økende forventninger til behandling hos eldre 

pasienter med degenerative lidelser i ryggsøylen stiller spesielle krav. Mange nye metoder 

og implantater introduseres hvert år i spinalkirurgien, ofte på initiativ fra og drevet frem av 

den medisinske industrien. For eksempel foreligger det 40 ulike typer skiveproteser på 

markedet i 2009. Det er et stort behov for kontinuerlig evaluering av publikasjoner og nye 

kirurgiske metoder. Denne oppgaven forutsetter deltagelse av spinalkirurger som er i klinisk 

arbeid og som har akademisk kompetanse.  

Den foreslåtte statusendring er helt i tråd med rapporten ”Fremtidig organisering av 

høyspesialiserte helsetjenester” fra september 2006 som er de regionale helseforetakenes 

felles forslag til helhetlig plan for organisering av høyspesialiserte tjenester. I denne 

rapporten er landsfunksjon for kompliserte rygglidelser (NSSL) omtalt og foreslått endret til 

Nasjonalt kompetansesenter. 

Gruppen foreslår en gradvis utfasing av den kliniske landsfunksjonen i løpet av 2010 for å gi 

de Regionale Helseforetakene tid til å etablere tverrfaglige tilbud og overta ansvaret for 

denne type pasienter regionalt.  

B Deformitetskirurgi 

Deformitets kirurgi på pasienter med medfødte og erhvervede deformiteter i columna drives i 

dag på tre steder i landet: Rikshospitalet, St. Olavs Hospital og Haukeland 

universitetssykehus. Dette fungerer tilfredsstillende. Gruppen mener at det ikke er behov at 

denne type kirurgi utføres på flere steder i landet da pasientmengden ikke er stor nok. 

Kirurgien er krevende og i tillegg til volumet for å opprettholde operativ kompetanse må det 



også opprettholdes kompetanse for vurdering av operasjonsindikasjon og ikke operativ 

behandling. 

C Landsfunksjon for barn < 7 år med tumor/deformitet i columna

Ved Rikshospitalet er det i 2008 operert i alt 39 pasienter under 7 år med rygglidelse (under 

18 år 139).  Antall polikliniske konsultasjoner er på ca 115. Dette inkluderer også barn under 

7 år som blir behandlet med korsett. Det har ikke vært mulig å skille mellom 

førstegangsvurderinger og kontroller. Ved en eventuell landsfunksjon vil antall polikliniske 

konsultasjoner øke, men det er vanskelig å si i hvilken i grad. Når det gjelder operasjoner vil 

økningen av antall inngrep ikke være betydelig, da de fleste allerede opereres ved 

Rikshospitalets ortopedisk avdeling. Men gevinstene innen de forskjellige gruppene vil være 

signifikant da kompetansen i avdelingen er betydelig innen alle segmentene (viser til 

vedlegg). Det har vært påpekt både i de forskjellige vedlagte dokumentene men også innad i 

gruppen at det stilles krav til forskning og kompetanseoppbygging ved etablering av en 

landsfunksjon. Forskningen ved avdelingen er omfattende og forskningen innen feltet 

deformitetskirurgi hos barn er under oppbygging. Gruppen viser også til vedlegg av original 

søknad om landsfunksjon (vedlegg 3). 

2. Kunnskapsgrunnlag for de aktuelle metoder

Utredning og kirurgisk behandling av de vanligste nakke/rygg lidelser som skyldes 

degenerative forandringer (spondylose) ivaretas på regionalt nivå i Norge, og omfatter bl.a. 

lumbale prolaps, lumbal spinal stenose, spondylolistese, degenerativ skivesmerte samt 

cervicale radikulo- og myelopatier.  

Den vitenskapelige dokumentasjon for en rekke av de metoder som benyttes innen kirurgisk 

behandling på dette området er imidlertid av relativt dårlig kvalitet. Det er økende 

forskningsaktivitet innen dette området, men stadig nye behandlingsprinsipper og implantater 

blir introdusert uten at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne si noe om 

effekten på pasientens plager og til hvilken kostnad. Antallet pasienter er mange og de 

kommersielle interessene store. Dette medfører et betydelig misforhold mellom antallet 

behandlingsmetoder og antallet vitenskapelige publikasjoner med høy kvalitet. En rekke 

metoder innen dette feltet må betraktes som eksperimentelle. Dette gjelder nye 

behandlingsprisipper som skiveproteser, interspinosus implantater,dynamiske fiksasjoner, 

dynamisk arthroplastikk, ablasjonskirurgi samt fasettleddsproteser. Den vitenskapelige 

dokumentasjon for en rekke av de sistnevnte metoder er svak eller helt manglende. Det er 



derfor et stort behov for å monitorere den vitenskapelige dokumentasjon og drive egen initiert 

forskning på området. 

3. Kunnskapsgrunnlaget i forhold til sentralisering

Behovet for å drive kvalitetssikring innen dette området er stort og bør samles på ett sted i 

landet, som bl.a. ivaretas gjennom aktiv forskning innen feltet. NSSL har etablert et 

velfungerende tverrfaglig forskningsmiljø med høy akademisk kompetanse innen alle aktuelle 

fagområder og har et utbredt samarbeide med nasjonale og internasjonale fagfolk. Klinisk 

utprøving av nye metoder bør kvalitetssikres gjennom et sentralt faglig koordinerende organ, 

som for de ulike kliniske miljø nasjonalt vil kunne bidra med å initiere, designe og drive klinisk 

kontrollerte studier. Det er etablert en solid infrastruktur som har ivaretatt tidligere og 

pågående nasjonale multisenterstudier, og fagpersoner som er tilknyttet NSSL har deltatt i 

utstrakt undervisning og kunnskapsformidling. Det er med bakgrunn i at det stadig 

introduseres nye kirurgiske behandlingsmetoder, behov for å videreføre et sentralt faglig 

organ, som kan ivareta det viteskapelig fundamenterte grunnlaget for nyere 

behandlingsprinsipper. Gjennom dette arbeidet vil man opprettholde en høy faglig kvalitet på 

den behandling som tilbys, og som vil være grunnlaget for nasjonale anbefalinger og 

retningslinjer. 

4. Landsfunksjon, flerregional tjeneste eller begge? 

Det er konsensus i gruppen for å anbefale å endre status for Nasjonalt senter for spinale 

lidelser fra nasjonal behandlingstjeneste til Nasjonalt kompetansesenter for spinal kirurgi  

Det er videre konsensus i gruppen for å etablere nasjonal behandlingstjeneste for barn <7 år 

med tumor/deformitet i columna ved Rikshospitalet. Dette er i vesentlig grad en formalisering 

av virksomheten som den allerede består.  

Deformitetskirurgien forøvrig bør som i dag videreføres på Rikshospitalet, St.Olavs hospital 

og Haukeland Universitetssykehus. Dette må ansees som en flerregional tjeneste.  

Sammensatte smertetilstander i nakke og rygg håndteres idag ved Nasjonalt senter for 

spinale lidelser (NSSL). Denne pasientgruppen bør i fremtiden håndteres regionalt, 

fortrinnsvis i samarbeid med tverrfaglige ryggpoliklinikker ved universitetssykehusene. Det er 

viktig at denne type tverrfaglige enheter styrkes i fremtiden slik at tilbudet til denne 

kompliserte pasientgruppen blir god og at det ikke oppstår geografiske ulikheter. Gruppen 

anbefaler en gradvis overgang til et regionalt ansvar for pasientgruppen i løpet av 1-2 år. 



Parallelt med dette må de tverrfaglige ryggpoliklinikkene styrkes med stillinger og akademisk 

kompetanse.

Intramedullære svulster (svulster i ryggmargen) er en liten gruppe pasienter som krever 

spesialkompetanse mhp både kirurgiske ferdigheter og krav til utstyr under operasjon. Denne 

type kirurgi drives i dag ved alle nevrokirurgiske avdelinger i landet. Det er naturlig at man 

med et 5 års perspektiv bør vurdere om denne virksomheten skal være organisert som en 

flerregional nasjonal behandlingstjeneste. 

5. Avgrensning av aktuelle pasientgrupper (behandlingstjeneste)  

Vi viser til punkt 1 og 4.  

Vedr. landsfunksjon for barn < 7 år med deformitet/tumor i columna bør ukomplisert 

spondylolyse/olistese kunne behandles på regionalt nivå. Vanlige ukompliserte infeksjoner i 

ryggsøylen hos mindreårige kan også behandles regionalt, men det er naturlig at man søker 

kontakt ved problemer.

Aldersgrensen på 7 år er ikke å anse som en absolutt grense. 

Pasienter med kompliserte og sammensatte smertetilstander i nakke og rygg utredes og 

behandles i dag ved Nasjonalt senter for spinale lidelser. Gruppen ser et åpenbart behov for 

at denne gruppen også i fremtiden får et tilbud om tverrfaglig utredning og behandling ved 

sykehus som har denne type ressurser og organisering. Denne type tilbud må etableres 

innen hver region, og det er mest naturlig å legge dette til universitetssykehusene med bred 

kompetanse innen diagnostikk, kirurgi og ikke-kirurgisk behandling, se forøvrig punkt 4. 

7. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp

Etablering av nasjonale behandlingstjenester, kompetansesentra og regional 

behandlingstjeneste vil kunne gi utfordringer i forhold til pasientforløpet. I dag blir pasienter 

henvist på tvers av de Regionale Helseforetakene til de repektive instansene. Ulikheter kan 

imidlertid oppstå grunnet varierende terskel i henvisningspraksis, men også i overforbruk av 

høyspesialiserte tjenester. Styrking av lokale fagmiljø og sikring av høy regional kompetanse 

vil kunne forebygge slike problemer. For å sikre geografisk lik tilgjengelighet og kvalitet, bør 

henvisningspraksis være gjennom de regionale fagmiljøene. Etablering av kliniske 

kvalitetsregistre som dokumenterer det helhetlige pasientforløp med kliniske endepunkter vil 

kunne evaluere regionale forskjeller og sikre lik tilgjengelighet og god kvalitet.  



Landfunksjonen for barn < 7år er klart definert og henvisningspraksis er allerede vel etablert. 

Den flerregionale virksomheten for annen deformitetskirurgi er forankret i de regionale 

fagmiljøene som  sikrer god pasientforløp og henvisningspraksis. Nasjonalt 

kompetansesenter for kompliserte nakke og rygglidelser vil i fremtiden opprettholde sin rolle 

som rådgivende organ og ressurs for de regionale fagmiljøene. 

8. Internasjonalt samarbeid 

Kompetansen innen behandling av disse kompliserte tilstander i nakke og rygg finnes 

allerede her i Norge. Henvisning til utlandet er i de aller fleste tilfeller ikke aktuelt. Unntaket er 

spesielle svulster i øvre nakke der det er nødvendig med kombinasjon av både fremre og 

bakre/lateral tilgang. 

Det er nødvendig med samarbeid med internasjonale forskningsmiljø for å kunne styrke 

kvaliteten på den kliniske forskningen innen dette fagområdet. Dette gjelder spesielt innen 

helseøkonomisk forskning, og Nasjonalt senter for spinale lidelser har allerede etablert et 

slikt samarbeid med nordiske og internasjonale kolleger. 

9. Navn på tjenesten 

Gruppen foreslår følgende: 

Endring av Nasjonalt senter for spinale lidelser (idag nasjonal behandlingstjeneste) til 

”Nasjonalt kompetansesenter for kompliserte nakke og rygglidelser der invasive metoder er 

aktuelt”.

Nasjonal behandlingstjeneste for barn < 7 år med deformiteter eller svulster i columna: 

”Landsfunksjon for barn under 7 år med alvorlig rygglidelse”.  

10. Supplerende innspill på fritt grunnlag 

Gruppen mener at det er et klart behov for et Nasjonalt kompetansesenter for kompliserte 

nakke og rygglidelser. 

Hovedoppgavene for et kompetansesenter vil være: 

Hovedoppgavene for et kompetansesenter vil være: 

 Å danne grunnlag for en felles forståelse av hvilke kirurgiske metoder som bør brukes på 

hvilke pasienter og hva som bør kreves av dokumentasjon før nye metoder tas 

rutinemessig i bruk.



 Å danne konsensus for utredning og pasientutvelgelse til kirurgi slik at pasientbehandling 

og behandlingstilbud blir mest mulig ensartet og å bygge et felles referansegrunnlag for 

kirurgisk behandling. 

 Å formidle informasjon og opplysning om kirurgisk behandling av rygglidelser til andre 

yrkesgrupper og til pasienter. 

 Å initiere, designe og drive kliniske studier med spesiell vekt på nasjonale 

multisenterstudier.

 Å danne grunnlag for en felles plattform for utdannelse av ryggkirurger og stimulere til 

rekruttering til faget. 

 Å drive klinisk utprøving av nye kirurgiske metoder i kontrollerte studier. 

 Å bidra til systematisk kvalitetssikring av nakke og ryggkirurgien i Norge  

Begrunnelse for å endre status for Nasjonalt senter for spinale lidelser (NSSL) fra 

Nasjonal behandlingstjeneste til Nasjonalt kompetansesenter. 

Fagmiljøet ved St. Olavs hospital har forutsetninger for en slik kompetansesenterfunksjon 

blant annet ut fra følgende: 

 Det foreligger et veletablert og godt tverrfaglig miljø som inkluderer alle aktuelle 

fagområder. Miljøet har i flere år drevet nasjonal behandlingstjeneste (landsfunksjon) for 

kompliserte rygg og nakkelidelser. 

 Det foreligger et etablert forskningsmiljø.  

 Miljøet har kliniske ryggkirurger med akademisk kompetanse både innen nevrokirurgi og 

ortopedisk kirurgi. 

 Det foreligger et etablert undervisnings- og formidlingsmiljø. En rekke av de involverte 

har dokumentert lang erfaring i undervisning og kunnskapsformidling.  

 Miljøet har erfaring i gjennomføring og ledelse av nasjonale multisenterstudier, det 

foreligger god infrastruktur med erfarne forskningskoordinatorer.  

 Miljøet har etablert en rekke kontakter/samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. 

 St. Olavs hospital har nytt sykehus blant annet med egen ”framtidens operasjonsstue” 

som er et samarbeid mellom NTNU og St. Olavs hospital. Dette gir gode muligheter for 

klinisk forskning og utprøving av ny teknologi. 

 Miljøet har stor faglig bredde også når det gjelder ikke-kirurgisk diagnostikk og 

behandling. Blant annet innen nerveblokader, ryggmargstimulering, peroperativ 

nevromonitorering, fysikalsk medisin og rehabilitering, manuell terapi og 

smertebehandling.



 Miljøet har bidratt til etablering og utprøving av kvalitetsregister for spinalkirurgi gjennom 

samarbeid med Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi ved UNN  

 Miljøet deltar i planarbeid for å få etablert et nasjonalt kvalitetsregister for nakke og 

ryggpasienter som ikke behandles kirurgisk.  

Rapporten ”Fremtidig organisering av høyspesialiserte helsetjenester” fra september 2006 er 

de regionale helseforetakenes felles forslag til helhetlig plan for organisering av 

høyspesialiserte tjenester. I denne rapporten er landsfunksjon for kompliserte rygglidelser 

omtalt og foreslått endret til nasjonalt kompetansesenter. 

Kriterier for lokalisering av nasjonal kompetanse i spesialisthelsetjenesten som 

beskrevet i dokumentet ”Spesifisering av oppdragsdokumentet for 2008 om lands- og 

flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten” 

fra HOD 17/3 08. 

Det fremgår av dette dokumentet at nasjonale kompetansesentre skal: ”bidra til å utvikle og 

heve kvaliteten i en helhetlig behandlingskjede, gjennom oppbygging og spredning av 

nasjonal kompetanse på sitt område. Oppgaver omfatter forskning, herunder etablering av 

nasjonale og internasjonale forskernettverk, utdanning, formidling av kunnskap og 

kompetansespredning. Nasjonale kompetansesentra bør ved behov også drive 

pasientbehandling tilknyttet virksomheten, samtidig som et sentralt formål for senteret er å 

understøtte de pasientbehandling som skjer internasjonalt”. 

Følgende kriterier for lokalisering av en nasjonalt kompetansesenter er nevnt i dette 

dokumentet:

1 Dokumentert kompetanse 

2 Tilgang til nødvendig infrastruktur 

3 Forskningskompetanse og etablert forskernettverk/samarbeid nasjonalt/internasjonalt 

4 Dokumentert evne til å formidle kunnskap 

5 Villighet fra RHF og HF til å påta seg ansvaret 

1 Dokumentert kompetanse 

Den kliniske kompetansen ved NSSL består av spesialister med meget lang erfaring innen 

feltet nakke og ryggkirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og nevroradiologi. 

Alle involverte kirurger driver med ryggkirurgi på heltid, og innehar også kompetanse innen 

deformitetskirurgi og tumorkirurgi. St. Olavs Hospital har vært et foregangssykehus innen 

utvikling av minimal invasiv spinal kirurgi (MISS) i Norge og en rekke metoder er i bruk.  



Ansatte i akademiske stillinger. 

Alle ansatte i vitenskapelige stillinger har høy forskningsmessig kompetanse og er aktive 

forskere innen rygg og nakkefeltet, noe publikasjonslisten dokumenterer. Senteret innehar 

god kompetanse innen forskningsmetodikk for kliniske studier herunder planlegging, utføring 

og dataanalyse, og det er etablert et helseøkonomisk forskningsmiljø som er unikt innen 

kirurgisk forskning i Norge. 

Tverrfaglighet 

Tverrfaglighet er utviklet innen alle områder ved senteret: utredning, behandling, forskning og 

formidling. Senteret har vært pådriver for en total endring av undervisningen innen nakke og 

ryggsykdommer ved medisinstudiet ved NTNU med bl.a. tverrfaglige seminarer i klinikk og 

undersøkelsesmetodikk. 

Vitenskapelig produksjon  

Den vitenskapelige produksjon har vært  høy de siste årene, med hovedvekt på klinisk 

forskning. Erfaringsmessig krever imidlertid denne type forskning mye mer ressurser og tid 

enn forskning innen basalfag (se vedlegg). 

Stipendiater 

Senteret har flere Ph.D. stipendiater knyttet til senteret med ulik finansiering: 

Frode Kolstad 

Rigmor Myran 

Greger Lønne 

Lars Gunnar Johnsen 

Andreas Bliksås 

Ole Solheim 

Astrid Woodhouse 

2 Tilgang til nødvendig infrastruktur 

NSSL er samlokalisert med Tverrfaglig ryggpoliklinikk ved St. Olavs Hospital og har felles 

fasiliteter: resepsjon, møterom/undervisningsrom, behandlingsrom, forskningslaboratorium 

og rom for røntgengjennomlysning (C-bue). Alle ansatte har tilgang på kontor. 

NSSL har eget arkivsystem for lagring av data på en forskriftsmessig trygg måte. 

Senteret har en meget erfaren forskningskoordinator med erfaring innen sentral innsamling 

av data i multisenterstudier, kvalitetskontroll av data, databaser, punching av data, bruk av 

statistikkprogram og randomiseringsprosedyrer. 



3 Forskningskompetanse og etablert forskernettverk/samarbeid 

nasjonalt/internasjonalt

Senteret har etter hvert utviklet stor kompetanse innen planlegging, gjennomføring og 

analysering av data ved store multisenterstudier. Samarbeid med fagmiljø med høy 

kompetanse innen metode har medført at vi har kunnet gjennomføre randomiserte studier 

med meget høy kvalitet. Internasjonalt samarbeid har gjort det mulig å utvikle kompetanse 

innen helseøkonomiske analyser som gjør at den vitenskapelige verdien av kliniske studier 

blir vesentlig større. Denne type analyser gjør det mulig å analysere forholdet mellom effekt 

og kostnad ved ulike kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlinger. 

Alle multisenterstudiene er organisert med en egen studieledelse og en sentral koordinator 

samt lokalt ansvarlig lege og koordinator. Flere av studiestedene har samarbeidet i flere 

studier, noe som har utviklet et meget godt samarbeid og høstet rike erfaringer. Alle 

skjemaer og bilder fra disse studiene er sendt til Trondheim og håndtert (punchet, kontrollert 

og ”renset”) ved NSSL.  

Forskernettverk

Studie som sammenligner innsetting av lumbal skiveprotese med tverrfaglig rehabilitering:

 Ullevål Universitetssykehus (Ortopedisk senter og Nakke- og ryggpoliklinikken) 

overlege Christian Hellum og overlege Anne Keller. Koordinator: Kenneth Nilsen 

fysioterapeut/forsker Kjersti Storheim, Ullevål Universitetssykehus 

 Kysthospitalet i Hagavik 

overlege Sjur Bråten (inntil 2007). Koordinator: Turid Rognsvåg 

 Haukeland Universitetssykehus  

overlege Jan Sture Skouen. (Nakke- og Ryggpoliklinikken) Koordinator: Vibeche 

Iversen og Eli Karin Johansen 

overlege Ansgar Espeland (Radiologisk avdeling) 

 Stavanger Universitetssykehuset (Ortopedisk avd.) 

overlege Endre Refsdal 

 Universitetssykehuset i Nord-Norge (Ortopedisk avd. og Nakke/ryggpoliklinikk) 

overlege Odd Inge Solem og overlege Franz Hintringer.  

Studie som sammenligner minimal invasiv kirurgi med interspinosus- implantat ved lumbal 

spinal stenose:

 Ullevål Universitetssykehus (Ortopedisk senter) 

overlege Ellen Aksnes. Koordinator: Helene Skaara 

 Sykehuset Innlandet, Lillehammer (Ortopedisk avd.) 



overlege Greger Lønne. Koordinator: Cathrine Botten Moen 

 Sykehuset Innlandet, Elverum (Ortopedisk avd.) 

overlege Arnfinn Pedersen 

 Ålesund Sjukehus (Ortopedisk avd.) 

overlege Vidar Punsvik. Koordinator: Bente Vik 

 Universitetssykehuset i Nord-Norge 

ass.lege Lasse Andreassen  

Studie som sammenligner innsetting av cervical skiveprotese med innsetting av cage ved 

cervikal radikulopati:

      Rikshospitalet 

overlege Frode Kolstad. Koordinator: Anne Sofie Stefanussen 

     Ullevål universitetssykehus 

overlege Bjarne Lied. Koordinator: Ingrid Kjærnes og Linda Steinnes 

 Haukeland Universitetssykehus 

overlege Erling Myrseth. Koordinator: Monica Finnkirk 

 Universitetssykehuset i Nord-Norge 

overlege Jens Munch-Ellingsen 

Helseøkonomi 

I flere av de pågående randomiserte studiene ved NSSL er det lagt vekt på tverrfaglig 

samarbeid både i behandlingen av pasientene, men også i bearbeidingen av de ferdige 

pasientdata. I de senere årene er det en økende bevissthet om at behandling av pasienter 

ikke bare dreier seg om de kliniske resultater. Spesielt i de tilfeller hvor to behandlingstyper 

har omtrent de samme kliniske resultater er det viktig å etablere mål på kostnadseffektivitet 

for hver enkelt behandlingstype (ICR – incremental cost ratio). NSSL har etablert kontakt 

med et helseøkonomisk miljø i Sverige v/Peter Fritzell og ved SINTEF Helse i Trondheim. 

Peter Fritzell er helt sentral innen ryggforskning i Sverige og har spesiell kompetanse på 

helseøkonomi. Innenfor SINTEF er det etablert kontakt med helseøkonomer som har bidratt 

med å kartlegge sykehuskostnader for de behandlingstyper som inngår i studien. Det 

eksisterer pr i dag ikke et eget register for sykehuskostnader i Norge. Data fra denne type 

studier vil kunne ha konsekvenser for fagmiljøets valg av behandling og kunne gi premisser 

for helsepolitikere. 

Biomekanikk 



Samarbeid med biomekanisk laboratorium ved NTNU (professor Gunnar Leivseth) har vært 

meget fruktbart i en rekke av de forskningsprosjekter som drives ved senteret. Dette er det 

eneste miljø i Norge med kompetanse innen biomekanikk i ryggen og en etablert metode 

(Distortion compensated roentgen analysis – DCRA) gir mulighet til å undersøke 

biomekaniske forhold før og etter kirurgiske inngrep som for eksempel avstivning og 

innsetting av skiveproteser i nakke og rygg. Dette samarbeidet har resultert i flere 

publikasjoner. 

Samarbeid med HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) 

I tillegg til klinisk forskning er epidemiologisk forskning også en viktig del av den 

vitenskapelige aktivitet ved senteret. NSSL har gjennom flere år hatt en nœrt samarbeide 

med HUNT forskningssenter. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges 

største samling av helseopplysninger om en befolkning og i samarbeide med Nasjonalt 

Kompetanse Senter for Hodepine ved St.Olavs Hospital, er det publisert en rekke arbeider 

som også omfatter nakke og korsrygg plager. Det er gjennomført tre 

befolkningsundersøkelser, henholdsvis HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 

(2006-08), noe som gjør denne undersøkelsen unik i internasjonal sammenheng. Med en 

prospektiv studiedesign vil en rekke medisinske faktorer kartlagt i HUNT 2 vurderes som 

mulige risikofaktorer eller gunstig prognostiske faktorer for utvikling av kroniske muskel- og 

skjelettplager i HUNT 3. Data fra en totalbefolkning gir således helt unike muligheter til å 

studere helse- og sosiale forhold i en befolkning, og anledning til å studere samspillet mellom 

genetisk variasjon, livsstil og miljøpåvirkning.  

Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for 3D ultralyd ved St. Olavs Hospital/NTNU. 

Ultralydforskningen ved NTNU/St Olavs Hospital er meget omfattende, og NSSL har et 

samarbeid med dette miljøet samt SINTEF Helse om utvikling av ultralydprober og 3D 

ultralyd med navigasjon under rygg og nakke operasjoner og spesielt ved kirurgi i og rundt 

ryggmargen. Dette samarbeidet har resultert i flere publikasjoner.  

Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for smerte og sammensatte lidelser ved St. 

Olavs Hospital/NTNU 

NSSL har både klinisk og forskningsmessig samarbeid med dette miljøet, og flere 

randomiserte studier innen bruk av Radiofrekvens-ablasjon (RF behandling) ved nakke og 

ryggsmerter er under avslutning. 

Samarbeid med Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) ved UNN.  



NSSL har vært med under oppbygging og etablering av dette nasjonale registeret fra 

oppstart i 2002. Flere publikasjoner de senere år er et resultat av dette samarbeidet. 

Utprøving av infrastruktur, spørreskjema og rapporteringsrutiner et utført ved nevrokirugiske 

avdelinger ved UNN og St. Olavs Hospital. Registeret er nå i bruk ved en rekke sykehus, og 

ca 50% av alle pasienter som blir operert i ryggen i Norge blir nå registrert i registeret. Leder 

for NSSL sitter i styret for NKR. 

Samarbeid med billeddiagnostiske miljø. 

St. Olavs Hospital/NTNU har lang erfaring innen MR forskning og det foreligger også et 

kompetansesenter for MR-spektroskopi ved ST. Olavs Hospital/NTNU. Det drives flere 

studier innen billeddiagnostikk ved NSSL både innen Whip-lash forskning, nerverotsmerte og 

ryggsmerter.

Pågående forskningsprosjekt: 

PhD stipediat Lars Gunnar Johnsen 

Innsetting av skiveprotese i lumbalcolumna ved degenerativ skivesmerte. Randomisert 

multisenterstudie.

Helseøkonomiske aspekter ved operativ behandling av degenerativ skivesmerte i 

lumbalcolumna.

PhD stipendiat Greger Lønne

Behandling av lumbal spinal stenose med mikrodekompresjon eller interspinosus implantat. 

Randomisert multisenterstudie.

PhD stipendiat Andreas Bliksås,/Jarle Sundseth (RH)

Cervikal skiveprotese eller bur ved cervikal nerverotaffeksjon. Randomisert 

multisenterstudie.

PhD stipendiat Rigmor Myran 

Ligamentforandringer på MR i øvre cervikalcolumna etter nakketraume (Whiplash)

Kjell Arne Kvistad

Modic forandringer på MR som prediktor for ryggsmerter i to pasientpopulasjoner

PhD stipendiat Ole Solheim

Tidlig postoperativ MR etter mikrodiskektomi for lumbalt prolaps 



Bruk av 3D ultralyd ved intramedullær kirurgi

Ivar Rossvoll

Etterundersøkelse av pasienter kirurgisk behandlet for brudd i columna

Tarjei Rygnestad

Radiofrekvensbehandling av fasettleddsutløs smerte i nakke og rygg. Randomisert 

dobbeltblindet studie.

PhD stipendiat Astrid Woodhouse

Kartlegging av nevromuskulær kontroll etter nakketraume

PhD stipendiat Frode Kolstad (NTNU/RH)

Biomekaniske aspekter ved kirurgisk behandling av cervikal nerverotaffeksjon

4 Dokumentert evne til å formidle kunnskap 

Det vises til aktivitetsrapport under punkt 1 i mandatet. 

I perioden 2003-2008 har ansatte ved NSSL hatt 11  verv som kursledere på nasjonale kurs 

både i og utenfor universitetet. Ansatte ved NSSL har deltatt med 4 kapitler i nasjonale 

lærebøker og to leger har deltatt i utformingen av nasjonale retningslinjer for behandling av 

akutte og langvarige korsryggsmerter. Ansatte har vært representert med 18 nasjonale og 1 

internasjonalt verv i fagfeltet nakke/rygg. I samme periode har ansatte ved NSSL hatt 14 

innlegg på internasjonale kurs, 28 på obligatoriske spesialistkurs og 74 på andre nasjonale 

kurs.

Det har også vært gitt generell helseopplysning i riksmedia og aviser. 

5 Villighet fra RHF og HF til å påta seg ansvaret 

Helse Midt-Norge RHF har finansiert Nasjonalt senter for spinale lidelser (NSSL) fra oppstart. 

St. Olavs Hospital har lagt forholdene til rette for etablering av funksjonen i samlokalisering 

med Tverrfaglig ryggpoliklinikk. Helse Midt Norge ved fagsjef Henrik Sandbu har bekreftet at 

dette vil videreføres også ved endring av organisering fra Nasjonal behandlingstjeneste til 

Nasjonalt kompetansesenter. 
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Solberg T, Olsen JA, Ingebrigtsen T, Hofoss D, 
Nygaard ØP

Comparison of EuroQol-5D and Oswestry Disability index as measures of health-
related quality of life in low back surgery

Norsk forening for ryggforskning april 2002 2002 Abstract

Solberg T, Nygaard ØP, Ingebrigtsen T Ryggdatabasen i Tromsø. Norsk forening for ryggforskning Oslo april 2002 2002 Abstract

Brox JI, Sørensen R, Friis A, Nygaard ØP, Indahl A, 
Keller A, Ingebrigtsen T, Eriksen H, Holm I, Koller 
AK, Riise R, Reikerås O

Randomised clinical trial of lumbar instrumental fusion and cognitive intervention and 
exercises of patients with chronic low back pain and disc degeneration

ISSLS Annual meeting,Vancouver, Canada May 13-17, 
2003

2003 Abstract

Brox JI, Sørensen R, Friis A, Nygaard ØP, Indahl A, 
Keller A, Ingebrigtsen T, Eriksen H, Holm I, Koller 
AK, Riise R, Reikerås O

Randomised clinical trial of lumbar instrumental fusion and cognitive intervention and 
exercises of patients with chronic low back pain and disc degeneration

The annual congress of rheumatology, EULAR 2003 
Lisbon, Portugal 18-21 June 2003. (Award for one of 6 
best abstracts in clinical science.) 

2003 Abstract

Hamouda HM, Witsø E, Nygaard ØP, Moghani 
NKE, Shahwan A

Soft tissue infection after missile injuries to the extremities treated with minimal 
invasive surgery. A prospective, controlled cohort study in Gaza 2001-2002

22nd Annual Meeting European Bone and Joint Infection 
Society, Trondheim, Norway May 8-10 2003.

2003 Abstract

Zwart J-A, Dyb G, Hagen K, Stovner LJ, Svebak S, 
Holmen J.

Analgesic overuse among subjects with headache, neck and low-back pain. The Head-
HUNT Study, Norway. 

The 11th Congress of the International Headache Society, 
Roma 13-16 sept. 2003. 

2003 Abstract

Zwart J-A, Dyb G, Hagen K, Svebak S, Holmen J. 
Anagesic use as a predictor of chronic pain and medication overuse headache. A 
prospective study of 32 067 adults in Norway. The Head-HUNT Study.

The 11th Congress of the International Headache Society, 
Roma 13-16 sept. 2003.

2003 Abstract

Dyb G, Holmen TL, Zwart J-A.
Analgesic overuse among adolescents with recurrent headaches. The Nord-
Trøndelag Health Study. 

Nevrodagene 24-28 nov. 2003, Oslo 2003 Abstract

Aamodt AH, Borch-Ionsen B, Hagen K, Stovner LJ, 
Åsberg A, Zwart J-A. 

Headache prevalence related to hemoglobin, erythrocyte count levels and ferritin. The 
HUNT Study. 

The 11th Congress of the International Headache Society, 
Roma 13-16 sept. 2003.

2003 Abstract

Sand T, Møll-Nilsen B, Zwart J-A.
Hjernestammefunksjon undersøkt med blinkerefleks hos pasienter med migrene, 
kronisk tensjonshodepine og cervicogen hodepine. 

Nevrodagene 24-28 nov. 2003, Oslo. 2003 Abstract

Aamodt AH, Borch-Ionsen B, Hagen K, Stovner LJ, 
Åsberg A, Zwart J-A.

Headache prevalence related to hemoglobin and ferritin. The HUNT Study. Nevrodagene 24-28 nov. 2003, Oslo. 2003 Abstract

Kolstad F, Leivesth G, Nygaard ØP, Kvistad KA DCRA ved cervikal skive degenerasjon
Vitenskapelige forhandlinger, De kirurgiske foreninger 
Oslo 2004

2004 Abstract

Lars Fosee & Helge Rønningen: 
Impacted morsellised bone with high confined stiffness moduli has low recoil 
properties. An experimantal ex vivo study.

Presentert Nordisk ortopedisk foreningsmøte, 
Reykjavik, Island, Juni 2004

2004 Abstract

Kolstad F, Leivseth G, Nygaard ØP Transforaminal steroidbehandling ved cervical radikulopati
Vitenskapelige forhandlinger, De kirurgiske foreninger 
Oslo 2004

2004 Abstract

Aamodt AH, Stovner LJ, Hagen K, Zwart J-A. Comorbidity of headache and gastrointestinal complaints. The HUNT Study. Nevrodagene 22-26 nov. 2004, Oslo 2004 Abstract

Kolstad F, Leivseth G, Nygaard ØP Biomekaniske aspekter  ved fiksasjonsbehandling i nakken Norsk forening for ryggforskning Oslo April 2005-03-18 2005 Abstract

Myran R, Kvistad KA, Folvik M, Zwart JA, Nygaard 
ØP

Diagnostikk av skader i kraniocervikalovergangen. Norsk forening for ryggforskning Oslo April 2005-03-18 2005 Abstract

Hellum C, Johnsen LG, Brox JI, Nygaard Ø, 
Storheim K

Effekt av skiveprotese versus tverrfaglig ryggrehabilitering. Design og metode i en 
norsk prospektiv randomisert mutisenter studie

Norsk forening for ryggforskning Oslo April 2005-03-18 2005 Abstract

Myran R, zwart JA, Kvistad KA, Andresen H, 
Nygaard ØP

Headache and musculoskeletal complaints among subjects with self reported neck 
distortion. The HUNT study.

Norsk forening for ryggforskning Oslo April 2005-03-18 2005 Abstract

Stovner LJ, Aamodt AH, Hagen K, Zwart J-A. Comorbidity of headache and gastrointestinal complaints. The HUNT study Cephalalgia 2005;25:879 2005 Abstract
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Stovner LJ, Aamodt AH, Hagen K, Zwart J-A. Tobacco and alcohol use in relation to headache. The Head-HUNT study Cephalalgia 2005;25:879 2005 Abstract

Bjørk MH, Zhitny NB, Stjern M, Helde G, Gravdahl 
GB, Stovner LJ, Hagen K, Zwart J-A, Sand T. 

Quantitative electroencephalography (QEEG) in migraine Cephalalgia 2005;25:882 2005 Abstract

Ægidius K, Zwart J-A, Hagen K, Schei B, Stovner 
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Headache and hormone replacement therapy in postmenopausal women. Prevalence 
in a large Norwegian population-based survey, 1995-97.

9th EFNS Congress in Athens, Greece, September 17-20, 
2005

2005 Abstract
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Oral contraceptives and increased headache prevalence. The Head-HUNT study.
9th EFNS Congress in Athens, Greece, September 17-20, 
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Sand T, Zwart JA. Delayed P300 in adolescents with severe headache.  Europeisk klinisk nevrofysilogikongress Stockholm -05. 2005 Abstract

Hellum C, Johnsen LG, Brox JI, Nygaard Ø, 
Storheim K.

Effekt av skiveprotese versus tverrfaglig ryggrehabilitering. Design og metode i en 
norsk prospektiv randomisert mutisenter studie.

Norsk forening for ryggforskning Oslo April 2005-03-18 2005 Abstract
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Helseøkonomisk evaluering av to behandlingsmetoder for degenerativ skivelidelse i 
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Oslo 2005

2005 Abstract

Hellum C, Johnsen LG, Grundnes O, Nygaard ØP, 
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Sammenligning av operasjon med skiveprotese og tverrfaglig ryggrehabilitering ved 
langvarig korsryggsmerte med degereative skiveforandringer.

Vitenskapelige forhandlinger, de kirurgiske foreninger, 
Oslo 2005
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Brox JI, Reikerås O, Sørensen R, Holm I, Friis A, 
Keller A, Indahl A, Nygaard ØP, Riise R. 

Avstivningsoperasjon versus kognitiv intervensjon/trening ved kroniske 
korsryggsmerter og skivedegenerasjon. Resultater etter 4 år. 

Vitenskapelige forhandlinger, de kirurgiske foreninger, 
Oslo 2005

2005 Abstract

Ivar Rossvoll, Otto Schnell Husby, Helge 
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Fremre rekonstruksjon etter brudd i ryggsøylen. 
Vitenskapelige forhandlinger, de kirurgiske foreninger, 
Oslo 2005

2005 Abstract

Rainer Knobloch, Helge Rønningen, Otto Schnell 
Husby, Ivar Rossvoll

Thorakolumbale frakturer ved ankyloserende spondylitt
Vitenskapelige forhandlinger, de kirurgiske foreninger, 
Oslo 2005

2005 Abstract

Helge Rønningen, Ivar Rossvoll Kirurgisk behandling av 29 pasienter med nevromuskulære ryggdeformiteter 
Vitenskapelige forhandlinger, de kirurgiske foreninger, 
Oslo 2005
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Complications after craniocervikal fixation in patients with chronic pain after whiplash 
injuries.

Norsk forening for ryggforskning. 15. årlige møte Oslo 
2006.

2006 Abstract
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Eurospine 2006. 8th Annual Meeting of the Spine Society 
of Europe. Istanbul 2006.

2006 Abstract

Hagen K, Pettersen E, Stovner LJ, Skorpen F, Zwart 
JA.

The association between headache and Val158Met polymorphism in the catechol-O-
methyltransferase gene: the HUNT Study. 

8th Headache Congress of the European Headache 
Federation, Valencia, Spain. 26-29 april, 2006. 
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Analagesic overuse among adolescents with headache. The Head-HUNT Youth 
Study.

8th Headache Congress of the European Headache 
Federation, Valencia, Spain. 26-29 april, 2006. 

2006 Abstract

 Zwart JA, Hagen K, Stovner LJ. Impact of weight increase on headache prevalence. The Head-HUNT Study. 
8th Headache Congress of the European Headache 
Federation, Valencia, Spain. 26-29 april, 2006. 

2006 Abstract

Stovner LJ, Hagen K, Jensen R, Katsarava Z, Lipton 
R, Scher AI, Steiner T, Zwart JA. 

The global burden of headache. Migraine Trust, september 2006, London, UK 2006 Abstract

Stovner LJ, Hagen K, Jensen R, Katsarava Z, Lipton 
R, Scher AI, Steiner T, Zwart JA. 

The global burden of headache. Nevrodagene 20-24 nov. 2006, Oslo. 2006 Abstract

Ekseth K, Lied B, Zwart JA. Mikrokirugisk dekompresjon ved spinale stenoser. Nevrokir høstmøte, 2006. 2006 Abstract

Johnsen LG, Hellum C, Nygaard ØP, Grundnes O, 
Storheim K, Brox JI, Rossvoll, I 

Baseline data for skiveprotesestudien Norske kirurgiske foreningers høstmøte Oslo oktober -07 2007 Abstract

Rossvoll I , Schnell Husby O, Knobloch R,  Johnsen 
LG, Rønningen 

Livskvalitet og ryggplager etter operasjon for brudd i ryggsøylen Norske kirurgiske foreningers høstmøte Oslo oktober -07 2007 Abstract

Lønne G, Husby P, Grundnes O, Rossvoll I, 
Johnsen LG, Kvistad KA, Andresen H, Nygaard ØP

Sammenligning av to kirurgiske metoder for behandling av sentral lumbal spinal 
stenose. presentasjon av protokollen til lumbal spinal stenose studien.

Norske kirurgiske foreningers høstmøte Oslo oktober -07 2007 Abstract

Myran R, Kvistad KA, Nygaard ØP, Andresen H, 
Folvik M, Zwart JA.

MRI assessment of the alar ligaments in whiplash injuries-a case control study. Cervical Spine Research Society, Leuwen 1-2. juni 2007. 2007 Abstract

Myran, R., Kvistad KA Folvik M., Nygaard ØP, Zwart 
JA.

MR undersøkelse av alarligamentene ved whiplashskade Norsk Radiologforeningens høstmøte 2007 Abstract
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MR mammografi i screening av arvelig brystkreft, resultater fra en nasjonal 
multisenterstudie.

Norsk radiologforeningens høstmøte 2007 Abstract
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Correlation of dynamic contrast enhanced MRI parameters  and clinical outcome for 
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mars –04, Voss.

2004 Foredrag

Rossvoll, Ivar ”Dislocation of Prodisc at level L3/L4”
Innlegg på brukermøte for skiveprotese ved SAS, Wien 
mai –04.

2004 Foredrag

Rossvoll, Ivar
Kursleder /foredragsholder i forbindelse med emnekurs i rygglidelser på prekongress i 
forbindelse med I

Idrettsmedisinsk høstmøte i Harstad november –04. 2004 Foredrag

Rossvoll, Ivar ”Mulig bakenforliggende alvorlig patologi ved ryggsmerter”
Foredrag i forbindelse med nasjonalt møte for 
klinikernettverket Norsk rygg nettverk, Trondheim okt –04

2004 Foredrag

Rossvoll, Ivar ”Spinal stenose”
Foredrag for spesialiteten Fys Med og Rehab, 
undervisning per telefonlinje for hele landet nov -04.

2004 Foredrag

Nygaard, Øystein kurs operasjonssykepleiere 24 april 2004 Foredrag

Nygaard, Øystein møte i klinisk nettverk Nasjonalt ryggnettverk 19 oktober 2004 Foredrag

Nygaard, Øystein Fredagsforelesning St. Olavs Hospital 15 oktober 2004 Foredrag

Nygaard, Øystein norsk idrettsmedisinsk forening Harstad 3 november 2004 Foredrag

Nygaard, Øystein Midt norsk smerteforum Trondheim 11 november 2004 Foredrag

Nygaard, Øystein
dansk ryggkirurgisk selskap 12 november (invitert
foredragsholder)

2004 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Utfordringer og muligheter i MR –diagnostikk av sentralnervesystemet Fredagsforelesning St Olavs Hospital, okt.04 2004 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Nye MR metoder i hjernediagnostikk. Nevrouken, Oslo nov-04 2004 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR diagnostikk av cervicalcolumna. 
Kliniker-nettverket Nasjonalt ryggnettverk, Trondheim, okt-
04

2004 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR diagnostikk av craniocervikalovergangen. Norsk Nevroradiologisk forenings årsmøte okt.04 2004 Foredrag

Zwart, John-Anker Cervical radikulopati og myeolopati
Nevrologi-kurs, Oppdalsuken 2004 -Vider og 
etterutdanningskurs for allmennleger mars, 2004

2004 Foredrag

Zwart, John-Anker  Lumbalt prolaps og spinal stenose
Nevrologi-kurs, Oppdalsuken 2004 –Vider og 
etterutdanningskurs for allmennleger mars, 2004

2004 Foredrag

Zwart, John-Anker Medication overuse headache Pfizer Neuroscience conference, Oslo, 2004 2004 Foredrag

Zwart, John-Anker Epidemiology – The Head-HUNT study
Eletriptan Advisory Board meeting, Bern, Sveits 
02.09.2004

2004 Foredrag

Zwart, John-Anker Hodepine – ikke bare migrene
Nasjonal Hodepine dag i regi av Norges Migreneforbund, 
Grand Hotell, Oslo, 16.11.2004

2004 Foredrag



Forfattere Tittel Publisert hvor Når Hva

Nygaard ØP. Always from the back! 
Symposium - Vertebral column and spinal cord repair. 
University College London Hospitals. 
Lisboa Portugal 20-21 mai 2005 (Invitert foredrag)

2005 Foredrag

Nygaard ØP Cervical arthroplasty
Invitert foredrag, postgraduate course. 57th Scandinavian 
Neurosurgical Congress in Oslo 2-5 juni 2005

2005 Foredrag

Kolstad, Frode Cervical cage
Invitert foredrag, postgraduate course. 57th Scandinavian 
Neurosurgical Congress in Oslo 2-5 juni 2005

2005 Foredrag

Nygaard ØP My worst cases
Symposium - Vertebral column and spinal cord repair. 
University College London Hospitals. Lisboa Portugal 20-
21 mai 2005 (Invitert foredrag)

2005 Foredrag

Kolstad F, Nygaard ØP Ultralydnavigasjon Norsk forening for ryggforskning Oslo April 2005-03-18 2005 Foredrag

Kolstad, Frode Ultrasound navigation
Invitert foredrag, postgraduate course. 57th Scandinavian 
Neurosurgical Congress in Oslo 2-5 juni 2005

2005 Foredrag

Zwart, John-Anker Medication Overuse Headache.
Invitert foredrag ved konferansen “Current Challenges in 
Headache”, Janssen Cilag, Stockholm 22-23/4-2005

2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR av hjernenerver og skallebasis, kurs i ØNH-kirurgi 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR ved øyesykdommer, kurs i nevrooftalmologi 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR av kraniocervicalovergangen, kurs for fysikalsk medisinere 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Den aldrende hjerne, Magnetomforum 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR screening av arvelig brystkreft, Magnetomforum 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR av columna, kurs i MR radiologi 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR av hypofysen, kurs i MR radiologi 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Diffusjon og perfusjon i nevro MR, kurs i MR radiologi 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR av hjerneslag, kurs i MR radiologi 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR spektroskopi, kurs i MR radiologi 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Den aldrende hjerne , kurs i MR radiologi 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR mamma,  kurs i MR radiologi 2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR av hjerneslag hos den eldre pasient, kurs i geriatri 2005 Foredrag

Rønningen, Helge Kirurgisk behandling av nevroskolioser. Kirurgiske høstmøter, Oslo, Oktober 2005 2005 Foredrag

Rossvoll, Ivar Klassifikasjon /utredning av brudd i ryggsøylen
Kurs i avansert Bruddkirurgi for ortopeder Oppdal mars -
05

2005 Foredrag

Rossvoll, Ivar Belastnings lidelser/ traumatologi Kurs i Idretts traumatologi Oppdal mars -05 2005 Foredrag



Forfattere Tittel Publisert hvor Når Hva

Rossvoll, Ivar Kolumnaskader Kurs i bruddkirurgi for kirurger/ortopeder Voss mars -05 2005 Foredrag

Rossvoll, Ivar Operative treatment of degenerative spine disorders- pro et contra
Internasjonal symposium i regi av EFORT (Europeiske 
ortopediforeningen)

2005 Foredrag

Rossvoll, Ivar Foredrag:  The degenerative spine Oslo okt-05 2005 Foredrag

Nygaard, Øystein Cervikal nerverotaffeksjon, diagnostikk og behandling. Kurs i Spesialistutdanning for Ortopeder, Bergen nov 2005 2005 Foredrag

Nygaard, Øystein Diagnostikk av skader i kraniocervikalovergangen. Kurs i Spesialistutdanning for Ortopeder, Bergen nov 2005 2005 Foredrag

Nygaard, Øystein Kirurgi ved WAD grad 2-3. 
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering 
(videokonferanse) okt 05

2005 Foredrag

Nygaard, Øystein Nakkekirurgi. Nidaroskongressen okt 2005 2005 Foredrag

Nygaard, Øystein Posterior approach in cervical spinal surgery.
Masterclass meeting in spinal surgery. University of 
London, Lisboa May 2005

2005 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR ved kroniske nakkesyndromer.
Jubileumskongress, smertebehandling , Trondheim mars-
06

2006 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Bildediagnostikk ved hypofysesykdommer Spesialistkurs i indremedisin 2006 Foredrag

Zwart, John-Anker Stopp migrenen – ikke pasienten. Nycomed Update, 3-4 februar, Oslo 2006 Foredrag

Zwart, John-Anker Forebyggende medikamentell behandling ved migrene. Praktiserende Nevrologers Forening(PNS) - 20. oktober 2006 Foredrag

Zwart, John-Anker Forekomst av nakke og korsrygg plager
for nevrokirurgisk avd. Ullevål/RH, 17 november 2006, 
Oslo.

2006 Foredrag

Zwart, John-Anker Betydningen av MR funn i craniocervical overgangen.
for nevrokirurgisk avd. Ullevål/RH, 17 november 2006, 
Oslo.

2006 Foredrag

Zwart, John-Anker Nakkedistorsjon Vider og etterutdanningskurs for spesialister, 7 des, Oslo. 2006 Foredrag

Rossvoll, Ivar; Rønningen, Helge; Schnell Husby, 
Otto; Knobloch, Rainer. 

Fremre osteosyntese ved brudd i ryggsøylen
Norske Kirurgiske Foreningers Høstmøte; 24.11.2006 - 
27.11.2006

2006 Foredrag

Rossvoll, Ivar Belastnings lidelser/ traumatologi 
Kurs i Idretts traumatologi Oppdal mars -06. Trinn 1 + 
Trinn 2

2006 Foredrag

Rossvoll, Ivar Kolumnaskader Kurs i bruddkirurgi for kirurger/ortopeder Voss mars -06 2006 Foredrag

Rossvoll, Ivar ”Mulig bakenforliggende alvorlig patologi ved ryggsmerter”
Symposium om subklassifisering av rygglidelser i 
forbindelse med Årsmøte for manuell terapeuter, Oslo 
mars 2006

2006 Foredrag

Rossvoll, Ivar Operativ behandling av ortopediske rygglidelser Symposium om rygglidelser Koppang september 2006 2006 Foredrag

Rossvoll, Ivar Kan idrett skade ryggen?
Høstmøte for Norsk Idrettsmedisinsk forening Hamar 
november 2006

2006 Foredrag

Rossvoll, Ivar Kirurgisk behandling av idrettsrelaterte lidelser 
Høstmøte for Norsk Idrettsmedisinsk forening Hamar 
november 2006

2006 Foredrag



Forfattere Tittel Publisert hvor Når Hva

Rossvoll, Ivar
Klassifikasjon /utredning frakturer
Primærbehandling av ustabile frakturer
Operativ behandling av ryggfrakturer

Kurs i ortopedi for spesialiteten Oslo des -06 2006 Foredrag

Kolstad, Frode Tverrsnittslesjoner og respirasjonssvikt. Fys med seminar 27 April 2006 2006 Foredrag

Nygaard, Øystein Kronisk nakkeslengsyndrom, indikasjon for kirurgiska behandling?
Sør-trøndelag lægeforening, eldre legers forening 12 jan 
2006

2006 Foredrag

Rossvoll, Ivar Ryggkirurgi. Diagnostikk og operative teknikker. Oppdalskurset, Den Norske lægeforening,  februar 2006 2006 Foredrag

Rossvoll, Ivar Belastnings lidelser/ traumatologi rygg Kurs i Idretts traumatologi Oppdal mars -07 2007 Foredrag

Rossvoll, Ivar Kolumnaskader Kurs i bruddkirurgi for kirurger/ortopeder Voss mars -07 2007 Foredrag

Rossvoll, Ivar
Stabilitetsvurdering av ryggfrakturer
Utredning av ryggskader

Kurs i avansert bruddkirurg for ortopeder Oppdal mars -07 2007 Foredrag

Rossvoll, Ivar Skader i ryggsøylen Seminar for fysioterapeuter Levanger september -07 2007 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Hvilke bildediagnostiske modaliteter bør benyttes ved utredning av WAD?
Tverrfaglig seminar nakkesleng og cervicobrachialgi, 
Trondheim  16.-18. mars 2007. 

2007 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Bildediagnostikk ved cervicobrachialgi.
Tverrfaglig seminar nakkesleng og cervicobrachialgi, 
Trondheim  16.-18. mars 2007. 

2007 Foredrag

Moholdt V, Kvistad KA Hvilke MR funn har betydning for resultatet etter prolapskirurgi ?
Årsmøte i Norsk forening for ryggforskning, Oslo 20-21 
april 2007. 

2007 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR diagnostikk av hypofysen. 
Universitetskurs i endokrinologi. Trondheim 13. mars 
2007.

2007 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR diagnostikk av hjernenerver. Spesialistkurs for ØNH-leger, Trondheim , juni 2007 2007 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Sekvenser i MR-nevroradiologi. 
Universitetskurs i MR radiologi, Trondheim 1.-4. oktober 
2007.

2007 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR ved rygglidelser.
Universitetskurs i MR radiologi, Trondheim 1.-4. oktober 
2007.

2007 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Den aldrende hjerne.
Universitetskurs i MR radiologi, Trondheim 1.-4. oktober 
2007.

2007 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne MR av hjerneslag. 
Universitetskurs i MR radiologi, Trondheim 1.-4. oktober 
2007.

2007 Foredrag

Kvistad, Kjell Arne Traume MR. 
Universitetskurs i MR radiologi, Trondheim 1.-4. oktober 
2007.

2007 Foredrag

Myran R, Kvistad KA, Andresen H, Folvik M, Zwart 
JA, Nygaard ØP.

MR diagnostikk av alarligamentere etter whiplash. Nakkesleng og cervikobrachialgi. Tverrfaglig seminar, Trondheim 2007 2007 Foredrag

Nygaard, Øystein Rheumatoid arthritis in the cervical spine
Skandinavisk utdanningskurs i nevrokirurgi, Beitostølen 
2007

2007 Foredrag

Nygaard, Øystein Resultater etter kirurgisk behandling for lumbalt skiveprolaps. Utdanningskurs for ortopeder, Trondheim 2007 2007 Foredrag

Nygaard, Øystein Kirurgisk behandling for cervikalt skiveprolaps. Utdanningskurs for ortopeder, Trondheim 2007 2007 Foredrag

Zwart, John-Anker Lumbale skiveprolaps i ulike aldergrupper: Diagnostikk og indikasjon for kirurgi. 
Nasjonal tverrfaglig nakke- og ryggkongress, Radisson 
SAS Plaza Hotell, Oslo, 10-12 april 2008

2008 Foredrag



Forfattere Tittel Publisert hvor Når Hva

Nygaard, Øystein Norsk cervical multisenterstudie 15/2 Depuy spine symposium, Oslo. 2008 Foredrag

Nygaard, Øystein Degenerative spine. Cervical arthroplasty 25/2. EANS winter meeting, Trondheim. 2008 Foredrag

Nygaard, Øystein Resultater etter kirurgi for lumbalt prolaps. Spinalkirurgi i fremtiden 10/4-11/4 Tverrfaglig rygg og nakkekongress, Oslo. 2008 Foredrag

Nygaard, Øystein nformasjon om forskning ved NSSL 8/5 Ryggforskningsmøte Rygcenteret i Ringe, Danmark. I 2008 Foredrag

Nygaard, Øystein
MRI of ligaments in the upper spine after cervical trauma. The Norwegian multicenter 
study on cervical arthroplasty

11/9 AO-spine meeting, Stockholm. 2008 Foredrag

Nygaard, Øystein Cervikal radikulopati og myelopati 14/10 DNLF kurs. Henvisning til spesialist. 2008 Foredrag

Rossvoll, Ivar Kolumnaskader og ekstern fiksasjon Kurs i bruddkirurgi for kirurger/ortopeder Voss mars -08 2008 Foredrag

Rossvoll, Ivar Belastnings lidelser/ traumatologi rygg Kurs i Idretts traumatologi Oppdal mars -08 2008 Foredrag

Rossvoll, Ivar Skoliose Foredrag for manuell terapeuter Trondheim september -08 2008 Foredrag

Rossvoll, Ivar Lumbalkolumna, henvisning til spesialist Universitetskurs for manuell terapeuter oktober -08 2008 Foredrag

Rossvoll, Ivar The treatment of burst fractures
Fractures of the thoracolumbar columna
Symposium i regi av AO, oktober -08

2008 Foredrag

Rossvoll, Ivar
Inndeling av frakturer i ryggsøylen, klassifikasjoner
Behandling av stabile frakturer
Primærhåndtering av ustabile frakturer

Kurs i ryggkirurgi for spesialistutdannelse i ortopedi, 
Bergen nov-08

2008 Foredrag

Rø, Magne Foredrag om koordinering av nakke og ryggundervisning Instituttlederkonferansen for NMI Bårdshaug 11.11.08 2008 Foredrag

Zwart, John-Anker Best poster presentation, 
The 11th congress of the International Headache Society 
2003, Roma 16 september

2003 Pris

Zwart, John-Anker Pris for beste vitenskapelige presentasjon 2003
Pfizer forskningspris utdelt på Norsk  Nevrologisk 
Forenings årsmøte 2003.

2003 Pris

Zwart, John-Anker Ryggprisen for 2006  - Norsk Forening for Ryggforskning 2006 Pris

Kvistad, Kjell Arne Nakkeslengassosierte nakkeskader.
Medforfatter av rapport fra Sosial og helsedirektoratet, 
publ 22.03.06 

2006

Even Lærum, Jens Ivar Brox, Kjersti Storheim, 
Ansgar Espeland, Ellen Haldorsen, Jens Munch-
Ellingsen, Lars-Lennart Nielsen, Ivar Rossvoll, Jan 
Sture Skouen, Lars-Christian Stig, Erik L.Werner.

Nasjonale kliniske retningslinjer; Korsryggsmerter med og uten nerverotsaffeksjon 2007



Navn Aktivitet Når Hva

Rø, Magne
Medisinsk sakkyndig i 4 rettsaker med multitraume-, hodeskade- og ryggmargsskade-
problemer

2003 Diverse

Rø, Magne
The University of Newcastle Australia 30.01.-11.02.03: Opplæring i Radio-frequency 
nevrotomi

2003 Diverse

Nygaard, Øystein Hospitering minimal invasiv spinalkirurgi Nederland 18 – 19 mai 2004 Diverse

Nygaard, Øystein Hospitering minimal invasiv spinalkirurgi Lund 12 oktober 2004 Diverse

Nygaard, Øystein
Studieledelsen norsk multisenter-studie lumbal skiveprotese vs aktiv tverrfaglig 
ryggrehabilitering.

2004 Diverse

Zwart J-A, Dyb G, Hagen K, Svebak S, 
Holmen J. 

Analgesic use: a predictor of chronic pain and medication overuse headache. The Head-
HUNT Study. Reply (letter) Neurology 2004;62:677.

2004 Diverse

Zwart, John-Anker NRK nettsider; ”Overforbruk av hodepinetabletter”. 2004 Diverse

Zwart, John-Anker Adresseavisen 11/5-04. “Hodepine, angst/depresjon og bruk av smertestillende”. 2004 Diverse

Zwart, John-Anker TV: NRK puls; ”hodepine og bruk av smertestillende” sendt 10 mai 2004. 2004 Diverse

Zwart, John-Anker Radio: NRK-nyheter; ”hodepine og bruk av smertestillende”, sendt 10 mai 2004. 2004 Diverse

Zwart, John-Anker Radio: Kanal24; ”hodepine og bruk av smertestillende” , sendt 11 mai 2004. 2004 Diverse

Zwart, John-Anker Radio: Radio adressa; ”hodepine og bruk av smertestillende” , sendt 11 mai 2004. 2004 Diverse

Zwart, John-Anker TV-Trøndelag – TV Norge; ”medikament indusert hodepine” sendt 11 mai 2004-05-11 2004 Diverse

Zwart, John-Anker VG; http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=227109. (© NTB 11.05.04 kl. 07:28) 2004 Diverse

Zwart, John-Anker
http://www.w-h-a.org/wha2/index.asp , Migraineurs at Greatest Risk of Developing 
Analgesic  Overuse Headache', 13/12/2004

2004 Diverse

Zwart, John-Anker
http://www.doktoronline.no/section/nosection/31125801 , Ungdom overforbruker 
smertestillende, Publisert 29. oktober 2004

2004 Diverse

Zwart, John-Anker Legemidler og samfunn. Nr 6, 2004. Ung pillehodepine. 2004 Diverse

Zwart, John-Anker NRK Forkost TV, 30/8-04. Rygg smerter. 2004 Diverse

Zwart, John-Anker Zwart J-A. NRK frokost TV, ukentlige innslag våren 2005 2005 Diverse

Kurs, kongresser, møter, undervisning og div. aktivitet NSSL, 2002 - 2008 



Navn Aktivitet Når Hva

Zwart, John-Anker Reviewer for Cephalalgia, Lancet, Neurology, Psychosomatic Medicine, i 2005 2005 Diverse

Rossvoll, Ivar
Deltagelse i Nasjonal arbeidsgruppe for utarbeidelse av retningslinjer for behandling av 
akutte og kroniske ryggsmerter

2005 Diverse

Nygaard, Øystein Reviewer Tidsskr nor lægefor 2005 Diverse

Zwart, John-Anker Reviewer for Cephalalgia, Neurology, Psychosomatic Medicine, 2006 2006 Diverse

Rossvoll, Ivar
Studiebesøk juni -07: Dr. D. Jeszensky, Schulthess klinik, Züric og Dr. C. Wimmers, 
Vogtareuth, Tyskland

2007 Diverse

Rossvoll, Ivar Eurospine, europeisk ryggkongress Praha Oktober –04 2003 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Advanced Spinal deformities, Stockholm Februar -04 2003 Kongress/kurs

Rø, Magne Grunnkurs i statistikk NTNU 22.01. –14.13.03 2003 Kongress/kurs

Rø, Magne Konferanse i temaet nakkesleng, Lysaker 04.04.03. 2003 Kongress/kurs

Rø, Magne AMEE(Association for Medical Education in Europe)-konferanse i Bern 30.08. – 3.09.03 2003 Kongress/kurs

Kolstad, Frode Barcelona Juni-03: Cervical Spine Research Society 2003 Kongress/kurs

Kolstad, Frode Kjøbenhavn: Oktober-03: Brian nakke protese 2003 Kongress/kurs

H.Rønningen, I.Rossvoll, K.A. Kvistad, F. 
Kolstad, Ø. Nygaard, H. Andresen, K. 
Vuttudal

Spineweek, Porto, Portugal, Mai/Juni 2004 2004 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Gjennomgått kurs i PBL- pedagogikk. 2004 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar SAS, Wien mai –04, verdenskongress for skiveproteser i ryggen 2004 Kongress/kurs

Nygaard, Øystein Hands-on workshop cervical fixation St. Louis 7 – 10 jan 2004 Kongress/kurs

Nygaard, Øystein Masterclass in cranio-cervical junction problems London 23 -24 mars 2004 Kongress/kurs

Nygaard, Øystein Kurs universitetspedagogikk 25 mars 2004 Kongress/kurs

Nygaard, Øystein Kurs advanced cervikal problems Karlsbad 15 – 17 november 2004 Kongress/kurs

Rø, Magne Asluttet PEDUP utdanning ved NTNU 2005 Kongress/kurs



Navn Aktivitet Når Hva

Rø, Magne
Scandinavisk workshop i PBL-samarbeid med  universitetene i Linkøping og Tampere i 
Trondheim

2005 Kongress/kurs

Rø, Magne Lucas-konferansen (Rådet for studenter med funksjonshemning) Trondheim 14.03.05 2005 Kongress/kurs

Rø, Magne Vårmøtet i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lysebu 15. – 16.04.05 2005 Kongress/kurs

Rø, Magne Kurs i kognitiv terapi med veiledning 27. og 29.10. og 15.og 16.12.05 2005 Kongress/kurs

I. Rossvoll, Ø. Nygaard, F. Kolstad, H. 
Andresen, K. Vuttudal, M. Rø, TI Andersen, 
LG Johnsen

Eurospine 2005 Barcelona september -05 2005 Kongress/kurs

Nygaard, Øystein Minimal invasiv spinal surgery, 20th Annual meeting, Zurich jan 06 2006 Kongress/kurs

Nygaard, Øystein
Endoscopic spinal surgery, use of the Endospine device. Hands-on  workshop 
Bordeaux mars 2006

2006 Kongress/kurs

Nygaard, Øystein Cervical spine stabilisation. Hands-on workshop, Barcelona September 2006 2006 Kongress/kurs

Ø. Nygaard, H. Andresen, JA Zwart, K. 
Vuttudal, M. Rø, I. Rossvoll, LG Johnsen Eurospine 2006. 8

th
Annual Meeting of the Spine Society of Europe. Istanbul 2006. 2006 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar
AO-spine international: kurs for instruktører i spinal kirurgi Zürich oktober 2006 ”Tips for 
trainers”

2006 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Scoliosis Research Society årsmøte 2006. Monterey USA September 2006 2006 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Nordic Spine Stockholm des 2006 2006 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Spine Connection Malmø april 2006 2006 Kongress/kurs

Kolstad, Frode Barcelona Nakkekurs 7-8 september 2006 Kongress/kurs

Kolstad, Frode Nederland Endoskopisk spinal kirurgi 22 november 2006 Kongress/kurs

Rø, Magne Årsmøte i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo 15.- 16.11.07 2007 Kongress/kurs

Rø, Magne Vårmøte i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen 26.- 27.04.07 2007 Kongress/kurs

Rø, Magne Konferanse om kognitiv terapi Gardermoen 24.05.07 2007 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Nordisk møte om metastasering til ryggsøylen Oslo 8-9 feb 2007 Kongress/kurs



Navn Aktivitet Når Hva

Rossvoll, Ivar Nordic Spinal Deformity Society, årsmøte Upsala. 31.05-02.07 2007 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Scoliosis Research Society årsmøte 2007. Edinburgh. September 5-8 2007 2007 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Eurospine, Brussel okt 3-6 2007 2007 Kongress/kurs

Ø. Nygaard, H. Andresen, JA Zwart, KA 
Kvistad, R.Myran

Annual meeting of the Cervical Spine Research Society, Leuven juni 2007 2007 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Nordic Spinal Deformity Society, årsmøte Helsinki. 21.08-23.08.08 2008 Kongress/kurs

I. Rossvoll, Ø. Nygaard, TI Andersen, 
M.Rø, H.Andresen, A.Bliksås

Spineweek, Geneve mai 26-31 2008 2008 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar AO spine Advanced deformity , Davos des 15-19 2008 2008 Kongress/kurs

LG Johnsen, H. Andresen World Forum for Spine Research, Kyoto 2008 Kongress/kurs

Rossvoll, Ivar Kursleder for kurs i ryggkirurgi for spesialiteten ortopedi, Trondheim 2003 Kursledelse

Rø, Magne Grunnkurs for PBL-veiledere, DMF NTNU,  11. Og 12.06. og 13.og 14.12.03 2003 Kursledelse

Rø, Magne Grunnkurs for studentveiledere, DMF NTNU, 18. Og 19.08.03 2003 Kursledelse

Rø, Magne Arrangør av grunnkurs for PBL-veiledere juni , august og desember 2004. 2004 Kursledelse

Rø, Magne Grunnkurs for PBL-veiledere, DMF NTNU,  15. og 16.06. og 13.og 14.12.05 2005 Kursledelse

Rø, Magne Grunnkurs for studentveiledere, DMF NTNU, 22. og 23.08.05 2005 Kursledelse

Rø, Magne Årsmøte i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Trondheim 23.-25.11.05 2005 Kursledelse

Kvistad, Kjell Arne Kursleder for spesialistkurs i MR radiologi 2005 Kursledelse

Kvistad, Kjell Arne Kursleder for spesialistkurs i MR radiologi 2005 Kursledelse

Rø, Magne Grunnkurs for PBL-veiledere, DMF NTNU,  juni og desember 2007. 2007 Kursledelse

Rø, Magne Grunnkurs for studentveiledere, DMF NTNU, august 2007 2007 Kursledelse

Kvistad, Kjell Arne Kursleder for spesialitetskurs i MR radiologi 2007 Kursledelse



Navn Aktivitet Når Hva

Rossvoll, Ivar Møte i Norsk spinalkirurgisk forening, Leirvassbu september -04 2003 Møte

Rø, Magne Årsmøtet, Norsk forening for ryggforskning 04. Og 05.04.03 2003 Møte

Rø, Magne Vårmøtet i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Stord 21. – 23.05.03 2003 Møte

Rø, Magne Geilo-møtet, forskningsavd. i Norsk Ryggnettverk, 15.-16.10.03 2003 Møte

Nygaard, Øystein Norsk forening for ryggforskning 16 – 17 april 2004 Møte

Nygaard, Øystein Møte minimal invasiv spinalkirurgi Oslo 3 september 2004 Møte

Rø, Magne
Autonom funksjon /smerte ved stress hos pasienter med fibromyalgi og nakke-
/skuldersmerter

2003 Prosjekt

Rø M, Nygaard Ø, Rossvoll I, Rønningen H, 
Planlegging av multisenterstudie med randomisering til skiveprotese og ikke-kirurgisk 
behandling hos pasienter med degenerativ lumbal skivesykdom.

2003 Prosjekt

Rø, Magne
Autonom funksjon /smerte ved stress hos pasienter med fibromyalgi og nakke-
/skuldersmerter. En artikkel ”in print”, en artikkel er innsendt.

2005 Prosjekt

Rø, Magne
Deltakelse (inkludering og oppfølging av pasienter) i multisenterstudie med 
randomisering til skiveprotese og ikke-kirurgisk behandling hos pasienter med 
degenerativ lumbal skivesykdom.

2005 Prosjekt

Rø, Magne
Undersøkelse av pasienter i forbindelse med inkludering i studie som kartlegger 
MRfunn etter posttraumatisk nakkesleng.

2005 Prosjekt

Rø, Magne DCRA- etterundersøkelse av pasienter som har vært disponert for nakkesleng. 2005 Prosjekt

I. Rossvoll, Ø. Nygaard, H. Andresen, KA 
Kvistad

Deltagelse i protokollarbeid for norsk multisenterstudie for kirurgisk behandling av spinal 
stenose.

2006 Prosjekt

Rossvoll, Ivar
Utarbeidelse av protokoll for retrospektiv studie av operativ behandling av brudd i 
ryggsøylen. Protokoll godkjent av regional etisk komité, planlagt oppstart av studie vår 
2007.

2006 Prosjekt

Rø, Magne
Autonom funksjon /smerte ved stress hos pasienter med fibromyalgi og nakke-
/skuldersmerter.

2007 Prosjekt

Rø, Magne
Deltakelse (inkludering og oppfølging av pasienter) i multisenterstudie med 
randomisering til skiveprotese og ikke-kirurgisk behandling hos pasienter med 
degenerativ lumbal skivesykdom. 

2007 Prosjekt

Rø, Magne
Prosjektleder: Fysiologiske Mekanismer i skulder-/nakkesmerte: En sammenlignende 
undersøkelse av fibromyalgi-pasienter og smertefrie kontrollpasienter.

2007 Prosjekt

Rossvoll, Ivar Foredrag for sykepleiere og spesialsykepleiere under utdanning 2004 Undervisning



Navn Aktivitet Når Hva

Rø, Magne Undervisning for medisinerstudenter i forelesninger klinikker og kurs. 2004 Undervisning

Rø, Magne ”PBL metoden” for utdanningskandidater i spesialistkurs for geriatri. 2004 Undervisning

Rø, Magne ”PBL for molekylærbiloger”. 2004 Undervisning

Rø, Magne
”Diagnostiske blokader i nakke og rygg” Klinikerseminar Nasjonalt ryggnettverk 19 
oktober

2004 Undervisning

Kolstad, Frode Kliniker seminar Nasjonalt ryggnettverk 19 oktober 2004 Undervisning

Kolstad, Frode Høstmøtet operasjonssykepleiere 2004 Undervisning

Zwart, John-Anker
Diagnostikk og behandling av hodepine,  (Legers videre-og etterutdanning), Trondheim
7-9/3-2005

2005 Undervisning

Zwart, John-Anker ”Basal Nevrofysiologi”, (Legers videre-og etterutdanning), Trondheim 26-28/9-05. 2005 Undervisning

Zwart, John-Anker
”Kronisk hodepine og migrene, behandlingsmessige utfordringer. Regionalt møte for 
almennleger i regi av MSD, Trondheim 3/9

2005 Undervisning

Rø, Magne
Deltagelse i  den obligatoriske studentundervisningen i faget fysikalsk medisin og 
rehabilitering

2005 Undervisning

Rø, Magne PBL-tutor vår og høst for St IIA. 2005 Undervisning

Rø, Magne ”Nakkeplager”  dmf Universitetet i Tromsø 08.04.05. 2005 Undervisning

Rø, Magne ”ICF og bevegelsesvansker” HIST 04.02.05. 2005 Undervisning

Rossvoll, Ivar

Kurs i ortopedi for spesialiteten Bergen nov -05: Undersøkelse rygg, Klassifikasjon 
/utredning frakturer, Primærbehandling av ustabile frakturer, Operativ behandling av 
ryggfrakturer, Spinal stenose, klassifikasjon og definisjon, Spinal stenose, diagnostikk 
og differensialdiagnoser, Spinal stenose, behandling

2005 Undervisning

Rø, Magne
Deltagelse i  den obligatoriske studentundervisningen i faget fysikalsk medisin og 
rehabilitering (14 t forelesning, 12 t F-lab., ansvarl for fagets uketjeneste (100t), 
deltagelse i muntl. eksamnen IIID (10t)).

2007 Undervisning

Rø, Magne
Deltakelse i komite som har planlagt studieforløp av nakke og ryggtemaer  i 
medisinstudiet.

2007 Undervisning

Rø, Magne ”Nakkeplager” 2 t dmf Universitetet i Tromsø 09.03.07. 2007 Undervisning

Rø, Magne
Ryggkurs for ortopeder (kurs nr 22832) 19.- 23.11.07: 2 forelesninger, klinisk 
ryggundersøkelse og degenerative rygglidelser

2007 Undervisning



Navn Aktivitet Når Hva

Rø, Magne
Ryggstudien CINS: En multisenterstudie som skal sammenligne kognitiv intervensjon 
med ”Brief intervention”, selolje og placebo. 

2007 Undervisning

Kvistad, Kjell Arne MR radiologi for biofysikkstudenter 2007 Undervisning

Kvistad, Kjell Arne MR radiologi i grunnutdanningen av radiografer, internasjonal termin 2007 Undervisning

Kvistad, Kjell Arne Nevroradiologi i videreutdanning av MR-radiografer 2007 Undervisning

Kvistad, Kjell Arne Foredrag ved univeristeteskurs i ortopedi, øysykdommer, etc. 2007 Undervisning

Rø, Magne Undervisning om nakken ved Det medisinske fakultetet Tromsø 07.03.08 2008 Undervisning

Rø, Magne
Undervisning om nakken ved spesialistkurs i fysikalsk medisin og rehabilitering Ullevål 
Universitetssykehus 05.05.08

2008 Undervisning

Rø, Magne Foredrag om skulderliderlidelser ved Tempe Legesenter 2008 Undervisning

Rø, Magne Forelesning om nakken ved Sør-Trøndelag Idrettsmedisinske forening 2008 Undervisning

Rø, Magne Bekkenrelaterte smerter ved årsmøtet for Norges Naprapatforbund 01.11.08 2008 Undervisning

Rossvoll, Ivar
Medlem i nasjonel arbeidsgruppe for retningslinjer for behandling av kroniske 
ryggsmerter, Nasjonalt Ryggnettverk

2003 Verv

Rossvoll, Ivar Varamedlem i styre, Norsk spinalkirurgisk forening 2003 Verv

Rø, Magne Fagutvalget i Helse Midt-Norge i Fysikalsk medisin og rehabilitering 2003 Verv

Rø, Magne DMF’s represetentant i Rådet for studenter med funksjonshemning 2003 Verv

Rø, Magne Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabiliterings komite for ny Generalplan 2003 Verv

Rossvoll, Ivar
Medlem i nasjonal arbeidsgruppe for retningslinjer for behandling av kroniske 
ryggsmerter, Nasjonalt Ryggnettverk

2004 Verv

Rossvoll, Ivar Varamedlem i styre, Norsk spinalkirurgisk forening 2004 Verv

Nygaard, Øystein Styremedlem Norsk forening for ryggforskning 2004 Verv

Nygaard, Øystein Medlem spesialistkomiteen i nevrokirurgi 2004 Verv

Nygaard, Øystein Medlem Forskningskomiteen Ryggforeningen 2004 Verv



Navn Aktivitet Når Hva

Kolstad, Frode Styremedlem Norsk spinalkirurgisk forening 2004 Verv

Kolstad, Frode Medlem av faggruppen for evaluering av nakkeskadde i sosial – og helsedirektoratet 2004 Verv

Kolstad, Frode
Medlem av faggruppe i norsk nevrokirurgisk forening som arbeider med 
nakkeproblemer

2004 Verv

Kvistad, Kjell Arne
Medlem av Helsedirektoratets gruppe for utredning av diagnostikk- og 
behandlingstilbudet til nakkeskadde pasienter. Har i den forbindelse utarbeidet 
rapporten ”MR-diagnostikk av whip-lash skader” i samarbeid med  Per Kristian Hol

2004 Verv

Zwart, John-Anker
Norsk representant i ”Scandinavian Headache Experts (SHE)”, med formål å utveksle 
og initiere forsknings samarbeid mellom de skandinaviske land.

2004 Verv

Zwart, John-Anker
Norsk representant i “Eurpean Brain Council”, et europeisk initiativ for å kartlegge 
“burden and cost of chronic neurological diseases”.

2004 Verv

Zwart, John-Anker
Norsk deltager i  ”Global campaign epidemiology working group” i regi av World 
Headache Alliance

2004 Verv

Zwart, John-Anker Medlem av Advisory board for Almogran, Nycomed 2004 Verv

Zwart, John-Anker Medlem av ”Global campaign epidemiology working group” 2005 Verv

Zwart, John-Anker Medlem av ”Scandinavian Headache Experts” 2005 Verv

Rø, Magne PBL-ansvarlig ved Det medisinske fakultet. 2005 Verv

Rø, Magne DMF’s represetentant i Rådet for studenter med funksjonshemning 2005 Verv

Rø, Magne Styremedlem i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabiliterings 2005 Verv

Kvistad, Kjell Arne Fast faglig medarbeider i European Radiology 2005 Verv

Kvistad, Kjell Arne Fast faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005 Verv

Kvistad, Kjell Arne Medlem av spesialistkomiteen i radiologi 2005 Verv

Kvistad, Kjell Arne
Medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utredning av behandlings- og 
diagnostikktilbudet til nakkeslengpasienter

2005 Verv

Rønningen, Helge
Kurs for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi, Bergen 21. – 25.11.2005.
Medlem av kurskomiteen. 3 forelesninger: Anatomi/fysiologi/biodynamikk, Behandling 
av stabile frakturer og Metastaser

2005 Verv

Nygaard, Øystein Medlem av forskningskomiteen Norsk ryggforening 2005 Verv



Navn Aktivitet Når Hva

Nygaard, Øystein Medlem Nasjonalt ryggnettverk 2005 Verv

Kvistad, Kjell Arne Fast faglig medarbeider i Tidsskrift for Den norske lægeforening 2005 Verv

Kvistad, Kjell Arne Medlem av spesialistkomiteen i radiologi 2005 Verv

Kvistad, Kjell Arne Medlem i styringsgruppen for radiologforeningens forskningsinstitutt 2005 Verv

Zwart, John-Anker Medlem av ”Global campaign epidemiology working group” 2006 Verv

Zwart, John-Anker Medlem av ”Scandinavian Headache Experts 2006 Verv

Rossvoll, Ivar
Deltagelse i Nasjonal arbeidsgruppe for utarbeidelse av retningslinjer for behandling av 
akutte og kroniske ryggsmerter

2006 Verv

Rossvoll, Ivar Medlem i referansegruppen for Norsk register for ryggkirurgi i Tromsø 2006 Verv

Rossvoll, Ivar Formann i kvalitetsutvalget i Norsk ortopedisk forening 2006 Verv

Rø, Magne PBL-ansvarlig ved Det medisinske fakultet. 2007 Verv

Rø, Magne Komite som kom med forslag til revisjon av PBL i medisinerstudiet 2007 Verv

Rø, Magne DMF’s represetentant i Rådet for studenter med funksjonshemning 2007 Verv

Rossvoll, Ivar Medlem i referansegruppen for Norsk register for ryggkirurgi i Tromsø 2007 Verv

Rossvoll, Ivar Formann i kvalitetsutvalget i Nors ortopedisk forenning 2007 Verv

Kvistad, Kjell Arne Nestleder i spesialitetskomiteen i radiologi 2007 Verv

Kvistad, Kjell Arne Styremedlem i radiologforeningens forskningsinstitutt 2007 Verv

Rossvoll, Ivar Medlem i referansegruppen for Norsk register for ryggkirurgi i Tromsø 2008 Verv

Rossvoll, Ivar Formann i kvalitetsutvalget i Norsk ortopedisk forenning 2008 Verv



Kompetansesenteransvar for medfødte 
muskelsykdommer

Rapport fra utredningsgruppe oppnevnt av de regionale helseforetakene. 

Mai 2009 

ikke

sler
Tekstboks
GRUPPE 15



1. Utredningsgruppens mandat og sammensetning 

I 6. Behov for en organisatorisk klargjøring

Man har involvert både et ordinært kompetansesenter (Rikshospitalet) og to senter 

innenfor ”sjelden”-området (Frambu, og Nevromuskulært kompetansesenter ved UNN 

som har vært ”sjeldensenter” siden 2005).  

Det ”ordinære” kompetansesenter har formelt vært delt mellom UNN og 

Rikshospitalet siden før århundreskiftet. 

Prinsippet om ”en tilstand, ett kompetansesenter” må veies mot ønsket om å ha flere 

kompetansesentre for ”sjelden”-funksjoner samlet samme sted (Lokalisering ved 

sykehus i forhold til ved Frambu). 

Man skal dekke både livsløpsperspektivet og hensynet til avansert somatisk 

diagnostikk, spesielt ved primærdiagnostikk. 

II.
Det er en premiss for arbeidet at det skal finnes et nasjonalt kompetansesenter som dekker 

fagområdet Medfødte muskelsykdommer. Dette skal uansett lokalisering fungere som ett 

sammenhengende kompetansesenter i møte med alle typer brukere. Arbeidet skal skje på 

grunnlag av de kriterier for nasjonale kompetansesentre som er gitt av HOD i rundskriv I-

19/2003 og i brev av 17.3.2008 (s. 9-14). Utredningsgruppen skal vurdere om det er 

hensiktsmessig med ett kompetansesenter geografisk lokalisert ett sted, eller ett 

kompetansesenter med delt lokalisering, der deler av aktiviteten dermed legges til Frambu, og 

vurdere hvordan en løsning som anbefales vil ta hånd om de utfordringer som er beskrevet 

under avsnitt I-6 ovenfor. Videre skal gruppen ta stilling til lokalisering og organisering av et 

elles kompetansesenter. f



Navn Institusjon Bakgrunn e post

nasjonale medisinske kompetansesentra

-

re dokumentene gir nærmere informasjon om hvilke kriterier som benyttes ved etablering 

v nasjonale tjenester, hvilke resultatmål tjenestene vurderes ut fra og hvordan 

eferansegruppene, som er påkrevd for alle nasjonale tjenester, skal sammensettes og fungere.

a

r

 Kompetansesenteransvar for sjeldne nevromuskulære sykdommer – arbeidsgrupperapport 

2006. (Utarbeidet i regi av Helsedirektoratet).



datert 5.9.2007 med tittel: Nasjonalt kompetansesentertilbud til 
personer med medfødte nevromuskulære sykdommer – fra to kompetansesentre til ett.

R

Helse- og omsorgsdepartementet

Under arbeidet har utredningsgruppen mottatt:

ett

ordinært



2. Organisatorisk avklaring (Mandatets I-6)  

Et todelt, ordinært kompetansesenter 

I 1994 ble det opprettet en landsfunksjon for

I

vedlegg til rundskriv I-19/2003 har de to delene litt ulikt navn - Rikshospitalets 

kompetansesenter har tittelen ”Medfødte muskelsykdommer” mens kompetansesenteret ved 

UNN benevnes ”Kompetansesenter for muskelsykdommer”, noe som antagelig gjenspeiler 

funksjonsdelingen og at man for UNNs vedkommende også hadde NMK-funksjonen i mente.  

UNNs andel av det ordinære kompetansesenteret

Rikshospitalets andel

Frambu



Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)



ikke

3. Oppgaver som må løses av et felles kompetansesenter 





Brukerrettede kurs

Individuelle rådgivningsopphold

Ambulante tjenester



Skole og yrkesmessige vurderinger

Annen informasjon til brukere:



. Innspill fra aktørene 4

Frambu

NMK

Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet



5. Ett senter med en lokalisasjon, delt lokalisering eller 
annen organisering?

6. Organisering av virksomheten  

Organisatorisk klargjøring



Frambus rolle

Kompetansesenterets overtakelse av kursvirksomheten

Rikshospitalet

Hensynet til avansert somatisk diagnostikk i et livsløpsperspektiv



7. Konklusjon og anbefaling 
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RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN DURALE AV- 
FISTLER OG SPINALE AVM 
 
 
1. DURALE ARTERIOVENØSE FISTLER 
 
 
1.1 INNLEDNING 
 
Durale arteriovenøse fistler (DAVF) er abnorme forbindelser eller shunter mellom arterie 
(pulsåre) og vene (lavtrykksåre) lokalisert til dura mater (den harde hjernehinne), først 
beskrevet av Sachs og Tonnis i 1973 (1).  
Dura maters blodforsyning er adskilt fra hjernens blodforsyning, og fistlene får dermed sin 
blodtilførsel hovedsakelig fra arterier utenfor hjernen. Arteriene til fistelen har økt tykkelse og 
økt blodstrøm. Blodet strømmer hurtig gjennom fistelen og over til venesystemet som dermed 
utsettes for økt trykkbelastning, og eventuelt blødning som følge. Man trodde først at fistlene 
var medfødte, men flere ser ut til å være ervervede, og oppstå i forbindelse med 
sinusvenetromboser (intrakranielle blodpropper). Også hodeskade og kirurgi er nevnt som 
trigger for dannelse av slike fistler (2).  
DAVF utgjør ca 10-15 % av alle arteriovenøse misdannelser. I Norge utgjør dette ca 15 
nydiagnostiserte tilfeller pr år, hvorav ca 5 – 7 er behandlingstrengende. 
 
 
1.2 KLASSIFIKASJON 
 
Den enkleste inndeling av durale arteriovenøse fistler (DAVF) er Bordens klassifikasjon (3): 
 
Type I:   Drenerer direkte inn i venesinus eller til durale vener.  
Type II:  Drenerer til venesinus eller til durale vener, men i tillegg har den (pga økt venøst 

trykk) retrograd flow til cortical vener.  
Type III: Drenerer direkte og utelukkende til corticale vener. 
 
Cognard har en noe mer sofistikert klassifikasjon basert på gjennomgang av 205 DAVF (4). 
Målet var å klassifisere dem etter risiko med den hensikt å komme fram til en bedre begrunnet 
behandlingsstrategi.  
 
Type I: Lokalisert i venesinus, og har vanlig, antegrad drenasje til durale vener 
Type IIa:  Lokalisert til venesinus og har drenasje inn til sinus, men ikke til corticale vener 
Type IIb:   Lokalisert til venesinus og har drenasje til corticale vener. 10-20% blødningsrisiko 
Type III:  Direkte cortical drenasje, ingen venøse ektasier. 40% blødningsrisiko. 
Type IV:  Direkte cortical drenasje, venøse ektasier. 70% blødningsrisiko 
Type V:  Spinal, perimedullær venedrenasje, progressiv myelopati (lammelse) 
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1.3 SYMPTOMATOLOGI 
 
Symptomer på- eller kliniske manifestasjoner av DAVF er beroende på fistelens venedrenasje 
(jfr klassifikasjon) og anatomisk lokalisasjon (1). Det er et spenn fra milde symptomer til 
store blødninger med dødelig utgang. Mange fistler gir ingen symptomer. Kliniske 
manifestasjoner opptrer oftest i alderen 40-60 år. Det er en forskjell mellom kjønnene idet 
menn oftere har mer aggressive varianter. Det er vanlig å skille mellom godartede og 
aggressive symptomer (8): 
Godartede: 
Transversus og sigmoideus sinus DAVFs presenterer seg vanligst med mild hodepine og/ eller 
øresus, evt pulserende tinnitus. DAVF som involverer sinus cavernosus gir økt venetrykk bak 
øyet og et typisk klinisk bilde med smerte bak øyet, tåreflod, lammelser i øyemuskler, 
redusert syn og fremstående øye (exophtalmus). Det sistnevnte gir indikasjon for rask 
behandling . Hjernenerveutfall forekommer også i den godartede gruppen. 
Aggressive: 
De mer aggressive manifestasjoner er først og fremst blødninger som kan oppstå i 
hjernehinner eller hjernevev. Det er flere mekanismer som kan forårsake blødning, men høyt 
venøst trykk er alltid en underliggende faktor. Kombinasjon med sinustromboser / obstruksjon 
kan gi økt venøst og intrakranielt trykk med resultat papilleødem, nevrologiske 
utfallsymptomer og kramper (2). Hydrocephalus kan også oppstå. Det er også beskrevet 
progredierende demens, motoriske og sensoriske utfall, synsfeltutfall og afasi (8). 
DAVF er skjeldne hos barn, der forekomst kan gi hjertesvikt pga shunten. 
 
 
1.4 DIAGNOSTIKK 
 
Den primære utredningen er typisk foranlediget av at det har oppstått symptomer hos 
pasienten, men DAVF kan også være et tilfeldig funn dersom asymtomatisk . Dersom det er 
akutte symptomer (blødning) gjøres vanligvis først computertomografi (CT) med CT-
angiografi (fremstilling av blodkarene), som i de fleste tilfeller kan påvise tilstanden. Er 
symptomene av mer snikende karakter gjennomgår pasienten gjerne magnetisk 
resonanstomografi (MR). MR-angoigrafi fremstiller i de aller fleste tilfeller denne tilstanden.  
Konvensjonell cerebral angiografi er imidlertid å betrakte som gullstandard i forhold til å 
kunne klassifisere en fistel og for å planlegge behandling. Den er i dag eneste modalitet som 
gir en tilstrekkelig dynamisk fremstilling av blodstrømmen og tilstrekkelig detaljert 
fremstilling av arterier som forsyner en DAVF, samt selve fistelen. Alle pasienter med DAVF 
skal derfor gjennomgå en slik undersøkelse (2.3). Undersøkelsen må gjøres med selektive 
kontrastinjeksjoner i alle fire arterier som forsyner hjernen samt i arteria carotis externa. 
Nye MR-teknikker har potensiale for langt mer detaljert fremstilling av denne type sykdom. 
3-Tesla MR maskiner som har høy oppløsning kan i de fleste tilfeller lokalisere selve nidus. 
Dynamisk MR-angiografi som nå er etablert på flere sykehus kan langt på veg gi samme 
informasjon som den konvensjonelle angiografien. 
 
 
1.5 BEHANDLING 
 
Behandlingen avhenger av pasientens tilstand, fistelens lokalisasjon og gradering. Dersom 
pasienten kommer inn med hjerneblødning, vil akuttbehandlingen være som ved andre 
hjerneblødninger, fjernelse av hematom, trykkavlastning etc.  
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Når fistelen er kartlagt, vil videre behandlingsalternativer være: 
Observasjon 
Endovasculær behandling 
Kirurgisk behandling 
Stråleknivbehandling 

 
Type I og IIa: Har liten blødningsrisiko og kan observeres. Embolisering (lukning av selve 
fistelen ved hjelp av partikler, coiler, Onyx eller annet ”vevslim” ved bruk av mikrokatetere) 
er aktuelt om pasienten plages av invalidiserende suselyd. 
 
Type IIb - IV: Er mer aggressive og bør behandles. Spesielt type IV bør lukkes så raskt som 
mulig. 
 
 
Endovasculær behandling 
Målsettingen med behandlingen er å lukke fistelen (1). Om dette ikke er mulig, forsøker man 
å snu en høyrisiko fistel til en lavrisiko fistel. Ved lavrisikofistler er det symptomlindring som 
er målet. Behandlingen kan gjøres enten fra arteriesiden eller venesiden. 
I de senere år er de fleste DAFVFs blitt behandlet med ONYX, en væske som stivner når den 
kommer i kontakt med blod (6,7). Stoffet sprøytes sakte inn i tilførende arterier, og presses 
langsomt inn i selve fistelgangene. ONYX kan også injiseres fra venesiden. Coiler, eventuelt 
kombinert med ONYX eller annet vevslim kan også brukes. 
 
Kirurgi 
Behandlingen består i å identifisere selve fistelen, lukke den, gjerne med fjernelse av den syke 
venesinus. Kirurgi kan gjøres alene eller i kombinasjon med endovaskulær behandling. 
Kirurgi alene er forbundet med betydelig morbiditet og også mortalitet, men dette må ses på 
bakgrunn av at det ofte dreier seg om store og vanskelig tilgjengelige fistler.  
 
Stråleknivbehandling 
Gammaknivbestråling rettes mot selve fistelen og er rapportert å gi rimelig god effekt og 
lukningsrate. Kan således også brukes som supplerende behandling til embolisering / kirurgi.  
 
 
 
2. ARTERIOVENØSE MISDANNELSER I RYGGMARG 
(SPINALE AVM OG DAVF) 
 
 
 
2.1 KLASSIFIKASJON OG FOREKOMST 
 
1. Dural arteriovenøs fistel oppstått i skjeden rundt en nerverot (SDAVF) 
2. Intramedullær AVM 
3. Juvenil AVM 
4. Perimedullær AVM 
 
Ad 1 SDAVF er fistel mellom arterie og vene langs nerverøtter. Shunten skader ryggmargen 
ved høyt venetrykk. 
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Ad2 AVM som ligger i ryggmarg og debuterer i 20-40 års alder. Oftest er spinalis anterior 
tilførselsarterie. 
 
Ad3 Komplekse AVM med tilførsel fra medullære så vel som paraspinale arterier.  
 
Ad4 AVM.  Direkte fistel mellom arterie og vene på ryggmargens overflate. Økt venetrykk 
skader ryggmargen. Rammer pasienter mellom 30-50 år. 
 
Samlet antall nye tilfeller er lavt, 1-5 pr år i Norge. 
 
 
2.2 SYMPTOMER 
 
Ad 1 SDAVF  opptrer med snikende symptomer som gradvis svakhet i bena,føleforstyrrelser, 
blæreaffeksjon og viser overvekt hos middelaldrende menn. Pasientene blir 
rullestolsavhengige uten behandling. 
 
Ad 2 og 3. Debuterer oftest med blødning men kan også fremby lokale pareser av vekslende 
styrke, blære eller avføringsproblemer osv. 
 
Ad 4 Perimedullære fistler gir i likhet med SDAVF symptomer fra økt venetrykk pga shunt. 
 
 
2.3 DIAGNOSTIKK: 
 
MR av spinalkanalen er den beste diagnostiske metode og best mulig kartlegging av karene 
kan gjøres med gadoliniumbasert (kontrastbasert) MR angiografi som beregnes ved 
bolustracking  for å fremstille både vene – og arterieside. Volumopptak og rekonstruksjoner 
fremstiller den enkelte patologisk utseende spinalarterie. Denne us synes bedre enn CT 
angiografi hos dissse pasientene. 
 
 
2.4 BEHANDLING: 
 
Ad 1 og 4 Fistelen lukkes endovasculært med Onyx. Alle fistler må lukkes. Hvis man ikke når 
god posisjon av mikrokateteret, bør det gjøres kirurgisk lukning av SDAVF, mens dette kan 
være vanskelig perimedullære fistler.. Bedring forventes hos 2/3 med SDAVF (6). 
De egentlige AVM behandles med Onyx eller NBCA (vevslim). Anatomi og tilgang kan være 
så vanskelig at man søker utenlandsk hjelp. 
 
 
 
3. VURDERING OG KONKLUSJON 
 
Durale arteriovenøse fistler og spinale arteriovenøse malformasjoner er en svært liten og 
spesiell pasientgruppe. På et Regionssykehus vil man kanskje støte på disse tilstandene 0-4 
ganger i året. I akuttfasen med blødning blir pasienten håndtert etter vanlige retningslinjer for 
hjerneblødning. Når fistelen er kartlagt, vil videre behandling avhenge av hvilken type 
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inndeling man står overfor. Dersom man finner indikasjon for å lukke fistelen, bør 
behandlingen sentraliseres til ett senter i Norge. 
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Nasjonale tjenester 
 
Rapport fra arbeidsgruppe med følgende medlemmer: 
 
Geirmund Unsgård, Helse Midt-Norge, leder 
Paal-Henning Pedersen, Helse Vest 
Reidar Kloster, HelseNord 
Torstein R. Meling, Helse Sør-Øst 

 
Landsfunksjon strålekniv 
Helse Bergen er eneste helseforetak i Norge som har Strålekniv. Det er nylig investert i en 
helt ny maskin. 
 
1. ØNSKET INNHOLD OG AVGRENSING AV LANDSFUNKSJON ANNO 2009. 
 
Oversikt over tilstander og pasientgrupper som behandles i strålekniven. 
 
a. Benigne tilstander 
 
Tallene fra Helse Bergen viser at de siste par år er det behandlet 35-40 
acustikusnevrinomer, ca 45 meningeomer, 15-20 hypofysesvulster, ca 3 
craniopharyngiomer samt 2-3 andre sjeldne benigne svulster årlig. 
 
b. Maligne tilstander 
 
Når det gjelder primære maligne svulster og hjernemetastaser, viser de siste års tall at 
det behandles ca 25 gliale svulster og 120-130 hjernemetastaser årlig. I tilegg til dette 
behandles et lite antall pineale svulster, glomus jugulare og andre sjeldne hjernesvulster. 
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Figur 1. Prosentvis fordeling av svulster behandlet i strålekniven 
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Ca 97 % av pasientene som behandles i strålekniven er genuint nye pasienter. Et lite 
antall pasienter, særlig metastaser, behandles flere ganger fordi det tilkommer nye 
metastaser kortere eller lengre tid etter at de har vært behandlet i strålekniven. 
Likeledes vil noen meget få pasienter med godartede svulster bli rebehandlet pga 
manglende effekt av førstegangs behandling. Tallet på nye pasienter vil med dagens 
behandlingspolitikk ikke falle under 95%. 
Antall behandlinger/prosedyrer vil være i størrelsesorden 300-320 pasienter årlig. 
 
Antall pasienter med cerebrale metastaser som trenger en eller annen form for 
behandling er økende. Det kan tenkes at antall pasienter som trenger strålekniv 
behandling vil øke i fremtida. Når det gjelder de øvrige diagnosene er behandlings 
alternativet godt kjent ved de øvrige nevrokirurgiske avdelingene slik at de som bør 
henvises også blir henvist. De historiske tallene fra de siste årene er vel derfor et ganske 
riktig estimat på hvor mange nye pasienter som bør behandles årlig. 
 
 
2. KUNNSKAPSGRUNNLAG 
 
Det er nå over 20 år siden oppstart med denne type behandling i Bergen. De første årene 
var det årlige antallet beskjedent, rundt 50 pasienter årlig. Antallet behandlede 
pasienter har vist en jevn økning de siste årene, og vi har behandlet til sammen 2850 
pasienter.  
 
 
På verdensbasis er det behandlet (31.12.06):  
 
36843  Acustikusnevrinomer,  
49558  Meningeomer,  
31901  Hypofysesvulster, ca  
23610   Gliale svulster (grad III+IV)  
141210 Hjernemetastaser 
25198  Trigeminus nevralgi 
2243  Epilepsi 
 

Fordeling på verdensbasis 

Benigne
35 %

Maligne
42 %

Vaskulære
14 %

Funksjonelle
8 %

Okulære
1 %
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FIGUR 2 
Tallene i sektordiagrammene over er basert på tallene rapportert fra 202 av 249 sentre i 
hele verden. Da 47 enheter ikke har rapportert vil antallet bli noe større, men det er 
liten grunn til å tro at den innbyrdes fordeling mellom behandlede tilstander ville endres 
vesentlig. 
 
Tallet på pasienter behandlet med stålekniv er nå passert 500 000 på verdensbasis. Som 
vises av fordelingen mellom de forskjellige diagnosegrupper er det ganske stor 
overensstemmelse med hva som behandles i strålekniven i Bergen og i verden for øvrig. 
Det er som det fremgår av ovenstående sektordiagram flere pasienter ute i verden som 
behandles for trigeminusneuralgier enn hva tilfellet er i Norge. 
De fleste av disse diagnosegrupper må derfor ansees å få en etablert behandling, 
muligens med unntak av epilepsi hvor det fremdeles er en pågående debatt om hva som 
er den optimale behandling. Dette reflekteres i at det kun er gjort 2243 prosedyrer på 
verdensbasis, og at det i praksis ikke gjøres i Bergen. 
 
Det har også vært en debatt omkring behandlingen av recidiv av glioblastomer, men i 
langt mindre grad enn for epilepsi.  
Når det gjelder gliomer grad III og IV, behandles prosentuelt en mindre andel i 
strålekniven i Bergen enn hva som er vanlig på verdensbasis ( Bergen 5% av maligne 
tumores mens verden for øvrig 13% ) 
 
Det er de siste årene behandlet et økende antall pasienter med residiv av maligne 
gliomer etter at disse har gjennomgått tradisjonell behandling, og således har en meget 
begrenset mulighet og ofte ingen mulighet for et ytterligere behandlingstilbud. Man har 
i et retrospektivt materiale fulgt og etterkontrollert pasienter med glioblastomer 
behandlet i Bergen; 49 pasienter behandlet i strålekniven, 189 pasienter med tradisjonell 
behandling og 27 pasienter som ble reoperert etter først å ha gått igjennom tradisjonell 
behandling. Resultatene viste lengst overlevelse for pasienter behandlet i strålekniven. 
Det er derfor etablert et samarbeid med Karolinske sjukhuset hvor pasienter med 
sammenlignbare gliomer følges prospektivt for å forsøke å optimalisere dosevalg ved 
behandling. 
Se for øvrig nedenstående litteratur. 

Fordeling Haukeland
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41 %

Maligne
44 %

Vaskulære
14 %
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1 %
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Hsied et al. Neurosurgery 57,684-692 2005, 
Loeffler et al. J Clin Oncol 10:1379-85, 1992, 
Hou et al. Neurosurg Focus 20 :E5, 2006, 
Nwokedi et al. Neurosurgery 50:41-46, 2002 
 
Det er for tiden ingen pågående eksperimentell behandling. 
 
 
3. ANTALL PASIENTER/PROSEDYRER I ET FEMÅRS PERSPEKTIV 
 
Incidensen av for alle diagnoser utenom metastaser er noenlunde konstant. Vi vet at 
incidensen av hjernemetastaser er høyere enn 10/100 000 og ved autopsier vil 20-25% av 
pasienter med cancer ha metastatiske lesjoner. På bakgrunn av bedre primæbehandling 
av grunnsykdommen, og således lengre overlevelse med øket risiko for å utvikle 
sekundære manifestasjoner i hjerne samt økende alder i befolkningen og et større 
befolkningsgrunnlag, tilsier at vi når det gjelder hjernemetastaser må regne med et 
økende antall pasienter som kan ha nytte av stråleknivsbehandling. For de øvrige 
tilstander som behandles i strålekniven vil det i hovedsak være befolkningsgrunnlaget 
som er bestemmende for hvor mange pasienter i Norge som til enhver tid er i behov av 
behandling i srålekniven. 
 
Innenfor de nærmeste 5 år vil man derfor forvente en øket henvisningsmengde av 
pasienter med metastaser. Det er mulig at vi er i stand til når man nå har installert en 
”ny” strålekniv som muliggjør behandling av svulster med mer perifer beliggenhet at 
også pasienter som presenterer seg med flere metastaser kan behandles. Et samarbeid 
med Karolinska sjukhuset for nettopp å undersøke hvorvidt det nytter å behandle 
pasienter med flere enn 2-3 metastaser er i disse dager etablert. En antar at det kan 
behandles ca 500 pasienter per år med den nye strålekniven. Det vil derfor sannsynligvis 
ikke være behov for en maskin nr 2 i løpet av neste 5 års periode. 
 
 
4. AVGRENSING AV LANDSFUNKSJONEN 
 
Pasienter med tilstander hvor kirurgi innehar ”høy” risiko og kirurgi derfor er lite 
attraktivt eller ikke gjennomførbart er det vanligvis ingen uklarheter om 
henvisningsgrunnlaget. Her er landfunksjonen definert. 
Gråsoner hvis man velger å bruke denne betegnelse opptrer noen gang ved tilstander 
hvor det kan gjøres så vel åpen kirurgi som stråleknivsbehandling. Effekten og nytten 
av de ulike behandlingsalternativ kan være relativt lik, men risiki kan være forskjellig. 
Likeledes vil hospitaliseringstid i forbindelse med åpen kirurgi være lengre, og det 
samme gjelder rehabiliterings- og sykemeldingsperioden, mens kontrollopplegget etter 
stråleknivsbehandling oftest vil være lenger og mer omfattende. (Hyppigere MR-
kontroller). Det er derfor ikke alltid en enten eller situasjon, og her vil også pasientens 
preferanser telle hvis det medisinsk ikke er noe som taler i mot dette.  
 
Når det gjelder hvordan pasienter defineres som aktuell for strålekniv, foregår dette ved 
at pasienten er vurdert av henvisende nevrokirurg som har vurdert ulike 
behandlingsalternativ og de aller fleste pasienter vil bli behandlet. Et fåtall pasienter vil 
bli avslått av tekniske årsaker ( begrensninger i teknikken), og ikke på grunn av at 
pasienten som sådan ikke skulle vært henvist for sin tilstand. 



 5

 
Det fleste henvisninger kommer fra nevrokirurger ved andre nevrokirurgiske 
avdelinger og disse har god kunnskap om metodens muligheter og begrensninger slik at 
dette sikrer hvem som skal henvises. Miljøet i norsk nevrokirurgi er lite og i tilfeller taes 
gjerne beslutningene etter telefonisk diskusjon eller utveksling av informasjon via 
korrespondanse.  
 
 
5. DEL AV HELHETLIG PASIENTFORLØP 
 
Pasienter som behandles i strålekniven har ikke diagnoser som krever øyeblikkelig hjelp 
håndtering. Pasientforløpene kan derfor planlegges av den avdelingen som har henvist 
pasienten til strålekniv. De største utfordringer er behandling av hjernemetastaser fordi 
dette også involverer andre spesialiteter enn nevrokirurgi. Her vil det trolig bli en større 
helhet dersom pasientene i større grad enn nå ble kanalisert til strålekniven fra de 
forskjellige nevrokirurgiske avdelinger. Den geografiske tilgjengelighet er for de 
tradisjonelle nevrokirurgiske tilstander sikret gjennom det samarbeid som er skissert 
under punkt 4. Da tilgjengeligheten er sikret for de tradisjonelle nevrokirurgiske 
tilstander, vil geografisk resultatlikhet derigjennom sikres. Utfordringene vil som nevnt 
være å få en god nok konsensus om hvordan man håndterer pasienter med 
hjernemetastaser optimalt. Det beste vil være om alle pasienter med 
behandlingstrengende hjernemetastaser ble henvist til den regionale nevrokirurgiske 
avdeling for vurdering. I mange tilfeller kan det være mer riktig å tilby pasienten et 
mikrokirurgisk inngrep. 
 
 
6. SUPPLERENDE INNSPILL 
 
Det finnes alternativer til strålekniv (gammakniv). Det er på markedet et instrument 
som kalles Cyberknife. Mens strålekniven baserer seg på mange strålekilder som treffer 
i et definert område, baserer Cyberknife seg på en strålekilde som er plassert på en 
robot arm og stråledoser skytes fra mange forskjellige vinkler for å oppnå tilsvarende 
effekt. Stereotaktisk fraksjonert bestråling med lineær akselerator (Linac) er også en 
behandlingsmåte som benyttes av noen. Foreløpig er disse teknikkene ikke noe 
konkurransedyktig alternativ. En må imidlertid være åpen for at dersom det kommer 
en betydelig økning i behovet for sterotaktisk bestråling av metastaser, samtidig som det 
skjer en utvikling av f. eks. Cyberknife i form av reduserte investeringskostnader og økt 
behandlingseffektivitet, så kan det bli naturlig å ha metoden sterotaktisk bestråling også 
ved andre nevrokirurgiske avdelinger. 
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Arteriovenøse karmisdannelser 
(malformasjoner)  i hjerne og ryggmarg 

 

1. KRITERIER FOR VALG AV BEHANDLINGSMEDTODE/ 
BEHANDLINGKOMBINASJON 

 

 

Arteriovenøse misdannelser i hjerne (Cerebrale AVM) 
 
Beskrivelse av sjukdommen: 
 
Arteriovenøse malformasjoner (AVM) i hjernen er nøster av unormale kar. En 
AVM består av tre komponenter: (1) arterier som fører blod til en (2) nidus. 
Denne består av tynnveggede unormale kar. Fra nidus føres blodet over i (3) en 
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eller flere drenerende vener (se fig). 

 
Blodet i en AVM går direkte fra arterier til vener uten å gå gjennom hjernevev. 
Det kan derfor være stort blodfløde gjennom en AVM. Blodtrykket på den 
arterielle siden er vanligvis noe lavere enn normalt mens trykket på venesiden er 
høyere enn normalt. AVM er vanligvis medfødt, men lesjonen har en tendens til å 
vokse både i størrelse og blodfløde i voksen alder. 
Ca 50% av AVM presenterer seg med blødning, ca 25% presenterer seg med 
epileptiske anfall og ca 25% med andre kliniske manifestasjoner som hodepine 
og progredierende tap av mentale og nevrologiske funksjoner(1). 
Blødning: Risikoen for blødning fra en kjent AVM er rapportert å ligge på 2 til 4 % 
per år (2). Enkelte studier har funnet en betydelig høyere blødningsrisiko for de 
som allerede har hatt en blødning, helt opp i 18% per år (3). En viktig parameter 
er livtidsrisikoen for blødning. En enkel regel for å estimere  livstidsrisikoen for 
blødning er å trekke alder fra 105. En pasient på 45 år vil således ha 105-45= 
60% sjanse for å få blødning i løpet av sin levetid. 
Mortalitet (dødelighet) ved første blødning er på ca 10 til 15 %, mens morbiditet 
(sykelighet) er på 50% (4).  
Epileptiske anfall: Epileptiske anfall som debut symptom finner en særlig hos 
pasienter med AVM nær motorcortex(bevegelsesbarken) og i temporallappen 
(tinninglappen). Risikoen for blødning hos pasienter som fikk diagnostisert sin 
AVM på grunn av epileptisk anfall synes å være tilsvarende andre AVM 
pasienter. 
Hodepine: Vedvarende hodepine kan være symptom på AVM (3). Ved bedre 
tilgang på MR undersøkelser, vil sannsynligvis et økende antall pasienter få 
diagnostisert sin AVM på grunn av hodepine. 
Nevrologiske utfall: Dette fenomenet er antatt å skyldes manglende blodfløde i 
normalvevet omkring AVM på grunn av at blodet ”stjeles” vekk fra normalvevet 
som følge av det store flødet i AVM. Trykket i normalkarene omkring AVM er 
lavere enn det som skal til for å gi en tilstrekkelig gjennomblødning i normalvevet. 
 
Epidemiologi: 
Prevalens av AVM synes å være ca 0.1%( materiale fra USA). Antallet 
nyoppdagede tilfeller av AVM er i det samme materialet rapportert til 0.94 per 
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100 000 personer per år (5). Det vil si ca 10 nye tilfeller per år per 1 mill 
innbygger. 
 
Behandling: 
 
Det finnes tre forskjellige behandlinger for pasienter med cerebrale AVM. Dette 
er mikrokirurgi, embolisering og gammakniv. I enkelte tilfeller kan kombinasjoner 
av behandlingsalternativer være hensiktsmessig.  
Det primære målet med all behandling er radikal fjerning eller lukning av 
malformasjonen. Noen ganger kan de være riktig å ikke forsøke behandling fordi 
risikoen med behandling er større enn risikoen ved det naturlige forløpet av 
sykdommen. Valg av behandling må gjøres individuelt på grunnlag av 
kunnskaper om de forskjellige behandlingsalternativer. Til hjelp i denne 
vurderingen brukes den såkalte Spetzler-Martin  klassifikasjonen, som er basert 
på tre faktorer: (1) størrelsen av AVM, (2) om den har sentral venedranasje eller 
ikke og (3) om den ligger i et spesielt følsomt område av hjernen eller ikke. Grad 
I er små (<3 cm i diameter) AVM, uten sentral venedrenasje og som ikke ligger i 
et område hvor det lett blir synlige nevrologiske utfall. Grad V er store AVM (>6 
cm i diameter), med sentral venedrenasje og som ligger i spesielt følsomme 
områder i hjernen.  
 
Mikrokirurgi 
 
Mikrokirurgi er den behandlingen som gir best resultater for pasienter med AVM 
med Spetzler grad I-III (6). Behandlingen er svært effektiv med suksess rate 
(lukking av AVM) på 98-100 %. Risikoen for permanente skader (morbiditet) er 
på 0-3 %. For pasienter med AVM grad IV og V er risikoen for permanent utfall 
etter mikrokirurgi ca 20% (7) i tidligere materialer. Det er også skjedd en utvikling 
av mikrokirurgien med bruk av navigasjon for å finne og lukke tilførselskarene 
tidlig i operasjonen. Dette kan bidra til å gjøre det mikrokirurgiske inngrepet 
enklere og tryggere (13,14). 
 
 
Embolisering 
 
Embolisering ble opprinnelig utviklet som et alternativ til kirurgisk behandling, 
særlig på AVM med dype og vanskelig tilgjengelige tilførselsarterier. 
Kateterteknologi og emboliserings-materiale har utviklet seg mye de senere år. 
Det materialet som brukes mest nå er cyanoacrylat og onyx. Embolisering har en  
risiko for permanent skade (morbiditet) på 10-20 % og en mortalitet på 1-7 % og 
en total komplikasjonsrate på 25% (8,9).  
Med embolisering som eneste terapi vil AVM etter hvert åpne seg på nytt. Men 
en kan oppnå fullstendig lukning av AVM i 10-20% av tilfellene(8,9). 
Partiell embolisering har i noen tilfeller blitt brukt for å redusere blodfløde i AVM 
som ikke kan behandles komplett. Dette er en praksis som kan redusere 
symptomer som for eks hodepine, med det vil neppe redusere blødningsrisiko. 
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Tvert i mot kan blødningsrisikoen øke, hvis også venedrenasjen blir partielt 
embolisert. 
I ca 10 % av AVM kan det være et aneurysme på et av tilførselskarene. Dette 
øker blødningsrisikoen og coiling av et slikt aneurysme enten før eller i 
forbindelse med behandlingnen av AVM er vanligvis hensiktsmessig. Det har 
også vist seg at ved fjerning av AVM kan aneurysmet i enkelte tilfeller gå tilbake 
av seg selv. 
 
Stereotaktisk strålekirurgi 
Dette konseptet baserer seg på en målrettet bestråling av AVM slik at cellene i 
karveggen skades. Karveggen sveller opp og dette kan etter hvert før til lukning 
av karet. De vanligste formene for sterotaktisk strålebehandling er gammakniv og 
lineærakselerator (linac). Gammakniven, som ble utviklet i Sverige av Lars 
Leksell, benytter cobolt-60 kilder, mens linac benytter høyenergetiske 
røntgenstråler. 
Gammakniv kan vanligvis bare brukes på små AVM. Denne behandlingen gir en 
fullstendig lukning av små AVM (< 3cm i diameter) i litt over 80% av tilfellene. Ny 
behandling er mulig ved manglende lukning. Da kan en oppnå lukning i noen 
flere tilfeller. Ved litt større AVM vil en oppnå lukning i ca 50% av tilfellene (10). 
Det tar opptil 3 år å oppnå en lukning. Risikoen for blødning i perioden frem til 
lukning av AVM er i alle fall det første året like stor som for en ubehandlet AVM. 
Risikoen for komplikasjoner er litt avhengig av stråledosen, men hvis en skal 
oppnå tilstrekkelig lukning, vil en måte forvente nevrologiske utfall på grunn av 
strålenekrose i 5% av tilfellene etter første strålebehandling og i 12 % av tilfellene 
etter en eventuell andre strålebehandling (10,11). 
Den viktigste indikasjonen for sterotaktisk strålebehandling er derfor pasienter 
med små AVM (< 3cm i diameter) som ligger så dypt og vanskelig til at annen 
behandling medfører større risiko enn sterotaktisk strålekirurgi.  
Fraksjonert stereotaktisk radioterapi har vært forsøkt på litt større AVM, men 
erfaringene er så langt ikke overbevisende(19). 
 
Valg av behandling 
Det naturlige behandlingsvalget for Spetzler-Martin grad I-III er mikrokirurgi. 
Svakheten med strålekniven er at selv ved lesjoner som er < 3 cm i diameter så 
vil opptil 20 % ikke lukke seg og blødningsrisikoen er i alle fall første året etter 
behandling like stor som en ubehandlet lesjon. Unntaket kan være lesjoner som 
sitter svært dypt i hjernen og hvor morbiditeten ved kirurgi kan overstige det som 
en vil få ved stereotaktisk strålebehandling. Da kan det være riktig å velge 
strålekniv. 
Ved lesjoner som kan behandles trygt med mikrokirurgi vil det være det naturlige 
valg. Det er ingen grunn til preoperativ embolisering i slike tilfeller. Dette kan i 
verste fall øke komplikasjonsrisikoen og vil definitivt øke kostnadene. I et 
materiale er kostnadene ved embolisering + kirurgi beregnet til $78 400 og $49 
300 for kirurgi alene. 
Ved store og kompliserte AVM kan den beste håndteringen være å ikke tilby noe 
behandling. Det er i enkelte studier funnet at en partiell behandling, som ikke gir 
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full okklusjon av AVM, kan føre til større komplikasjons rate enn ingen 
behandling (12). 
I noen tilfeller vil det være riktig å tilby en preoperativ embolisering. Dette gjelder 
komplekse AVM hvor en preoperativ embolisering vil gjøre det mulig å senere 
fjerne AVM med mikrokirurgi eller strålebehandling. Til tross for betydelig risiko 
for permanente neurologisk utfall, kan dette være en riktig behandling av disse 
store komplekse AVM (9). Men hvis en starter et slik behandlingsopplegg må en 
være rimelig sikker på å kunne eliminere AVM. En partiell behandling er vist å 
ikke gi noe lavere blødningsrisiko enn det naturlige forløpet. 
 
 
Durale arteriovenøse fistler (DAVF) 
 
 
Beskrivelse av sjukdommen: 
 
Durale arteriovenøse fistler kan være av to typer: Den ene typen er (1) direkte 
arteriovenøse fistler. Den vanligste formen for direkte arteriovenøs fistel er fistel 
mellom arteria carotis og sinus cavernosus. En carotico-cavernous fistel kan 
skyldes et hodetraume. Den kan også oppstå i forbindelse med et kirurgisk 
traume. Symptomene kan være exophtalmus (utstående øye) og hevelse 
omkring øyet, noe som skyldes høyt venetrykk i blant annet øyehulen. 
Den andre typen (2) er de virkelige durale AVF. Disse består av tallrike durale 
mikrofistler. Tilførselsarteriene  kommer fra arterier utenfor hjernen. 
Venedrenasjen er endret og gir retrograd blodfløde i venesystemet. Mekanismen 
for utvikling av dAVF er ukjent men en har sett at de kan utvikle seg i forbindelse 
med sinus venetrombose. 
Det naturlige forløp av en dAVF kan være vanskelig å forutsi. Lesjonen kan være 
asymptomatisk. Det er også påvist spontan lukning av dAVF (15). Det vanlige er 
imidlertid at lesjonen vokser over tid med stadig nye tilførselskar. 
Hos barn kan dAVF gi hjertesvikt på grunn av stor shunting av blod. Hos voksne 
kan den føre til hodepine og pulsrelatert øresus. Den kan også gi en rekke andre 
symptomer relatert til høyt venetrykk. Mest alvorlig er intrakraniel blødning. 
Risikoen for blødning ligger på ca 1.8 % per år. Den kan være noen høyere hvis 
det foreligger røntgenologiske forandringer i venesystemet i form av utvidede 
slyngede vener. En pasient som har blødd fra en dAVF har sannsynligvis en høy 
risiko for ny blødning (35% innen 2 uker) i følge Duffau et al (16).  
 
Epidemiologi: 
 
dAVF utgjør ca 10-15% av alle intracranielle AVM. De finnes hyppigst i bakre del 
av hodet ved sinus transversus og sigmoideus.  
 
Behandling: 
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Ikke alle pasienter med dAVF trenger behandling. Hvis symptomene kun er lett 
hodepine og litt støy fra fistelen er det ikke alltid nødvendig å behandle. Hvis det 
derimot er kratig pulsrlatert støy og hodepine som reduserer livskvalitet, og hvis 
venemønsteret tyder på at pasienten kan være utsatt for blødning, så er det 
indikasjon for behandling. 
 
Mikrokirurgi: 
Kirurgisk fjerning av dAVF er den mest effektive behandlingen, men kirurgisk 
behandling alene er imidlertid forbundet med betydelig morbiditet og også 
mortalitet og er sjelden indisert som første og eneste behandling. 
 
Embolisering: 
Embolisering av dAVF ble i begynnelsen gjort fra arteriesiden. Dette ga lav rate 
for permanent lukning. Endovasculær pakking fra venesiden er en betydlig mer 
effektiv behandling. For carotico-cavernøse fistler er suksess raten opp mot 80% 
ved embolisering fra venesiden(17). 
 
Stereotaktisk strålekirurgi: 
Strålekniv behandling av carotico-cavernøse fistler er rapportert å gi god effekt 
med høy rate for lukning. Når det gjelder dAVF for øvrig så er vanligvis ikke 
strålekirurgi primærbehandlingen, men kan brukes som et tillegg der hvor annen 
behandling ikke har gitt full lukning. 
 
Valg av behandling: 
Behandling av dAVF er fortsatt vanskelig til tross for fremgang når det gjelder 
behandlingsteknologi, særlig når det gjelder embolisering. 
For dAVF i i sinus transversus/sigmoideus så er embolisering eventuelt etterfulgt 
av kirurgi den behandlingen som gir best resultat. Embolisering kan gi gode 
resultater på carotico-cavernøse fistler. For dAVF i fremre skallegrop er kirurgi 
fortsatt den mest effektive behandlingen. Her er risikoen med embolisering stor 
fordi arteria ophtalmica kan være invovert og embolisering kan gi skade på synet. 
Når det gjelder dAVF i sinus sagitalis og på hjernekonvexiteten gir både kirurgi 
og embolisering bra resultat, men det vil i de fleste tilfeller være naturlig å prøve 
embolisering som primærbehandling. Strålekirurgi kan brukes i de tilfeller en ikke 
kommer til målet med embolisering og der det er for høy risiko med kirurgi.  
 
 
Arteriovenøse malformasjoner i ryggmargen (spinale 
AVM og dAVF) 
 
Beskrivelse av sjukdommen 
 
Spinale AVM klassifiseres vanlivis på følgnede måte: 
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Type I: Dette er en dural arteriovenøs fistel (dAVF) som er oppstått i skjeden 
omkring en nerverot. 
Type II: Intramedullær AVM 
Type III: Juvenil AVM 
Type IV: Perimedullær AVM 
 
Type I eller dAVF: Denne lesjonen skyldes en fistel mellom arterie og vene i en 
eller flere nerverøtter. Symptomene er progredierende skade på ryggmargen, 
som skyldes høyt venetrykk. Symptomene oppstår hos pasienter i godt voksen 
alder og ubehandlet vil pasienten i løpet av noen få år bli avhengig av rullestol. 
Denne lesjonen rammer hovedsakelig menn. 
 
Type II AVM: Dette er en AVM som ligger i ryggmargen. På samme måte som 
type III og IV oppstår denne i yngre alder enn type I, vanligvis i 20-40 års 
alderen. Den arteriell forsyning til type II AVM kommer vanligvis fra den fremre 
spinalarterie. Den naturlige utvikling av denne malformasjonen er lite kjent. Den 
manifesterer seg vanligvis med blødning.  
 
Type III AVM: Dette er store og komplekse AVM som kan ha blodforsyning fra 
alle arterier i medulla, samt fra paraspinale arterier. Det første symptomet kan 
være blødning eller progredierende skade på ryggmargen. Noen ganger kan 
shuntingen av blod være så stor at den påvirker hjerteaktiviteten. Disse 
pasientene har en meget dårlig prognose. Diagnosen stilles når pasienten er i 
barne- eller tenårings alder. 
 
Type IV AVM: Denne lesjonen skyldes direkte fistel mellom arterie og vene på 
ryggmargens overflate. Dette gir økt venetrykk og sykdommen presenterer seg 
derfor vanligvis med progredierende skade på ryggmargen. Når diagnosen stilles 
er pasienten vanligvis mellom 30 og 50 år. 
 
 
Epidemiologi 
 
Spinale AVM er meget sjeldne tilstander. Type I utgjør ca 70% av alle spinale 
AVM. 
 
Behandling 
 
Type I: Kirurgisk behandling av denne lesjonen er et relativt enkelt inngrep. I et 
samlemateriale (18) ble det funnet at kirurgisk fjerning av fistelen gir en bedring 
av symptomene hos ca 2/3 (67%), stabilisering av tilstanden hos 27% (litt under 
1/3) og forverring hos noen få (7%).  
Det kan være fistler i flere nivå. Det er viktig å diagnostisere og behandle alle 
involverte nivå. 
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Type II: Disse lesjonen er vanskelig å behandle med godt resultat. Risikoen med 
behandling kan vurdres å være så stor at det er bedre å ikke behandle. Det kan 
være hensiktsmessig å embolisere disse lesjonene preoperativt for å redusere 
blodfløde i AVM før operasjonen. 
 
Type III: Disse lesjonen vil det vanligvis være umulig å behandle. 
 
Type IV: Det er eksempler på vellykket operativ behandling av slike 
malformasjoner, men erfaringen er sparsom. Operasjonen er uansett meget 
vanskelig fordi fistlene ofte ligger på forsiden av ryggmargen. Risikoen ved 
embolisering er også betydelig. 
 
 
2. ENIGHET/UENIGHET I FORHOLD TIL VALG AV 
 BEHANDLINGSMETODER 

 
 
De vurderinger som er gjort i kapittel 1 om valg av behandlingsmetoder er i 
samsvar med de vurderingene som er gjort av Steiger HJ et al i deres bok om 
behandling av AVM (21 ) og av Klopfstein og Setzler i en Editorial i Acta 
neurochir (20). Dette er prinsipper som også de nevrokirurgiske avdelingene i 
Norge er enige i. 
 
 
3. KUNNSKAPSGRUNNLAG 
 

Kunnskapsgrunnlaget ligger i internasjonal forskning som er publisert om temaet 
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4. SAMARBEID MELLOM DE TO LANDSFUNKSJONER, OG 
 MELLOM LANDSFUNKSJONENE OG DE NEVRO 
KIRURGISKE AVDELINGENE I DE FIRE RHF 

 
Samarbeide mellom de nevrokirurgiske avdelingene synes å fungere greit. 
Behandlingen ved landsfunksjonene forgår elektivt. Hvis den avdeling som får 
pasienten til behandling ser at det kan være hensiktsmessig med en annen 
behandling enn det som er tilgjengelig på avdelingen, så tas det kontakt med den 
avdeling som har den aktuelle landsfunksjon for å få bistand til behandlingen. 
Oppfølgingen vil vanligvis foregå i den nevrokirurgiske avdelingen som ligger i 
pasientens hjemme region. Det kan forkomme situasjoner hvor det er 
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hensiktsmessig å kombinere embolisering og strålekniv. Logistisk vil ikke dette 
by på store problemer siden det dreier seg om elektiv behandling, men fra et 
pasientperspektiv vil det kanskje være litt utfordrende, særlig hvis pasienten 
hører til en tredje region, hvor oppfølgingen bør foregå. Dette dreier seg 
imidlertid om svært få pasienter. 
Når det gjelder de tilfellene hvor embolisering er en hensiktsmessig 
forbehandling før mikrokirurgi, er det ingenting i veien for at mikrokirurgi og 
videre oppfølging kan forgå i pasientens hjemme region. I noen tilfeller er det 
hensiktsmessig at operasjonen foregår innen få dager etter embolisering. Da er 
det naturlig at operasjonen gjøres på det stedet hvor emboliseringen utføres. 
 
Det synes hensiktsmessig å forstsette med den regionaliserte behandling vi har i 
dag. Samarbeidet mellom  landsfunksjonene og de øvrige 
universitetssykehusene har vært god. Det bygger på god kunnskap om hva 
landsfunksjonene kan tilby og vilje til å henvise pasienter hvis det anses best for 
pasienten. 
 
5. RESULTATREGISTRERING 

 
 
Det bør etableres et register for AVM hvor alle nevrokirurgiske avdelinger 
forplikter seg til å registrere sine resultater. Detaljene i hva som skal registreres 
må utarbeides på et senere tidspunkt, men både dødelighet, komplikasjoner og 
funksjonsresultat må registreres. I tillegg må også livskvalitet registreres. Med et 
slikt register vil det i løpet av noen år være mulig å måle kvaliteten på 
behandlingen ved de forskjellige universitetsklinikker. Dette kan være et smidig 
og effektivt kvalitetstiltak. Det er foreløpig ingen som har vist at kvaliteten på 
behandlingen øker ved en sentralisering som eneste tiltak ved slike tilstander. 
 
 

 



Antallet pasienter med AVM i  Helse Sør-Øst 
 
Rikshospitalet:  
 
Årstall Antall pas  embolisering Operasjon Strålebehandling 
2002  28   11(10)  16  7 
2003  27   15(11)  16  7 
2004  22   2(2)   12  5 
2005  22   5(4)   9  7 
2006  24   20(15)  10  5 
2007  24   12(11)  7  9 
2008  31   20(15)  9  9 
 
 
Ullevål Universitetssykehus: 
 
ÅR  OPR 
2005  12 
2006  8 
2007  10 
2008  7 
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VURDERING AV LANDSFUNKSJONEN REVMAKIRURGI FOR BARN 
 
 
1. Landsfunksjonens innhold med dagens praksis 
 
De viktigste tilstandene og pasientgruppene  
som vil ha behov for barnerevmakirurgi kan felles betegnes som kroniske 
inflammatoriske leddsykdommer, der barneleddgikt eller juvenil idiopatisk artritt (JIA) 
er den klart hyppigste tilstanden. En regner med at forekomsten av nye tilfeller med 
barneleddgikt årlig utgjør mellom 15 og 22 per 100.000 barn og at det til enhver tid er 
ca 2000 barn < 16 år med barneleddgikt i Norge. I tillegg finnes et ti‐talls svært sjeldne 
revmatiske tilstander hos barn hver med forekomster på < 10/år på nasjonal basis. 
 
Begrepet barnerevmakirurgi  
omfatter de ortopediske inngrep relatert til disse sykdommene som utføres enten for å 
redusere symptomer fra ledd eller leddnære strukturer, for å korrigere feilstillinger 
og/eller vekstforstyrrelser eller for å redusere risiko for ytterligere destruksjon/skade. 
 
Typer operasjoner  
er i dag stort sett artrosynovektomier (hyppigst knær) og tenosynovektomier (hyppigst 
hender). Andre typer operasjoner er artrodeser (fotrot og tommel, av og til håndledd), 
mens korrigerende osteotomier og episfysiodeser har blitt meget sjeldne med bedre 
kontroll over sykdomsaktivitet i knær. I resistente tilfelle (ved gjentatte tilbakefall av 
leddbetennelser) benyttes evt kombinasjon av kirurgisk og radioaktiv synovektomi. 
Protesekirurgi på følgetilstander utføres også enkelte ganger av det 
barnerevmakirurgiske teamet på Rikshospitalet, spesielt dersom det er ekstra små 
leddforhold eller spesielle problemstillinger teknisk, men vil ellers ofte bli utført på 
lokale ortopediske avdelinger, og omfattes derfor som hovedregel ikke av 
landsfunksjonen. 
 
Estimat av omfanget av kirurgiske inngrep 
På 1980‐90‐tallet var antall barn som ble operert ved Rikshospitalet meget stort (ca 
200/år). Utover 90‐tallet og spesielt etter årtusenskiftet, har reduksjonen i operativt 
volum vært dramatisk. En regner ikke med at det foreligger noen underbehandling, men 
at reduksjonen i antall operasjoner utelukkende skyldes en betydelig endring i det 
medisinske tilbudet til denne pasientgruppen. Internasjonalt ser man den samme 
tendens etter at utviklingen av mer effektive antiinflammatoriske medikamenter skjøt 
fart på 1980‐tallet, først med methotrexat og fra slutten av 90‐tallet med de biologiske 
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medikamentene (TNF‐blokkerne; etanercept, infliximab og adalimumab, samt et stadig 
økende antall nyere medikamenter i denne gruppen). 
 
Dagens status 
I dag foretas ca 20 barnerevmakirurgiske inngrep årlig på Rikshospitalet. Alle 
operasjoner utføres i nært samarbeid med barnerevmatolog, og den medisinske 
behandling prioriteres lenge før det evt vurderes kirurgiske inngrep. Barna ligger ikke 
på ortopedisk avdeling, men på barneavdelingens revmatologiske seksjon (at de er kjent 
her vil jo gjelde bare barn i helseregion sør/øst) . 
  
Revmakirurgens viktigste oppgave er konsultativ virksomhet for disse barna på 
barneposten. Oftere blir valget fortsatt konservativ medisinsk behandling istedenfor 
operativ, dvs antallet ortopedisk‐kirurgiske konsultasjoner overstiger langt det antallet 
som blir operert per år. 
 
 
2. Kunnskapsgrunnlag metode 
Arbeidsgruppen oppfatter dagens praksis av barnekirurgi som i all hovedsak etablert 
behandling.  

 

3. Konsekvenser av nye medikamenter/behandlingsprinsipper  
Etter at de første biologiske antiinflammatoriske medikamentene ble utviklet og 
etterhvert har dokumentert sin betydelige effekt, har behandlingsperspektivene for 
både voksne og barn med leddgikt endret seg betydelig. Mens behandlingsmålene 
tidligere var å opprettholde en så god motorisk funksjon som mulig, bl. A. ved hjelp av 
understøttende fysikalsk og kirurgisk behandling, er dagens målsetning endret til 
opprettholdelse av full funksjon (remisjon) ved hjelp av effektiv medisinsk behandling.  
 
4. Utvikling i et femårs perspektiv 
Den medisinske utvikling av medikamenter er fortsatt i rivende utvikling, og behovet for 
barnerevmakirurgi forventes derfor heller å falle ytterligere i tiden framover, dvs til 
under dagens 20 inngrep/år. 
 

5. Avgrensing av aktuelle pasientgrupper 
Hovedgruppen pasienter som omfattes av landsfunksjonen oppfattes som klart avgrenset. 
Gråsoner er ubetydelige, og vil evt kunne omfatte de aller eldste ungdommene mot lokale 
revmakirurgiske tilbud for voksne, samt, som nevnt, deler av den rekonstruktive 
protesekirurgien, som neppe heller skal omfattes av landsfunksjonen. 

Arbeidsgruppen oppfatter derfor ikke at det er behov for ytterligere avgrensninger eller 
definisjoner mtp endring av dagens henvisningspraksis. 

 
6. Barn født i land med lite utviklet helsevesen 
Fortsatt kan en tenke seg at med økt migrasjon vil vi av og til møte barn født i land med lite 
utviklet helsevesen som preges av betydelige sekveler av barnerevmatologiske tilstander med 
behov for mer omfattende barnerevmatologiske inngrep. Arbeidsgruppen kan ikke se at dette 



omfanget på noen måte kan tenkes å få et betydelig omfang, utover å understreke at det 
fortsatt vil være behov for å opprettholde et nasjonalt tilbud for denne pasientgruppen. 

 

7. Diagnostikk knyttet til nasjonal behandlingstjeneste 
Arbeidsgruppen kan ikke se at det i dagens situasjon er nødvendig å utvide dagens praksis til 
også å omfatte diagnostikk/nye diagnostiske prosedyrer knyttet til de aktuelle pasientene. 

 

8. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp 
Ut fra den ovenfor beskrevne utvikling i behov og omfang av landsfunksjonen kan ikke 
arbeidsgruppen se at det er problemer knyttet til sammenhengende pasientforløp og 
geografisk tilgjengelighet. Det lille volumet av barn med behov for revmakirurgisk 
kompetanse, tas i dag godt vare på ved Rikshospitalets barnerevmatologiske seksjon som 
forventes å samarbeide med øvrige av landets HF’er om de aktuelle pasientenes 
sammenhengende pasientforløp. Arbeidsgruppen anser at dagens landsfunksjon ikke er til 
hinder for lik tilgjengelighet og lik behandling av barn fra hele landet.  

 

9. Supplerende innspill å fritt grunnlag. 
 

• Arbeidsgruppen vil konkludere med at behovet for barnerevmakirurgiske inngrep har 
falt dramatisk i løpet av de siste 10-20 årene, og nå utgjør ca 20 årlige inngrep. 
Framtidsutsiktene med tanke på utvikling i det medisinske behandlingstilbudet til 
pasientgruppen, tilsier at behovet trolig vil fortsette å falle i årene som kommer.  

• Samtidig vil det trolig alltid være en liten pasientgruppe med enten særlig aggressiv 
sykdom eller som har hatt et svært dårlig helsetilbud i utlandet, som fortsatt vil ha 
behov for barnerevmakirurgisk ekspertise for konsultasjoner eller også i form av ulike 
inngrep.  

• Arbeidsgruppen tror ikke det foreligger noen underbehandling eller ulik 
behandlingspraksis i ulike geografiske områder av landet. 

• Arbeidsgruppen går derfor inn for å opprettholde dagens landsfunksjon uendret, og ser 
ikke at det verken er behov for nye tilbud, presiseringer eller endring av dagens 
henvisningspraksis.  

 



  1

Utredning 

Arbeidsgruppe for flerregional funksjon for Allogen 
stamcelletransplantasjon. 
 

Oversendt 11/5 2009 til 

Nasjonale tjenester - Prosjektsekretariatet 

E-post: nasjonaletjenester@ihelse.net 

sler
Tekstboks
GRUPPE 20



  2

Oppnevning og mandat 
Gruppens medlemmer ble 7/4-2009 tilskrevet fra Nasjonale Tjenester med beskjed 
om å levere en utredning om allogen stamcelletransplantasjon innen 11/5-2009. 
Beskjeden var vedlagt et 7- siders mandat, og grunnlagsdokumenter bestående av  1) 
Oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 2) Rundskriv I-19/2003, 3) 
Kriterier for etablering, vurdering, endring og avvikling av nasjonale tjenester, 4) 
Resultatmål, og 5) Mandat og sammensetning av referansegruppene. Disse 
dokumentene finnes også på nettsiden: www.helse-bergen.no/nasjonaletjenester. 

Gruppen har bestått av: 

Jens Hammerstrøm, overlege St Olavs Hospital, professor NTNU, leder 

Geir E. Tjønnfjord, overlege Rikshospitalet, professor UiO 

Inger Marie Dahl, overlege Universitetssykehuset i Nord-Norge, professor UNN 

Malvin Sjo, overlege Haukeland Universitetssykehus 

Gruppens innstilling er basert på tidligere innstilling ”Forslag til revisjon av det 
nasjonale stamcelletransplantasjonsprogrammet”, heretter kalt NSCT (1), som ble 
oversendt Helsedirektoratet 30. mai 2008. Denne innstillingen dekker i alt vesentlig 
det som omfattes av det aktuelle mandatet, og det vises til vedlagte kopi. Det er ingen 
vesentlige uoverensstemmelser mellom den tidligere innstillingen og den aktuelle, 
men for enkelthets skyld er spørsmålene i det aktuelle mandat summert opp og 
besvart under. 

Rapporten er etter ønske så kortfattet som mulig i form av informasjon og svar flettet 
inn mellom de enkelte punkter og underpunkter i mandatet, og en avsluttende fritekst. 

For flere av de tallene som etterspørres nedenfor vil det være usikkerhet. Dette gjelder 
særlig i forhold til tall for pasienter og prosedyrer om fem år. Det understrekes derfor 
at det angis estimater, for å kunne gi et bilde av omtrentlige størrelser på 
pasientgruppene og den tilknyttete kliniske aktiviteten. 

 

1. Innhold og avgrensing av nasjonal behandlingstjeneste med dagens 
praksis 
• Mandatet etterspør en oversikt over de tilstander og pasientgrupper der allogen 
stamcelletransplantasjon (SCT) er aktuelt, og forventet antall pasienter årlig gitt at 
ønskede indikasjonsstillinger praktiseres for hele landets befolkning.  

Der det er mulig, er andelen som kan anses som utprøvende angitt. SCT er et 
behandlingstilbud som bare er aktuelt for de yngre pasientene. Øvre aldersgrense som 
ikke er strengt kronologisk, men som også tar hensyn til biologisk alder og 
komorbiditet vil variere fra 45-70 år avhengig av sykdomskategori og 
transplantasjonsmetode.    

Tilstander og pasientgrupper: 
Akutt myelogen leukemi (AML) 

Estimert antall aktuelle pasienter per år: 
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Det samlede behovet for allogen SCT ved AML anslås til 25‐30 per år i Norge, 
hvorav 3‐5 som utprøvende behandling. 

Akutt lymfatisk leukemi (ALL) 

Estimert antall aktuelle pasienter per år: 

20 pasienter 

Kronisk myelogen leukemi (KML) 

Estimert antall aktuelle pasienter per år: 

1‐3 pasienter 

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og småcellet lymfocytært lymfom 

Estimert antall aktuelle pasienter per år: 

Med øvre aldersgrense ca 70 år vil ca 10 pasienter være aktuell for allogen SCT 
per år. 

Myelodysplastisk syndrom (MDS) 

Estimert antall pasienter per år: 

8 – 15 pasienter. 

Myeloproliferative sykdommer (MPS) 

Estimert antall pasienter per år: 

1 – 3 pasienter. 

Myelomatose 

Estimert antall aktuelle pasienter per år: 

10 pasienter. 

Alvorlig aplastisk anemi (Severe aplastic anemia; SAA) 

Estimert antall voksne pasienter per år: 

4 pasienter per år 

Hodgkin lymfom 

Estimert antall pasienter <60 år per år: 

3‐5 pasienter 

Diffuse storcellete Bcellelymfomer 

Estimert antall pasienter per år: 

15 pasienter. 
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Tcelle lymfomer, inkl. kutane Tcellelymfomer 

Estimert antall pasienter per år: 

6‐10 pasienter per år 

Mantelcellelymfomer 

Estimert antall pasienter per år: 

2‐5 pasienter per år. 

Lymfoblastlymfom 

Estimert antall pasienter per år: 

Mindre enn én pasient i året. 

Follikulært lymfom 

Estimert antall aktuelle pasienter per år: 

10 pasienter.   

I tillegg som utprøvende behandling: 10 pasienter hvis egnet protokoll 
foreligger. 

Totalt 

Det samlede antall pasienter (barn og voksne) som vi med dagens kunnskap og 
erfaring vurderer som aktuelle for allogen SCT, blir omtrent som i tabellen 
nedenfor.  

 

  Standard 
Behandling 

(SB) 

Klinisk 
Mulighet 

(KM) 

Utprøvende 
Behandling*  

(UB) 

Samlet 

Barn  15  5   20 

Voksne  40  60 30   130 

SAMLET  55  65 30   150 

*Dette tallet vil variere avhengig av tilgjengelige protokoller. 

Da ikke alle pasientene har en egnet giver eller navlestrengsblod (NSB), vil 
antallet pasienter med egnet donor eller NSB per år være 100 – 130, avhengig av 
hvor mange pasienter som faller i kategorien KM og UB. 
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2. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
Det ovennevnte er basert på tilgjengelig kunnskap i form av randomiserte studier, 
større fase II studier, evt. systematiske kunnskapsoppsummeringer, og det henvises til 
NSCT (1) for mer detaljerte opplysninger og referanser. For noen tilstander er det i 
NSCT angitt hvilke deler av den aktivitet som omtales under punkt 1 over som 
arbeidsgruppen oppfatter som 

-Etablert behandling. 
-Utprøvende behandling.  
-Eksperimentell behandling. 
 De viktigste publikasjonene som danner grunnlaget for denne oppdelingen angis og 
omtales kort i NSCT.  

 

3. Avgrensing av aktuelle pasientgrupper 

• Mandatet spør om de pasientgrupper som omfattes av behandlingstjenesten i 
utgangspunktet er klart avgrenset, eller om det finnes ”gråsoner” i forhold til hvem 
som bør behandles. 
Det finnes mange gråsoner og vanskelige avgjørelser i dette feltet, som det fremgår av 
bakgrunnsmaterialet i NSCT for foregående avsnitt. Spesielt fordi SCT medfører 
risiko for livstruende komplikasjoner, er en høyspesialisert, kompetent individuell 
risikovurdering et nødvendig element for å velge ut de pasienter som får råd om å 
gjennomgå SCT. 
• Mandatet spør om hvordan de aktuelle pasientgrupper kan defineres og 
avgrenses best mulig for å sikre klarhet i hvem som skal henvises – og ikke henvises - 
til landsfunksjonen. 
 
Helseforetakene må sørge for at: 
1. Det må finnes tilstrekkelig medisinsk spesialistkompetanse på lokal- og 
områdesykehus der primærdiagnosen stilles.  Dette er nødvendig hvis pasienter med 
aktuelle tilstander skal bli erkjent og henvist til landsfunksjonen.   
2. Det må finnes tilstrekkelig medisinsk spesialistkompetanse på 
universitetsklinikkene til å gjennomføre sikker bekreftende diagnostikk og 
risikovurdering på regionnivå.  
Norge har lav transplantasjonsaktivitet pr innbygger sammenliknet med andre 
europeiske land. En av årsakene kan være små og relativt svake fagmiljøer. 
Rekruttering av nye spesialister i klinisk hematologi er bekymringsfullt lav og bør 
økes ved oppretting av nye stillinger. Mange lokalsykehus har ikke spesialist i 
blodsykdommer. Norske forskningsmiljøer med tilknytning til hematologi er små og 
har beskjeden internasjonal gjennomslagskraft. En styrking av fagmiljøene både 
klinisk og forskningsmessig er nødvendig hvis man vil bringe transplantasjons-
kapasiteten opp på europeisk gjennomsnittsnivå. 
3. Nasjonalt bør Gruppen for allogen stamcelletransplantasjon, hvor alle 
helseregioner er representert, videreføre det kontinuerlige arbeidet med definisjon og 
avgrensing av faglige retningslinjer for virksomheten. Dette arbeidet har kontinuerlig 
foregått i fagmiljøet siden 1992. Virksomheten i denne gruppen bør forankres i sentral 
helsemyndighet og rapportere til denne. 
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4. Gruppen for allogen stamcelletransplantasjon, hvor alle helseregioner er 
representert, bør også videreføre det kontinuerlige arbeidet med konkret diskusjon og 
tilråding i enkelttilfeller som er søkt til transplantasjon. 
 

4. Konsekvenser av medisinsk utvikling i forhold til indikasjonsgrenser 
og antall pasienter 

• Det spørres i mandatet om hvordan forventet utvikling av allogen 
stamcelletransplantasjon som metode og pågående klinisk forskning vil påvirke 
indikasjonsgrensene for denne behandlingsmetode i et femårs perspektiv.  

Utvalget ser ikke for seg noen vesentlig utvidelse av indikasjonene 
(sykdomsgruppene hvor SCT kan være aktuelt) i neste femårs periode. Derimot er det 
grunn til å anta at noen pasienter som ville fått SCT i andre europeiske land, ikke får 
et slikt tilbud i Norge. Norge har en lav rate av SCT/innbygger/år i forhold til andre 
land i Norden og Europa basert på tall fra den Europeiske 
Beinmargstransplantasjonsgruppen (EBMT) (2)  

Land Antall SCT for AML/mill innbyggere/år 
2007 

Norge 14,3 
Danmark 15,1 
Sverige 21,8 
Finland 20,5 
United Kingdom 17,5 

Dersom vi fremskriver stigningen i EBMTs kurve over antall alloSCT /år utført i 
Europa de siste fem år, skulle denne stigningstakten alene tilsi ca. dobling av antall 
SCT/år i et syvårs perspektiv.  

Et konservativt estimat, som inkluderer at vi tar igjen noe av etterslepet i forhold til 
andre land, kan være en økning på 100% fra dagens nivå på de neste fem år.  

Antall allogene SCT  i Norge de siste årene ligget på om lag 65 totalt (barn og 
voksne) per år. 

 
• Det spørres i mandatet om forventet bruk av metoden ved alvorlige, ikke-
maligne sykdommer i samme tidsperspektiv.  

Utvalget ser ikke for seg noen vesentlig bruk av metoden utover dagens indikasjoner i 
et femårs perspektiv. 

 

5. Tilknyttet diagnostikk 
• Det spørres i mandatet om i hvilken grad nasjonal behandlingstjeneste også 
bør omfatte diagnostikk og spesifikke diagnostiske prosedyrer knyttet til de aktuelle 
pasienter. 
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Institutt for immunologi (IMMI) ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus HF 
utfører i dag alle transplantasjonsimmunologiske pasient- og familieutredninger i 
Norge samt søk etter og utredning for ubeslektet stamcelledonor eller 
navlestrengsblod. Det norske benmargsgiverregisteret er organisatorisk en del av 
IMMI. Det er et godt innarbeidet samarbeid med landets øvrige sykehus så vel som et 
betydelig internasjonalt samarbeid.  

Transplantasjonsvirksomheten trenger god og døgnkontinuerlig laboratorieservice for 
bl.a. mikrobiologi, patologi, klinisk farmakologi og medisinsk biokjemi. 
Stamcelletransplantasjonspasienter er spesielt krevende for en rekke 
laboratoriespesialiteter, både fordi en rekke analyser må utføres daglig, og fordi 
enkelte spesialanalyser (f. eks. cellegiftkonsentrasjonsmålinger) er svært 
arbeidskrevende. Nødvendige laboratorier for klinisk diagnostikk finnes ved alle 
universitetssykehus. Rikshospitalet har i tillegg spesiell service vedrørende 
immunkompromitterte pasienter.  

Kimerismeanalyser, som er nødvendige i oppfølgingen, utføres i Norge bare av 
Rettsmedisinsk Institutt ved Universitetet i Oslo. 

Laboratoriene for ex vivo cellemanipulering og celleterapi ved Rikshospitalet har 
GMP-godkjennelse for flere typer cellearbeid, inkl. transplantatmanipulasjoner, og 
driver forsknings- og utviklingsarbeid. Begge er godkjente av Helsedirektoratet i 
henhold til EU-krav for behandling av celler og vev.  Det nye nasjonale senteret for 
stamcelleforskning er allokert til Rikshospitalet. 

Vevstyping, kimerismeanalyse og terapeutiske celleinfusjoner bør fortsatt bare foregå 
ved Rikshospitalet. 

 

6. Bestemte prosedyrer kun et sted 
Dagens flerregionale funksjon består av et relativt stort og et lite senter. 
• Det spørres om det – i et femårs perspektiv – er prosedyrer knyttet til allogen 
stamcelletransplantasjon som kun bør gjøres ved ett senter.  

Allogen SCT med familiegiver utføres i dag ved begge sentra, mens allogen SCT med 
ubeslektetgiver utføres kun ved Rikshospitalet. Det er ingen grunn til å endre denne 
arbeidsfordelingen innenfor de nærmeste fem årene. Se for øvrig over. 

 

7. Del av forløp 
• Mandatet spør om hvilke utfordringer man står overfor i forhold til å skape 
sammenhengende pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter 
som skal omfattes av landsfunksjonen. 
Det finnes allerede et velfungerende system for dette i regi av den nasjonale Gruppen 
for allogen stamcelletransplantasjon, og dette bør videreføres og videreutvikles. 
Kompetansen som kreves for kontroll av transplantasjonspasienter og behandling av 
medisinske problemer hos disse før og etter at de er ved transplantasjonssenteret bør 
heves ved kursvirksomhet. Slik kursvirksomhet bør omfatte leger og helsepersonell 
som har ansvar for transplantasjonspasienter både lokalt og sentralt ved 
transplantasjonssenteret. 
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• Mandatet spør om hvordan man kan sikre geografisk lik tilgjengelighet 
Det finnes allerede et velfungerende system for dette i regi av den nasjonale Gruppen 
for allogen stamcelletransplantasjon, og dette bør videreføres og videreutvikles. Alle 
helseregioner er representert i gruppen, og dette aspektet har en sentral plass i 
gruppens arbeid. Det er ingen klare indikasjoner på geografisk skjevfordeling av 
behandlingstilbudet med dagens system. 
 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 
Vi har ingen indikasjoner på geografisk resultatulikhet, men all komplisert medisinsk 
virksomhet har en lærekurve. Spredning av virksomheten til flere sykehus ansees 
derfor ikke hensiktsmessig på det nåværende tidspunkt. 

 

8. Løpende samarbeid mellom de to sentre. 
• Det spørres om hvordan de to sentre i den daglige drift kan opptre samordnet i 
forhold til landet som helhet, jf. svingninger over tid i antall henviste pasienter med 
behandlingsindikasjon og alvorlige komplikasjoner med ”langliggere”. 

Se under punkt 7. 

 

9. Internasjonalt samarbeid. 
• Det spørres om det er undergrupper av pasienter som i sin helhet eller etter 
individuell vurdering bør henvises til utenlandsk senter. 
Spørsmålet omfatter kun pasienter der behandling utenlands er aktuelt p.g.a. tilgang 
til metoder/kompetanse, ikke manglende kapasitet i Norge. 
Individuelle vurderinger kan selvsagt bli aktuelle, og bør da forelegges den nasjonale 
gruppen for allogen stamcelletransplantasjon. Slikt samarbeid kan f. eks. være aktuelt 
i forskningssammenheng.  
• Det spørres om hvordan samarbeid med utenlandske sentre bør organiseres i 
forhold til å dekke behov for enkeltpasienter eller undergrupper av pasienter med 
spesielle medisinske behov. 
Det foreslås at dette overlates til fagmiljøet for å unngå unødvendig dobbeltarbeid. 
 

10. Navn på behandlingstjeneste 
• Det er anført ønskelig at arbeidsgruppen kommer med forslag til et kort navn 

på behandlingstjenesten som er mest mulig dekkende i forhold til slik gruppen 
mener tjenesten bør drives. 

Utvalget foreslår ” Det nasjonale allogene stamcelletransplantasjonsprogrammet”, 
eller ”Allogen stamcelletransplantasjon”. 

 

11. Supplerende innspill. 
Det synes å foreligge begrenset kjennskap hos saksbehandlere i helseforetak, 
departement og direktorat om det konkrete arbeid som har foregått og foregår i 
fagmiljøet for å gjennomføre transplantasjonsvirksomheten på et faglig forsvarlig, 
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geografisk rettferdig og ressursmessig fornuftig nivå. Det synes lite hensiktmessig at 
fagmiljøets ressurser skal brukes på stadig nye utredninger til forvaltningen uten at 
tidligere arbeid er lest og tatt hensyn til. 

Byråkratisering i form av oppbygging av nye regelsystemer og omfattende rutiner for 
saksbehandling, rapportering og internkontroll fører i økende grad til at faglige 
ressurspersoner i sykehus bruker sin arbeidstid til ikke-medisinsk virksomhet. Dette 
begrenser direkte mulighetene til pasientrettet virksomhet og forskning. 
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Rapport fra arbeidsgruppe for flerregional funksjon Intersex, Helse Sør-Øst og 
Helse Vest. 

 

I forbindelse med RHFenes gjennomgang av nasjonale tjenester (landsfunksjoner, 
flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre) ble det 23.3.09 oppnevnt en 
arbeidsgruppe for området ”intersex”, hvor behandling i dag er sentralisert til Oslo 
Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. Arbeidsgruppen ble bedt om 
å utarbeide en rapport med svar på spesifikke spørsmål vedrørende den flerregionale 
funksjonen. 

Arbeidsgruppen er sammensatt av representant fra flerregional funksjon i Helse Sør-
Øst og Helse Vest (begge pediatere), og pediatere fra de to andre RHFene: 

 

Navn Institusjon  

Torstein Baade Rø, 
leder 

Helse Midt-Norge 

Arild Leknessund Helse Nord 

Anne Grethe Myhre Helse Sør-Øst, fra 
flerregional 
funksjon 

Robert Bjerknes Helse Vest, fra 
flerregional 
funksjon 

 

Arbeidsgruppen hadde ett heldags møte på Gardermoen 15.4.09, og har deretter 
arbeidet videre via diskusjoner og tilbakemeldinger pr. epost. Dokumentet har 
vært på høring til utvalgte avdelinger innen de ulike RHF og hos personell som 
arbeider med området ”intersex” på Oslo Universitetssykehus og Haukeland 
Universitetssykehus. Høringsfristen har vært meget kort på grunn av generell kort 
frist for utarbeidelse av rapporten, og ved eventuelle nye evalueringer av flerregionale 
tilbud bør det avsettes mer tid.  

 

Fra mandatteksten: ”Det er en premiss for arbeidet at det skal videreføres en flerregional funksjon for 
intersex ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. 

Rapport bør være så kortfattet som mulig (helst ikke over 10 A4 sider), gjerne i form av informasjon og 
svar flettet inn mellom de enkelte punkter og underpunkter i mandatet nedenfor, og en avsluttende 
fritekst der gruppen trekker frem viktige forhold som ikke er dekket av de spesifikke punkter nedenfor.  

For flere av de tall som etterspørres nedenfor vil det være usikkerhet. Dette gjelder særlig i forhold til 
tall for pasienter og prosedyrer om fem år. Det understrekes derfor at det spørres etter estimater, for å 
kunne få et bilde av omtrentlige størrelser på pasientgruppene og den tilknyttet klinisk aktivitet.” 
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Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i mandatets spørsmål, og svarene (fet 
skrift) er flettet innimellom disse spørsmålene. 

 

1. Innhold og avgrensing av eksisterende flerregional funksjon 
Det er ønskelig med en spesifikk oversikt over de tilstander og pasientgrupper der 
utredning og behandling ved den flerregionale funksjon bør gjennomføres, og 
forventet antall pasienter og omfang av medisinsk/kirurgisk behandling gitt at 
ønskede indikasjonsstillinger praktiseres for hele landets befolkning: 

• Tilstander og pasientgrupper. 
 
Det dreier det som en lang rekke tilstander som hver for seg er sjeldne. 
De inkluderer pasienter med uklare kjønnskarakteristika ved fødsel, og 
tilstander med normal ytre fenotype ledsaget av indre misdannelser eller 
endokrin dysfunksjon som kan diagnostiseres i alle aldersgrupper. 
Inndelingen følger nylig internasjonal konsensus: 

 
1. Dysgenetiske gonader med unormale ytre genitalia 

 
Dette kan være tilstander som der gonadene ikke anlegges normalt; 
inkluderer bl.a. blandet gonadedysgenesi, ekte hermafroditisme 
(ovotestis) og flere kjønnskromosomfeil (m.a. 46,XX mann eller 45,X 
mann). 
 

2. 46,XY DSD (disorder of sexual differentiation) med mangelfull 
virilisering av genitalia. 

 
Dette er tilstander der testikler er anlagt, men det kan foreligge 
fullstendig eller delvis manglende effekt av testosteron på grunn av 
syntesedefekter av testosteron, mangel på gonadotropiner eller 
Leydigceller, svikt i testosteronmetabolismen eller androgen-
reseptordefekter. Maternelt inntak av hormoner kan også forårsake slike 
forstyrrelser. 
 

3. 46,XX DSD og virilisering av genitalia. 
 
Dette er tilstander der ovarier er anlagt. Vanligste tilstand er kongenitt 
binyrebarkhyperplasi (CAH) (debut ved fødsel eller senere i oppveksten). 
Tilstanden kan også være forårsaket av maternelt inntak av hormoner. 

 
4. Dysmorfe syndromer assosiert med dysgenetiske gonader og / eller 

genitale anomalier. 
 
Dette inkluderer bl.a. undergrupper av pasienter med strukturelle 
utviklingsfeil (for eksempel undergrupper av pasienter med Turner 
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syndrom, Klinefelter syndrom, Denys-Drash syndrom, Smith-Lemli-
Opitz syndrom), medfødte defekter som rammer Müllerske strukturer, 
alvorlige (perineale og penoskrotale) hypospadier og”vanishing testes”-
syndrom. 
 
 

 
• Estimat over antall genuint nye pasienter som årlig bør utredes ved 

flerregional funksjon for intersex, gitt det innhold og den avgrensing 
av begrepet intersex arbeidsgruppen har gitt ved besvarelsen av 
kulepunktet over. 

 
Pr. i dag behandles ca. 15 nyfødte /år med usikre kjønns-
karakterristika. Ytterligere ca. nye 15-20  pasienter behandles som 
spedbarn/barn/ ungdom/voksen ved de nasjonale behandlings-
sentrene. I tillegg estimeres at det i den siste gruppen befinner seg 
ytterligere 20-30 pasienter pr. år som bør utredes ved nasjonale 
behandlingssenter, men som pr i dag behandles ved andre 
sykehus(avdelinger).  
 
• En oversikt over de viktigste kirurgiske behandlingsmetoder som 

benyttes. 
 

Viriliserte jenter: Feminiserende genitalplastikk. Type kirurgi er 
avhengig av graden av virilisering:  Lage separate åpningen for vagina og 
uretra, rekonstruere labia minora og eventuell clitorisreduksjonplastikk. 
Inngrepet gjøres vanligvis i 2-6 måneders alder. Det kan være aktuelt 
med vulvaplastikk og vaginaldilatasjon i puberteten. 
 
I tillegg korreksjon av Müllerske defekter med eller uten avløpshinder 
med bl.a. vaginalkonstruksjoner. 

 
Underviriliserte gutter: Hypospadikirurgi og ulike former for 
plastikkirugiske korreksjoner med innlegging av testikkelproteser der det 
er aktuelt; omfanget varierer mellom pasienter. Første inngrep i 12-18 
mnds alder og evt. en eller flere nye operasjon senere i småbarnsalderen. 
I tillegg kan ulike former for inngrep som involverer flytting av 
testikkelposisjon komme på tale. 
 
Gutter og jenter: Fjerne dysgenetiske gonader med høy risiko for malign 
utvikling, dette må gjøres så raskt som mulig etter at diagnosen er stilt av 
kirurg med erfaring med disse typer inngrep på grunn av risiko for utsed 
av maligne celler i bukhulen.  
 
Fordi DSD består av såpass mange ulike og hver for seg sjeldne tilstander 
er også mange andre typer inngrep aktuelle i visse tilfeller. 
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• En oversikt over de viktigste medikamentelle behandlingsmetoder som 
benyttes. 

 
Glukokortikoid og mineralkortikoid substitusjonsbehandling ved ulike 
former for congenitt binyrebarkhyperplasi (CAH).  
 
Testosteronbehandling ved undervirilisering, for pubertetsinduksjon og 
som substitusjonsbehandling hos gutter. 
 
Østrogen og senere gestagenbehandling ved pubertetsinduksjon og som 
substitusjonsbehandling hos jenter. 
 
 

• Estimat over antall og type kirurgiske inngrep årlig for disse grupper i 
Norge (jf. at enkeltpasienter kan trenge flere inngrep, evt. supplerende 
behandling senere i livet). 

 

Fjerne dysgenetiske gonader: 3-5 pr år. 
 
Feminiserende genitalplastikk; 4-6 pr år i spedbarnsperioden, 1-2 
reoperasjoner pr år i etterkant av pubertet og senere i livet. 

 
Hypospadikirurgi og ulike former for plastikkirugiske korreksjoner med 
innlegging av testikkelproteser: Av barn utredet for uklart kjønn er 
ca.6/år undervirilserte gutter med proximale hypospadier. Disse har som 
oftest retinerte testikler som kan opereres ned, men en del av dem 
mangler testikler / evt. må fjerne dysgenetiske gonader og vil senere ha 
behov for testikkelproteser. I tillegg anslås på landsbasis 7-9 gutter med 
proximale hypospadier (dvs totalt 15 proximale hypospadier i Norge / år). 
Lokale forhold hos hver enkelt pasient avgjør om hypospadikirurgien 
gjøres i en eller flere seanser - den første operasjonen gjennomføres i 12-
18 måneders alder. 
 
Øvrige inngrep: 3-4 pr år.  
 

 

2. Utvikling i et femårs perspektiv. 
• Hvordan forventes de tall for antall genuint nye pasienter og inngrep som er 

oppgitt under mandatets punkt 1 å bli endret i et femårs perspektiv? 

 
Omfanget antas å øke svakt på grunn av økt innvandring av folkegrupper med 
større forekomst av inngifte enn i landet for øvrig (beslektede foreldre gir økt 
hyppighet av sykdommer med recessiv arvegang). Det er også mulig at økende 
mengder hormonhemmere eller hormonliknende stoffer i miljøet kan føre til økt 
forekomst av for eksempel hypospadier. 
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Omfanget kan også komme til å øke på grunn av at flere pasienter i aktuelle 
diagnosegrupper vil bli behandle ved de nasjonale behandlingssentrene slik 
intensjonen er.  
 
3. Avgrensing av aktuelle pasientgrupper. 

• Er de pasientgrupper som omfattes av den flerregionale funksjonen i 
utgangspunktet klart avgrenset, eller finnes det ”gråsoner” i forhold til hvem 
som bør omfattes? 

For de fleste tilstander er det avklart at disse skal følges ved flerregionalt senter. 

 

Det finnes imidlertid pr. i dag pasientgrupper som burde vært inkludert i den 
flerregionale funksjonen (estimert til 20-30 pasienter pr. år i pkt 1 kulepkt 1). 
Det gjelder bl.a. perineale hypospadier som nok bør utredes ved flerregionalt 
behandlingssenter. Videre gjelder det en del pasienter med 
kjønnskromosommosaikker (for eksempel undergrupper av Turner syndrom), 
pasienter med medfødte syndromer som innbefatter genitale misdannelser, 
pasienter med manglende eller ufullstendig utvikling av pubertet som følge av 
feil i somatisk kjønnsutvikling og sent-debuterende CAH hos jenter.   

 

• Hvordan kan de aktuelle pasientgrupper defineres og avgrenses best mulig for 
å sikre klarhet i hvem som skal henvises – og ikke henvises - til den 
flerregionale funksjon? 

 

Gruppen defineres og avgrenses ved diagnose eller ved at det foreligger usikkert 
kjønn ved fødselen. De som henvises vil ha behov for særskilt spesialisert 
kompetanse innen utredning, behandling og oppfølging. Det er særs viktig med 
tverrfaglig kompetanse (barneendokrinolog, barnekirurg/plastikkirurg, 
barnepsykiater, gynekolog og spesialsykepleier). Spesiell utredningskompetanse 
(genetikk og barneradiologi) kreves også. 

 

4. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp. 
Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) 
over. Basert på den funksjonsfordeling arbeidsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape 
sammenhengende pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF 
for pasienter som skal omfattes av den flerregionale funksjonen? 

 
Det er viktig med god samhandling og kommunikasjon mellom 
flerregional behandlingstjeneste og lokal helsetjeneste. Alle pasienter vil 
trenge lokal oppfølging av barnelege med endokrinologisk 
spesialkompetanse, og det er en forutsetning at HF har dette.  

 
• Hvordan kan de to sentre sammen sikre geografisk lik tilgjengelighet? 
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Tilgjengeligheten er pr. i dag god hvor det i praksis ikke er ventetid for 
initial utredning og behandling. Tilbudet må gjøres godt kjent på 
relevante avdelinger (kirurgisk, gynekologisk, barneavd.) på alle HF.  

 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 

 

Via kvalitetssikringsarbeid med etterundersøkelser og årlige 
samarbeidsmøter. Videre er felles og internasjonalt forankrede 
utrednings- og behandlingsprotokoller for disse tilstandene med på å 
bidra til å sikre geografisk resultatlikhet. 

 

5. Oppgavefordeling mellom sentrene 
• Er det behov for en oppgavefordeling mellom sentrene, ved at ikke begge 

dekker hele fagområdet? 
⇒ Spørsmålet gjelder hele feltet, men antas å være spesielt relevant i 

forhold til kirurgisk behandling. 
Nei, det er ikke behov for videre oppgavefordeling mellom sentrene. 
Det skal likevel bemerkes at to pasientgrupper i randsonen til denne 
behandlingsfunksjonen blæreekstrofier og cloacalekstrofier allerede i 
dag opereres ved Rikshospitalet. 

 
• Hvis ja, hvordan bør dette gjøres? 

 

 

6. Internasjonalt samarbeid 
Det vises til avsnitt I-6 (”Behov for samarbeid utenfor Norge”) over.  

• Er det undergrupper av pasienter som i sin helhet eller etter individuell 
vurdering bør henvises til utenlandsk senter? 

⇒ Spørsmålet gjelder hele feltet, men antas å være spesielt 
relevant i forhold til kirurgisk behandling. 

 
Nei, det vil for undergrupper av pasienter ikke være aktuelt med 
henvisning til utenlandsk senter. For enkeltpasienter kan det en 
sjelden gang være nødvendig med henvisning til kirurgisk 
behandling i utlandet. 
 

• Hvordan bør samarbeid med utenlandske sentre organiseres i forhold 
til å dekke behov for enkeltpasienter eller undergrupper av pasienter 
med spesielle behov? 

 



  7

Individuelle løsninger ut fra enkeltproblemstillinger, det 
samarbeides pr. i dag med barneendokrinologiske, genetiske og 
kirurgiske avdelinger i utlandet. 

 

7. Navn på behandlingstjeneste: 
Det er ønskelig at arbeidsgruppen kommer med forslag til et kort navn på 
behandlingstjenesten som er mest mulig dekkende i forhold til slik gruppen mener 
tjenesten bør drives. 

Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en 
setning som kort beskriver hva tjenesten omfatter. 

 

Gruppen foreslår ”Somatisk kjønnsutvikling”. 

 

8. Supplerende innspill på fritt grunnlag. 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som 
ikke er dekket av punktene 1-7 over.  

 

Gruppen tilrår at det arrangeres et årlig samarbeidsmøte, samt at 
relevante avdelinger får informasjon om tilbudet.  

Som nasjonal behandlingstjeneste er tilbudet mindre sårbart i forhold til 
tap av nøkkelpersonell når det ligger på to steder.  

 

 

Tromsø/Oslo/Bergen/Trondheim 4. mai 2009, 

 

 

Torstein Baade Rø            Robert Bjerknes 

overlege dr. med., leder  prof. dr. med., 
seksj.overlege 

 

 

Arild Leknessund            Anne‐Grethe Myhre 

overlege              seksj.overlege dr. med. 
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Nasjonale tjenester –Prosjektsekretariatet

Utredning fra arbeidsgruppen neonatalkirurgi

Herved oversendes arbeidsgruppens vurderinger.

Arbeidsgruppen har bestått av:
Stein Haugen, Helse Midt-Norge, Barnekirurg
Ragnhild Emblem, Helse Sør-Øst, Barnekirurg
Hallvard Reigstad, Helse Vest, Pediater
Arthur Revhaug, Helse Nord, Gastrokirurg, leder

Arbeidsgruppen har kommunisert via e-post og telefonmøter. Til tross for at vi har brukt tid
og krefter på å finne frem til felles formuleringer og anbefalinger har vi ikke lykkes helt med
det. Forskjeller i oppfatninger og anbefalinger som gruppens medlemmer ikke kunne enes om
er beskrevet i teksten og i et eget tillegg.

Med vennlig hilsen for arbeidsgruppen,

Arthur Revhaug

Tromsø 22.07.09.
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Innhold og avgrensning av eksisterende flerregional funksjon

1.1 Neonatal kirurgi, avgrensning

Neonatal kirurgi omfatter kirurgi i de første fire leveuker eller innen utgangen av 44.
gestasjonsuke (Statens Helsetilsyn Utredningsserie 1-94: Organisering av neonatal kirurgi).

Den eksisterende flerregionale funksjonen taes hånd om av den kirurgiske grenspesialiteten
barnekirurgi og dreier seg om medfødte misdannelse som krever kirurgisk behandling i den
neonatale perioden. Det er i hovedsak misdannelser i buk og urinvegene som funksjonen
ivaretar. Den neonatale kirurgi som gjøres av andre grenspesialiteter gjelder i første rekke
misdannelser som behandles innen thoraxkirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, øye, plastisk
kirurgi og ortopedi. Disse delene av neonatalkirurgien behandles innen sine
moderspesialiteter og omtales ikke i forhold til denne flerregionale funksjonen.
Utredning og behandling av barn med uklare kjønnskarakteristika blir ivaretatt av Oslo
universitetssykehus (Rikshospitalet) og Haukeland universitetssykehus med delt
landsfunksjon.

Den sentraliserte delen av neonatal kirurgi skal være en tjeneste for sjeldne lidelser som
krever særskilt tverrfaglig kompetanse.
Spesialisert teknologisk utstyr for nyfødte og beredskap med fagfolk som har spesiell
kompetanse nødvendiggjør også sentralisering av deler av nyfødtkirurgien.

På samme måte som deler av neonatalkirurgien utføres av spesialister innen andre kirurgiske
fagområder kan også enklere deler av den tradisjonelle neonatalkirurgien utøves av kirurger
med spesiell kompetanse innen feltet i sykehus hvor neonataloger og barneanestesiologisk
kompetanse er fast tilgjengelig. Det forutsettes at slik behandling skjer i samarbeid med de
flerregionale sentrene.

1.2 Tilstander og pasientgrupper.

1.2.1 Medfødte misdannelser

1.2.1A Fødselstall i norske helseregioner (Medisinsk fødselsregister 1999)

Region Fødselstall
Helse Sør-øst 31415
Helse Vest 13118
Helse Midt 8380
Helse Nord 6449

1.1.2.2 Hyppigste misdannelser
Nye tilfeller/år i Norge

Type misdannelse Hyppighet Inngrep
Medfødt diafragmahernie 1/2000-1/5000 fødsler ca 10-15
Esophagusatresi (long gap ca 10 % av disse) 1/2500- 1/4500 fødsler ca 10-15
Laryngo-tracheo-esophageal cleft (sjelden forekommende)
Tarmatresier 1/1500 fødsler ca 60-80
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Av disse:
Duodenalatresi og stenose 1/6000 fødsler
Jejunum- og ileumatresi 1/3000 fødsler
Colonatresi 1/15000 fødsler
Meconiumileus (avhenger av hyppighet av cystisk

fibrose)
Hirschsprung’s sykdom 1/5000 fødsler 5-10
Anorectale misdannelser 1/ 4-5000 fødsler 5-10

Cloacamisdannelser (10 % av defektene hos jenter)
Megacystis-microcolon syndrom (sjelden)
Gallegangsatresi 1/10000-12000 fødsler 3-5
Neonatal hyperinsulinisme
Malrotasjon 1/6000 fødsler
Gastroschise 1/7000 fødsler 3-7
Omphalocele 1/3500-6000 fødsler 5-10
Pyeloureteral overgangsstenose
Terminal ureterstenose (megaureter)
Ureterocele 1/500 fødsler
Urethraklaffer (bakre) 1/4000 fødsler
Prune-Belly syndrom
Vesicoureteral refluks
Hypospadi 1/300 fødsler
Epispadi 1/100000 fødsler
Blæreekstrofi 1/10000-50000 fødsler 0-2
Cloacaeekstrofi 1/250000 fødsler 1-3
Medfødte lungeanomalier

Korrekte tall for forekomster av disse misdannelsene i Norge er ikke tilgjengelig. Viktige
referanser er derfor:
O'Neill JA, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG. Pediatric Surgery 5th ed.
Mosby. St Louis 1998.
Taeusch HW, Ballard RA, Gleason CA. Avery's Diseases of the Newborn 8th ed. Elsevier
Saunders. Philadelphia 2005.
Rennie JM. Roberton's Textbook of Neonatology. Elsevier Limited. Philadelphia 2005.

De angitte tall for prosedyrer pr år preges også av at tall for de hyppigste tilstandene (for
eksempel urinveismisdannleser) mangler og av at mange av tilstandene er meget sjeldne.
Tallene må oppfattes som orienterende i mangel av et norsk register for dette.

Genuint nye pasienter
I Norge årlig utføres ca 300 større inngrep på nyfødte i neonatalperioden. Av disse er 180-200
inngrep som tradisjonelt hører til spesialiteten barnekirurgi, de fleste pga medfødte
misdannelser.
I tillegg kommer mange enklere kirurgiske inngrep hos ellers friske nyfødte (f. eks. brokk og
pylorusstenose) som kan behandles ved de av landets største sykehus som har kvalifiserte
neonatologer, kirurger og anestesileger.

1.1.3 Akutte tilstander:
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Av de akutte tilstandene som ikke er listet ovenfor og som hører inn under dette temaet, er
inngrep som følge av nekrotiserende enterokolitt (NEC) og neonatal volvulus de vanligste.
Forekomsten av tilstandene er 1-3/1000 fødsler for NEC og .1/10000-15000 for neonatal
volvulus. Enterocolitt er ansvarlig for ca 10 % av dødsfall hos barn med fødselsvekt under
1000 gram, . De fleste behandles for enterocolitt uten kirurgi, Gruppen anslår at 10 -20
nyfødte blir operert for NEC og 5-6 for volvulus i Norge per år. .
I forløpet av intensivbehandling av syke nyfødte, oppstår regelmessig uventede
problemstillinger der det er behov for tilsyn av kirurg med barnekirurgisk kompetanse.
Spesielt gjelder dette for tidlig fødte og fullbårne barn med spørsmål om akutt abdomen/ileus.

Arbeidsgruppen medlemmer Emblem og Haugen fremfører følgende :

Nyfødte barn har i utgangspunktet små respiratoriske og sirkulatoriske reserver, men bortsett
fra de aller minste barna tåler de nyfødte transport og det er ikke nødvendig med akutt
bukkirurgi med mindre de har høygradig midttarmsvolvulus.(anslåes til maks 3-4 per år i
Norge). Om barnet skal opereres lokalt eller transporteres bør avgjøres i kontakt/samråd med
barnekirurg

Arbeidsgruppens medlemmer Reigstad og Revhaug anfører følgende om:

Behov for konsultasjon/beredskap med kirurg ved tilstander som ikke skal opereres og
tilstander der operasjon haster:
I tillegg til nekrotiserende enterokolitt, finnes en rekke andre problemstillinger der kirurgi må
vurderes i neonatalperioden..
Nyfødte barn har i utgangspunktet små respiratoriske og sirkulatoriske reserver. Således vil et
nyfødt barn med tarmkomplikasjoner, spesielt ved perforert tarm, raskt kunne utvikle
generelle symptomer som fort kan føre til sirkulasjons- og respirasjonssvikt. Tilgang på
kirurger som fortløpende kan vurdere slike problemstillinger er viktig og bør være tilgjengelig
der den mest avanserte intensivbehandling av nyfødte ivaretas.
Lang erfaring tilsier at organisering og gjennomføring av lufttransport tar tid og mulighetene
for behandling og overvåkning under slik transport er meget begrenset. I noen tilfeller er også
transport i seg selv kontraindisert eller vær og transportforhold slik at transport ikke kan
etableres. Dette krever en beredskapsordning for disse pasientene i deler av landet.
Forutsatt tilstrekkelig infrastruktur ved sykehuset der barnet behandles vil slike pasienter ha
gevinst av å bli stabilisert og operert uten transport, selv om dette må gjøres av kirurg med
erfaring i vurdering og behandling av nyfødte, men uten formell barnekirurgisk utdanning.
Dog bør det være etablert kontakt og konsultasjon til en av de spesialiserte avdelingene i
forbindelse med slike inngrep.

Gruppen har ikke kunnet samle seg om en tydelig anbefaling om dette punktet.

1.1.4 Skader

Omfanget av skader i neonatalperioden er meget lite og oppfattes ikke å være relevant for
oppgaven. De fleste skadene omfatter skader i skjelett og nervesystemet og taes hånd om av
de ortopediske eller nevrokirurgiske spesialitetene.
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2. Utvikling i et femårsperspektiv

• Hvordan forventes de tall for antall genuint nye pasienter og inngrep som er oppgitt
under mandatets punkt 1 å bli endret i et femårs perspektiv?

Det er ikke indikasjoner på at forekomsten av misdannelser eller behov for kirurgisk eller
annen intervensjon vil endres vesentlig i et femårsperspektiv

• Forventes en overgang fra kirurgi til intervensjonsprosedyrer?

Mange inngrep, også innen nyfødtkirurgi, er i ferd med å bli gjort som minimalt invasive
prosedyrer (brysthule og buk). Kompetanse, utstyr og teknologi knyttet til disse slike
prosedyrer hos nyfødte vil og bør sannsynligvis utvikles på få steder i Norge.

� For hvilke pasientgrupper?

De mest aktuelle tilstander innen nyfødt kirurgien er i første omgang Hirschsprungs sykdom,
pylorusstenose, anorectale anomalier, galleveismisdannelser, diafragmabrokk, visse
lungelidelser (sekvester, kongenitt lobært emfysem), ovarialcyster/-tumores, intersex samt
diagnostiske prosedyrer på ulike indikasjoner.

� Hvordan bør intervensjonsprosedyrene tilpasses ordningen med en
flerregional funksjon?

Kompetanse, utstyr og teknologi tilsier at utviklingen av den minimalt invasive kirurgien
utvikles ved de flerregionale sentrene for neonatalkirurgi, der det ligger til rette for
samarbeide med bl.a. Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt senter for
fostermedisin samt Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi, St Olavs Hospital.

På den annen side er dette feltet i rask utvikling både innen neonatalmedisin og de øvrige
kirurgiske og intervensjonsfagene. Det vil derfor kunne skje endringer i dette bildet som vi i
dag ikke har oversikt over og som kan forenkle behandlingene.

Intervensjonsbehandling må forventes utviklet i samarbeid med intervensjonsradiologer, som
vil være de fagpersoner som får størst erfaring med slik teknikk, uansett pasientens alder. På
samme måte må det forventes at endoskopisk behandling vil være såpass sjeldent aktuell at
den må gjennomføres av personer med betydelig erfaring med endoskopiske teknikker. Slik
behandling antas imidlertid gjennomført i samarbeid med kirurger med hovedansvar for
pasienten. Ny billeddiagnostikk muliggjør også mer målrettet behandling. Likevel er det ikke
å forvente at det vil skje store endringer over et såpass kort perspektiv som fem år.

Anbefaling:
Det anbefales at de to sentrene utvikler den nødvendige kompetanse innen intervensjonsfeltet
og at en slik utvikling gjøres kjent for de øvrige norske miljøer som har ansvar for diagnostikk
og behandling av disse pasientene.

3. Diagnostikk knyttet til nasjonal behandlingstjeneste
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I hvilken grad bør nasjonal behandlingstjeneste også omfatte diagnostikk og spesifikke
diagnostiske prosedyrer knyttet til de aktuelle pasienter (jfr avsnitt 1-4 i innledningen)?

Alle norske regionsykehus har i dag nyfødtintensivavdelinger med høy kompetanse på
intensivbehandling av nyfødte, inklusive barn med forskjellige medfødte misdannelser.
Diagnostikk av medfødte misdannelser bygger på et samarbeid mellom klinikere (barneleger,
barnekirurger eller kirurger med organsubspesialitet, gynekologer med spesialkompetanse i
føtal ultralydsdiagnostikk, radiologiske avdelinger med barneradiologisk spesialkompetanse
spesialister i medisinsk genetikk og medisinsk genetiske laboratorier).

Slike funksjoner er etablert på alle norske regionsykehus, og utredning med tanke på kirurgi
kan derfor i de aller fleste tilfeller skje der barnet behandles. Avklaring av eventuell
operasjonsindikasjon bygger i mange tilfeller på et samarbeid mellom de forskjellige
spesialiteter som er nevnt over og skal vanligvis gjøres før barnet eventuelt blir henvist fra
regionsykehus.
I en del tilfeller vil det være aktuelt med supplerende diagnostikk på mottakende avdeling før
kirurgi.
Det må imidlertid være et krav at barn (som andre pasienter) ikke blir utsatt for unødvendige
eller teknisk ikke tilfredsstillende undersøkelser på henvisende sykehus. Fagmiljøene i
barnekirurgi og barnesykdommer bør derfor pålegges å utarbeide retningslinjer for utredning
og behandling av de mest sentrale tilstander som må behandles i nyfødtalderen.

En del misdannelser kan med relativt stor sikkerhet diagnostiseres ved prenatal
ultralydsdiagnostikk. Dette gjelder først og fremst medfødte hjertefeil, hjernemisdannelser og
bukveggsdefekter (gastroschise og omphalocele). Disse kan henvises det sykehus der
behandlingen av barnet skal skje før fødsel. Slik overflytning kan gjøre behandlingen av
barnet enklere selv om det ikke er dokumentert bedre behandlingsresultat ved overflytning før
fødsel. Det er viktig å understreke at forflytning til annet sykehus lenger borte fra hjemmet,
kan være en betydelig tilleggsbelastning for familier i en sårbar livssituasjon.
Det er grunn til å tro at utredning prenatalt også varierer, og tilsvarende bør fagmiljøet
innenfor ultralyddiagnostikk i samarbeid med barneleger og genetikere utarbeide standarder
for utredning ved mistanke om spesielle misdannelser.

Anbefaling:
Fagmiljøene i barnekirurgi og barnesykdommer bør pålegges å utarbeide retningslinjer for
utredning og behandling av de mest sentrale tilstander som skal behandles i nyfødtalderen.

4. Oppgavefordeling mellom sentrene

Er det behov for en oppgavefordeling mellom sentrene ved at ikke begge dekker hele
fagområdet?
Hvis ja, hvordan bør dette gjøres?

Enkelte barn med medfødte misdannelser har også hjertemisdannelser som enten må
behandles før eller samtidig med misdannelser utenom hjertet. Disse barna bør behandles ved
Rikshospitalet. Det samme gjelder barn med medfødt gallegangsatresi, der
levertransplantasjon er et aktuelt behandlingstilbud som kun gis ved Rikshospitalet.
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Sentrene har tett kontakt og angir at de samarbeider om alle kompliserte tilstander.
De deler stort sett pasientene med komplisert prenatal situasjon/behandling til Trondheim og
komplisert cloakk/extrofi tilstander til Oslo. Tidsavgrensede faktorer (aktuell
bemanning/kompetanse) vil kunne avgjøre om pasienten tilbys behandling på det ene eller
andre stedet. Dessuten bruker sentrene hverandre som second opinion sted.

Anbefaling:
Arbeidsfordelingen med komplisert prenatal situasjon/behandling til Trondheim og
komplisert cloakk/extrofi tilstander til Oslo samt kompliserte hjertemisdannelser og
gallegangsatresi til Oslo bør opprettholdes.

5. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at dette er et felt som trenger betydelig fokus. Det bør
etableres tydelige retningslinjer for diagnostikk, behandling og kontroller/oppfølging av disse
pasientene.
Landets geografi og bosettingsmønster krever at det etableres nye former for samarbeid
mellom de barnekirurgiske sentra og landets store neonatalenheter/sykehus i forbindelse med
diagnostikk og kontroller/oppfølging. Det er nødvendig at de lokale enhetene kan etablere
neonatal, kirurgisk og diagnostisk kompetanse som gjør det mulig å ha en faglig god og trygg
oppfølging av pasientene. Her må moderne samhandling ved bruk av moderne teknologi
basert på tverrfaglighet settes i system. Dette vil gjøre kontroller og etterbehandling enklere,
faglig tryggere og økonomisk fornuftig. Ansvaret for at en slik utvikling initieres må
tydeliggjøres for de to sentraene og de store sykehusene må pålegges å delta i dette arbeidet.

Det må lages en struktur slik at flest mulig av pasientene ikke trenger å reise fysisk til
flerregionsentrene til kontroll, men kan møte senteret sammen med sine daglig ansvarlige
behandlere ved moderne kommunikasjonsformer (telemedisin, internett osv er stikkord for
slik kommunikasjon). Flerregionsentrene må sammen med pasient, foreldre og ansvarlige
avdelinger lage oppfølgingsplaner som sikrer at de ofte nok får ”møte” helsepersonell som
sammen er spesialister på den aktuelle tilstand. Smågruppesenteret og pasientforeningene for
de medfødte misdannelsene er medarbeider og støttespillere som flerregionsentrene bruker for
å lage best mulig plan og kontakt med lokal avdeling, primærhelsetjenesten og
helsestasjonene for den enkelte pasient.
En praksis som medfører lange reiser for mange pasienter, som foregår på et unaturlig høyt
omsorgsnivå, som reduserer kontakten mellom ulike ledd i behandlingskjeden og som er
samfunnsøkonomiske uakseptabel må endres.

Reigstad og Revhaug fremholder at dette feltet krever betydelig nytenking fra alle parter som
er involvert i behandlingskjeden.

Emblem og Haugen hevder at: samtidig bør en del oppfølging av de mest sjeldne tilstandene
skje ved barnekirurgisk senter fordi det ikke er pasientvolum til at 5 regionsykehus kan
tilegne seg kompetanse. For en del pasienter vil det heller ikke være ”lenger” å dra til Oslo el.
Trondheim enn til for eksempel Bergen. Barnet skal jo også forankres i sin lokale
barneavdeling og dette kan medføre at direkte samarbeid mellom RH/St.Olav og lokal
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barneavdeling er bedre enn at barnet skal forholde seg til tre steder: lokal barneavdeling-
regionsykehus og barnekirurgisk senter

Anbefaling:
Arbeidsgruppen er enig i at det må etableres nye former for samarbeid mellom de
barnekirurgiske sentra og landets store neonatalenheter/sykehus både i forbindelse med
diagnostikk og kontroller/oppfølging.

6. Internasjonalt samarbeid

For pasienter med de mest sjeldne kompliserte misdannelser og svært uvanlige, potensielt
maligne svulster i nyfødtperioden vil det være aktuelt å utrede og eventuelt behandle i
samarbeid med kolleger i Europa eller USA. De barnekirurgiske miljøene i Norge
samarbeider nært med ledende europeiske sentre både om utredning, behandling og forskning
(kirurgiske multisenterstudier). Disse kontaktene blir flittig brukt i pasientbehandlingen, både
som rådgivere og behandlere. Flerregionsenteret i Norge vurderer om pasienten skal
behandles her til lands i samråd med internasjonale eksperter, om ekspertene eventuelt skal
komme til flerregionsenteret, om vi bare sender pasientprøver/bilder for vurdering eller
eventuelt sender pasienten til kirurgi i utlandet med medfølgende kirurg fra flerregionsenteret
for ansvarlig kunnskapsoverføring til Norge.

For å vise hvor dynamisk dette er vises til de siste årenes nye kunnskap om utredning
(genetikk og spesialisert PET scan) og behandling (laparoskopisk nesten fullstendig
pancreatektomi) av hyperinsulinisme hos nyfødte. Disse pasientene ble tidligere operert i
Oslo. Etter at de nye teknikkene kom har flerregionsenteret i Oslo, i samråd med
flerregionsenteret i Trondheim, samarbeid for utredning og behandling med spesialister i
London. Denne kontakten betyr også at kirurg fra Oslo er med på kirurgien i London.
Reigstad beskriver at: samtidig blir mange norske pasienter henvist fra Bergen, også pasienter
som de har fått fra Trondheim, blant annet fordi det her er etablert genetisk utredning (som
blant annet er viktig for å avklare om det foreligger diffus eller fokal sykdom) og det er
etablert et godt utredningsopplegg og opplegg for medisinsk behandling, som er den aktuelle
behandling første levemåned. Miljøet i Bergen hevder at det ledende europeiske senter er i
Paris, der det ikke bare er kirurger med erfaring, men også nødvendig patologi og
barneendokrinologisk kompetanse. Kirurgisk behandling ved fokal form vil være partiell
pancreatectomi, bare ved diffus form er subtotal pancreatectomi aktuell – og da vanligvis i
høyere alder. Den største utfordringen – oppfølging av disse pasientene er en medisinsk
problemstilling hvor det åunngå hypoglykemi, utvikling av diabetes, vekstforstyrrelser, og
kirurgisk behandling er et teamarbeid der kirurgen bare er en av mange involverte)

Andre tilstander som det kan være aktuelt å behandle i samråd med utenlandske kolleger, er
svært kompliserte genitale anomalier samt kombinerte misdannelser i distale urinveier,
genitalia og tarm. For disse ekstremt sjeldne tilstandene er det naturligvis en forutsetning at
det er flerregionsfunksjonen som har ansvaret for de internasjonale kontaktene med de
aktuelle kirurgene, ikke minst for å kunne videreføre den kirurgiske behandlingen og for å
være forberedt på å ta over behandlingen i Norge når teknologien er på plass her. I neste
omgang kan etablering av et skandinavisk tilbud i Norge være aktuelt, konferer behandling av
obstruktiv ikterus i nyfødtperioden hvor Oslo nå får pasienter fra Island.
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Behandling av norske nyfødte i samråd med eller på utenlandske sentre må kontrolleres og
kvalitetssikres ved rapportering fra flerregionsentrene. Nyfødtkirurgi er et lav-volum fag også
i internasjonal sammenheng. Det er få spesialister innen hvert område, og den kompetansen
vi etterspør, knyttes til disse spesialistene og ikke til sentrene. Vi ser at spesialistene fra tid til
annen flytter fra ett senter til et annet. Dette betyr at vi ikke kan knytte faste kontakter til
sentre med aktuell kompetanse, men må i hvert enkelt tilfelle bruke vår kunnskap om hvor det
beste aktuelle behandlingstilbudet for tiden finnes. Tall på henviste pasienter årlig fra Norge
til utlandet finnes ikke.

Anbefaling:
Medlemmene er enige om at et internasjonalt samarbeid om de sjeldne tilstandene må
registreres og rapporteres.

Medlemmene Emblem og Haugen hevder at det foregår internasjonalt samarbeid om de mest
sjeldne tilstandene. Samarbeidet knytter seg hovedsakelig til spesialisert kompetanse hos
enkelte nyfødtkirurger og ikke primært til senteret hvor de arbeider. Fast formell tilknytning
til enkelte utenlandske sentra er vanskelig å etablere da kompetansepersonen relativt ofte
flytter på seg. Det forutsettes at internasjonalt pasientsamarbeid organiseres gjennom
flerregionsentrene og at dette registreres og rapporteres.

Mens Reigstad og Revhaug hevder at selv om det i dag foregår en utstrakt praksis med
internasjonalt samarbeid om de sjeldne tilstandene mener vi at for noen av de sjeldne
tilstandene bør sentrene drøfte og planlegge hvordan en formell tilknytning til ett eller flere
utenlandske sentra skal etableres.

7. Navn på behandlingstjeneste

Neonatal barnekirurgi er ikke et optimalt navn fordi mange barn som blir operert første
levemåned opereres av kirurger fra andre subspesialiteter, for eksempel hjertekirurgi, øye,
øre-nese-hals, nevrokirurgi, plastisk kirurgi og ortopedi.
Barnekirurgi er likevel etablert som begrep, begrensningene er kjent og i mangel på bedre
forslag foreslås at navnet ”Neonatal kirurgi” opprettholdes.

8. Supplerende innspill på fritt grunnlag

Aktivitet utenom sentrene i og etter neonatalperioden

Ikke alle pasientene som trenger kirurgi i neonatalperioden er i behov av et tilbud fra sentrene
enten pga at prosedyren er enkel eller at barnet ikke bør/kan flyttes.
Under forutsetning av at det er tilgjengelig (etablert E&H) tverrfaglig kompetanse ved
regionsykehusene med tilknyttede neonatalavdelinger og at det er etablert kontakt med et av
sentrene i de aktuelle tilfeller, mener arbeidsgruppen at slik behandling kan gjøres ved disse
sykehusene.
Dette er også tilfellet for en rekke kontrollprosedyrer som under forutsetning av at det finnes
etablerte retningslinjer slik som beskrevet tidligere.
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Konstituert seksjonsoverlege Hallvard Reigstad, Barneklinikken, Haukeland
universitetssykehus anfører:
Neonatal barnekirurgi og barnekirurgi etter neonatalperioden er i dag ikke organisert på en
optimal måte. Selv om denne kirurgien var tenkt skulle legges til Rikshospitalet og St Olavs
Hospital er situasjonen i dag at også Ullevål universitetssykehus gir et fullt tilbud innen
neonatal barnekirurgi, og akutte tilstander samt en del enklere neonatal barnekirurgi blir
behandlet ved Haukeland universitetssykehus og ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
Primær behandling fungerer bra, men det er ikke tvil om at det foregår en del transporter med
høy risiko for pasienten til disse avdelingene. For barn født ved Rikshospitalet, Ullevål
universitetssykehus og St Olavs hospital, som har fullt barnekirurgisk tilbud og sannsynligvis
opererer de fleste medfødte misdannelser og tilstander som oppstår i neonatalperioden, er det
etablert et godt opplegg både for primærbehandling og oppfølgning.
En del barn som blir født ved Haukeland universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-
Norge og som utvikler alvorlig sykdom i nyfødtperioden eller får påvist enklere misdannelser
blir behandlet og fulgt opp ved sine sykehus. Alt tyder på at disse barna, som enten blir
operert av barnekirurg eller av kirurg med subspesialitet i gastroenterologisk kirurgi, men med
erfaring i vurdering og behandling av nyfødte, får et meget tilfredsstillende tilbud, både med
hensyn til primær behandling og oppfølgning.
En nylig gjennomgang av pasienter operert for gastroschise og medfødt diafragmahernie ved
Haukeland universitetssykehus viser for eksempel resultater som er fullt på høyde med de
beste internasjonalt publiserte tall.
Ved Haukeland universitetssykehus er det årlig relativt mange inngrep på barn under fire
ukers alder. Det er dokumentert gode resultater både ved tilstander som blir behandlet
innenfor andre spesialiteter enn barnekirurgi, og ved enklere barnekirurgiske
problemstillinger. Dette gjelder spesielt ved tilstander der godt samarbeid med
spesialavdeling i fostermedisin og pre- og postoperativ behandling er mer komplisert enn det
kirurgiske inngrepet per se (eksempel medfødt diafragmahernie der avansert
respiratorbehandling og parenteral ernæring er meget viktig og gastroschise der teknikk og
kunnskap om ernæring er viktig).
Barn som blir henvist fra andre sykehus til primær behandling på Rikshospitalet og St Olavs
hospital, blir i altfor liten grad fulgt opp lokalt. Dette medfører både at disse barna (med
familier) får unødvendig lange reiser for behandling og kontroll, men også at lokale sykehus
sine forutsetninger for å gi disse barna et godt tilbud ved akutt sykdom eller akutte
komplikasjoner, blir svekket.
Samtidig er det en forutsetning for å drive avansert nyfødtmedisin at en har muligheter både
for å få vurdert og behandlet barn med mulig medfødt misdannelse eller sykdom som oppstår
i neonatalperioden (eksempel ileus hos fullbårne, nekrotiserende enterokolitt hos for tidlig
fødte barn), enten av barnekirurg eller av kirurg med subspesialitet i gastroenterologisk
kirurgi og erfaring med barn. I mange situasjoner vil en eventuell transport av slike barn
medføre en betydelig tilleggsrisiko for barna.
Videre er det av et nordisk utvalg anbefalt at alder ved behandling av en såpass vanlig tilstand
som testisretensjon gjøres ved lavere alder enn tidligere anbefalt (9-12 måneder), for å bedre
mulighetene for bevart testisfunksjon, og det barnekirurgiske miljøet har argumentert for at
denne kirurgien bør gjøres av barnekirurg.
Det synes videre som norske barn ville være best tjent med en noe økt grad av henvisning av
enkeltpasienter til europeiske sentra, alternativt, og mange ganger kanskje bedre, at man
henter kirurger med spisskompetanse til Norge.
Videre bør den mest avanserte neonatale kirurgien i Norge samles på Rikshospitalet.
Alle regionsykehus bør ha to eller flere barnekirurger, både for å vurdere og eventuelt
behandle nyfødte med enklere medfødte misdannelser, for å stå for oppfølging av opererte
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medfødte misdannelser (også i samarbeid med andre store sykehus i sitt helseforetak) og for å
behandle større barn med barnekirurgiske problemstillinger.
Konklusjon:
Komplisert neonatal barnekirurgi bør samles på Rikshospitalet/Oslo universitetssykehus
De øvrige norske regionsykehus bør ha barnekirurgisk kompetanse, både for å vurdere og
kunne behandle akutte tilstander hos nyfødte, for å kunne behandle enklere barnekirurgiske
tilstander i neonatalperioden og for å kunne stå for den vesentlige delen av oppfølgningen av
barn som er operert for kompliserte tilstander.
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Nasjonalt kompetansesenter for barnehabilitering med vekt 
på bevegelse NKBB 
 
 
1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt 
kompetansesenter de siste tre år i forhold til:  
 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, individuell 
veiledning/rådgiving) 
 
Faktaopplysninger om NKBB sine tjenester og faglige bidrag vis a vis helse- og annet 
fagpersonell, baserer seg på årsrapport og div. andre rapporter om aktivitet og 
prosjekter i regi av kompetansesenteret.  
Det er nok ikke like kjent i alle RHF utenfor Helse Sør-Øst hvilken kompetanse 
NKBB besitter og hva det kan bidra med ovenfor helse- og fagpersonell,  
 
CP som er en av diagnosene i kompetansesenterets arbeid, er ingen "sjelden 
diagnose". 
Med en forekomst på ca 120 nydiagnostiserte tilfeller hvert år, vil det være drøye 
2000 personer under 18 år i Norge som har en eller annen form for CP. 
Flere universitetssykehus er i stor grad selvhjulpne når det gjelder utredning, 
oppfølging og i stor grad behandling av denne pasientgruppen 
 
a) Innen forskning har senteret vært en drivkraft for utviklingen av CPOP (Cerebral 
Parese Oppfølgingsprogram), og bruk av DBA (3-dimensjonal databasert 
bevegelsesanalyse) som vurderingsgrunnlag for valg av behandlingsform. 
 
b) Undervisning: 
    NKBB har bidratt med undervisning ved grunn-,,etter og videreutdanninger for 
bl.a. fysioterapeuter, ortopedingeniører og medisinerstudenter, 
    Det er undervist både på universitets og høgskolenivå. 
    Senteret bidrar med veilederfunksjon i PhD og mastergradsprosjekter innen 
medisin og helsefag. 
    På Vårmøtet i Norsk barnelegeforening i juni -08 ble det avholdt seminar i 
behandling av spastisitet. 
 
c) Veiledning/rådgivning. 
    Kurs for fysioterapeuter og ergoterapeuter i testmetodikk og ulike 
behandlingsmetoder. 
    Fagpersoner fra andre habiliteringstjenester har hospitert ved NKBB 
 
d) Informasjonsspredning 
    Laget nye informasjonsbrosjyrer om behandling med botulinumtoksin og 
intrathecal baclofen. 
 
 
 
Vurdering. 
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NKBB og deres kompetanse kan med fordel etterspørres og brukes mer av 
habiliteringstjenestene utenfor Helse Sør-Øst. 
 
CPOP prosjektet, som nylig er avsluttet, har vært stort og omfattende og vil 
sannsynligvis gi ringvirkninger over hele landet da det nå går over til et program som 
skal gi tilbud til hele landet. 
 
Oppdaterte brosjyrer og informasjonsmateriell  er positivt og kommer mange til gode. 
 
Et forbedringspotensiale: Lage en bedre og lettere tilgjengelig hjemmeside med 
basisinformasjon og relevante lenker. 
 
 
 
  
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet) 
 Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
 nettside), individuell veiledning/rådgiving. 
 
 
Cerebral parese har en stor og aktiv brukerorganisasjon(cp-foreningen) med et 
sekretariat, 13 fylkesavdelinger og nærmere 4000 medlemmer. Tjenester rettet mot 
brukere vil i stor grad dreie seg om tjenester via CP-foreningen. 
 
Ved kontakt med sekretariatet i Oslo beskrives en gjensidig og god dialog men ikke 
noe formelt samarbeid utover det. CP-foreningen får informasjon om konferanser og 
blir invitert som deltakere bl.a. på fagdager om CPOP.  
 
NKBB har skrevet flere artikler i CP-bladet(organisasjonens blad som når ut til alle 
medlemmer), De har både skrevet artikler og sjøl og blitt intervjuet i forhold til 
spesifikke tema. 
 
De har deltatt som foredragsholdere i 2008 og 2009 på nasjonale konferanser i regi av 
CP-foreningen som samler flere hundre fagfolk og brukere hvert år. 
De har deltatt som foredragsholder på kurs for habiliteringstjenestene, kommunene og 
CP-foreningen i Helse MidtNorge og andre helseforetak. 
 
Kompetansesenteret har også selv gjennomført tre tverrfaglige foreldreseminar for 
foreldre og lokale fagfolk  med deltakere fra flere helseregioner. 
 
Representanter fra kompetansesenteret har skrevet/vært medforfatter til 2 kapittel i 
læreboka: ”Habilitering – tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige 
funksjonshemminger” 
 
 
Senteret er knyttet til klinisk virksomhet gjennom tverrfaglig team på 
Barnenevrologisk seksjon, Barneklinikken Rikshospitalet og gjennom laboratorium 
for databasert bevegelsesanalyse. Virksomheten på barneklinikken er i hovedsak rettet 
mot barn i helseregion Sør-Øst.  
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Vurdering: 
Nasjonalt kompetansesenter for barnehabilitering med vekt på bevegelse har ingen 
direkte kontakt med brukere i form av individuell veiledning , men 
de har en indirekte kontakt via publikasjoner, deltakelse på kongresser og som 
foredragsholdere i forskjellige sammenhenger hvor brukere er representert. Barna 
med disse tilstandene blir fulgt opp og får veiledning på lokale habliteringsteam og 
det tilbudet som gis fra senteret til brukerne vurderes som bra. Nettsiden kunne med 
fordel vært oppdatert 
 
 
C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 
 
Kompetansesenteret har på prosjektbasis bygget opp et klinisk oppfølgingsprogram 
for barn med cerebral parese. Programmet er etablert i Helse SørØst i løpet av 
prosjektperioden (2005-2008) og det er avsatt økonomiske – og personalressurser til å 
bistå øvrige RHF som ønsker å etablere programmet i 2009. Inkludert i programmet 
er opprettelse og vedlikehold av faglige nettverk som omfatter alle tre nivåer i 
helsetjenesten. Det er i senterets utvidete årsmelding angitt seks selvinitierte 
forskningsprosjekter, hvorav et doktorgradsprosjekt. Alle prosjektene er rettet mot 
kliniske problemstillinger. Det pågår forskningssamarbeid med Sverige og Nederland 
om langtidsoppfølging av barn, ungdom og voksne med cerebral parese. Parallelt med 
programmet er det opprettet et klinisk oppfølgingsregister. Det er i 2009 bestemt å slå 
sammen dette registeret med Cerebral Parese Registeret i Norge som er godkjent 
nasjonalt kvalitetsregister.  
 
Det er angitt samarbeid med ett forskningsprosjekt utgått fra UNN. Det er ikke angitt 
forskningssamarbeid med øvrige regionsykehus. På den annen side har senteret gitt 
bistand til Helsedirektoratet med vurdering av søknader, planlegging, veiledning og 
sammenfatning av utviklingsprosjekter innenfor barnehabilitering, herunder intensive 
habiliteringstiltak. Det er angitt at alle helseregioner er representert i prosjektene 
 
 Omfanget av forskningssamarbeid med andre RHF er derfor noe uklart.  
Listen med 13 publikasjoner fra årsmeldingen for 2008 avspeiler senterets fokus på 
klinisk forskning. Seks av publikasjonene er i internasjonale tidsskrift.  
Habiliteringsaspektet synes å være godt ivaretatt – både gjennom utvikling av 
måleinstrumenter og problemstillingene i flere av de egeninitierte prosjektene.  
 
Vurdering: 
Senteret har etablert forskningsaktivitet på et kunnskapssvakt område hvor det synes å 
foreligge et akademisk underskudd både nasjonalt og internasjonalt. Fokuset på 
klinisk forskning og langtidsoppfølging av kronikere inkludert registre har bakgrunn i 
det tverrfaglige kliniske fagmiljøet som gjennom mange år er etablert på Cerebral 
Pareseinstituttet/Sentralinstituttet for habilitering Berg Gård og Rikshospitalet og 
synes i utgangspunktet hensiktsmessig. Senteret har hittil hatt en for stor andel av sin 
forsknings- og utviklingsaktivitet rettet mot egen helseregion. Innenfor området 
cerebral parese (som er det største) vil forholdet endre seg når 
oppfølgingsprogrammet blir nasjonalt og formell sammenslåing med det nasjonale 
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kvalitetsregisteret for cerebral parese er gjennomført. Senterets forsknings- og 
utviklingsvirksomhet kan med fordel utvides til i større grad å omfatte andre grupper 
av bevegelsesforstyrrelser hos barn. Senteret kan med fordel også tilstrebe tilknytning 
til andre relevante forskningsmiljøer som ikke driver primært klinisk forskning.  
 
 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 
 
 
1. Aktivitet i kompetansesentrets eget HF/RHF 
 
Aktiviteten ved Barneklinikken, Rikshospitalet gjennomgås i detalj i 
årsrapporten fra Kompetansesentret, utarbeidet av leder K. Ramstad.   
Kompetansesentrets virksomhet følger de retningslinjer og krav som er gitt i 
oppdragsdokumentene. Det er et krav at den faglige kvaliteten skal være på 
nasjonalt og internasjonalt nivå og skal bidra til å utvikle og heve kvaliteten på 
de helsetjenestene som leveres gjennom fagutvikling og forskning.  
Den beskrevne aktiviteten ved sentret følger anerkjente krav til faglig kvalitet og 
sikter mot bedre kvalitet og kompetanse innen flere av barnehabiliteringens 
arbeidsområder.    
 
2, Aktivitet i samarbeid med fagmiljø i andre RHF 
 
Oppfølgingsprogrammet for CP har hittil rekruttert pasienter fra helse Sør‐Øst.  
Utvikling og oppbygging av programmet har i noen grad vært gjort i samarbeid 
med andre HF, en har underveis informert andre om framdrift i prosjektet. Det 
ter nå tatt initiativ til å gjøre oppfølgingsprogrammet landsomfattende. 
 
Sentret har etablert et forskingsprosjekt om intensiv trening i samarbeid med 
UNN. 
 
 
Vurdering: 
 
Kompetansesentret  følger de krav til kvalitet som er fastsatt for virksomheten.  
En har hovedsakelig brukt energi på etablering av prosjekter i egen regi. 
Imidlertid er det nå planer om å gjøre  oppfølgingsprosjektet landsomfattende og 
til en del av  det nasjonale CP‐registeret. 
Den faglige kvaliteten oppfattes som solid. Samarbeid med andre HF/RHF  er 
under utvikling.    
 
 
Kommentar: Ingen kompetansesentre skal nødvendigvis involveres tungt innenfor alle disse aktiviteter 
samtidig. Angi derfor under hvert punkt i hvilken grad det er samsvar mellom en ønsket aktivitet 
innenfor det aktuelle område, og det Kompetansesenteret faktisk har utøvet. 
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2. Behov for ‐ og alternativer til ‐ et nasjonalt kompetansesenter nå 
og i et femårs perspektiv 
 
Det vises til avsnitt I-2, I-3 og I-4 i innledningen: 
 
Behov og alternativer nå og i et femårs perspektiv 
Er det fortsatt behov for et Nasjonalt kompetansesenter for barnehabilitering med vekt på bevegelse 
(cerebral parese) ut fra de kriterier for aktiviteten ved slike kompetansesentre som er fastlagt av HOD? 
 
Hvis ja: 
Vurdert på fritt grunnlag: Hvilke konkrete oppgaver er det da størst behov for at et nasjonalt 
kompetansesenter ivaretar for landet som helhet? 
Hvordan vil behovet for tjenester utvikle seg sett i et femårs perspektiv (bl.a. på bakgrunn av aktuelle 
pasientgruppers størrelse, faglig utvikling, forventet kompetanseutvikling i alle RHF)? 
Basert på evalueringen gjort under mandatets punkt I: Hva er de viktigste forhold ved dagens drift som 
bør endres for at senteret skal fungere i henhold til HODs kriterier, og gi et mest mulig likeverdig 
tilbud til aktuelle brukere over hele landet? 
 
Hvis nei: 
Er det fortsatt behov for å ivareta en eller noen av de aktuelle oppgaver omtalt under punkt 1 i 
mandatet ved et samarbeid mellom de fire RHF? 
Hvordan bør dette i så fall gjøres?  
 
 
Vurdering: 
 
Det er fortsatt behov for NKBB ut fra de fastlagte kriterier.  
 
Konkrete oppgaver: 
Barnehabilitering er tradisjonelt et forskingssvakt felt. En har i for liten grad en 
forskningsbasert praksis. Det er vansker med å rekruttere fagfolk, spesielt 
legespesialister. Et nasjonalt kompetansesenter vil i noen grad være med på å 
møte disse vanskene. Kompetansesentret vil derfor trenges for å ha 
”lokomotivfunksjon” for forskning og fagutvikling og for å opprettholde 
internasjonale kontakter. 
 
Behovet i et 5 års perspektiv: 
 
Behovet klart til stede. Det er en stor, men variert pasientgruppe. En ser 
endringer i internasjonal praksis som må følges opp. Det er derfor viktig med et 
konsentrert fagmiljø for å opprettholde kontakter internasjonalt. 
En har variabel kompetanse og til dels tynn bemanning i andre HF, slik at det er 
lite tid til fagutvikling samtidig med ”produksjon” innenfor ordinære rammer. Et 
kompetansesenter vil derfor kunne bidra vesentlig til likeverdig tilbud til 
pasientene uavhengig av bosted ved   
i større grad å sikre kunnskapsbasert praksis  
 bidra til innhenting og spredning av kunnskap  
muligens bidra til bedre rekruttering til faget 
 
 Forskning og kvalitetskontroll, undervisning og produksjon av 
informasjonsmateriale vil være de viktigste oppgavene. 



  6

CPOP og CP registeret organiseres sammen og skal fra 2009 utvides og skal 
kunne gi et tilbud til hele landet. Dersom andre HF skulle ønske å starte opp med 
dette oppfølgingsprogrammet, blir det viktig  å kvalitetssikre dette og å nå ut til 
alle med undervisning og oppfølging slik at tilbudet blir likeverdig . 
 
 Alle data bør også samles på et sted og en avdeling bør ha en koordinerende 
funksjon, men dette bør fortrinnsvis ligge utenfor kompetansesenteret. 
 
Eventuell endring i nåværende drift: 
Kompetansesentrets virksomhet har et solid tyngdepunkt innen eget foretak slik 
at virksomheten særlig kommer pasienter innen eget RHF til gode. Enda større 
grad av utadrettet virksomhet bør være et satsningsområde videre.  
Kompetansesenteret må profilere seg tydeligere utenfor eget helseforetak. 
. 
 Foruten cerebral parese er det i enda større grad behov for 
kompetansesenterfunksjoner når det gjelder mindre hyppige 
bevegelsesforstyrrelser som f.eks  dystoni, chorea, tremor og parkinsonisme 
Senteret kan med fordel ha et samarbeid med andre kompetansesenter som f.eks 
kompetansesenteret for medfødte muskelsykdommer . 
 
Sentret må skille klart mellom hva som er Rikshospitalets normale drift som 
regionsykehus, og hva senteret gjør som kompetansesenter 
 
 
 
 
 
 
3. Andre forhold 
 
Her omtales i fritekst det som arbeidsgruppen mener er viktig i forhold til hovedformålet med 
rapporten, og som ikke er dekket under punktene over 
. 
Parentesen (cerebral parese) som noen ganger heftes ved navnet til 
kompetansesenteret bør fjernes for å unngå den misforståelse at senterets 
ressurser bare kommer denne pasientgruppen til gode.  
 
 
 
 
 
Arbeidsgruppen har bestått av Espen Lien, St. Olavs Hospital, Bente Ødegaard, 
Nordland sentralsykehus, John Christian Barlinn, Rikshospitalet og Marit Mork, 
Stavanger universitetssykehus. Vi representerer alle Regionale Helseforetak i 
Norge og har med dette uttalt oss  i forhold til fremtidige behov. En forutsetning 
for å anbefale videreføring er at kompetansesenteret tar hensyn til disse 
innspillene.  
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II. Mandat 
Arbeidsgruppens oppgave er ikke å ta stilling til om den aktivitet som foregår ved Nasjonalt 
kompetansesenter for barnehabilitering med vekt på ernæring skal videreføres. 
Hovedformålet med rapporten fra arbeidsgruppen er å gi et beslutningsunderlag for å avgjøre 
om aktiviteten i kompetansesenteret i nåværende eller endret form skal videreføres som 
nasjonalt kompetansesenter i et femårs perspektiv. Selv om det ut fra nåværende aktivitet og 
fremtidige nasjonale behov ikke skulle være aktuelt å videreføre kompetansesenteret, kan det 
være vel begrunnet at hele eller deler av virksomheten (f. eks. forskning på høyt nivå som 
drives i ett HF, eller kompetanseoppbygging begrenset til eget RHF) likevel skal fortsette.  
 
Arbeidet skal skje på grunnlag av de kriterier for nasjonale kompetansesentre som er gitt av 
HOD i rundskriv I-19/2003 og i brev av 17.03.2008 (s. 9-14). Hovedpunktene er gjengitt i 
innledningen over, og disse to dokumenter er vedlagt. 
 
Rapporten utformes så kortfattet som mulig, helst innenfor 10 A4-sider. Den kan godt 
uformes ved at vurderinger flettes inn mellom de momenter og spørsmål som står nedenfor, 
etterfulgt av en supplerende kommentar i fritekst. 
 
Frist for arbeidet: Senest innen 4. mai 2009.  
Utredningen skal sendes til nasjonaletjenester@ihelse.net  
 
 
 
1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt 
kompetansesenter de siste tre år i forhold til:  
 
 A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

 Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, 
individuell veiledning/rådgiving) 

Vurdering: 
Kompetansesenteret har de siste årene arrangert årlige basiskurs, dvs. et grunnkurs,  
hvor målgruppen har vært personer som arbeider med barn med spiseproblemer.  
Kurset har vært populært, og vi har hatt ca 35 påmeldte hvert år.   
Videre har det vært arrangert fagdager og ”workshops” med 60‐70 deltakere hvert 
år.  Målgruppen er her ansatte i spise‐ og ernæringsteam i hele landet. På fagdagen 
(1d) ble eksterne foredragsholdere invitert, og på nettverks‐samlingen (1d) har 
fagpersoner i landets spise‐ og ernæringsteam presentert egne 
prosjekter/fagutvikling. 
 
Kompetansesenteret tok i 2008 initiativ til å organisere Første Nordisk Konferanse 
om Spise‐ og ernæringsvansker hos Barn, og denne ble avholdt i Oslo i 26. og 27. 
mars 2009.  Konferansen ble arrangert i fellesskap med representanter fra Sverige og 
Danmark og hadde ca 150 deltakere fra de skandinaviske landene.  
 
Kompetansesenteret har arrangert ressursgruppemøter med regionale spiseteam 
(1/2 d), og har jevnlig  tatt i mot representanter fra lokale spise‐ og ernæringsteam 
for hospitering. De reiser ut til fagmiljø som ønsker å opprette egne spiseteam. 
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Representanter fra Kompetansesenteret har bidratt til å skrive boken ”Habilitering – 
tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger” 
Lærebok. Gyldendal Akademiske 2008. (von Tetzchner S, Hesselberg F, Sciørbeck H).  
I boken er det et eget kapittel (Kapittel 8) om ”Kartlegging og tiltak ved spise og 
ernæringsvansker”, skrevet av Helle Sciørbeck, Kjersti Birketvedt og Ingrid B. 
Helland.  De har også skrevet artikler i fagtidsskrift og i tidsskrift til foreldreforeniger  
 
Kompetansesenteret for barn med Spise‐ og ernæringsvansker har en egen nettside 
(www.rikshospitalet.no/spise) og har laget diverse brosjyremateriell.  Disse er 
tilgjengelige som pdf.filer via nettsiden. 
 
Representanter fra Kompetansesenteret har vært med i undervisning av 
masterstudenter i Klinisk Ernæring, Universitetet i Oslo (2d) og i 
helsesøsterutdanningen ved Høgskolen i Akershus (1d).  Videre har de holdt 
forelesning på Nasjonalt kompetansesenter for amming sitt videreutdanningskurs 
for helsesøstre/sykepleiere:  Ammeveiledning trinn I‐IV, trinn IV om ”Hvordan 
forebygge spiseproblemer. Spiseutvikling hos barn”.  Hvert år bidrar de med 
forelesninger og kurs arrangert av andre (habiliteringstjenester, sykehusavdelinger, 
kompetansesentre m.m.). 

  
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet) 

 Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
 nettside), individuell veiledning/rådgiving. 

Vurdering: 
Kompetansesenteret er knyttet til den kliniske virksomheten gjennom et tverrfaglig 
team som får henvist barn fra hele landet.  Teamet har som regel to innlagte barn, 
samt polikliniske pasienter og tilsynspasienter hver uke. Når barnet skrives ut, blir 
representanter fra det lokale hjelpeapparat invitert inn, for å få overbrakt kunnskap 
og drøfte samarbeid rundt videre oppfølginga av barnet. Representanter fra 
Kompetansesenteret har også hatt mulighet til å reise ut og besøke lokale fagmiljø 
knyttet til habiliteringstjenesten eller barneavdelinger for å diskuterer aktuelle 
kasus og for å drøfte relevante problemstillinger.  Via hjemmesiden har de stilt seg til 
disposisjon for veiledning og spørsmål fra både fagmiljø og foreldre.  De mottar 
mange slike henvendelser hvert år, og disse blir fulgt opp.  

 
 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 

Vurdering: 
 

I samarbeid med Radiologisk avdeling, Rikshospitalet, har Kompetansenteret de siste 
årene utviklet en metode for svelgfilming (videofluoroskopi).  Dette arbeidet ønsker 
vi å videreutvikle og evaluere. 
Spiseutvikling og spisevansker hos barn er et nytt fagfelt, og det foreligger foreløpig 
lite samlet informasjon basert på forskning innenfor feltet.  Kompetansespredning til 



faggrupper under grunn‐ og videreutdanning, samt aktuelle fagmiljøer, er en 
utfordring. De samarbeider med professor Stephen von Tetzchner ved Psykologisk 
institutt, UiO, i forhold til denne problemstillingen, og han vil inkludere temaet i sin 
bok Utviklingspsykologi, Barne‐ og ungdomsalderen, Gyldendal Akademiske, 2001, 
som nå er under revidering. Boken er en ledende lærebok innenfor 
utviklingspsykologi, og brukes både ved norske universitet og høyskoler, og i andre 
skandinaviske land. Sammen med kapittel 8 i Habilitering, tverrfaglig arbeid for 
mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger, bidrar dette til å sette 
fagområdet på kartet i grunn‐ og videreutdanning for flere helsefaglige og 
pedagogiske faggrupper.  

 
I løpet av 2007/2008 har Kompetansesenteret innhentet opplysninger fra foreldre 
om hvordan det er gått med barna etter at oppfølgingen fra Spiseteamet ved 
Rikshospitalet er avsluttet.  Dette er gjort ved hjelp av et eget utviklet 
registreringsverktøy (SER2). Det arbeides med bearbeiding av disse dataene. Tall for 
brukertilfredshet ble presentert som en poster ved den nordiske konferansen i mars. 
Kompetansesenteret har formulert en prosjektsøknad med intensjon om å evaluere 
behandlingsmodeller for sondeavvenning, inkludert en intensiv tverrfaglig modell. 
De vil sende søknad til bl.a. Helse og Rehab. Avvenning fra sonde er en meget aktuell 
problemstilling, og kompetansesenteret har tidligere laget brosjyren ”Fra ernæring 
gjennom sonde til spising” (se pdf‐fil på www.rikshospitalet.no/spise). 
Videre har deopprettet kontakt med Hjerte, lunge, allergiseksjonen ved 
Barneklinikken Rikshospitalet, i forhold til et prosjekt om barn med hjertefeil og 
spising.  
 
Klinisk ernæringsfysiolog Kjersti Birketvedt har, sammen med overlege dr.med. 
Magnhild Rasmussen, hatt ansvar for veiledning og gjennomføring av masteroppgave 
(Mari Arnøy Slåttholm: ”Hvilemetabolisme og næringsinntak hos en gruppe barn og 
ungdom med spinal muskelatrofi og Duchenne muskeldystrofi”; utgår fra Avdeling 
for ernæringsvitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo).  Eksamen 
avlagt høsten 2008.  Overlege dr. med. Ingrid B. Helland har vært sensor. 
 
En representant (Kjersti Birketvedt) fra Kompetansesenteret har vært med i 
Innspillsgruppen til et prosjekt utført ved Helse Stavanger ‐ Stavanger 
Universitetssjukehus. Barnehabilitering Østerlide:  Intensiv fokusert habilitering, 
Spiseutvikling hos barn med spisevegring (2006). Prosjektleder var Torunn Sundgot.  
Vi har også gitt innspill til Referanseprogrammet for cerebral parese (Sykehuset i 
Vestfold HF), ferdigstilt 2007.  Videre har vi deltatt i et prosjekt utgått fra 
Barnekirurgisk avdeling, Rikshospitalet: Behandling med Gastrostomi (PEG) hos 
barn med ernæringsvansker, et regionalt kompetanseoppbyggings/fagutviklings‐
/forskningsprosjekt (fra 2002). (Prosjektledelse: Kristin Bjørnland, Ragnhild 
Emblem, Barnekirurgisk avdeling RH, i samarbeid med Berg Gård, barneavdelingene 
i Østfold, Akershus og alle i helseregion Sør. ) 

 
 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 

Vurdering: 



Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn med spise‐ og 
ernæringsvansker har utviklet et eget registreringsverktøy (SER1) som brukes for å 
samle dokumentasjon om gruppen barn med spise‐ og ernæringsvansker som 
innlegges for utredning/tiltak ved Barnenevrologisk seksjon. I løpet av 2007/2008 
har vi innhentet opplysninger om hvordan det er gått med barna etter at vi har 
avsluttet oppfølgingen herfra.  Dette er gjort ved hjelp av et eget utviklet 
registreringsverktøy (SER2).  Bearbeiding av disse dataene er ennå ikke avsluttet. 

 
 
Kommentar: Ingen kompetansesentre skal nødvendigvis involveres tungt innenfor alle disse 
aktiviteter samtidig. Angi derfor under hvert punkt i hvilken grad det er samsvar mellom en 
ønsket aktivitet innenfor det aktuelle område, og det Kompetansesenteret faktisk har utøvet. 
 
 
 
2. Behov for - og alternativer til - et nasjonalt kompetansesenter nå og i et 
femårs perspektiv 
Det vises til avsnitt I-2, I-3 og I-4 i innledningen: 
 
Behov og alternativer nå og i et femårs perspektiv 

• Er det fortsatt behov for et Nasjonalt kompetansesenter for barnehabilitering med 
vekt på ernæring ut fra de kriterier for aktiviteten ved slike kompetansesentre som 
er fastlagt av HOD? 

 
• Hvis ja: 

⇒ Vurdert på fritt grunnlag: Hvilke konkrete oppgaver er det da størst behov for 
at et nasjonalt kompetansesenter ivaretar for landet som helhet? 

⇒ Hvordan vil behovet for tjenester utvikle seg sett i et femårs perspektiv (bl.a. på 
bakgrunn av aktuelle pasientgruppers størrelse, faglig utvikling, forventet 
kompetanseutvikling i alle RHF)? 

⇒ Basert på evalueringen gjort under mandatets punkt I: Hva er de viktigste 
forhold ved dagens drift som bør endres for at senteret skal fungere i henhold 
til HODs kriterier, og gi et mest mulig likeverdig tilbud til aktuelle brukere 
over hele landet? 

 

• Hvis nei: 
⇒ Er det fortsatt behov for å ivareta en eller noen av de aktuelle oppgaver omtalt 

under punkt 1 i mandatet ved et samarbeid mellom de fire RHF? 
⇒ Hvordan bør dette i så fall gjøres?  
⇒  

 
 
Det er fortsatt behov for et Nasjonalt kompetansesenter for barnehabilitering med vekt på 
ernæring ut fra de kriterier for aktiviteten ved slike kompetansesentre som er fastlagt av 
HOD 
 



De viktigste oppgavene de neste 5 årene vil være: 
 
Forskning og metodeutvikling. Konkrete prosjekter kan være  

1)Evaluering av forskjellige metoder for sondeavvenning opp mot hverandre, 
sammenholdt med betydningen av ernæring og psykisk helse.   

2)Metodeutvikling for sonde avvenning 
3)Kartlegging av spisevansker hos barn med hjertefeil og prematurfødte barn 
4)Utvikling av kartleggingsverktøy for evaluering og kvalitetssikring av arbeid 

med spisevansker hos barn (standardisert verktøy for norske sykehus og 
habiliteringstjenester). 
Disse prosjektene bør kunne utgjøre et doktorgradsarbeid. 
  
  5) Videreutvikle av videofluoroskopi som metode. 

 
Et mål må være videreutvikling av fagområdet med nordiske nettverk og internasjonalt 
samarbeid. 

‐ Deltakelse på konferanser 
‐ Arrangere 2. Nordiske konferanse om spise og ernæringsvansker hos barn. 
‐ Samarbeid med etablerte forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. 
‐ Samarbeide om prosjekter med kliniske miljøer i andre HF for på den måten 

også å spre kompetanse. 
 
 
Bidra til utvikling av likeverdig behandlingstilbud i hele landet 

‐ faste regionale og landsdekkende samarbeidsmøter 
‐ kompetansesenteret bør i samarbeid med den enkelte helseregion avholde kurs 
‐ konsultasjon og veiledning for opprettelse av nye team i de ulike helseregionene 
‐ Sertifisering av helsepersonale i behandling av spisevansker gjennom en 

standardisert kurs serie 
 
 

Annen kompetansespredning 
‐ Videreutvikle hjemmesiden. 
‐ Publikasjoner i fagtidskrifter 
‐ Utarbeide informasjonsmateriell. 
‐  

 
Kompetansesenter bør jobbe videre med profilering av pasientgruppene. 
Det bør legges større vekt på vitenskaplig arbeide og publikasjoner innen fagområdet. 
Man bør videreføre arbeide med å få dokumentert behandlingstilbudene og arbeide for 
et likeverdig tilbud til alle barn. 
 
3. Andre forhold 
Her omtales i fritekst det som arbeidsgruppen mener er viktig i forhold til hovedformålet med 
rapporten, og som ikke er dekket under punktene over. 
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26. mai 2009

Til
Nasjonale tjenester
Prosjektsekretariatet
Nasjonaletjenester@ihelse.net

Rapport vedrørende Nasjonalt kompetansesenter i dysmeli

Arbeidsgruppen har bestått av:

Gunn Hulleberg (leder), Helse Midt Norge
Jonas M. Fevang, Helse Vest
Trine Sand Kaastad, Helse Sør Øst fra Rikshospitalet
Kjell Svendsen, Helse Nord
Kjersti Vardeberg, Helse Sør Øst fra TRS

Hovedformålet med rapporten fra arbeidsgruppen er å gi et
beslutningsunderlag for å avgjøre hvordan aktiviteten i de to sentre
(TRS/Rikshospitalet) i nåværende eller fusjonert form skal ivareta driften av et
nasjonalt kompetansesenter i et femårs perspektiv.

I de siste fire fem år har det vært to parallelt eksisterende kompetansesentre
for dysmeli (TRS siden 1993 og Rikshospitalet siden 2004). De har i praksis
fungert som to separate enheter med forskjellige spesialområder og utfylt
hverandre.
Nasjonalt kompetansesenter for dysmeli ved Rikshospitalet (heretter kalt RH)
og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (heretter kalt TRS) har begge
på anmodning fra leder i arbeidsgruppen, utformet en rapport over sin
aktivitet de siste tre år. Disse rapportene er brukt som grunnlag for
evalueringen under punkt 1. Rapportene er referert i stikkordsform. De
fullstendige rapportene er vedlagt.

Det er enighet i arbeidsgruppen om innholdet i rapporten der ikke annet er
anført spesielt.

sler
Tekstboks
GRUPPE 28
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1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt

kompetansesenter de siste tre år i forhold til:

A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet)

Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer,
individuell veiledning/rådgiving)

TRS RH

Råd til fagpersoner lokalt
Revidert informasjonshefte om
dysmeli
Informasjonsmateriell på
nettside
Hospitering hos flere
habilitetsteam

Årlige nasjonale seminar for
helsepersonell i
dysmelimiljøene
Informasjon, åpen dag og
informasjons stander
Undervisning av studenter i
ulike faggrupper i Oslo
Koordinator har hatt
studiereiser
Vitenskaplig arbeid er
igangsatt

Vurdering: TRS har et svært godt informasjonshefte og har ellers gitt
informasjon på forespørsel. RH har hatt et aktivt fokus på fagpersonell rundt
dysmelisten og har arbeidet for å samordne og heve kompetansen i alle
helseforetakenes dysmeliteam. Vitenskaplig arbeid er igangsatt ved RH.
Arbeidsgruppenmener det er behov for samkjøring mellom helseforetakene
av allerede eksisterende kunnskap(dysmeliteam). Dette for å gi brukerne et
mer likeverdig tilbud uavhengig av bosted i landet. Fokus på samarbeid,
fagutvikling og kompetanseoppbygging bør ledes fra et nasjonalt
kompetansesenter.

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og

deres pårørende (hele landet)

Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks.
nettside), individuell veiledning/rådgiving.

TRS RH

Direkte informasjon og Bendysmeli dag
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rådgivning på henvendelser
Livsfase kurs
Forelesning på
Dysmeliforeningens
arrangement
Informasjonshefte (som under
punkt A.)
Webside

Thalidomidekurs
Artikler i foreningsbladene
Brosjyre, påbegynt arbeide
Forelesning på
Dysmeliforeningens
arrangement
Webside

Vurdering: Dette har tradisjonelt vært TRS sitt område, og brukergruppen er
svært godt fornøyd med tilbudet. RH har supplert dette arbeidet.
Arbeidsgruppenmener at tjenester rettet mot brukeren, både som
enkeltpersoner og som gruppe, er en sentral oppgave for et nasjonalt
kompetansesenter. Dette arbeidet har vært veldrevet fram til nå og må sikres
videre gjennom et nært samarbeid med brukerorganisasjonene.

C. Forskning, fag og metodeutvikling.

Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i
samarbeid med fagmiljø i andre RHF.

TRS RH

Gjennomført
kartleggingsopphold for en
gruppe eldre og en
barnegruppe dysmelister
Flersenterstudie ledet av
SINTEF helse

Prosjekt ”Belastningsplager
hos unge voksne med
bendysmeli”
Medisinsk kvalitetsregistre
arbeid påbegynt ved RH
Studie i samarbeid med
Medisinsk
fødselsregister(MFR) for å
finne norsk prevalens og
innsidens, under planlegging
Internasjonalt samarbeid

Vurdering: Den uavklarte situasjonen rundt den delte kompetansesenter
funksjonen har bidratt til at TRS ikke har igangsatt større utviklingsarbeider
eller forskning for dysmeligruppen. RH har en pågående studie. Videre har
RH arbeidet for å stimulere til forskning og fagutvkling, samt etablering av
internasjonale kontakter.
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Arbeidsgruppenmener at forskning er nødvendig og må prioriteres. Det er
lite forskning rundt diagnosegruppen dysmeli og forskning er nødvendig for
å heve kunnskap og kompetanse. Et godt forskningsmiljø er også viktig for at
medisinske retningslinjer blir mest mulig ”evidence based” og ikke alene
basert på erfaring og ”sunn fornuft”.

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.

Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i
samarbeid med fagmiljø i andre RHF.

TRS RH

Kontaktet NAV for samarbeid
Utvikling og utvidelse av
kommunikasjonsportal for
sensitiv informasjon mellom
den enkelte bruker og
tjenesteapparatet

Kontakt vedrørende
kvalitetsindikatorer for
dysmelibehandling i eget RHF
Opprettet nasjonal
referansegruppe
On line målstyringsverktøy
utprøves

Vurdering: TRS har hatt fokus på brukeren og hans/hennes tjenesteapparat.
RH har hatt fokus på fagpersonell og systemet rundt brukeren. Den ulike
vektingen mellom kompetansesentrene skyldes trolig funksjonsfordeling.
Arbeidsgruppenmener at kvalitetskontroll er en sentral oppgave for
kompetansesenteret og at den henger nøye sammen med forskning og
metodeutvikling. Dette kan bli enklere dersom kompetansesenteret blir
samlet under en adresse. Brukeren er sentral i kvalitetskontroll av de tjenester
han/hun benytter. Kommunikasjonsportalen, som brukes på TRS, kan danne
grunnlag for et kvalitetsregister. Den nasjonale referansegruppen må definere
felles kvalitetsindikatorer for alle helseregionene. Et viktig bidrag til
kvalitetskontroll vil være opprettelse av et pasientregister, og dette arbeidet er
man alt i gang med på RH.

2. Behov for og alternativer til et nasjonalt kompetansesenter

nå og i et femårs perspektiv

Det vises til avsnitt I 2, I 3 og I 4 i innledningen:
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Vurdert på fritt grunnlag: Hvilke konkrete oppgaver er det størst

behov for at et nasjonalt kompetansesenter ivaretar for landet som

helhet?

Dysmeli er en sjelden diagnosegruppe slik at det er fortsatt behov for
samordning gjennom et nasjonalt kompetansesenter. Det dreier seg om en
stabil brukergruppe og et nasjonalt kompetansesenter for dysmeli må derfor
ha et langsiktig perspektiv.

Dette håndteres best både for brukere og fagpersonell hvis det bare er ett
kompetansesenter.

Et kompetansesenter må:
Være et faglig bindeledd for de regionale dysmeliteamene for at disse
kan gi et best mulig tilbud til brukerne.

Arbeide for å utvikle og heve kompetansen av helsetjenesten over hele
landet.

Sikre likeverdige og helhetlige behandlingskjeder for brukeren
uavhengig av bosted i Norge.

Utvikle nasjonale retningslinjer for ivaretakelse og behandling av de
mange ulike undergruppene av dysmeli.

Stadfeste hvilken klassifikasjon som skal brukes, slik at fagmiljøet får
en felles begrepsverden. Dette er aktuelt arbeid også i nordisk
sammenheng.

Ta ansvar for forskning innen fagfeltet. Videre må kompetansesenteret
holde seg oppdatert på hva som foregår internasjonalt innen fagfeltet
og sikre at dette formidles til fagpersonell i hele Norge.

Videreføre og videreutvikle brukerkurs i form av livsfasekurs med
fokus på ”leve med” perspektivet. Ulike aktuelle livsfaser er nyfødt,
oppstart i skole/barnehage, pubertet, ung voksen (yrkesvalg, når en får
egne barn osv.), og aldring. En må sikre rådgivning og
kunnskapsoverføring til tjenesteapparatet rundt brukeren.

Hvilken rolle bør senteret ha i forhold til mennesker som p.g.a.

traumer eller kirurgi har fått amputert hele eller deler av arm?
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Barn som er traumatisk amputert har mange likhetstrekk med barn med
dysmeli og bør kunne benytte seg av den store tverrfaglige kompetansen som
er samlet i fagmiljøet rundt dysmeli.

Hvordan vil behovet for tjenester utvikle seg sett i et femårs

perspektiv (bl.a. på bakgrunn av aktuelle pasientgruppers størrelse,

faglig utvikling, forventet kompetanseutvikling i alle RHF)?

Det finnes isolerte dysmelier og dysmelier som ledd i definerte syndromer.
Basert på store internasjonale populasjonsstudier er insidensen av dysmeli 5 6
pr 10.000 levende fødte. Isolerte dysmelier har en insidens på 3 3.5 pr 10.000.
Det vil si at det fødes 17 – 35 personer med dysmeli hvert år i Norge. Fordelt
utover landet er dette likevel ikke mange innen hver helseregion. Videre er
det store forskjeller i grad av handikapp da noen kan mangle fingre mens
andre kan mangle hele ekstremiteten, eller flere ekstremiteter. Enkelte
undergrupper av dysmeli er svært sjeldne slik at det kan gå år mellom hver
gang det fødes et barn med denne tilstanden.

Det eksisterer også en rekke syndromer hvor dysmeli bare er en av
manifestasjonene og disse kan igjen ha ulik penetrans (for eksempel Poland
syndrom, VACTERL, TAR osv). Disse gruppene vil også kunne ha nytte av
den kunnskap som er samlet i et kompetansesenter.

Pasientgruppens størrelse forventes å være uendret i et femårs perspektiv, og
i et langtids perspektiv. De mange undergruppene innenfor diagnosegruppen
dysmeli kan være få i antall. Det er derfor viktig med et godt samarbeid
mellom de ulike helseforetakene slik at en samlet sett får et stort nok volum til
å sikre god kompetanse. Samtidig sikrer en at ervervet kunnskap blir felles
kunnskap for hele landet.

Det foregår en kontinuerlig utvikling innen ortopedisk kirurgi og
proteseteknikk, og dette kan medføre endringer av behandlingsrutiner. Et
godt informert kompetansesenter kan bidra til rask spredning av ny
informasjon og kunnskap både til brukere og fagpersonell.

Ut fra svarene på de to kulepunkter over: Hvor skal den nasjonale

tjenesten i så fall plasseres (jf punkt II Spesielle forhold)?
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Det overordnede er at kompetansesenteret får bare en adresse, og dette er det
enighet om i gruppen.

Fire av fem medlemmer i arbeidsgruppen mener at Nasjonalt
kompetansesenter for dysmeli bør lokaliseres på Rikshospitalet hvor det er
nærhet til et større medisinsk fagmiljø.

Basert på evalueringen gjort under mandatets punkt 1: Hva er de

viktigste forhold ved dagens drift som bør endres for at den

nasjonale tjenesten skal fungere i henhold til HODs kriterier, og gi

et mest mulig likeverdig tilbud til aktuelle brukere over hele landet?

Overordnet er samling til ett kompetansesenter.
Referansegruppen må få en større plass og aktiviseres i henhold til
gitte retningslinjer.
Det må drives oppsøkende virksomhet ut til regionale dysmeliteam og
til enkeltbrukere.
Kurs for å oppnå konsensus på faggruppenivå (leger, ergoterapeuter,
fysioterapeuter osv).
Sikre likeverdig behandling uavhengig av bosted.

3. Navn på tjeneste

Er dagens navn på tjenesten egnet? Bør det endres, eller suppleres med en

kort forklarende setning?

Nasjonalt kompetansesenter for dysmeli (NKD).
Nåværende navn på tjenesten er dekkende. Begrepet dysmeli benyttes også
av brukergruppen.

4. Andre forhold

Her omtales i fritekst det som arbeidsgruppen mener er viktig i forhold til

hovedformålet med rapporten, og som ikke er dekket under punktene over.

Dysmeli har i praksis hatt to kompetansesentre de siste fire fem år.
Funksjonsfordelingen dem i mellom har vært uavklart. De to
kompetansesentrene har fungert i en parallell sameksistens. Dette har latt seg
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gjøre ved at det har vært ulik profil på arbeidet og ulik vektlegging av
arbeidsoppgaver. TRS har hatt et sterkt fokus på ”leve med” perspektivet
rundt brukeren, mens RH har arbeidet mot fagpersonell som arbeider med
dysmeli. At det har vært ulik vekting av arbeidsoppgaver går også klart fram
ved gjennomgang av rapportene fra TRS og RHs arbeid siste tre år (under
punkt 1). De delene som det enkelte kompetansesenter ikke har vektlagt
skyldes trolig ikke mangel på kompetanse, men at arbeidet har vært prioritert
rundt andre oppgaver. En slik funksjonsdeling i spesialområder mellom
kompetansesentrene har sannsynligvis vært en forutsetning for parallell
sameksistens, men samtidig har miljøet følt behov for og ønsket en avklaring.

Arbeidsgruppen vektlegger følgende:

1. Det er fortsatt behov for, og en må sikre, videre drift av et Nasjonalt
kompetansesenter for dysmeli.

2. Dernest må en samle ressursene til ett kompetansesenter for denne
diagnosegruppen.

3. Flertallet i arbeidsgruppen mener det Nasjonale kompetansesenteret for
dysmeli bør legges til Rikshospitalet. Mindretallet mener dette vil forringe
tilbudet til brukergruppen og at det derfor bør opprettholdes ved TRS.

4. En må sikre at brukergruppen er tjent med sammenslåingen. Brukerne er
per i dag svært fornøyd med TRS og føler seg godt ivaretatt der. TRS innehar
både kompetanse og lang erfaring innen denne diagnosegruppen. En
forutsetning for sammenslåing er derfor at en sikrer overføring av
kompetanse og erfaring fra TRS til det nye kompetansesenteret. Dette må gå
gradvis og over flere år. En periode på tre fire år er et minimum. Mulighet
for videreføring av livsfase kurs og individuelle opphold, må sikres. Det er
vesentlig at slike kurs, som ofte er i en kritisk fase i livet, legges til et miljø
som ikke preges av å være et sykehus. Formell og ikke minst uformell kontakt
mellom bruker bruker og bruker fagpersonell i løpet av noen kursdager er
uvurderlig. Det er flere tenkelige modeller for kompetanseoverføring og
lokalisasjon av framtidige kurs og brukeropphold (Frambu, TRS, Ottestad
osv). Detaljer vedrørende dette må TRS og RH komme fram til i fellesskap.

2 vedlegg
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Til arbeidsgruppa som skal utrede framtidig organisering av nasjonale kompetansetjenester til 

dysmeli-gruppa 

Notat vedr. dysmeligruppa ved TRS 

1. Innledning 

TRS er et kompetansesenter for sju grupper med sjeldne diagnoser. En av disse er dysmeli, 

som har hatt et tilbud fra oppstarten i 1993.  

TRS skal samle og utvikle kunnskap om diagnosene, og spre denne til brukerne og det 

ordinære tjenesteapparatet. TRS arrangerer også kurs, og ulike individuelle tilbud til 

brukergruppene. Alle – både brukere, pårørende og fagpersoner, kan henvende seg til TRS 

uten noen form for henvisning. TRS er fullfinansiert fra Helsedepartementet, og det er således 

ingen DRG-beregning knyttet til tjenestene.  

TRS har fra starten hatt et sterkt fokus på ”leve med” – problematikken. Vi er ca 35 ansatte, 

men ulik faglig bakgrunn; hovedgruppene er leger, sykepleiere, ergoterapeuter, 

fysioterapeuter, sosionomer, psykologer og pedagoger.  

TRS legger stor vekt på brukermedvirkning, både på individuelt og kollektivt plan. 

Dysmeliforeningen har derfor et nært samarbeid med senteret, og kommer med innspill til 

kurs osv. 

Hva er dysmeli – hvem skal kompetansesenteret gi tilbud til? 

I Veileder for oppfølging av dysmeli (TRS 2003) heter det at ”dysmeli er en medfødt tilstand 

med manglende eller mangelfullt utviklet skjellett i arm (-er) og/eller ben. Det kan være 

mangler ved en eller begge armer, og/eller ett eller begge ben.” TRS har benyttet denne 

definisjonen siden oppstarten av prosjektet i 1993. Engelske begreper som benyttes er 

”congenital limb deficiency”, ”congenital limb reduction defect/deformity” og ”limb 

deficiency present at birth”. 

I samme definisjon er polidactyli (for mange fingre eller tær) og syndactyli (sammenvokste 

fingre eller tær ekskludert fra dysmeli-definisjonen, dersom alle knokler er tilstede og har 

normal størrelse. 

Noen syndromer har dysmeli som ett av flere symptomer, men de kan også forekomme uten 

dysmeli: 

Poland syndrom: Tilstand der deler av den store brystmuskelen (m. pectoralis  major) 

mangler.. TRS kjenner både personer som har kun mangler i brystmuskelen, som har 

mangelfullt utviklede ribbein og/eller nokså omfattende mangler i forhold til 



2

TRS kompe tans esen te r for  s je ldne d iagnoser

2

muskulatur og bløtdeler i skulder og brystvegg.  Noen har i tillegg misdannelser i arm 

og hånd, men dette gjelder ikke alle Noen har knoklene i hånda til stede, men hele 

hånda (og evt armen) er mindre enn den andre, mens andre mangler knokler i arm og 

hånd. I Poland- gruppen vil det dermed både være personer som faller innenfor og 

utenfor dysmeli-definisjonen. Skal da hele gruppen ha tilbud ved senteret? 

TAR syndrom: Tilstand der det er for få blodplater som gir unormale 

koagulasjonsforhold. I tillegg mangler radius. TRS kjenner ikke tilfeller av TAR som 

ikke har mangler i underarm og hånd, og det er dermed grunn til å tro at hele TAR-

gruppen faller inn under dysmeli-betegnelsen. 

VATER, VATERS, VACTERL, VACTERLS: Disse betegnelsene er akronymer, dvs. 

at hver bokstav er første bokstav i et ord. L’en står for ”limb deficiency”, altså 

dysmeli. De andre bokstavene betegner andre misdannelser, og ulike avdelinger ved 

Rikshospitalet gir tilbud i forhold til de fleste av disse. I denne gruppen vil det derfor 

være enkelt å si at de som har dysmeli vil falle inn under dette kompetansesenterets 

tilbud, men det vil være viktig å avklare samarbeid med andre kompetansesentre og 

speisalisthelsetjeneste som gir tilbud ift  de andre misdannelsene. 

Dysmeligruppa på TRS 

I 2001 ble alle journaler for registrerte personer med dysmeli gjennomgått (N=253). De viste 

følgende fordeling: 

Kun venstre arm 31 %

Kun høyre arm 23 %

Kun venstre ben 3 %

Kun høyre arm 3 %

Begge armer 7 %

Begge ben 3 %

Begge armer og begge ben  7 %

Kombinasjoner med tre lemmer 6 %

Ikke registrert 17 %
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2. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell 
(mandatetes pkt 1A) 

TRS gir råd til lokale fagpersoner som henvender seg vedr. personer med dysmeli. Når bruker 

tar kontakt, kan TRS i neste runde kontakte brukerens tjenesteapparat. I hovedsak skjer dette 

per telefon. Ved utreiser til brukers hjemsted arrangeres det ofte møter med tjenesteapparatet, 

der fagpersoner fra TRS gir individuell veiledning ift. aktuell bruker. 

Første utgave av veileder for oppfølging ved dysmeli kom i 1998. Den er senere revidert to 

ganger, og er spredd i flere tusen eksemplarer, og både brukere og fagpersoner har gitt svært 

gode tilbakemeldinger på veilederen. TRS har ikke holdt egne kurs for fagpersoner vedr. 

dysmeli.  

Alt informasjonsmateriell ligger også tilgjengelig på senterets nettside www.sunnaas.no/trs

3. Tjenester mot brukere (mandatets pkt 1B) 

Direkte tjenester 

Tabellen under viser noen tall som gjelder antall registrerte brukere av TRS, og deres bruk av 

senterets tjenester 

 2006 2007 2008

Antall registrerte 334 343 350

Andel av alle registrerte 19 18 17

Antall nye (registrert i året) 9 9 9

Henvendelser vedr registrert bruker 56 42 58

Brukere på kurs 11 27 26

Brukere til individuelt opphold 4 5 5

Lokal oppfølging 2 0 1

Brukere som har benyttet tjenester fra TRS 43 39  51

Andel av alle registrerte som benytter tjenester fra 

TRS

8 % 7 % 9 %

Dysmeligruppen benytter senterets tjenester i liten grad sammenlignet med de andre gruppene 

TRS gir tilbud til. Dette sier kanskje mest om at gruppen generelt har en mindre kompleks 

tilstand enn de andre gruppene, og at de får mange av sine behov dekket av dysmeliteamene, 

spesialisthelsetjenesten og lokalt tjenesteapparat. Figur 1 viser dysmeligruppas bruk av 

senteret sammenlignet med de andre gruppene TRS gir tilbud til. 

Vi ser at de fleste henvendelsene til TRS gjelder barn. Foreldre tar gjerne kontakt når barnet 

er nyfødt, når det skal begynne i barnehage og på skolen. Kurs for nyregistrerte (0-3 år) og 

skolestart er populære, og vi har fått gode tilbakemeldinger på disse. Vi har færre 

henvendelser fra voksne, men også her gjelder kontakten gjerne overganger i livet, som å 

velge yrke, få barn, bli eldre osv.
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Figur 1 

Hvor mange i hver gruppe bruker tjenester fra TRS 

(% av antall registrerte)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Dysmeli

EDS

Kortvokste

Marfans syndrom

OI

Ryggmargsbrokk

Kurs for gruppen på TRS 2006 – 2008 

2006

Forberedelse til skolestart 

Ungdom 13-16 år (sammen med noen av de andre gruppene) 

2007

Forberedelse til skolestart 

Personer med dysmeli og deres familie (stort opphold på Frambu, 17 m/dysmeli, 32 

pårørende)

Sommertreff, personer over 60 år (sammen med noen av de andre gruppene) 

Når diagnosen gir et annerledes utseende (sammen med noen av de andre gruppene) 

2008

Forberedelse til skolestart 

Nyregistrerte barn med dysmeli, 0 – 3 år 

Systematisk undersøkelse av gruppe barn med dysmeli 

Systematisk undersøkelse av gruppe eldre med dysmeli 

Foredrag, forelesinger 

Bidrag på Dysmeliforeningens arrangementer på forespørsel, for eksempel sommersamling 

Litteratur 

Veileder for oppfølging ved dysmeli (siste utgave august 2003) 

4. Forskning, fag- og metodeutvikling (mandatets pkt 1C) 

TRS var fra starten i 1992 et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. ”Leve-med”- 

perspektivet skulle være utgangspunktet, og det tverrfaglige tilbudet var sterkt vektlagt. Av 

mandatet gikk det tydelig fram at senteret ikke skulle ha egen forskningsvirksomhet, og heller 
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ikke drive med diagnostikk. Dette ble endret noe fra ca 2000, og en formell endring skjedde 

da TRS ble en del av spesialisthelsetjenesten (Sunnaas sykehus HF) fra 2004. I 

Oppdragsdokumentet 2008 Helse Sør-Øst RHF heter det: ”Det er et mål at Nasjonale 

kompetansesentre i spesialisthelsetjenestene bidrar til å heve kvaliteten på helsetjenestene 

som utføres, inkludert å utføre dem så kostnadseffektivt som mulig. Det er også et mål at 

nasjonale medisinske kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten sikrer kvalitet i hele bredden 

av helsetjenesten, samtidig som spesialiserte oppgaver og nye trender ivaretas gjennom 

forskning og kompetanseoppbygging.”  

Når det gjelder dysmeligruppen, har den uavklarte situasjonen rundt kompetansesentertilbudet

til gruppen bidratt til at TRS i liten grad har satt i gang større utviklingsarbeider for gruppen 

de siste årene.  

TRS inviterte i 2008 brukere til kartleggingsopphold. Målet med disse oppholdene var å gjøre 

grundige undersøkelser, og spørre brukerne om mange forhold vedr. deres tilstand. To 

grupper med dysmeli ble undersøkt, en barnegruppe og en gruppe eldre personer. Resultatene 

fra dette er oppsummert, men foreløpig ikke presentert eksternt. 

5. Kvalitetskontroll/kvalitetssikring (mandatets pkt 1D) 

TRS skal formidle systemsvakheter som brukergruppene rapporterer. Alle våre brukergrupper 

rapporterer om ulike utfordringer knyttet til NAV. Derfor har TRS tatt kontakt med NAV for 

å invitere til et samarbeid, og særlig kunne tilby diagnosekunnskap.

TRS har utviklet en sikker løsning for kommunikasjon om sensitive temaer mellom 

kompetansesenteret og den enkelte bruker. Her kan bruker ha tilgang til journal, epikriser og 

rapporter som gjelder en selv. Planen er at denne kommunikasjonsportalen også kan benyttes 

av brukers øvrige tjenesteapparat, slik at al informasjon om bruker lagres ett sted, og at bruker 

og hans/hennes tjenesteapparat har tilgang til samme informasjon. Dersom bruker selv 

dokumenterer effekt av de tiltakene som iverksettes, vil dette være grunnlag for et 

kvalitetsregister.

Sunnaas sykehus HF 15. mai 2009 

Kjersti Vardeberg 

Enhetsleder TRS 
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Til

Arbeidsgruppen som skal vurdere opprettholdelse, endring eller nedleggelse av 

Kompetansesenteret for dysmeli. 

Herved følger svar på spørsmål fra ønskede områder vedrørende Nasjonalt kompetansesenter for dysmeli (NKD) 

sin drift/aktivitet siste 3 år, informasjon om Referansegruppens aktivitet i disse årene, samt kommentar fra 

koordinator.  

Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt 

kompetansesenter de siste tre år  

A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Kompetansesenterets tjenester har vært rettet mot helsepersonell i dysmelimiljøene i alle de regionale 

helseforetakene, samt Norsk Dysmeliforening.. Fokus har vært på samarbeid, kompetanseoppbygging, 

erfaringsutveksling, forskning og fagutvikling. Kompetansesenteret har gitt økonomisk støtte og dekket 

reiseutgifter, opphold og deltagelse på seminarer/kurs for alle helseregionene og for Dysmeliforeningen. 

Kurs: Det har vært arrangert til sammen 7 nasjonale seminarer og kurs siden 2006. Tre samarbeids- seminarer 

over 2 dager har samlet fagfolk som jobber med dysmeli i Norge og alle regionene har vært representert. 

Bidragsytere har vært fagpersoner knyttet til kompetansesenteret, samt fagfolk fra andre velrenommerte 

institusjoner. Det har videre vært arrangert nasjonale kurs over 1-2 og 5 dager, for primærhelsetjenesten, 

terapeuter/ingeniører og brukere/pårørende, enten i regi av Kompetansesenteret alene, eller i samarbeid med 

andre (TRS, Lærings- og mestringssenteret på Rikshospitalet). Også fagfolk fra Sverige har deltatt. Det har vært 

god oppslutning og tilbakemelding på både kurs og seminarer.  

Åpen Dag med informasjon og foredrag om dysmeli og kompetansesenterfunksjonen ble arrangert i 2008 med 

det Regionale helseforetaket, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet tilstede. Det er i tillegg 

arrangert årlige informasjonsstander for pasienter og fagfolk (2005, 2006, 2007).  

Oversikt over seminarer, kurs osv:  

”Kunsten å lykkes med det vi vil” (2006)  

”Kunsten å fremme god helse” (2007)  

”Kunsten å se mulighetene” (2008) 

”Bendysmeli”(2007)  

”Brukerkurs på Frambu” (2008)  

”Thalidomidekurs” (2009)  

”ACMC” (2009) 

”Torgdag” (2005, 2006, 2007)  

”Åpen dag” (2008) 

Undervisning: Det undervises på Ergoterapi- og Ortopediingeniørutdannelsen (grunnutdannelsen) på 

høyskolesenteret i Oslo. Fagpersoner knyttet til kompetansesenteret underviser jevnlig mange 

ergoterapistudenter, legestudenter, ortopediingeniørstudenter på Rikshospitalet gjennom hele året. 

Ortopediingeniører tilknyttet senteret underviser i tillegg om dysmeli og amputasjoner, samt alle relevante typer 

ortopediske hjelpemidler, ved obligatoriske kurs for ortopeder og på kurs for ortopediingeniører. 

Hospitering: Vi har forespørsler om hospitering fra fagfolk i Norge og Sverige i forbindelse med samarbeid 

rundt felles pasienter eller utveksling av erfaring. Fagpersoner fra dysmeli- og armproteseenheten ved 

Universitetssjukehuset i Ørebro, Sverige har vært på besøk. NKD har selv foretatt studiereiser og besøk til andre 

dysmeliteam, kompetansesentre og rehabiliteringssentre i Norge Sverige og England. 

Artikler: Vitenskaplige artikler ventes i forbindelse med forskningsprosjekter som er i gang/skal settes i gang, 

men forskning tar tid. 
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Faglige retningslinjer: NKD er pådriver for utarbeidelse av felles behandlingsprotokoller. 

Behandlingsprotokoller på tilpasning av armproteser er under utarbeidelse. Retningslinjer for arbeid i den 

nasjonale referansegruppen er utarbeidet.  

Individuell veiledning/rådgivning: Fagpersoner knyttet til senteret driver jevnlig informasjon og veiledning 

overfor kolleger i 1. og 2. linjetjenesten gjennom året, både ved direkte kontakt og ved telefonhenvendelse. 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet).
NKD har fokusert på tilbudet til brukerne i fagmiljøene. Vi har likevel hatt noen tjenester rettet direkte mot 

pasienter/pårørende, men tradisjonelt har dette vært TRS sitt område. NKD har rådspurt Norsk 

Dysmeliforening og invitert til deltagelse i forbindelse med informasjon, samarbeid, behandling, forskning, 

kurs, seminarer og referansegruppearbeid. NKD har gitt økonomisk kompensasjon til reise, opphold og 

seminaravgifter.  

Kurs/undervisning/foredrag: NKD har tilbudt tjenester og kurs til brukere og pårørende på områder som ikke 

har vært dekket av andre (Bendysmeli dag, 2007 og Thalidomidekurs, 2009). Vi har i samarbeid med TRS 

arrangert et ukeskurs for brukerne på Frambu (2008). Koordinator og fagfolk knyttet opp mot 

kompetansesenteret har vært tilstede på og bidratt med ulike foredrag på Norsk Dysmeliforening sine samlinger 

(Sommertreff og Voksentreff) (2005, 2006, 2007, 2008). 

Artikler: Koordinator har skrevet artikler i foreningsbladene Dysmelisten og armer og bein/ Livsglede og gitt 

fortløpende informasjon til Dysmelisten.

Webside: Ja: www.rikshospitalet.no. Den eksisterende nettløsningen for Rikshospitalet skal omlegges, og vi 

er derfor avventende med videreutviklingen av våre nettsider. Dysmelisidene vil bli videreutviklet i den nye 

nettløsningen i 2010. Vi ønsker da å se på muligheten til økt bruk av internett til fagutvikling og kommunikasjon 

med brukere og tjenesteytere. Dette er i tråd med hva som foregår av internasjonalt arbeid. Vi er i nær dialog 

med initiativtagerne til et Europeisk dysmelifaglig nettverk: European Dysmelia Reference Information Center 

(EDRIC) ( www.edric.eu) som ser på viktigheten av å gjøre informasjon og tjenester fra kompetansesentre lett 

tilgjengelige. 

Brosjyre: Det er under ferdigstillelse en brosjyre om Dysmeli beregnet på brukere/pårørende og andre 

interesserte. Dysmeliteamene og Dysmeliforeningen er involvert gjennom referansegruppen.  

C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
Undersøkelser viser at tjenesteytere gir informasjon på bakgrunn av antagelser og ”sunn fornuft” fordi de 

ikke tar seg tid eller har ressurser til å skaffe seg tilstrekkelig dokumentert kunnskap, spesielt gjelder dette 

belastningsproblemer. Dette gjør at den enkelte med en sjelden dysmelitilstand er sårbar og avhengig av at 

det finnes steder i Norge som kan tilby kompetent hjelp. NKD er pådriver for at forskning, fag- og 

metodeutvikling skal skje både i eget foretak og i samarbeid med andre. NKD har invitert alle 

dysmelimiljøene til å være med å utforme målsetninger, faglige retningslinjer, refleksjon rundt 

behandlingstilbudet, samt å bidra til forskning. NKD har planlagt egne forsknings og utviklingsprosjekter, 

men har et beskjedent budsjett og er avhengig av eksterne midler for å komme i mål. 

Aktivitet i eget HF/RHF: Prosjektet ”Belastningsplager hos unge voksne med bendysmeli” ledes av Dr. Trine 

Sand Kaastad i styringsgruppen til NKD. Prosjektet er tildelt NOK 120 000,- i forskningsstøtte fra Sophies 

Minde Ortopedi AS. Belastningsplager hos personer med dysmeli er lite undersøkt og nesten ikke beskrevet i 

internasjonal litteratur, men mange behandlere har likevel klare meninger om belastningspåkjenninger og mulige 

belastningsskader som overbringes til brukerne som anbefalinger uten at vitenskapelig basert dokumentasjon 

foreligger. Dette kom tydelig frem på samarbeidsseminaret i 2007 der belastningsproblematikk var tema. 

Manglende kunnskap og vitenskaplig dokumentasjon når det gjelder fysisk og psykisk belastning på bakgrunn av 

å være født med dysmeli, bidrar til at de fleste råd man gir om behandling baserer seg på ”sunn fornuft” og egne 

erfaringer. Slik er det også når man må ta standpunkt til spørsmålet hvorvidt man skal anbefale operativ 

forlengelse av den korte ekstremiteten fremfor tilpassing av eksterne forlengelsesproteser. Ovennevnte prosjekt 

er derfor igangsatt for å bidra til det skaffes vitenskaplig informasjon innen området. 
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”Medisinsk kvalitetsregister”: Medisinske kvalitetsregistre måler resultater av behandling, prosedyrer og 

tiltak i forhold til pasienter. Det er ønskelig med felles rutiner for registrering for å få sammenliknbare data. I 

første rekke er kvalitetsregistrene et virkemiddel som gjør at fagmiljøene kan utvikle tjenestetilbudet i ønskelig 

retning. Registrene bidrar til at medisinsk praksis utvikler seg og blir mer kunnskapsbasert, og at inngrep 

gjennomføres etter de beste og mest virkningsfulle metodene. Databasen MEDinsight er nå tilgjengelig for 

klinikere og forskere på Rikshospitalet og oppstart av et medisinsk kvalitetsregister synes mulig å få til. Vi ser nå 

på muligheten for å starte et pilotprosjekt på Rikshospitalet.  

Samarbeid med andre HF/RHF: Prosjektet ”Oppgradering og kvalitetssikring av register over 

reduksjonsdeformiteter i MFR” er planlagt fordi vi trenger bedre oversikt over insidens (antall nye tilfeller per 

år) og prevalens (det samlede antall eksisterende tilfeller) av dysmeli. NKD ønsker å systematisere, korrigere og 

supplere registreringen over personer med reduksjonsdeformiteter i Medisinsk fødselsregister (MFR) helt tilbake 

til 1967. NKD har tatt initiativ til samarbeid med MFR som er svært positive til dette. MFR kan bidra med 

veiledning og opplæring, men har ikke økonomi til å prioritere gjennomføringen av et slikt arbeid. Vi har derfor 

søkt om eksterne midler fra Sophies Minde Ortopedi AS. I 2008 fikk vi avslag på søknad om støtte og har i 2009 

søkt om midler pånytt - i alt NOK 350. 000,-, til å ansette en person i 20 % stilling i halvannet år, samt budsjett 

til å dekke reise og gi kompensasjon til institusjonene for merarbeidet de får. Det er viktig å få korrigert det 

eksisterende registeret og komplettert det for å få en korrekt oversikt over den totale dysmeli populasjonen her til 

lands. Samtidig vil vi få et moderne og oppdatert register hvorfra vi kan trekke utvalg til forskningsprosjekter. 

Kommentar: Registreringsprosjektet i MFR har vært planlagt og ønsket igangsatt siden 2005, men ble lagt på is 

på grunn av oppstart av prosjektet ”Kartlegging av sjeldne funksjonshemninger i Norge” som Sosial- og 

helsedirektoratet (SHdir) igangsatte i 2006. Resultatet av dette prosjektet ble presentert 16.januar 2009. 

Prosjektet er en oppsummering av det som faktisk er registrert i perioden 1999-2004 i fire offentlige registre, 

men tar ikke hensyn til feilkoding eller feilregistrering. Data presentert i rapporten reiser mistanke om 

underrapportering av dysmeli. Resultatet av prosjektet tilsier at vi gjenopptar vårt planlagte registreringsprosjekt.  

Et annet nasjonalt prosjekt i planlegging er ”Dagens Helsetall”. Dette prosjektet tar sikte på å kvalitetssikre alle 

de nasjonale registrene. NKD har vært i dialog med blant annet Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet 

som leder dette prosjektet og som har støttet oss i vår intensjon om å komplettere, korrigere og rekode våre 

diagnosekoder i MFR. 

Internasjonalt samarbeid: 

• NKD har hatt kontakt med Forskere ved Bloorview Kids Rehab, Universitetet i Toronto, Canada ang "Your 

experience with upper limb loss: An international Survey" og bidratt til oversettelse til norsk og formidling 

av informasjon om prosjektet i det norske fagmiljøet. 

• NKD har nær kontakt med The Thalidomide Trust i England ang bl.a. EDRIC (European Reference 

Information Center). 

• NKD er tilknyttet et verdensomspennende mailing nettverk av fagpersoner som jobber med amputerte. 

• Koordinator og fagpersoner tilknyttet Kompetansesenteret for dysmeli har foretatt studiereiser til England og 

Sverige. 

• Kompetansesenteret har organisert og tatt i mot hospiteringsbesøk fra Sverige til Dysmeliteam og 

Ortopediske verksteder i Norge. 

• Kompetansesenteret er i dialog med Dysmeli- og armproteseenheten på Universitetssykehuset Ørebro med 

tanke på fremtidig samarbeid om forskningsprosjekt som omhandler bendysmeli. 

• Kompetansesenteret samarbeider med svenske dysmeli fagmiljøer i Göteborg ang arrangementet Nordisk 

samarbeidsseminar om dysmeli høsten 2009. 

• Nordisk deltagelse på Fagdag om bendysmeli i regi av NKD. 

• Koordinator er styremedlem i ISPO Norge (International Society for Prosthetics and Orthotics) 

Egenutvikling og kunnskapsmessig oppdatering: Koordinator har i perioden 2005 - 2009 deltatt på 

følgende videreutdanning og kurs: 

• ”Forskningsmetode og statistikk” (15 vekttall) 2005 

• ”NLP master practitioner” og ”Coach Master” 2005, 2006 
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• ”Arbeidsdeltakelse. Helsefremmende og forebyggende strategier” 2007 

• ”Empatisk kommunikasjon” med Lisbeth Brudal (15 vekttall). 2009 

• ”Forskning i praksis” Del I og del II, (5 vekttall), 2009 

•  Studiereiser i 2005, 2007, 2008, 2009 

•  Ulike seminarer og dialogkonferanser i regi av Helsedirektoratet og andre.

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling. 
NKD ønsker å bidra til gode, trygge og hensiktsmessige behandlingstilbud og ønsker å definere 

reelle kvalitetsindikatorer for dysmelibehandling. NKD ønsker en åpen og tett dialog mellom 

dysmelimiljøene og utvikle gode systemer for samhandling. 

Aktivitet i samarbeid med fagmiljø i eget RHF: NKD er i dialog med Avdeling for medisinsk informatikk 

på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet angående å begynne arbeidet med å definere reelle 

kvalitetsindikatorer for dysmelibehandling. Vi har en diskusjon gående i kompetansesenteret når det gjelder 

definisjon av begreper, deriblant forståelsen av hva dysmeli innebærer som begrep. Behandlingsprotokoller er 

under utarbeidelse med temaer som blir diskutert i referansegruppen. 

Aktivitet i samarbeid med fagmiljø i andre RHF: NKD har opprettet en Nasjonal referansegruppe hvis 

formål er å sikre forankring og lik tilgang til høyspesialiserte tjenester gjennom å gi råd til Kompetansesenteret 

om virksomhet og satsningsområder og bistå i dette arbeidet. 

Referansegruppen ble formelt opprettet i 2007 og har hatt to møter, i 2008 og 2009. Leder for Referansegruppen 

er Ingrid Marie Lesjøe fra Sykehuset – Innlandet Hf. Referansegruppen har sett på retningslinjer for arbeidet i 

referansegruppen, målsetninger for arbeidet i dysmelifeltet, online-målsettingssverktøy for alle dysmeliteamene, 

kurstilbud og fagutvikling for dysmelimiljøene, samt Dysmelibrosjyre. Det er uttrykt ønske om to årlige møter i 

referansegruppen fremover. Neste møte planlegges høsten 2009 i forbindelse med Nordisk Dysmeli fagseminar.  

Kommentar: NKD utsatte opprettelsen av Referansegruppen, fordi Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) skulle 

behandle spørsmålet om hvorvidt kompetansefunksjon skulle være to-delt eller ikke (Jfr. Dysmeundersøkelsen i 

Norge 2005). Spørsmålet ble behandlet i SHdir i 2007 og anbefalingen om at kompetansefunksjonen skulle ligge 

på TRS ble liggende og først meddelt NKD januar 2009, da NKD etterspurte avgjørelsen pånytt. SHdir har vært 

avventende til hva som kommer ut av arbeidet til den nasjonale gruppen som ser på Fremtidig organisering av 

høyspesialiserte tjenester. Ledelsen i Helse Sør ba i 2006 i tillegg kompetansesentrene i det RHF om å avvente 

opprettelse av referansegrupper, fordi de ønsket ressurssparende løsninger, og også fordi Helse Sør i likhet med 

SHdir ønsket å avvente resultatet av gruppen som ser på Fremtidig organisering av høyspesialiserte tjenester.  

NKD forholdt seg dog til kravet i Rundskriv 1-19/2003 fra Helse- og omsorgsdepartementet og ba i 2007 de 

regionale helseforetakene om å oppnevne medlemmer til Referansegruppen, men kunne ikke sammenkalle til 

møte pga føringene til Helse Sør. Helse- og omsorgsdepartementet poengterte i 2008 føringene i ovennevnte 

rundskriv, og NKD besluttet å innkalle til første møte i Referansegruppen. 

Online målstyringsverktøy. NKD og referansegruppen er i ferd med å prøve ut et online-målstyringsverktøy som 

skal bidra til raskere måloppnåelse. www.businessmastering.no

Avsluttende kommentar 

Undertegnede ser fortsatt behov for en nasjonal medisinsk kompetansesenterfunksjon for dysmeli i overskuelig 

fremtid. Det synes nødvendig og hensiktsmessig at kompetansesenterfunksjonen for dysmeli samles på ett sted 

som har nær tilknytning til klinisk virksomhet. Det må være interesse og villighet i dette miljøet til å ha høyt 

fokus på dysmeli, bidra med forskning, dele sin kompetanse og bidra til å bygge opp og utvikle andre fagmiljøer 

der det er behov og der det er hensiktsmessig. Dette er i tråd med synspunkter fra utenlandske fagmiljøer vi kan 

sammenligne oss med. 
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Det er uttalt enighet i fagmiljøene om å utvikle gode regionale oppfølgingstilbud, samtidig som enkelte tilbud 

bør samles på ett sted, slik som landsdekkende kurs, avansert kirurgi og tilbud til personer med dysmeli på både 

armer og ben. Det er i dag bygget opp et godt hjelpeapparat i alle helseregionene gjennom de tverrfaglige 

dysmeliteamene, især i forhold til armdysmeli. Tilbudet varierer noe med hensyn til faglig bredde og form. 

Avansert kirurgisk tilbud vedrørende bendysmeli/ben+armdysmeli finnes i dag først og fremst på Oslo 

universitetssykehus, Rikshospitalet. Brukerkurs med ”Leve med perspektivet” finnes i hovedsak på TRS. Dette 

er meget gode og nyttige kurs som er ønskelig at videreføres på en eller annen måte. Kursene kan med 

nødvendig opplæring/ressurser fra TRS trolig arrangeres og utvikles på andre steder. Samarbeid med Lærings- 

og mestringssentrene kan være en modell, kurs på habiliteringsavdelinger kan være en annen. Det kan ikke 

forventes at det enkelte team gjør dette alene.  

Norsk Dysmeliforening er en ressurssterk brukerforening som aktivt ivaretar sine medlemmer gjennom årlige 

sosiale og faglige treff for barnefamilier og voksne og likemannsvirksomhet. De ivaretar et behov for å treffe 

andre i lignede situasjon. Foreningen inviterer til samarbeid med alle fagmiljøene og er en god samarbeidspartner 

for NKD. 

NKD har ikke lyktes i å få TRS til å høyne fokuset på dysmeli gjennom overordnet og formelt samarbeid med 

NKD. Dette har vært noe frustrerende i forhold til at NKD i sitt mandat skal samarbeide med TRS om den 

nasjonale kompetansefunksjonen. NKD har derfor staket ut sitt eget spor i forståelse med TRS. Konkrete 

samarbeidsprosjekt mellom kompetansesentrene har i hovedsak vært Dysmeliundersøkelsen i 2005, brukerkurset 

på Frambu i 2008, bidrag fra TRS på enkelte arrangement i regi av NKD. NKD har ikke vært involvert i kurs på 

TRS. Etter utgivelsen av Dysmeliveilederen i 2003, har det vært få initiativ fra TRS rettet mot 

dysmelifagmiljøene. TRS forteller også om få henvendelser fra brukerne. Det er undertegnedes oppfatning etter 

over fire års erfaring som koordinator i Nasjonalt kompetansesenter for dysmeli og samarbeid med TRS, at TRS’ 

nåværende rolle som kompetansesenter for dysmeligruppen og som supplement til det ordinære 

tjenesteapparatet, bortsett fra når det gjelder brukerkursene, er beskjeden. Det er derfor ønskelig at 

arbeidsgruppen som skal vurdere opprettholdelse, endring eller nedleggelse av Kompetansesenteret for dysmeli 

behandler den todelte kompetansefunksjonen under ett.  

Ved en eventuell sammenslåing/endring av kompetansefunksjonen må det foregå en gradvis overføring av 

nødvendig kunnskap fra det ene senteret til det andre. Kompetansesenteret må drive veiledning på områder som 

er spesielle og bidra til å styrke de områdene som ivaretas desentralisert i regionene.  Det er viktig med en 

overordnet funksjon som kan ha ansvar for registrering, forskning/utvikling, kurs, informasjonsspredning og ha 

oversikt over tilbudene på landsbasis. Det kan ikke forventes av teamene at de skal ta på seg dette overordnede 

ansvaret. 

Kompetansesenteret må selvfølgelig tildeles nok ressurser/stillinger slik at det er mulig å drive og støtte 

forskning, fagutvikling, kompetanseoppbygging, kursing og samarbeid på tvers av helseregionene og 

landegrensene, uten at det går ut over den kliniske virksomheten.  

Kompetansesenteret må anerkjennes av myndighetene. Myndighetene må lage gode informasjons- og 

samarbeidskanaler for å sikre nødvendig og relevant informasjonsflyt og sørge for gode arbeidsvilkår. 

Oslo, 13.05.09 

Anne-Karin Vik  

Koordinator 

Nasjonalt kompetansesenter for dysmeli  

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 
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Rapport fra Arbeidsgruppen 
som utredet: 

”behov for og fremtidig organisering av nasjonale kompetansesentertjenester 
innen 

funksjonell magnetisk resonansavbildning (fMRI)” 
 
 
INNLEDNING 
 
Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbildning (fMRI) ble 
opprettet i 2004 etter godkjenning av Sosial- og helsedirektoratet.  
 
I sammendraget til søknaden i 2003 står det bl.a.:  
”fMRI (funksjonell MR imaging/avbildning) er et av de mest betydningsfulle forskningsgjennombrudd innenfor 
nevrofagene i det siste tiår. fMRI er en metode som kan få en viktig plass i klinisk rutine, og med stor nytteverdi for 
pasienten i form av sikrere diagnostikk og riktigere valg av behandling ved mange hjernesykdommer, og lavere 
sykelighet og dødelighet etter bl.a. hjerneoperasjoner og hjerneslag. Dette vil medføre sparte helseutgifter i form av 
bedre diagnosemetoder, kortere sykehusopphold, mindre pleiebehov og at flere kan bli arbeidsføre igjen. 

 
MR maskiner som kan brukes til fMRI undersøkelser vil i løpet av de nærmeste år være installert ved alle norske 
regionsykehus og sentralsykehus, i tillegg til ved mange fylkessykehus. Den viktigste begrensning for å ta i bruk fMRI 
metodene er mangel på nødvendig kompetanse for å gjennomføre undersøkelsene og bearbeide og tolke resultatene. Til 
dette kreves et nasjonalt kompetansesenter som kan ivareta og utvikle nødvendig kunnskap for å drive veiledning og 
opplæring av andre sykehusmiljøer og undervisning innen utdanning av fagpersonale (radiologer, radiografer, 
medisinske fysikere, ingeniører, annet helsepersonell).  
 
fMRI gir muligheter til å fremstille aktiverte områder i hjernen ved sensorisk stimulering og motorisk og kognitiv 
aktivitet, analysere cerebrale funksjonelle nettverk, undersøke endring i funksjon ved hjernesykdom og -skade, og å 
evaluere effekter av behandling. Det finnes også funksjonelle MRI metoder som studerer lokale sirkulasjonsfysiologiske 
forhold i hjernen ved bruk av såkalt MR perfusjons- og diffusjonsavbildning. En målsetning vil være å lage 
kombinasjonsprotokoller tilpasset hver enkelt hjernesykdom og kliniske indikasjon, og å tilpasse utstyr og faglig 
kompetanse på de forskjellige nivåer i norsk sykehusvesen. fMRI kjennetegnes ved at teknikkene krever kompetanse fra 
flere forskjellige fagdisipliner. Et fMRI forskningsmiljø trenger tverrfaglig og sammensatt kompetanse innenfor i første 
rekke MR fysikk, nevroradiologi, dataprosessering/bildeanalyse, og nevropsykologi/eksperimentell psykologi. For et 
nasjonalt kompetansesenter i fMRI kreves et forskningsmiljø med en viss størrelse for å kunne hevde seg på et 
internasjonalt nivå. 
 
Primære oppgaver for et nasjonalt kompetansesenter innen fMRI: 
• Bygge opp et integrert forskningsmiljø av fMRI gruppen og røntgenavdelingen ved Haukeland Sykehus i Bergen 

og MR Senteret i Trondheim som sammen har den nødvendige kompetanse og den nødvendige  størrelse  for å  
hevde seg i internasjonal forskning innen fMRI 

• Drive veiledning og opplæring overfor sykehus som ønsker å etablere fMRI metoder for diagnostikk og utredning 
av pasienter 

• Drive undervisning om fMRI i grunnutdanning og videre- og etterutdanning innen flere aktuelle fagfelt (radiologer, 
radiografer, annet helsepersonnel, fysikere, ingeniører) 

• Utvikle kombinasjonsprotokoller for fMRI og MR perfusjons- og diffusjonsavbildning tilpasset ulike 
hjernesykdomer og kliniske indikasjoner og tilpasset utstyr og faglig kompetanse på de forskjellige nivåer i norsk 
sykehusvesen 

• Følge med i internasjonal forskning innen fMRI og vurdere hvilke nye indikasjoner og anvendelser som med fordel 
kan taes i bruk i Norge, og hvilke fremtidige investeringer i nytt klinisk utstyr som er ønskelig på de forskjellige 
nivåer i norsk sykehusvesen. 

• Være en rådgivende instans for Sosial og helsedepartementet innen fMRI 
• Drive forskning og utvikling innen fMRI og MR perfusjons- og diffusjonsavbildning 
• Initiere forskningssamarbeid innen fMRI med andre norske sykehus og forskningsmiljøer” 
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Nasjonalt kompetansesenter i fMRI har i sin virksomhet arbeidet etter forannevnte 
retningslinjer og mål. Vi mener at de samme faglige argumenter og mål (med noen 
oppdateringer) gir god begrunnelse for videreføring som nasjonalt kompetansesenter og er 
klart i henhold til retningslinjene i Helse- og Omsorgsdepartementets oppdragsbrev datert 
17.03.2008, og ”Informasjon om rammebetingelsene for nasjonale kompetansetjenester - 
premisser for arbeidsgruppen” beskrevet i mandatet vårt. 
 
Konkret gjelder det hovedmålsetningen som beskrevet i punkt I-2 i mandatet: ”Formålet 
med å etablere nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve 
kvaliteten på de leverte helsetjenestene, herunder å levere dem så kostnadseffektivt som 
mulig gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse.”  
 
Det er i mandatet under punkt I-3 listet fem kategorier av aktiviteter, og med følgeteksten: 
”Vektingen mellom disse oppgaver vil naturlig nok variere mellom ulike typer 
kompetansesentre, noe som må trekkes inn ved evaluering av sentrene.”  
Anvendelse av funksjonelle MR metoder i pasientdiagnostikk er fortsatt nytt, og Nasjonalt 
kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbildning (fMRI) har til nå hatt 
hovedfokus på de to av disse fem områdene som omfatter kompetansebygging og 
kompetansespredning, altså: 
• Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell i helsetjenesten. 
• Forskning, fag- og metodeutvikling 
 
Gjennom kompetansesenterets arbeid er nye avansert metoder tatt i bruk rutinemessig ved 
våre universitetssykehus, og det medfører at et tredje område: 
• Kvalitetskontroll / kvalitetsutvikling 
i fortsettelsen vil få økende fokus for å sikre god kvalitet på de leverte helsetjenestene. 
 
Kompetansesenteret har også hatt et klart fokus rettet mot et fjerde område: 
• Tjenester rettet mot pasienter/brukere og deres pårørende på gruppenivå. 
Dette omfatter etablering av nye indikasjoner og diagnostikk for utvalgte pasientgrupper, 
nye anvendelser for pasientoppfølgning i tillegg til monitorering av effekt av terapi og 
rehabilitering.  Dette området omfatter også informasjon til allmennheten og flere av 
forskerne og prosjektene knyttet til kompetansesenteret har blitt presentert i media (NRK, 
TV2, BBC, New York Times og i de store norske dagsavisene) med populærvitenskapelig 
fremstilling om betydningen de nye avanserte MR metodene.  
 
Noen sitater fra Helse- og Omsorgsdepartementets oppdragsbrev datert 17.03.2008: 

side 9-10 om formål: ”Nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten skal 
både bidra til å sikre helsetjenestens kvalitet i bredden og samtidig sikre kunnskap om det 
sjeldne og det nye". 

side 11 om faglige fokus ag avgrensninger: "Nasjonale Kompetansesentre kan 
opprettes for .. en eller flere sykdomsgrupper ... med fokus på hele behandlingskjeden .. 
eller deler av denne.  ... på metoder, teknologi og behandlingsteknikk ... ivareta 
kunnskapssvake områder  .. samt vurdere eksisterende funksjoner ut i fra dagens behov 
(for eksempel medisinsk faglige trender)". 

Side 13 om resultatmål: ”Dette er eksempelvis mål i forhold til  
(i) kompetanseoppbygging (forskning, etablering av/deltakelse i nasjonale og 
internasjonale forskernettverk)  
(ii) formidling av kunnskap (kompetansespredning)  
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(iii) merverdi i forhold til pasientbehandling/behandlingskjeden  
(iv) bedre nasjonal kostnadseffektivitet 
(v) likeverdig tilgjengelighet til kompetanse og 
(vi) en rimelig geografisk fordeling av nasjonale kompetansesenterfunksjoner” 
 
Vi mener at virksomheten til Nasjonalt kompetansesenter i fMRI er fullt ut i tråd med 
disse føringer. 
 
 
1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet siste tre år i forhold til: 
 
A: Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
 
Aktiviteter:   
Nasjonalt kompetansesenter i fMRI har drevet en utstrakt virksomhet i form av kurs, 
opplæring og tilrettelegging for at nye avanserte metoder innen MR bildediagnostikk skal 
kunne tas i bruk av de relevante sykehus i Norge.  
 
Kurs og opplæring har vært rette mot flere relevante grupper innen helsevesenet: 
- radiologer 
- leger ansvarlig for behandling av de pasientgrupper som har fordel av nye avanserte 

MR metoder 
- radiografer 
- fysikere og annet teknologisk støttepersonell 
- forskere innenfor helsefag og beslektede fagdisipliner 
 
Forskere, leger og radiografer knyttet til Nasjonalt kompetansesenter i fMRI har også 
bidratt som foredragsholdere på kurs, seminarer og faglige møter arrangert utenom 
kompetansesenteret. Dette omfatter videre- og etterutdanning av leger, videre- og 
etterutdanning av radiografer, nasjonale faglige møter, møter arrangert av 
pasientorganisasjoner etc. 
 
Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbildning (fMRI) har lagt 
vekt på at det skal være teknisk mulig for alle relevante sykehus i Norge å gjennomføre 
avbildning med nye avanserte MR metoder uten store ekstrainvesteringer i utstyr eller 
personell, og har foruten målrettet kursvirksomhet også bidratt med hands-on trening og 
hjelp med tilrettelegging ved oppstart (et eksempel er hjelp ved oppstart av fMRI 
aktiviteter på Rikshospitalet). Forskere knyttet til Nasjonalt kompetansesenter i fMRI har 
også blitt rekruttert til stillinger ved andre universitet og universitetssykehus, en meget 
god metode for spredning av kompetanse. Kompetansesenteret har også hatt fokus på 
aktiviteter som prøver å gjøre metodene mer brukervennlige, og lagt vekt på å stimulere til 
forskning innen fagområdet ved alle de regionale helseforetakene.  
Fra miljøet rundt Nasjonalt kompetansesenter i fMRI har det blitt startet et spin-off firma, 
NordicNeuroLab (NNL) (se: www.nordicneurolab.com),  som har som forretningskonsept 
å utvikle og selge hardware og softwareløsninger for nye avanserte MR metoder og gjøre 
disse mer brukervennlig for vanlige sykehus uten spesialkompetanse. NNL har i dag rundt 
20 ansatte med base i Bergen og har levert utstyr til mange sykehus i Norge og har også 
suksess på det internasjonale marked.  
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Kompetansenteret har avholdt 15 kurs i Bergen rettet mot bl.a. helsepersonell siden 2004 
der tema vært opplæring i bruk av fMRI metode og behandling av fMRI men også med 
tematisk fokus som f eks bruk av fMRI psykiatrien (2008) og i nevrolog/nevrokiruri 
(2006). Se http://fmri.uib.no/?p=3 for detaljert oversikt over samtlige kurs. I Trondheim 
har aktiviteten særlig vært å være medarrangør og bidragsyter på årlige kurs innen videre- 
og etterutdanning av radiologer og radiografer. I Trondheim er kompetansesenteret også 
involvert i faget ”Avbildning ved magnetisk resonans”. Det er et kombinert PhD og 
master emne, og vil nå gjennom den nyopprettede nasjonale forskerskolen i medisinsk 
avbildning tilbys som PhD emne til PhD studenter i Norge. I Bergen er kompetanse-
senteret involvert i en av Universitetets forskerskoler (International Graduate School in 
Integrated Neuroscience, IGSIN) som er et felles initiativ fra de Medisinsk-Odontologiske 
og Psykologiske fakultet og som tilbyr kurs til PhD kandidater fra begge fakulteter. 
 
Vurdering:  
Denne virksomhet knyttet til grunnleggende kompetansebygging i de relevante deler av 
norsk helsevesen for å kunne ta i bruk nye avanserte metoder har vært drevet på en meget 
god måte av kompetansesenteret. 
 
B: Tjenester rettet pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe 
(hele landet) 
 
Aktiviteter: 
Kompetansesenteret har hatt som langsiktige mål at alle pasientundersøkelser skal skje i 
pasientens hjemmeregion og på det rette nivå i helsevesenet. For de avanserte metoder er 
rette nivå fortsatt nærmeste universitetssykehus, men i framtida vil også en del metoder 
kunne tas i bruk innen diagnostikk, terapimonitorering, pasientoppfølging i form av 
”watchfull waiting” og etterkontroller også på mindre sykehus. 
 
Den første applikasjon som er tatt i bruk rutinemessig i alle våre helseregioner er 
kombinert BOLD fMRI og diffusjon tensor MR (DTI) til prekirurgisk kartlegging før 
nevrokirurgi. Metodene viser kirurgene hvilke områder i nærheten av svulsten (eller annen 
patologi) som kan gi alvorlige funksjonsutfall hvis de skades, det gjelder særlig 
motorcortex, synscortex og kortikale områder for språkfunksjon (med BOLD fMRI), og 
nervebanene som knytter disse områdene til resten av kroppen (DTI). Ved St. Olavs 
Hospital i Trondheim er dette også kombinert med nevronavigasjon på operasjonsstuen 
slik at bildeinformasjonen er tilgjengelig for legen under operasjonen.  Dette er et 
forskningssamarbeid med nasjonalt kompetansesenter for 3D Ultralyd i nevrokirurgi 
(professor Geirmund Unsgård) og firmaet Sonowand (tildigere Mison) som har utviklet 
skreddersydde produkter for formålet og selger disse løsningene internasjonalt (se:  
www.sonowand.com). Ved St. Olavs Hospital benyttes denne kombinasjonen av pre- og 
intraoperativ bildedannelse rutinemessig, og kompetansesenteret har stått for etablering og 
forskningsbasert kvalitetssikring av tilbudet (se publikasjonslisten i vedlegget). Vi har vist 
at pasienter med patologi så nært som 2 mm til viktig grå eller hvit substans områder i dag 
opereres uten postoperative sekvele/utfall. Tidligere fant vi at avstanden måtte være minst 
5 mm mellom tumor og det viktige området (Håberg et al 2004), men ved å inkorporere 
preoperative data i nevronavigatoren (Hernes et al 2006) får nevrokirurgen ytterligere 
informasjon som reduserer faren for komplikasjoner. Pasienter operert på denne måten har 
signifikant bedre funksjon postoperativt (Gulati et al 2009 og Berntsen et al submitted). 
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I oppstartfasen for kompetansesenteret mottok både Bergen og Trondheim noen pasienter 
fra de andre regionene for denne type prekirurgisk kartlegging, men nå har 
kompetansesenterets arbeid gjort at tilbudet er tilstede i alle helseregioner. Vi ser for oss 
en lignende kompetansespredning også for nye metoder som viser en vesentlig nytte for 
spesifikke pasientgrupper. Det nødvendige MR utstyr vil være tilgjengelig i alle regioner, 
og kompetansesenterets oppgave er å spre kunnskap om hvordan nye metoder kan tas i 
bruk, og bidra med brukervennlige løsninger, hands-on trening og kvalitetssikringsarbeid. 
 
Ved St. Olavs Hospital har forskning og fagutvikling også omfattet nytten av nye emtoder 
(særlig BOLD fMRI og DTI) ved rehabilitering av hjerneslag, tidlig diagnose av demens 
(Alzheimer og andre sykdommer), rehabilitering etter traumatisk hjerneskade, CP hos 
barn/unge voksne, og diagnostikk av sykdommer i hvit substans. I Trondheim har det vært 
fokus på hvordan avanserte MR metoder også kan brukes til terapimonitorering, pasient-
oppfølging i form av ”watchfull waiting” og etterkontroller. Innen området terapi-
monitorering har det blant annet vært forskning på om avanserte MR metoder kan brukes 
til å måle effekt av rehabiliteringsprogrammer i form av fysisk og/eller kognitiv trening 
ved hjerneslag og ved lettere kognitiv svikt (blant annet arbeidshukommelse) hos tidligere 
prematurt fødte (se publikasjonslisten i vedlegget).  I Trondheim har kompetansesenteret 
samarbeidet med HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) om MR av en subgruppe 
på 1000 personer i HUNT 3. Bildedataene skal brukes både som end-point i forhold til 
kliniske data fra HUNT 1, og for senere gjennom data fra sykdomsregistre kunne studere 
om disse MR bildedataene kan si noe om risiko for forskjellige hjernesykdommer.  
 
I Bergen brukes fMRI til utredning av pasienter med epilepsi for lokalisering av epileptisk 
focus i forhold til viktige funksjonsområder i hjernen, før eventuell reseksjonsbehandling. 
fMRI vil her kunne bli en viktig nyvinning i forhold til tradisjonelle invasive metoder som 
Wada-test. I Bergen er det også klinisk virksomhet rettet mot pasienter med psykiske 
lidelser, fremst psykoser og alvorlig depresjon. Hos slike pasienter har måling og 
kvantifisering av tap av grå hjernesubstans med såkalt voxel-basert morfometri (VBM) 
gjort det mulig å kvantifisere grå hjernesubstans på voxel-basis for hele hjernevolumet, og 
å sammenligne dette mot en referansegruppe. (se publikasjonslisten i vedlegget). 
 
Siden hovedoppgaven til kompetansesenteret er innen diagnostikk, er det mindre behov 
for pasientopplæring og opplæring av pårørende, men kompetansesenteret ser det likevel 
som en oppgave å spre kunnskap om de nye avanserte MR metodene til allmennheten og 
til selekterte pasientgrupper. Dette skjer via media og ved at forskere fra senteret også har 
vært foredragholdere på møter hos pasientforeninger. 
 
Siden 2004 er det blitt gjennomført cirka 1200 pasientundersøkelser i kliniske studier med 
fMRI og andre avanserte MR metoder i regi av kompetansesenteret (fellestall for 
Trondheim og Bergen, men ikke inkludert de 1000 MR undersøkelsene som er utført i 
samarbeid med HUNT (se over)). 
 
Vurdering:  
Virksomheten knyttet til forskningsbasert etablering og kvalitetssikring av nye avanserte 
metoder for selekterte pasientgrupper og indikasjoner har vært drevet på en meget god 
måte av kompetansesenteret. 
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C: Forskning, fag- og metodeutvikling. 
 
Aktiviteter: 
Nasjonalt kompetansesenter i fMRI har drevet en omfattende virksomhet innen forskning, 
fag- og metodeutvikling. Fokus har vært på at forskningen skal ha høy kvalitet og dette 
har medført flere PhD grader og mange artikler i internasjonale tidsskrift med fagfelle-
vurdering (se vedlagte publikasjonsliste). Innen noen områder er forskningsmiljøene ved 
Nasjonalt kompetansesenter i fMRI blant de ledende internasjonalt. 
 
Aktivitetene innen forskning, fag- og metodeutvikling kan grovt deles inn i tre områder: 
- FoU på og teknisk validering av nye avanserte metoder 
- Feasibility studier av nye avanserte metoder på spesifikke pasientgrupper med fokus 

på hvilken biologisk relevant informasjon man kan få om patofysiologi, 
organfunksjon og behandlingseffekter 

- Klinisk evaluering med fokus på i hvilken grad de nye avanserte metoder er nyttige 
for diagnostikk, valg av behandling og tidlig endring av ineffektiv behandling hos 
spesifikke pasientgrupper 

 
Den vedlagte publikasjonslisten (sidene 11-23) er tematisk for å gi oversikt over hvilke 
sykdommer og pasientgrupper som forskningen har omfattet. 
 
Nasjonalt kompetansesenter i fMRI samarbeider nært med SFI (Senter for Forsknings-
rettet Innovasjon) MI Lab (se: www.ntnu.no/milab) i Trondheim og med MedViz 
nettverket ved Helse-Bergen som er en strategisk satsing innenfor Helse-Vest. MI Lab har 
som visjon ” to facilitate cost efficient health care and improved patient outcome through 
innovation in medical imaging, and to exploit the innovations to create industrial 
enterprise in Norway.” MI Lab har St. Olavs Hospital som en av sine partnere og har 
følgende definerte forskningsoppgaver:  
• bedre ressursutnyttelse gjennom avansert bildedannelse produkter og anvendelser for 

ikke-ekspert brukere og ved “initial point of care”. 
• mindre komplikasjoner og raskere pasient rehabilitering med bildestyrt minimalt 

invasiv kirurgi. 
• komme raskere og mer presist fram til valg av effektiv behandling ved at 

bildedannelse gir mer relevant informasjon til legene i den kliniske 
beslutningsprosessen (også ”personalized medicine”).  

MedViz i Bergen har en tilsvarende målsetning og har som sin visjon valgt devisen ”From 
vision to decision”. 
 
Alt dette er i tråd med hovedformålet til nasjonale kompetansesentre definert under 
”premisser for arbeidsgruppen” i mandatet: ”Formålet med å etablere nasjonale 
kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte 
helsetjenestene, herunder å levere dem så kostnadseffektivt som mulig .” 
 
Nasjonalt kompetansesenter i fMRI har også tatt initiativ til mange nasjonale forsker-
nettverk og deltar aktivt i flere internasjonale nettverk.  
 
Lederen for kompetansesenteret, professor Kenneth Hugdahl er professor og fil.dr. ved 
Universitetet i Bergen og professor II ved Psykiatrisk divisjon Helse-Bergen. Kenneth 
Hugdahl var pioner i Norge ved bruk av fMRI som billeddannende metode, og er en av de 
mest kjente forskere internasjonalt innenfor bruk av fMRI ved psykiatriske lidelser. 
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Kenneth Hugdahl har en rekke oppdrag og verv både nasjonalt og internasjonalt, bl.a. i 
EUs 7. rammeprogram om bruk av funksjonell MR ved psykotiske lidelser, og i ESF om 
samfunnsmessige aspekter ved ny teknologi innenfor nevrovitenskapene. Kenneth 
Hugdahl er leder for den norske noden i Nordic Center of Excellence som finansieres fra 
Nordisk Råd (NOS-S).  
 
Lederen for kompetansesenteraktiviteten ved St. Olavs Hospital, professor dr. med. Olav 
Haraldseth, ledet i 2007 en europeisk ekspertgruppe og var hovedforfatter av European 
Science Foundation (ESF) sin Science Policy Briefing ”Medical Imaging for Improved 
Patient Care” (www.esf.org/research-areas/medical-sciences/activities/science-
policy/medical-imaging-for-improved-patient-care.html) Olav Haraldseth er også leder for 
SFIen MI Lab, leder for den Nasjonale tverrfaglige forskerskolen i medisinsk avbildning, 
og leder for ”Whole animal imaging” nettverket innen FUGE teknologiplatformen 
NorMIC (The Norwegian Molecular Imaging Consoritum).Ny leder for 
kompetansesenteraktiviteten ved St. Olavs Hospital er førsteamanuensis dr. med. Asta 
Håberg. Hun har nylig fått tilbud om en nyopprettet professorstilling ved Institutt for 
Nevromedisin ved NTNU. Både Olav Haraldseth og Asta Håberg har bistillinger ved 
Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs Hospital. 
 
Fagmiljøet i Bergen deltar i nasjonale forskernettverk innenfor psykiatri som TOP-
netvverket ved Oslo Universitetsykehus, Ullevål, Psykose-nettverket ved Stavanger 
Universitetssykehus, MOOD-nettverket ved Haukeland Universitetssykehus, Nettverk om 
hørselshallusinasjoner ved schizofreni sammen med Nidaros DPS og St Olavs Hospital, 
Trondheim og Nord-Norsk Psykiatrisk Forskningssenter, Universitetssykehuset Nord-
Norge, Tromsø. Innenfor billeddannende teknikker er Bergensmiljøet del av MedViz 
nettverket om utvikling av nye billeddannende teknikker i Helse-Vest regionen. 
Internasjonalt er Bergensmiljøet med i flere nettverk knyttet til psykiatriske lidelser, som 
MCIC nettverket i USA, og BRAIN nettverket blant de nordiske og Europeiske land, samt 
ESF nettverk på "Neuroscience and Society" som ledes fra London Scool of Economics. 
Bergensmiljøet har utstrakt samarbeid med forskere ved center for MRI Reserach, 
Columbia University, USA ved prof. Bradley Peterson, Laboratory for Neuroimaging, 
UCLA, USA ved forsker Eileen Luders og prof. Kathrine Narr, Max-Planck Institute, 
Køln ved forsker Markus Ullmann, Neuropsychiatric Institute, UCLA, USA ved prof. 
Michael Green, og BCN-Neuroimaging Center, University of Groningen ved prof. 
Natasha Maurits og Monique Lorist. 
 
Fagmiljøet i Trondheim deltar i nasjonale og internasjonale forskernettverk med MI Lab i 
Trondheim, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), kompetansesenter for 
demenslidelser ved Oslo Universitetsykehus, Ullevål, professor Atle Bjørnerud ved 
Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetsykehus, Rikshospitalet, forsker Torgil 
Vangberg ved Radiologisk avdeling ved Universitetessykehuset i Nord-Norge, Nansen 
Neuroscience Network, professor Anders Dale ved Multimodal Imaging laboratorium ved 
University of San Diego, forsker Karla Miller ved FMBIB Centre ved University of 
Oxford, professor Peter Morris ved University of Nottigham, og professor Bruce Fischl 
ved Martinos Centre for Biomedical Imaging ved Harvard/MIT i Boston.  
 
Vurdering:  
Denne virksomheten knyttet til forskning og fagutvikling har både stort volum, høy 
kvalitet og mange samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Kompetansesenterets 
forskere er innen noen av områdene ledende i verden. 
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D: Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling. 
 
Aktiviteter: 
Kompetansesenteret har hatt som langsiktige mål at alle pasientundersøkelser skal skje i 
pasientens hjemmeregion og på det rette nivå i helsevesenet. Kompetansesenteret 
medvirket til at nye avanserte metoder er etablert som rutine ved flere av våre 
universitetssykehus og dette vil øke vesentlig i årene som kommer.  Det krever også en 
kontinuerlig oppfølging i form av kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling av bruken av 
metodene ved de forskjellige sykehus. Som beskrevet under punkt B over er prekirurgisk 
kartlegging før nevrokirurgi den første nye avanserte MR metode som nå er tatt i bruk 
rutinemessig i alle våre helseregioner. Ved St. Olavs Hospital har det vært drevet et 
kontinuerlig arbeid for forbedring og kvalitetssikring av metoden. Det vil framover fra 
kompetansesenteret være et økende fokus på å bidra til kvalitetssikringsarbeid av denne 
metoden ved alle de sykehus der den er tatt i bruk, og nye metoder som i framtida blir del 
av rutinetilbud ved sykehusene. Ved utredning av pasienter med epilepsi skjer 
kvalitetskontroll i samarbeid med nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus og 
Epilepsisenteret SSE, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. 
 
Vurdering: 
Innen denne virksomheten knyttet til kvalitetssikring av nye avanserte metoder i 
rutinebruk har det vært noe aktivitet innen kompetansesenteret. Det blir en viktig oppgave 
i fortsettelsen å øke aktiviteten innen denne virksomheten for å sikre god kvalitet på de 
leverte helsetjenestene. 
 
 
2. Behov for - og alternativer til – et nasjonalt kompetansesenter nå og i 
et femårsperspektiv 
 
Spørsmål: ”Er det fortsatt behov for et nasjonalt kompetansesenter for funksjonell 
magnetisk resonansavbildning (fMRI) ut fra de kriterier for aktiviteten ved slike 
kompetansesentre som er fastlagt av HOD ?” 
 
Vi mener at det fortsatt er behov for et slikt kompetansesenter. fMRI og andre nye 
avanserte MR metoder er i ferd med å få en viktig plass i klinisk rutine, og med stor 
nytteverdi for pasienten i form av sikrere diagnostikk og riktigere valg av behandling ved 
mange hjernesykdommer og ved psykiatri. To eksempler er lavere sykelighet og 
dødelighet etter bl.a. hjerneoperasjoner og hjerneslag. Dette vil medføre sparte 
helseutgifter i form av bedre diagnosemetoder, kortere sykehusopphold, mindre 
pleiebehov og at flere kan bli arbeidsføre igjen.  
 
MR maskiner som kan brukes til funksjonell MR er nå installert ved alle norske 
universitetssykehus, i tillegg til ved mange andre helseforetak. Den viktigste begrensning 
for å ta i bruk fMRI og de andre avanserte metodene er mangel på nødvendig kompetanse 
for å gjennomføre undersøkelsene og bearbeide og tolke resultatene. Til dette kreves et 
nasjonalt kompetansesenter som kan ivareta og utvikle nødvendig kunnskap for å drive 
veiledning og opplæring av andre sykehusmiljøer og undervisning av fagpersonale 
(radiologer, radiografer, medisinske fysikere, ingeniører, annet helsepersonell). 
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MR er en relativt kostbar teknologi og investering og klinisk bruk bør være knyttet til i 
hvilken grad den medvirker til kostnadseffektive løsninger for helsevesenet. Tre områder 
der fMRI og andre avanserte MR metoder kan bidra er: 
• komme raskere og mer presist fram til valg av effektiv behandling ved at 

bildedannelse gir mer relevant informasjon til legene i den kliniske 
beslutningsprosessen (også ”personalized medicine”). 

• mindre komplikasjoner og raskere pasient rehabilitering med bildestyrt minimalt 
invasiv kirurgi. 

• bedre ressursutnyttelse gjennom avansert bildedannelse og metoder for ikke-ekspert 
brukere og ved “initial point of care”. 

For å oppnå dette i norsk helsevesen kreves et nasjonalt kompetansesenter som kan gi råd 
om hvilke metoder som skal tas i bruk og på hvilket nivå i helsevesenet, og samtidig bidra 
til rask og effektiv implementering av nye metoder. Dette må være en dynamisk prosess 
basert på egen forskning og på nye internasjonale forskningsresultater. 
 
Avanserte MR metoder har også en viktig rolle som klinisk forskningsverktøy for å få ny 
kunnskap om sykdomsprosesser og nye terapeutiske mål, og det er derfor behov for et 
nasjonalt kompetansesenter som bygger nasjonale nettverk og som bidrar til planlegging 
og gjennomføring av kliniske studier. Å ha tilgang til avanserte MR metoder blir i økende 
grad et krav for deltagelse i internasjonale multi-senter studier av nye legemidler, delvis 
som surrogat markør for ”drug efficiency” og pasient ”outcome” og delvis for 
stratifisering i subgrupper med forskjeller i forventet effekt av behandling. MR 
teknologien er fortsatt i rivende utvikling og det er behov for at norske forskningsmiljø 
også deltar i FoU på nye teknologi, nye metoder og nye smarte kontrastmidler / 
nanopartikler. 
 
Hvis ja – Hvilke konkrete oppgaver er det da størst behov for at et nasjonalt 
kompetansesenter ivaretar for landet som helhet: 
Hovedoppgavene vil være å bygge god og tverrfaglig kompetanse innen alle deler av 
området og spre kompetansen til de rette miljø og faggrupper i norsk helsevesen. Formålet 
med kompetansespredningen er knyttet til: 
• å legge grunnlag for at alle relevante sykehus kan ta i bruk avanserte MR metoder 
• å ha kunnskap om hvilke metoder, pasientgrupper og indikasjoner som gir bedre 

pasientbehandling og bedre kostnadseffektivitet i helsevesenet og som derfor bør tas 
i bruk. Dette omfatter ikke bare primærdiagnostikk, men også innen 
pasientoppfølging (watchfull waiting), monitorering av effekt av terapi, inkluderte 
rehabilitering, og etterkontroller 

• å ha kunnskap om på hvilket nivå i helsevesenet metodene bør tas i bruk for å gi best 
kostnadseffektivitet 

• å drive kvalitetsutvikling og kontroll for å sikre god kvalitet på de leverte 
helsetjenester ved alle de relevante sykehusene 

 
Vi mener at slik kompetansebygging og –spredning forutsetter egen forskning på høyt 
kvalitetsnivå. Dette også fordi MR teknologien er komplisert og i rivende teknologisk 
utvikling og med stor forskningsaktivitet internasjonalt. Et fMRI forskningsmiljø trenger 
tverrfaglig og sammensatt kompetanse innenfor i første rekke MR fysikk, nevroradiologi, 
dataprosessering / bildeanalyse, nevropsykologi  samt basal og kognitiv nevrovitenskap. 
For et nasjonalt kompetansesenter i fMRI kreves et forskningsmiljø med en viss størrelse 
for å kunne hevde seg på et internasjonalt nivå. De viktigste oppgavene for senteret vil 
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være forskning, fag- og metodeutvikling kombinert med kompetansespredning rettet mot 
helsepersonell og annet fagpersonell i helsetjenesten. 
 
Hvis ja – Hvordan vil behovet for tjenester utvikle seg i et femårs perspektiv : 
MR teknologi er fortsatt i en rask utvikling, og med stor forskningsaktivitet internasjonalt. 
Det vil i de kommende år stadig komme nye metoder og nye applikasjoner av eksisterende 
metoder, og det er trolig at forskningsresultater vil vise nytte i form av bedre pasientutfall 
og kostnadseffektive løsninger for helsevesenet innen stadig nye pasientgrupper og 
indikasjoner. Det vil derfor i et femårsperspektiv være et økende behov både for nasjonal 
kompetansebygging og kompetansespredning. 
 
Hvis ja – Hva er de viktigste forhold ved dagens drift som bør endres for at senteret 
skal fungere i henhold til HODs kriterier, og gi et mest mulig likeverdig tilbud til 
aktuelle brukere over hele landet: 
Basert på de spesielle forhold til aktiviteten (diagnostikk og ny avansert teknologi i rask 
utvikling), så har det vært riktig for Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk 
resonans avbildning (fMRI) å ha hovedfokus på forskning, fag- og metodeutvikling 
kombinert med kompetansespredning rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell i 
helsetjenesten. Siden mange sykehus nå er i ferd med å ta i bruk de nye metodene bør det 
bli økt fokus også på kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling. Siden hovedaktiviteten er 
knyttet til diagnose, så er det mindre behov for tiltak rettet mot den enkelte pasient og 
hans/hennes pårørende. Men senteret bør øke sin aktivitet knyttet til informasjon rettet 
mot pasientgrupper og allmennheten gjennom media og gjennom kontakt med 
pasientforeninger. 
 
Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbildning (fMRI) skiller 
seg ut gjennom at det er samarbeid mellom to helseregioner. Kompetanse og 
forskningsfokus er psykiatri i Bergen og hjernesykdommer og MR teknologi i Trondheim. 
Det vil derfor være naturlig å beholde det som et delt senter der det er klare synergier 
gjennom samarbeid. 
 
3. Andre forhold 
 
Kompetansesenteret i fMRI representerer det ledende fagmiljøet innenfor fMRI forskning 
i Norden og er et av de 5-10 ledende fMRI sentra på verdensbasis. Forskere ved 
kompetsansesenteret kommer også fra flere land i Europa og fra USA, hvilket er en 
kvalitetsgaranti for at fMRI forskningen og kliniske applikasjoner er i frontlinjen 
internasjonalt. Arrangerte kurs som også er åpne for internasjonal deltakelse har i de siste 
år tiltrukket seg mellom 50-90 deltakere fra hele Europa og store deler av verden. ved det 
siste kurset i mars i år var det deltakere fra 13 land. At kursvirksomheten også tiltrekker 
seg internasjonal deltakelse vil være viktig også for deltakende norsk helsepersonell som 
derved får mulighet til å innhente erfaringer fra andre land om utvikling av fMRI i 
kliniske sammenhenger. 
Norge er klart ledende innenfor fMRI i de nordiske land (og et av de ledende i Europeisk 
målestokk), og Nasjonalt kompetansesenter for funksjonell MRI har stor respekt blant 
forskere og klinikere ved nordiske Universiteter og sykehus for den kompetanse man 
opparbeidet innenfor fMRI i de år kompetansesenteret vært i virksomhet. En avvikling nå 
vil bety at mye av den spisskompetanse som Norge har opparbeidet innefor dette fagfeltet 
risikerer å gå tapt.   



 11

VEDLEGG – Publikasjonslister 2004-2009 
Ordnet geografisk (Bergen og Trondheim) og tematisk. 
 
 
 
Artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering 
(Bergen – tematisk 2004-2009) 

 
Psykiatri og psykiske lidelser 
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and Lund, A. (2007) Increased parietal and frontal activation after remission from 
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 Alkohol stoffmissbruk 
 
10. Gundersen, H., Specht, K., Grüner, R., Ersland, L. & Hugdahl, K. (2008). Separating the 
effects of alcohol and expectancy on brain activation: An fMRI working memory study. 
Neuroimage, 42, 1587-1596.  
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inattentive primary school children. Journal of Attention Disorders, 11, 580-587 

 Tourette syndrom 

15. von Plessen, K., Wentzel-Larsen, T., Hugdahl, K., Feineigle, P., Klein, J., Staib, L., 
Leckman, J.F., Bansal, R. & Peterson, B.S. (2004). Altered interhemispheric connectivity 
in individuals with Tourette syndrome. American Journal of Psychiatry, 161, 2028-2037.  

16. Plessen, K. J., Lundervold, A., Grüner, R., Hammar, A., Lundervold, A., Peterson, B. 
S. & Hugdahl, K. (2007). Functional brain asymmetry attentional modulation and 
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 Aldring/demens 
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Förstl, H., Kurz, A., Zimmer, C. & Wohlschläger, A. (2007). Selective changes of resting-
state networks in individuals at high risk for Alzheimer’s disease. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America 104,18760-18765  

19. Rimol, L. M., Hammar, Å., Nyttingnes, J., Ersland, L. & Hugdahl, K. (2004). Brain 
localization of attentional control in different age groups by combining functional and 
structural MRI. Neuroimage, 22, 912-919.  

20. Andersson, M., Reinvang, I., Wehling, E., Hugdahl, K., Lundervold, A.J. (2008) A 
dichotic listening study of attention control in older adults. Scandinavian Journal of 
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 Motoriske/sensoriske funksjoner 

22. Abele M, Minnerop M, Urbach H, Specht K, Klockgether T. (2007) Sporadic adult 
onset ataxia of unknown etiology: A clinical, electrophysiological and imaging study. 
Journal of Neurology 254, 1384-9  
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(2006) Subarea-specific suppressive interaction in the BOLD responses to simultaneous 
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rostral-to-caudal convergence. Cerebral Cortex, 16, 816 -829 
25. Hugdahl, K. (2009) Overlapping areas of neuronal activation after motor and mental imagery 
training. Frontiers in Human Neuroscience, 2, Epub Ahead of Print 
  

 Auditive/visuelle funksjoner 
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K., Meyer, M. (2009) Evaluation of evoked potentials to dyadic tones after cochlear 
implantation. Brain, [Epub Ahead of Publication] 

27. Lie C.H., Specht K., Marshall J.C. & Fink G.R. (2006) Using fMRI to decompose the 
neural processes underlying the Wisconsin Card Sorting Test. Neuroimage, 30, 1038-49. 

28. Pollmann, S., Lepsien, J., Hugdahl, K. & von Cramon, D. Y. (2004). Auditory target 
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belts. Cerebral Cortex, 14, 903-913.  

29. Westerhausen, R., Moosmann, M., Alho, K., Medvedev, S., Hämäläinen, H. & 
Hugdahl, K. (2009). Top-down and bottom-up interaction: manipulating the dichotic 
listening ear advantage. Brain Research, 1250, 183-189 

30. Hugdahl, K., Westerhausen, R., Alho, K., Medvedev, S., Laine, M, & Hämäläinen. H. 
(2009). Attention and cognitive control: Unfolding the dichotic listening story. 
Scandinavian Journal of Psychology, 50, 11-22  

31. Tallus, J., Hugdahl, K., Alho, K., Medvedev, S. & Hämäläinen, H. (2007). Interaural 
intensity difference and ear advantage in listening to dichotic consonant-vowel syllable 
pairs. Brain Research, 1185, 195-200.  

32. Alho K., Salonen J., Rinne T, Medvedev, S., Hugdahl, K., & Hämâlâinen, H. (2007). 
Dichotic listening and attention: Magnetoencephalographic measurements of auditory-
cortex activity. Psychophysiology, Suppl.1, 44, 19-20. 
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33. Thomsen, T., Rimol, L. M., Ersland, L. & Hugdahl, K. (2004). Dichotic listening 
reveals functional specificity in prefrontal cortex: an fMRI study. Neuroimage, 21, 211-
218.  

34. Sturm W., Schmenk B., Fimm B., Specht K., Weis S., Thron A. & Willmes K. (2006) 
Spatial attention: more than intrinsic alerting? Experimental Brain Research. 171, 554-
562. 

35. Sætrevik, B., & Hugdahl, K. (2007). Endogenous and exogenous control of attention 
in dichotic listening. Neuropsychology, 21(3), 285-290. 

36. Sætrevik, B., & Hugdahl, K. (2007) Priming inhibits the right ear advantage in 
dichotic listening: Implications for auditory laterality. Neuropsychologia, 45, 282-287.  

37. Jongsma, M.L., Eichele, T., Rijn, C., Coenen, A.M., Hugdahl, K., Nordby & H. Quian 
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Genetic determinants of target and novelty related event-related potentials in the auditory 
oddball response. Neuroimage, [Epub Ahead of Print] 
40. Hugdahl, K., Westerhausen, R., Alho, K., Medvedev, S., Laine, M, & Hämäläinen. H. (2009). 
Attention and cognitive control: Unfolding the dichotic listening story. Scandinavian Journal of 
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 Arachnoidale cyster 

41. Gundersen H, Helland CA, Ræder MB, Hugdahl K, and Wester K. (2007). Visual 
attention in patients with intracranial arachnoid cysts. Journal of Neurology, 254, 60-66 

  
 Hemisfære asymmetri 
 
42. Huster, R.J., Westerhausen, R., Kreuder, F., Schweiger, E., & Wittling, W. (2009). 
Hemispheric and gender related differences in the cingulate bundle: a diffusion tensor 
imaging study. Human Brain Mapping, 30, 383-391 
43. Van den Noort, M., Specht, K., Rimol, LM, Ersland, L., & Hugdahl, K. (2008) A new 
verbal reports fMRI dichotic listening paradigm for studies of hemispheric asymmetry. 
Neuroimage, 40, 902-911 

44. Westerhausen, R., Huster, R.J., Kreuder, F., Wittling, W., & Schweiger, E. (2007). 
Corticospinal tract asymmetries at the level of the internal capsule: Is there an association 
with handedness? Neuroimage, 37, 379-386. 
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Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 32, 1044-1054. 
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47. Thomsen, T., Specht, K Hugdahl, K. (2005). Symmetry and asymmetry in the human 
brain. European Review, 13, 119-133  

48. Eichele, T., Nordby, H., Rimol, L. M. & Hugdahl, K. (2005). Asymmetry of evoked 
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MRI metoder og data analyse 
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independent component analysis. International Journal of Psychophysiology, 67/3, 222-
234. 
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 Statistikk/data analyse 
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 Diffusion tensor imaging (DTI) 

59. Xu D, Hao X, Bansal R, Plessen KJ, Peterson BS. (2008). Seamless warping of 
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Medical Imaging, 3, 285-99.  
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 Perfusjon 

62. Grüner, R. & Taxt, T. (2006) Iterative blind deconvolution in magnetic resonance 
brain perfusion imaging. Magnetic Resonance in Medicine, 55: 805-815  

63. Grüner, R., Bjørnarå, B.T., Moen, G. & Taxt, T. (2006) Magnetic resonance brain 
perfusion imaging with voxel-specific arterial input functions. Journal of Magnetic 
Resonance Imaging, 23: 273-284 

 Voxel-based morphometrty (VBM) 

64. Minnerop M, Specht K, Ruhlmann J, Schimke N, Abele M, Weyer A, Wullner U, & 
Klockgether T. (2007) Voxel-based morphometry and voxel-based relaxometry in multiple 
system atrophy-a comparison between clinical subtypes and correlations with clinical 
parameters. Neuroimage, 36, 1086-95. 

65. Specht, K., Minnerop, M., Müller-Hübenthal, J. & Klockgether, T. (2005). Voxel-
based analysis of multiple system atrophy of cerebellar type (MSA-C): Complementary 
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(VBR). Neuroimage, 25,  287-293 

 

Språk og språkutvikling 

  

 Dysleksi og Specific language disorder (SLI) 

66 Specht, K., Hugdahl, K., Ofte, S., Nygård, M., Bjørnerud, A., Plante, E., & Helland, T. 
(2009). Brain activation on pre-reading tasks reveals at-risk status for dyslexia in 6-year-
old children. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 79–91  

67.Andersson, M., Llera, J.E., Rimol, L.M., Hugdahl, K. (2008) Using dichotic listening 
to study bottom-up and top-down processing in children and adults. Child 
Neuropsychology, 14, 470–479. 

68.Sandu AL, Specht K, Beneventi H, Lundervold A, Hugdahl K (2008) 
Sex-differences in grey–white matter structure in normal-reading and dyslexic 
adolescents. Neuroscience Letters, 438, 80-84  

69.Hugdahl, K., Gundersen, H., Brekke, C., Thomsen, T., Rimol, L. M., Ersland, L. & 
Niemi, J. (2004). fMRI brain activation in a Finnish family with specific language 
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impairment compared with a normal control group. Journal of Speech; Language and 
Hearing Research, 47, 162-172. 
70. Helland, T; Asbjørnsen, A; Hushovd, A E; Hugdahl, K (2008). Dichotic listening and school 
performance in dyslexia. Dyslexia, 14, 42-53 
  

 Tale og talerelaterte prosesser 

71. Sandmann P., Eichele T., Specht K., Jancke L., Rimol LM., Nordby H. & Hugdahl K. 
(2007) Hemispheric asymmetries in the processing of temporal acoustic cues in 
consonant-vowel syllables. Restorative Neurology and Neuroscience 25, 227-40. 

72. Specht K., Huber W, Willmes K, Shah NJ., Jäncke L (2008). Tracing the ventral 
stream for auditory speech processing in the temporal lobe by using a combined time 
series and independent components analysis. Neuroscience Letters, 442, 180-185  

73. Rimol, L.M., Specht, K. & Hugdahl, K. (2006) Controlling for individual differences 
in fMRI brain activation to tones, syllables, and words. Neuroimage, 30: 554–562. 

74. Specht, K., Rimol, L. M., Reul, J. & Hugdahl, K. (2005). "Soundmorphing": A new 
approach to studying speech perception in humans. Neuroscience Letters, 384, 60-65. 

75. Rimol, L.M., Specht, K., Weis, S., Savoy, R., & Hugdahl, K. (2005).  
Processing of sub-syllabic speech units in the posterior temporal lobe: An  
fMRI study. Neuroimage, 26, 1059-1067.  

76. Dos Santos Sequiera, S., Specht, K., Hämäläinen, H., & Hugdahl, K. (2008). The 
effects of background noise on dichotic listening to consonant-vowel syllables. Brain and 
Language, 107, 11-15.  

77. Rudner, M., Rönnberg, J. & Hugdahl, K. (2005). Reversing spoken items-mind 
twisting not tongue twisting. Brain and Language, 92, 78-90. 
78. Lycke, C., Specht, K., Ersland, L. & Hugdahl, K. (2008). An fMRI study of phonological and 
spatial working memory using identical stimuli. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 393-
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 Bilingualism 

79. Van Den Noort, M., Bosch, P., Haverkort, M. & Hugdahl, K. A (2008) Standard 
computerized version of the Reading Span Test in different languages. European Journal 
of Psychological Assessment, 24, 35-42  

80. van den Noort, M. Bosch, P. & Hugdahl, K. (2006). Foreign language proficiency and 
working memory capacity. European Psychologist, 11, 289-296. 
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fMRI study. Brain and Language, 98, 182-193  

82. Lehtonen, M. H., Laine, M., Niemi, J., Thomsen, T. Vorobyev, V. A. & Hugdahl, K. 
(2005). Brain correlates of sentence translation in Finnish-Norwegian bilinguals. 
Neuroreport, 16, 607-610.  
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control. Letter to Science (E-response) 

 



 18

 

PhD grader (Bergen 2004-2009) 
1. Sandu, A L. (2009). MR measures of brain volume and cortical complexity in clinical 
groups and during development. Department of Biological and Medical Psychology, 
University of Bergen. 
2. Gundersen, H. (2008) Effects of alcohol and expectancy on brain function, PhD. thesis, 
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Artikler i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering 
(Trondheim – tematisk 2004-2009) 
 
Presurgical mapping 
 

1. Gulati S, Berntsen EM, Solheim O, Kvistad KA, Håberg A, Selbekk T, Torp SH, 
Unsgaard G. Surgical resection of high-grade gliomas in eloquent regions guided by blood 
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2009 Feb;52(1):17-24. PMID: 19247900 
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Rapport fra Utredningsgruppen gynekologisk onkologi  

av nasjonale kompetansetjenester 
 
ved Helga B Salvesen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen (Leder),  

Erik Rokkones, Radiumhospitalet – Rikshospitalet, Oslo (kompetansesenterets representant) 

og Bjørn Hagen, St. Olavs hospital, Trondheim. 

 

Det vises til e-post av 30.03.09 fra seniorrådgiver Sølvi Lefald / Nasjonale tjenester – 

Prosjektsekretariatet, og til mandatet for utredingsgruppen. 

 

Bakgrunn:  

 

Fagområdet gynekologisk onkologi har totalansvar for omsorgen for gynekologisk kreft, ca. 

1600 nye tilfeller av invasiv kreft årlig, i tillegg til et betydelig antall premaligne tilstander. 

Tradisjonen med sentralisert omsorg i regi av spesialkompetente gynekologer har vært ubrutt 

innen fagområdet i mer enn 80 år. Det har vært en gradvis omorganisering siden 1980-tallet, 

fra landsfunksjon for nesten all gynekologisk onkologi ved Radiumhospitalet, til dagens 

regionaliserte modell der Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø, St. Olavs hospital i 

Trondheim, Haukeland Universitetssykehus i Bergen har et helhetlig ansvar for behandlingen 

i sine regioner. Siden 2003 har Radiumhospitalet - Rikshospitalet hatt formell status som 

kompetansesenter i gynekologisk onkologi. 

 

Rapporten besvarer de enkelte punktene i mandatet til å evaluere aktiviteten ved 

kompetansesenteret de siste 3 år, utrede behov for og fremtidig organisering av nasjonale 

kompetansetjenester innen gynekologisk onkologi, etterfulgt av et sammendrag med 

konklusjoner. 

 

 

Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt kompetansesenter 
de siste tre år:  

Denne baserer seg på kompetansesenterets skriftlige rapport og den dialog en av gruppens 

medlemmer (ER) over tid har hatt med kompetansesenteret. Videre drøftes 

kompetansesenterets aktivitet opp mot aktiviteten i fagmiljøet generelt gjennom Norsk Forum 

sler
Tekstboks
GRUPPE 30



 2

for Gynekologisk Onkologi (NFGO) og prosessen med revisjon av Nasjonal veileder i 

gynekologisk onkologi i regi av Norsk Gynekologisk Forening (NGF), som grunnlag for 

utarbeidelse av nasjonale handlingsprogrammer innen gynekologisk kreft i regi av 

Helsedirektoratet (HD). 

 

A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

Kompetansesenteret har bidratt betydelig i oppbyggingen av nettsidene Oncolex.no, som er 

åpne for alle og som ble opprettet i mai 2006. Alle kreftformer, beskrives i detalj både for 

pasienter, pårørende og helsepersonell i dette oppslagsverket. Gynekologisk kreft var det 

første fagområdet som ble publisert. Her beskrives sykdommene både i tekst, bilder, skisser 

og videoklipp mht etiologi, utredning, behandling og oppfølging. Relevante linker er 

inkludert. Oncolex blir løpende revidert. For andre tumorformer har utviklingen av dette 

verktøyet ikke vært forankret i en kompetansesenter funksjon. 

  

Videre har senteret bidratt betydelig i utarbeidelsen og distribusjonen av Cytostatikamanual, 

som i bokform utgis med jevne intervaller, sist i 2005, der alle cytostatikakurer for gyn kreft 

er beskrevet i detalj. Den er tilbudt hele landet, men brukes regionalt (Helse Sørøst). Senteret 

har bidratt betydelig i opprettelsen av den elektroniske versjonen av cytostatikaregister, 

Cytoreg, som oppdateres løpende og brukes regionalt. Supplerende informasjon til 

Cytoreg/Cytodose finnes forøvrig i Cytostatikamanualen.  Alle gynekologiske avdelinger i 

landet har gjennom dette tilgang til en kvalitetssikret instruksjon i forsvarlig 

medikamenthåndtering, noe som medvirker til at pasientbehandling sikres lokalt. 

 

”Kolstadmøtet" ble tidligere avholdt årlig. Dette var et møte for hele landet om nyvinninger 

innen gynekologisk kreft med foredragsholdere fra både inn- og utland. Møtet hadde 

helsepersonell innen fagfeltet som målgruppe. De siste 3 år har det av økonomiske grunner 

ikke vært gjennomført. Det er nylig vedtatt at de årlige Kolstadmøtene skal gjenopptas, første 

gang i 2010. 

  

I samarbeid med farmasøytisk industri (Amgen) har det de siste to år vært avholdt 

"Gynonkologisk nyttårsmøte" der fagfolk fra hele landet inviteres. Flere foredragsholdere fra 

kompetansesenteret har vært involvert. 
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Det er planen at begge disse møtene skal fortsette parallelt. 

 

Møter for regionalt samarbeid har vært gjennomført de siste 2 år gjennom "Gynonkologisk 

Samarbeidsforum for Helse Sørøst”.  

 

 

Vurdering: 

Kompetansesenteret har helt klart levert et viktig bidrag til fagmiljøet lokalt, regionalt og 

nasjonalt gjennom bidraget til avsnittene i Oncolex vedrørende gynekologisk kreft. Det er 

viktig for det nasjonale fagmiljøet i gynekologisk kreft at dette verktøyet vedlikeholdes. 

 

Dette er en aktivitet som har gått parallelt med revisjon av nasjonal veileder i regi av 

NGF/NFGO/HD. Aktiviteten ved det nasjonale kompetansesenteret har ikke vært forankret i 

en nasjonal referansegruppe. Det er mulig at en slik forankring hadde bidratt til bedre synergi 

effekter i prosessene, noe som klart hadde vært viktig drahjelp i revisjonsprosessen for den 

Nasjonale veilederen. 

 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 

pårørende (hele landet) 

 

Kompetansesenteret har vært viktig bidragsyter til godt kvalitetssikret informasjon som også 

retter seg mot pasienter og pårørende som 

-Oncolex (se pkt A over) 

-Nettside www.radium.no med linker 

 

Vurdering: 

Kompetansesenteret har helt klart levert et viktig bidrag til utarbeidelse av kvalitetssikret 

informasjon til pasienter med gynekologisk kreft og deres pårørende. Oncolex er særlig 

nyttig, unik i nasjonal sammenheng, tilgjengelig for alle og bør vedlikeholdes.   

 

C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

Midler til kompetansesenteret har vært benyttet til å lønne studiesykepleiere som ivaretar 

nasjonal koordinerings- og oppstartfunksjon for internasjonale kliniske studier innen 
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gynekologisk onkologi. Dette er en utadrettet virksomhet som er viktig for at også de andre 

avdelinger/regioner i Norge har muligheten til å inkludere pasienter i internasjonale kliniske 

studier, noe som er svært viktig for å bevare og videreutvikle det faglige nivået for hele 

landet. 

  

Videre har kompetansesenteret en svært stor vitenskapelig produksjon. Det har i de senere år 

vært særlig fokus på arbeid for kvalitetsheving av ovarialcancerkirurgi ved påvisning av 

fordelene ved sentralisering av ovarialcancerkirurgi til spesialavdelinger. Dette er formidlet 

gjennom møter, media og publikasjoner de siste 3-4 år, både for fagmiljøet og allmennheten. 

 

Det er 5 doktorgradskandidater knyttet til senteret fra kompetansesenterets helseforetak, og 

ytterligere 3 fra Sørlandets sykehus helseforetak.  

 

Vurdering: 

Radiumhospitalet er et klart nasjonalt tyngdepunkt innen etablering og gjennomføring av 

medikamentell utprøving og forskning i gynekologisk kreft. De andre regionssentrene har 

også hatt en betydelig styrking av denne aktiviteten i de senere år. Bedre dialog mellom 

kompetansesenteret og de ulike regionene savnes.  Om konkurranseutsetting av slike midler 

til forskning ville medvirke til bedret kvalitet og samarbeid bør vurderes.  

 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

Ved Radiumhospitalet har man utviklet et verktøy for elektronisk kvalitetsregister ved kreft, 

Medinsight. For de fleste kreftformer har dette ikke vært forankret i en nasjonal 

kompetansesenter funksjon. Kompetansesenteret for gynekologisk kreft har stått for 

utarbeidelsen av den delen som skal registrere data for gynekologisk kreft. Ved hjelp av dette 

verktøyet kan data for alle pasienter fortløpende legges inn slik at diagnosespesifikke 

rapporter med regelmessig mellomrom kan hentes ut. Dette registeret er i oppstartsfasen 

lokalt. Det er et ønske om det skal anvendes nasjonalt, og søknad om konsesjon for et slikt 

nasjonalt kvalitetsregister er sendt. Det gjenstår noen utfordringer i forhold til samordning 

med et tilsvarende initiativ fra Kreftregisteret, samordning med annen regional database som 

har eksistert siden 2001, samt en klargjøring av eierskap, bruk av fellesdata og behov for 

samtykke fra pasientene før et nasjonalt kvalitetsregister kan implementeres.  Det er imidlertid 
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et samstemt ønske fra fagmiljøet om å få til dette, og kompetansesenteret har vært en viktig 

pådriver for å sette dette på dagsorden.  

 

Vurdering: 

Kompetansesenteret har vært viktig for å utvikle den gyn onkologiske delen av Medinsight, 

som i nær fremtid startes opp lokalt. Det er et sterkt ønske i fagmiljøet om å få etablert en 

Nasjonal database for en mer omfattende registrering av kvalitetsindikatorer for 

gynekologiske kreftsykdommer i Norge. To konkurrerende initiativ representert ved 

kompetansesenteret/Medinsight og Kreftregisteret må samordnes. En bredt sammensatt 

styringsgruppe er en forutsetning for å komme videre med dette arbeidet.  

 

 

Andre forhold 

Parallelt med aktiviteten beskrevet over har Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi 

(NFGO) stått for faggruppemøtene under Onkologisk Forum og et formøte om gynekologisk 

kreft i forbindelse med Årsmøtet i Norsk Gynekologisk Forening. Dette arbeidet har vært 

koordinert av NFGO. 

 

Utarbeidelse av nasjonale handlingsprogrammer for ulike kreftformer, inkludert  

gynekologisk kreft, har blitt initiert av Helsedirektoratet.  Nasjonale handlingsprogrammer 

innen gynekologisk kreft skal baseres på revisjon av Nasjonal veileder i gynekologisk 

onkologi i regi av Norsk Gynekologisk Forening (NGF)/ NFGO som sluttføres inneværende 

måned (mai 2009). 

 

Tilsvarende har de andre regionene kommet relativt langt i sin utvikling av samarbeidsformer, 

med etablering av regionalt kvalitetsregister (Helse Vest siden 2001), faste møter for regionalt 

samarbeid og utveksling av personell for kompetanseoppbygging (Hesle Nord/Helse Midt-

Norge).  

 

Et annet forhold som fagmiljøet anser som kritisk viktig for å opprettholde og utvikle den 

nasjonale kompetansen i gynekologisk kreft er behovet for rekruttering til fagfeltet. En 

prosess for å formalisere grenspesialitet i gynekologisk onkologi har pågått uavbrutt siden 

1996. Grenspesialitet innen gynekologisk onkologi under hovedspesialiteten obstetrikk og 
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gynekologi er i samsvar med organiseringen i en rekke EU land og i USA. Den Norske 

Legeforening gav tilslutning til forslaget om grenspesialitet i 2005, men ble stoppet i 

Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR) og Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

 

En utredning gjort av Norsk Gynekologisk Forening i 2001 anslo antall overleger som da 

arbeidet som gyn onkologer til om lag 25. De påpekte videre at behovet ville være totalt 55 

gyn onkologer for å kunne møte behovene de kommende 10 år. For å nå dette målet skisserte 

man et behov for nyutdannede på 3-4 per år i en periode på 10-15 år. I dag, 8 år senere, er 

estimatet for overleger som innehar kompetansen som gyn onkolog fortsatt om lag 25, noe 

som demonstrerer at man ikke har lykkes i å sikre rekruttering for å ivareta kvaliteten og 

videreutvikle dette viktige fagområdet. Når man i tillegg vet at 75% av de som per i dag 

beklér funksjonene som gyn onkologer er over 50 år og 38% over 60 år, vil situasjonen kunne 

bli prekær om få år hvis ikke dette endres.  

 

De 4 regionene har hatt og har de samme utfordringene i forhold til dette. Det er særlig 

Trondheim og Tromsø som har klart å rekruttere yngre kolleger til feltet i de senere år, 

Tromsø har også fått bistand fra St.Olavs hospital i prosessen knyttet til slik 

kompetanseoppbygging.  

 

Behov for - og alternativer til - et nasjonalt kompetansesenter nå og i et femårs 

perspektiv 

Vurdering av behov og alternativer nå og i et femårs perspektiv er gjort på bakgrunn av 

avsnitt I-2, I-3 og I-4 i innledningen til mandatet for evalueringen: 

 

Samlet vurdering: 

Kompetansesenteret har bidratt til å utvikle og heve kvaliteten på de leverte helsetjenestene i 

gynekologisk kreft i virkeperioden. Bidraget til avsnittene innen gynekologisk kreft i 

oppslagsverket Oncolex og Cytoreg gjør oppdatert kunnskap lett tilgjengelig for alle landets 

helsearbeidere der Oncolex også har nyttig informasjon til pasienter og pårørende. Videre har 

virksomheten vært særlig viktig for koordinering av internasjonale kliniske studier for 

utprøvende behandling.  Kompetansesenteret kan vise til en imponerende vitenskapelig 

produksjon i perioden. Senteret har bidratt til utviklingen av kvalitetsregisteret Medinsight 
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som til nå er i ferd med å implementeres lokalt.  De har et ønske om å implementere dette som 

et nasjonalt kvalitetsregister. Det gjenstår imidlertid en del utfordringer i forhold til 

samordning med et tilsvarende initiativ fra Kreftregisteret, samordning med eksisterende 

regional database, samt en klargjøring av eierskap, bruk av fellesdata og behov for samtykke 

fra pasientene før et nasjonalt kvalitetsregister kan implementeres.   

 

Kompetansesenterets aktivitet har ikke vært forankret i en nasjonal referansegruppe. 

 

For fagområdet gynekologisk kreft har Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi (NFGO) i 

samme perioden vært en nasjonal interessegruppe som har koordinert flere faglige nasjonale 

møter, tatt initiativ for å legge til rette for rekruttering og kvalitetssikring av klinisk praksis 

innen gynekologisk onkologi (søknad om grenspesialitet fremmet av NFGO/NGF der også 

kompetansesenteret har vært har vært en pådriver), etablert faglig vitenskapelige studier og 

samarbeidet om å utarbeide og oppdatere nasjonal veileder i gynekologisk onkologi, der 

revisjonsprosessen har hatt en bred faglig forankring i de ulike regionene. Dette arbeidet med 

revisjon av nasjonal veileder har de senere år blitt tilført ressurser fra Helsedirektoratet som 

ledd i utviklingen av nasjonale handlingsprogrammer. Også de andre regionssentrene har hatt 

en markert økning i forskningsaktiviteten, og tatt initiativ til og etablert internasjonale 

multisenterstudier.  

 

En er av den oppfatning at det er et stort behov for videreutvikle kompetanse innen 

gynekologisk onkologi i Norge. Rekrutteringssituasjonen er kritisk.  

 

Et nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk onkologi bør derfor videreføres. En 

videreføring av en Nasjonal kompetansesenterfunskjon må imidlertid i fremtiden ha en 

bredere forankring i det nasjonale kliniske miljøet, både for å koordinere ulike ønskede 

initiativ, men også for å nyttiggjøre seg best mulig den kompetansen som finnes nasjonalt.  

 

Det fremtidige kompetansesenteret bør fortsatt være knyttet til det største fagmiljøet innen 

gynekologisk kreft, for tiden ved Radiumhospitalet . Det er særlig et behov for å vedlikeholde 

Oncolex, Cytoreg / Cytodose, som er et oppdatert, brukervennlig og nyttig verktøy, 

tilgjengelig for hele landet. Videre er det behov for at ett senter er særlig pådriver for 

gjennomføring av kliniske studier. Det vil også være behov for å videreutvikle strategier for 

en forsvarlig implementering av ny, målrettet behandling.  
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Dette arbeidet forutsetter, imidlertid, et tettere samarbeid for å nå frem til en nasjonal 

konsensus. Alle regionene vil ha behov for økte ressurser for å kunne delta i kliniske 

utprøvingsstudier.  

 

Det må være en forutsetning at kompetansesenterets arbeid også skjer i tett samarbeid og 

nærhet med det øvrige onkologiske fagmiljø og disse miljøenes støttefunksjoner (f eks. 

medisinsk informatikk, kreftforskningsmiljø, registerfunksjoner) i samtlige regioner.  

 

På grunn av den kritiske rekrutteringen til faget vil bedret rekruttering, sikring av adekvat 

opplæring og videreføring av eksisterende kompetanse nasjonalt være kritisk viktig.  

 

Fagmiljøet ønsker særlig å få etablert et nasjonalt kvalitetsregister, og de to parallelle 

initiativer for å gjennomføre dette må samordnes.  

 

I tråd med dagens regionaliserte modell med et fullverdig behandlingstilbud, betydelig 

forskningsaktivitet, arbeid med fagutvikling og gjennomføring av kliniske utprøvingsstudier 

ved alle regionssentra, vil et sterkere samarbeid mellom de fire RHFene for å forvalte 

ressursene til kompetanseutvikling være mer hensiktsmessig. En nasjonalt sammensatt 

styringsgruppe for denne virksomheten vil kunne motvirke at flere parallelle initiativ forsinker 

ønskede prosesser i fagmiljøet.  

 

Kompetansesenterets strategi og satsningsområder må således i større grad gjenspeile det 

nasjonale fagmiljøets prioriteringer, og bruken av de bevilgede midler må også i større grad 

kommer alle regionene til gode.  Aktiviteten ved kompetansesenteret må forankres i en 

nasjonalt sammensatt styringsgruppe med full innsikt i og kontroll over bruken av de 

økonomiske midlene. Dette er viktig for å kunne samordne kompetansesenterets aktivitet med 

andre parallelle nasjonale prosesser for revisjon av nasjonal veileder, utarbeidelse av 

nasjonale handlingsprogrammer, etablering av kvalitetsregister, utvikling av 

opplæringsprogram i gynekologisk kreft og fagutvikling for øvrig.  Styret i Norsk Forum for 

Gynekologisk Onkologi, som er et nasjonalt sammensatt, valgt organ med bred 

representasjon, bør stå for oppnevning av en slik styringsgruppe for kompetansesenteret.  



Utredning av behov for og fremtidig organisering av 
nasjonale kompetansetjenester innen nefropatologi.  

 
Rapport fra arbeidsgruppen satt ned av de regionale 

helseforetakene. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bodø 1.6.2009 
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1 Innledning 
 
1.1 Mandat 
Det vises til utsendt mandat fra Nasjonale tjenester samt ”Spesifisering av oppdrag i 
oppdragsdokumentet for 20089 om lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale 
kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten” i brev fra HOD 17.03.08 og Rundskriv I-
19/2003. 
 
Det resymeres kort at arbeidsgruppens oppgave ikke er å ta stilling til om den aktivitet som 
foregår ved Nasjonalt kompetansesenter for nefropatologi skal videreføres. Hovedformålet er 
å gi et beslutningsgrunnlag for å avgjøre om aktiviteten i kompetansesenteret i nåværende 
eller endret for skal videreføres som nasjonalt kompetansesenter i et femårs perspektiv. 
Arbeidsgruppen har fått konkrete spørsmål som skal besvares. 
 
1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 
Seksjonsoverlege Anne Kristine Fagerheim. Nyreseksjonen, medisinsk avdeling, 
Nordlandssykehuset HF Bodø (leder) 
Avdelingssjef Harald Aarset. Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olav HF 
Overlege dr. med. Anna Varberg Reisæter. Nyreavdelingen Rikshospitalet. 
Universitetssykehuset i Oslo HF 
Professor / overlege Bjarne M. Iversen, Medisinsk institutt, Universitetet i Bergen/Medisinsk 
avdeling Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF 
 
Universitetene har ikke oppnevnt noen egen representant. 
 
1.3 Gjennomføring 
Den korte tidsfristen for gjennomføringen av arbeidet har ikke tillatt noen bred gjennomgang 
og evaluering. Rapporten bygger på kjennskapet de enkelte medlemmene i arbeidsgruppen 
har til de nefrologiske og nefropatologiske miljøene i Norge. Arbeidsgruppen har gjennomført 
arbeidet via e-postkorrespondanse og har ikke hatt egne møter. 
 
 
2 Bakgrunn 
Kompetansesenteret inkluderer Det norske nyrebiopsiregisteret og drives i fellesskap av 
nyreseksjonen, Medisinsk avdeling og patologisk anatomisk avdeling, Haukeland 
Universitetssykehus. Nyrebiopsiregisteret ble etablert i 1988 og kompetansesenterstatus ble 
innvilget høsten 1995. Det norske nyrebiopsiregisteret/kompetansesenter i nefropatologi er en 
databank som registrerer alle nyrebiopsier fra native nyrer i Norge, 550 – 600 per år. 
Registreringsgraden dekker ca 90-95 % av alle biopsier tatt i Norge. Det norske 
nyrebiopsiregisteret er det største nyrebiopsiregisteret i verden.  Datasamlingen består av to 
deler, en klinisk del og en patologisk anatomisk del.  Driften ved nyrebiopsiregisteret består i 
å legge inn data i et Access 2003 program etter at pasientene har gitt en skriftlig tillatelse til at 
disse data kan lagres. Nyrebiopsien sendes inn til patologisk anatomisk avdeling og blir 
klassifisert etter gitte kriterier og klassifiseringen foregaes av en person. Dette gir følgelig en 
standardisert klassifisering. Registeret sender årlig ut rapporter om virksomheten.  
 
De nyremedisinske miljøene ved de ulike sykehusene i Helse Vest samt enkelte andre sykehus 
i landet som ikke selv har mulighet for diagnostikk, sender alle sine nyrebiopsier til vanlig 
diagnostikk til patologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus (275 – 300 per år) og 



disse blir da samtidig registrert i nyrebiopsiregisteret såfremt samtykke er innhentet.  Ved de 
øvrige sykehusene i landet gjør man selv nødvendig diagnostikk eller sender biopsiene til 
sykehus i egen region med nødvendig kompetanse. Deler av det histologiske materialet sendes 
da i tillegg til nyrebiopsiregisteret sammen med samtykkeskjema og kliniske opplysninger. 
 
Innen Oslo Universitetssykehus (OUS) mottar patologisk avdeling ved Rikshospitalet rundt 
220 biopsier fra native nyrer årlig og patologisk avdeling ved Ullevål sykehus rundt 100. 
Faglig diskusjon og støtte i forbindelse med denne diagnostikken ytes av patologer og 
nefrologer ved de respektive sykehus, slik at Rikshospitalet / Ullevål forestår dette overfor de 
fleste nyreavdelingene i Helse Sør-Øst.  Nyrepatologisk kompetanse er høy ved Haukeland 
Sykehus og OUS (Rikshospitalet/Ullevål). Ved Rikshospitalet er det flere pågående 
forskningsprosjekter innen nefropatologi. Av verktøy for dette ble det etablert kjernefasilitet 
for mikromatrise analyserhøsten 2002. 
I Helse Midt mottar patologisk avdeling ca 70 nyrebiopsier årlig. Ved Universitetssykehuset i 
Nord-Norge ca 30-40 årlig.  
 
Når det gjelder biopsi fra transplanterte nyrer blir disse i all hovedsak tatt og besvart ved 
Rikshospitalet. Disse inngår ikke i Det norske nyrebiopsiregisteret. Ved Rikshospitalet tas det 
ca 700 indikasjonsbiopsier årlig og fra 2009 i tillegg ca 450-500 protokollbiopsier årlig.    
 
 
3 Besvarelse konkrete spørsmål 
3.1 Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt kompetansesenter de 

siste tre år i forhold til:  
 
 A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

Kompetansesenteret har deltatt i kurs for nyreleger fra hele landet og har det siste året 
hatt ett basalkurs og to møter med internasjonal deltagelse.  
Et fåtall nyreleger har hospitert i kortere perioder ved kompetansesenteret.. 
Telekonferanser med Stavanger Universitetssykehus har vært drevet periodevis. 
Sentret har søkt om utstyr til digitalisering av nyrebiopsier, noe som vil gjøre denne 
virksomhet mye lettere. 
Kompetansesenteret har hatt opplæring av en patolog fra Tanzania i nyrepatologi, en 
ingeniør for opplæring i snitting av vev, farging og immunteknikk og en lege fra 
Tanzania har vært veiledet i nefropatologi for Ph. D ved senteret. 

  
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet) 
Denne virksomheten er ikke stor. Det kommer imidlertid månedlige henvendelser til 
senteret for klinisk hjelp og støtte og enkelte pasienter fra andre helseregioner har bedt 
om en ”second opinion” ved senteret. En del pasienter bruker kompetansesenteret/ 
nyrebiopsiregisterets webside for å få vite mer om sin sykdom 

 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

Det norske nyrebiopsiregisteret /kompetansesenteret har siste året økt sin aktivitet med 
at flere forskningsgrupper har startet på nye prosjekt.  Det er publisert to store arbeider 
vedrørende svangerskapsforgiftning og forekomst av nyresykdom der registerdata er 
koplet med data fra Medisinsk fødselsregister og Norsk nefrologiregister.   Det er også 
publisert arbeider vedrørende membranøs nefropati og kreftforekomst der registerdata 
er koplet opp mot Kreft registeret.  Se vedlagt publikasjonsliste (vedlegg 1) 



 
I samarbeid med medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus lagres data fra 
pasienter med Fabry sykdom i det norske nyrebiopsiregisteret.  Disse pasientene får en 
meget dyr behandling og re-biopsier sammen med klinisk vurdering gir en god styring 
av denne virksomheten. 
 
Senteret har eksperimentelt utviklet en rekke genteknikker til studier av nyrevev med 
tanke på behandling og prognose. Dette innbefatter micro-array undersøkelser. 
Det er søkt om penger til å etablere micro-array på nyrebiopsier med tanke på å høyne 
kvaliteten på diagnostikken samt øke den vitenskapelige virksomhet. Proteomics 
teknikk som kan gjøres på fiksert vev kan også bli etablert, men avhenger av økt 
økonomisk støtte. 
 
Registeret har under planlegging to nye undersøkelser. Den ene vil studere betydning 
av nyrebiopsi hos barn og den andre vil studere betydning av nyrebiopsi hos gamle. 
Dette vil gi informasjon om resursbruk og hva som terapeutisk kommer ut av denne 
virksomheten i disse to pasientgruppene. 

 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Kompetansesenteret utgir årlig en rapport der data fra nyrebiopsiregisteret presenteres. 
Av rapporten fremgår også data fra de ulike helseregionene og de ulike 
nyremedisinske sentrene. Selv om tallene blir små for de enkelte nyremedisinske 
sentrene, gir rapporten nyttig informasjon i kvalitetskontroll, for eksempel 
biopsihyppighet sammenlignet med øvrige sentre. 

 
3.2.  Behov for - og alternativer til - et nasjonalt kompetansesenter nå og i et femårs 

perspektiv 
Det er gruppens vurdering at Nasjonalt kompetansesenter for nefropatologi per i dag 
ikke fyller kriteriene for et kompetansesenter da det ikke i tilstrekkelig grad har drevet 
utadrettet virksomhet og metodeutvikling slik at det har bidratt til å utvikle og heve 
kvaliteten i en helhetlig behandlingskjede slik intensjonen er. Men patologisk 
avdelingen ved Haukeland drifter Det norske nyrebiopsiregisteret. Dette er et viktig 
vitenskapelig register og det er en nasjonal oppgave at registeret blir videreført.  
 
Utbygging og vedlikehold av et Nasjonalt kompetansesenter for nefropatologi kan 
styrke diagnostikk og forskning på native nyrer på landsbasis. Senteret er på vei inn i 
et generasjonsskifte og nye meget velkvalifiserte klinikere og patologer vil i løpet av 
noen år overta virksomheten ved senteret og dermed øke kvaliteten av virksomheten.  
Det norske nyrebiopsiregisteret er viktig for klinisk og epidemiologisk forskning innen 
nefropatologi og kan benyttes av hele det norske fagmiljøet. Faglig sterke patologiske 
og nefrologiske avdelinger ved Haukeland sykehus er nødvendige for samarbeid med 
og opprettholdelse av biopsiregisteret.   

 
I Norge i dag er de tre største avdelingene for nefropatologi; Haukeland sykehus, 
Rikshospitalet og Ullevål Sykehus. Rikshospitalet og Ullevål Sykehus er nå 
sammenslåtte til Oslo Universitetssykehus og besvarer ca 50 % av alle biopsier fra 
native nyrer i Norge. Avdeling for patologi ved Rikshospitalet besvarer i tillegg et 
stort antall nyretransplantatbiopsier årlig og fra 2009 vil antallet øke ytterligere pga 
innføring av protokollbiopsier.  Det er viktig at diagnostikk og forskning utvikles 
videre ved alle disse sykehusene. 



 
Vedlegg 1  
Publikasjonsliste Norsk kompetansesenter for nefropatologi (siste 3 år) 
 
Vikse, B.E., Irgens,L., Bostad, L. and Iversen B.M. Adverse perinatal outcome and later 
kidney disease in the mother. Jour. Amer. Soc Nephrology. 17: 837-845, 2006 Editorial 
comments. 
 
Bjørneklett, Rune ,  Vikse, Bjørn Egil Vikse , Svarstad E.,  Aasarød, K,  Bostad, L  
Langmark, F, and Iversen, BM. Long-Term Risk of Cancer in Membranous Nephropathy 
Patients. Amer. Jour. Kidney Diseases. Am J Kidney Dis. Sep; 50(3):396-403, 2007 
 
Vikse, Bjørn E., Irgens, L.M.,  Torbjørn Leivestad,  Hallan S Skjærvheim, R, and Iversen, 
BM. Low birth weight and risk for development of end stage renal disease  Jour. Amer. Soc  
Nephrology.  19: 151-157, 2008. This month’s highlights in the journal. 
 
Vikse BE, Irgens L, Leivestad T, Skjærven R and Iversen BM. Risk factors for end-stage 
renal failure after preeclampsi. New England Journal of Medicine, 359:800-809, 20 
 
Oqvist B, Brenner BM, Oliveira JP, Ortiz A, Schaefer R, Svarstad E, Wanner C, Zhang K, 
Warnock DG. 
Nephropathy in Fabry disease: the importance of early diagnosis and testing in high-risk 
populations. Nephrol Dial Transplant. 2009 Mar 16. [Epub ahead of print] 
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Behov for og fremtidig organisering av nasjonale 
kompetansetjenester for nevroendokrine svulster 

 
Arbeidsgruppe for nasjonalt kompetansesenter 
 
Leder:  Helge Waldum, gastroenterolog, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge 

Halfdan Sørbye, onkolog, Haukelad Universitetssykehus, Helse Vest 
Jørn Kjæve, gastrokirurg, Universitetet Nord Norge, Helse Nord 

            Espen Thiis-Evensen, gastroenterolog, Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst. 
 
Innhold 
 

1. Innledning 
 
2. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt kompetansesenter de siste tre 

år i forhold til:  
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere og deres pårørende (hele landet) 
C. Forskning, fag- og metodeutvikling.  
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

3. Oversikt over aktivitet ved de andre RHF. 

4. Behov og alternativer nå og i et femårs perspektiv 
A. Hvilke konkrete oppgaver er det størst behov for at et nasjonalt kompetansesenter ivaretar for 

landet som helhet? 
B. Hvordan vil behovet for tjenester utvikle seg sett i et femårs perspektiv (bl.a. på bakgrunn av 

aktuelle pasientgruppers størrelse, faglig utvikling, forventet kompetanseutvikling i alle 
RHF)? 

C. Hva er de viktigste forhold ved dagens drift som bør endres for at senteret skal fungere i 
henhold til HODs kriterier, og gi et mest mulig likeverdig tilbud til aktuelle brukere over hele 
landet? 

5. Hvilken rolle bør den nasjonale interessegruppe spille i fremtiden 
 
6. Konklusjon 
 

1. Innledning 
Nevroendokrine svulster (NET) utgår fra nevroendokrine celler som finnes spredt mellom de øvrige cellene 
i de fleste epitel. Nevroendokrine gastrointestinale svulster er en relativt sjelden kreftform. I Norge oppstår 
det årlig 150-250 nye tilfeller. Langtidsoverlevelsen for de fleste av disse pasientene er god, ca. 70 % av 
pasientene med middels og høyt differensierte nevroendokrine svulster vil være i live 5 år etter diagnose. 
Således er prevalensen langt høyere enn insidensen og det er relativt mange pasienter som trenger 
behandling og oppfølging. 
Både utredningen, de kirurgiske prinsippene for behandling, valg av medisinsk/ onkologisk behandling 
samt lengden på oppfølging skiller seg til dels vesentlig fra de fleste andre kreftsykdommer. For å gi 
pasientene riktig behandling og oppfølging trengs innsats fra en rekke fagfelt, hovedsakelig; 
gastroenterologer, kirurger, onkologer, radiologer/ intervensjonsradiologer, patologer, nukleærmedisinere, 
spesialister i klinisk kjemi og sykepleiere. 
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2. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt kompetansesenter de 
siste tre år. 
 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Kompetansesenteret (KS) har de siste årene hatt en økende pågang fra helsepersonell, hovedsakelig fra 
leger, som ber om råd. Per uke mottar sentret mellom fire - åtte henvendelser per telefon, e-post eller brev 
hvor man ber om hjelp i pasientsaker. Alle spørsmål blir besvart. 
 
Kompetansesenteret har laget en oversikt over NE svulster, symptomer, utredning, behandling, prognose, 
som ligger på KS hjemmeside (1). Denne informasjonen er rettet mot både helsepersonell og pasienter 
Kompetansesenteret har, sammen med samarbeidspartnere i behandling av denne pasientgruppen ved eget 
HF, forfattet et meget omfattende kapittel om diagnostikk og behandling av kreft i Oncolex, et 
oppslagsverk for onkologisk helsepersonell drevet av Oslo universitetssykehus HF (2). Her finnes 
bakgrunnstekster og oppdaterte prosedyrer innen diagnostikk og behandling. 
 
Kompetansesenteret har de tre siste årene arrangert to dagsseminarer om nevroendokrine svulster rettet mot 
helsepersonell, sist 27. mars 2009. Videre har leger fra KS holdt foredrag om nevroendokrine svulster på 
kveldsmøter for leger, sist ved Universitetssykehuset i Stavanger 12. mars og ved Norsk selskap for 
nukleærmedisin og molekylær avbildnings årsmøte 18. april. For å nå flere har KS lagt mye arbeid i et 
informasjonshefte om nevroendokrine svulster som dekker de fleste sider ved utredning, behandling og 
oppfølging av denne pasientkategorien (3). Sykepleiere fra KS har informert om og delt ut brosjyren ved de 
gastromedisinske, gastrokirurgiske og onkologiske avdelinger ved St. Olavs Hospital, Haukeland 
universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, Ullevål universitetssykehus, og 
Akershus universitetssykehus. Videre er heftet sendt ut til ca. ti andre sykehus og enkelte fastlegekontor. 
Heftet finnes også nedlastbart på KS hjemmeside (1). 
 
Sykepleiere ved KS forfatter nå kapittelet om nevroendokrine svulster i læreboken ”Klinisk sykepleie” som 
brukes i grunnutdanningen i sykepleie. 
Kompetansesenteret ønsker å kunne nå ut til flere leger for å informere om de spesielle forhold ved 
diagnostikk, behandling og ikke minst oppfølging av denne pasientgruppen. Erfaringsmessig møter få leger 
opp på dagsseminarer og kveldsforedrag. Det planlegges derfor å skrive en oversiktsartikkel i Tidsskrift for 
Den norske lægeforening i håp om å nå flere. 
     
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet) 
Kommpetansesenteret får ukentlig to - fire henvendelser i form av telefoner, brev og e-post fra pasienter og 
pårørende til pasienter som behandles ved andre sykehus. For å kunne gi et utfyllende informasjonstilbud 
til pasienter og deres pårørende er det forfattet et informasjonshefte rettet mot pasienter og pårørende som 
grundig tar for seg symptomer, utredning, behandling og oppfølging ved nevroendokrin kreftsykdom (4). 
Heftet er distribuert til de samme sykehus og fastlegekontorer som heftet rettet mot helsepersonell (se 
ovenfor). Heftet kan også lastes ned fra KS hjemmeside (1). Videre inneholder KS hjemmeside også mer 
kortfattet informasjon til pasienter og pårørende (1). 

Kompetansesenteret har utformet og oppdaterer jevnlig informasjonen som finnes på Kreftforeningens 
hjemmeside om nevroendokrin kreft (5). KS arrangerer sammen med Kreftforeningen ett - to årlige 
seksdagers kurs for pasienter og pårørende ved Montebello-senteret (6). Personell fra KS inviterer pasienter 
med nevroendokrin kreft, deltar som gruppeledere og støttepersonell og holder foredrag under kurset.   
Pasientorganisasjonen for pasienter med nevroendokrin kreft, CarciNor, driver et utstrakt arbeid for 
pasientgruppen og når svært mange. KS samarbeider tett med CarciNor. KS har utformet informasjonen 
om nevroendokrin kreft på deres hjemmeside (7). Vi deltar på CarciNors møter flere ganger per år med 
foredragsholdere, sist på deres årsmøte 27. mars i år. Vi har vært rådgivere i informasjonskampanjen 
CarciNor i 2008 har drevet overfor leger. Det har vært publisert informasjon i Tidsskrift for Den norske 
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lægeforening og det er sendt ut brev med informasjonsbrosjyre til ca 4500 fastleger. KS gir råd til CarciNor 
i enkeltsaker når pasienter henvender seg til direkte til CarciNor med sine sykdomsrelaterte problemer. 
Sentret mener at den utadrettede kontakt med pasienter og pårørende er tilfredsstillende. 
 
 

C. Forskning, fag- og metodeutvikling 
Forskning:  
Kompetansesenteret har for tiden to doktorgradsstipendiater, en sykepleier som startet sitt arbeid sommeren 
2005 samt en lege som startet sitt arbeid i august 2006. Arbeidet til sykepleieren er relatert til livskvalitet 
og mestringsstrategier hos pasienter med nevroendokrine svulster. En artikkel er akseptert for publikasjon 
og to er under bearbeiding. Doktorgradsarbeidet er planlagt innlevert for vurdering våren 2010.  
 
Samarbeidspartnere om prosjektet er Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Institutt for 
sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo samt University of California, San Francisco. 
Arbeidet til legen er fokusert på epidemiologi og behandlingseffekter, fibrosetilstander og hjerteklaffefeil 
ved nevroendokrine tynntarmssvulster.  
Arbeidet som er basert på studier av våre pasienter er et samarbeid med følgende fagmiljøer ved det RH: 
Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for indremedisinsk forskning,  
Seksjon for immunologi og infeksjonssykdommer, Institutt for patologi, dessuten Kreftregisteret.  
Flere artikler er innsendt internasjonale tidsskrifter for vurdering, Doktorgradsarbeidet er planlagt innlevert 
for vurdering sommeren 2009. Etter denne stipendiaten er det planlagt å engasjere en ny stipendiat, dette 
avhenger av hvorvidt KS får fortsette og finansieringen dette måtte medføre. 
Foruten prosjekter i doktorgradsarbeider pågår studier der malignitetspoensialet (bedømt ut fra 
proliferasjonsindeks) sammenlignes mellom primær tumor og metastaser. Resultatene vil ha betydning for 
behandlingsvalg.  
Videre samarbeider KS med Kreftregisteret med å kvalitetssikre registreringen av nevroendokrine svulster i 
Kreftregisterets database. Dette arbeidet har medført at en nå har fullstendige data over forekomst av 
nevroendokrine svulster de siste 15 år. Dette er under bearbeiding med tanke på publisering.  
Det er grunn til å tro at pasienter med NET har øket sjanse for å få andre krefttyper. Kunnskap om dette vil 
være viktig i tolking og utredning av NET-pasienters symptomer.  
Per i dag er det let å tillegge symptomer den allerede påviste NET. Dette samarbeid er basert på 
pasientdatabase ved KS og gjøres i samarbeid med Kreftregisteret. Videre vurderes forløp, behandling og 
prognostiske faktorer hos pasienter med nevroendokrine pancreassvulster.  
Sammen med doktorgradsstipendiat ved Gastrokirurgisk avdeling vurderer en også kirurgisk intervensjon, 
og hvilken betydning intervensjons type har for prognose. 
 
Fag- og metodeutvikling: 
Kompetansesenteret deltar i regi av den nordiske samarbeidsgruppen fro nevroendokrine svulster i 
legemiddelutprøvninger, for tiden en studie med pegylert interferon. Kompetansesenteret arbeider sammen 
med Norsk nevroendokrin tumorgruppe med å implementere peptid reseptor radionuklid behandling 
(PRRT) ved Rikshospitalet.  
Denne behandlingen er så langt den mest lovende behandling som kan gis undergrupper av pasienter med 
nevroendokrine svulster. Per i dag sendes pasienter til utlandet for å få denne behandlingen. Representanter 
fra KS og Nukleærmedisinsk avdeling, Rikshospitalet har vært på hospitantbesøk ved Akademiska 
sjukhuset Uppsala for å studere metoden. 
 
Det arbeides også med å innføre PET-undersøkelser med traceren 68Gallium ved nukleærmedisinsk 
avdeling i løpet av 2009. Denne traceren er mer følsom for nevroendokrine svulster og vil bedre evnen til å 
påvise nevroendokrint tumorvev. Per i dag finner vi ikke primærtumor hos 10 % av våre pasienter. 
Utgangspunkt for denne krefttypen er viktig i valg av terapi og innføringen av denne metoden vil bedre 
kvaliteten på vår billeddiagnostikk.  
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På ukentlige formaliserte samarbeidsmøter med kirurger og intervensjonsradiologer diskuteres behandling 
og oppfølging av pasienter. Særlig legges det vekt på nye behandlingsprinsipper og implementering av 
disse.   
Per i dag har KS ikke kapasitet til å starte flere forskningsprosjekter. En ser det som ønskelig i tiden 
fremover å samarbeide mer med nevroendokrint interesserte miljøer i andre RHF-er om 
forskningsprosjekter og fag- og metodeutvikling. Dette vil prioriteres dersom det blir frigjort 
forskningskapasitet.  
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling 
Foruten forskning som også inneholder komponenter av kvalitetskontroll/ kvalitetsutvikling, registres alle 
pasienter i en godkjent database. Ved hjelp av denne, og personen som er ansatt som forskerstøtte i 50 % 
stilling ved KS, registreres effekten av behandling på levetid, biologiske aspekter ved svulster etc. for å 
vurdere effekten av behandlingen sammenliknet med resultatene fra utenlandske miljøer.  
Det er ønskelig å samkjøre diagnostikk, behandling og oppfølging av nevroendokrine svulster med 
avdelinger som har regionsansvaret for denne svulsttypen i de andre RHF. Det er planlagt å utarbeide egne 
nordiske retningslinjer for dette ila. 2009. Forrige nordiske retningslinjer, der KS deltok, ble publisert i 
2004.  

1. Hjemmeside nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster: 
www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/klinikkene/enhet?p_doc_id=32692&p_dim
_id=44488 

2. Oncolex; www.oncolex.no/Nevroendokrine.aspx 
3. Informasjonshefte rettet mot helsepersonell: 

www.rikshospitalet.no/iKnowBase/Content/431829/helsepersonellbrosjyre-FINAL-web.pdf 
4. Informasjonshefte rettet mot pasienter: 

www.rikshospitalet.no/iKnowBase/Content/431830/pasientbrosjyre-FINAL-web.pdf 
5. Kreftforeningens hjemmeside: 

www.kreftforeningen.no/portal/page?_pageid=35,3018&_dad=portal&_schema=PORTAL&
navigation1_parentItemId=2448&navigation2_parentItemId=2448&navigation2_selectedIte
mId=2017&_piref35_3023_35_3018_3018.sectionId=299 

6. Montebello-senteret: www.montebello-senteret.no/files/Kursplan-2009-web.pdf 
7. CarciNors hjemmeside: www.carcinor.no/sider.php?ss_id=26 

 
3. Oversikt over tilbud og aktivitet ved de andre RHF. 
Bergen 
 
Medisinsk behandling:  
Utredning og initial behandling av NET (nevroendokrine svulster) skjer ved medisinsk og kirurgisk 
avdeling.  Medisinsk avdeling har spesialkompetanse på EUS (endoskopisk ultralyd) og MEN-1 (multippel 
endokrin neoplasi) problematikken.  
Nye NET tilfeller diskuteres på de ukentlige multidisiplinære GI møter mellom onkologer og kirurger. 
All oppfølgning etter radikal kirurgi og behandling av metastatisk sykdom skjer ved kreftavdeling.  
 
Kreftavdelingen har dette som et satsingsfelt og det er tre overleger ved kreftavdeling med ansvar for disse 
pasienter. Der er egen spesialsykepleier med ansvar for alle NET pasienter ved avdelingen. Der er en 
erfaren overlege ved Røntgenavdelingen som utfører alle leveremboliseringen. Avdelingen innehar en 
sentral rolle i Nordisk Nevroendokrin Tumor Gruppe. 
PET senteret starter i mai 2009 opp med de første pasientundersøkelser. Man har søkt om midler til å starte 
opp med Gallium68- DOTATOC PET for diagnostisering av NET. PET senteret har høyt på 
prioriteringslisten sin oppstart av Peptid Reseptor Radionukleid Terapi (PRRT). 
 
NET forskningsaktivitet:  



  5

Medisinsk avdelingen har prosjekter orientert mot MEN-1 og EUS (8-9). Kreftavdelingen har fokusert på 
kliniske NET studier. Avdelingen er norsk koordinator i den nordiske NNTG initierte PEG-intron studien 
på karsinoider.  
Avdelingen har i samarbeid med Uppsala gruppen en studie på to-linjers kjemoterapi med temozolamide 
og capecitabine ved lite differensierte NET (PDEC). MGMT analysene i denne studien gjøres i Bergen som 
har etablert denne metoden. Avdelingen har initiert og leder en retrospektive stor skandinavisk studie ved 
kjemoterapi ved lite differensierte NET. Studien har tolv medvirkende sentra og vil utgjøre ca 150 
pasienter. Der vil bli innsamlet vevsblokker fra pasientene for reklassifisering og molekylær diagnostiske 
undersøkelser. Avdelingen er norsk koordinator og ett av to sentra i Norge for FIRM-ACT studien ved 
metastatisk binyrebarkkarsinom. 
Etablering av Ga-PET og PRRT ved PET senteret vil muliggjøre deltakelse i nuklearmedisinske studier ved 
NET. 
Bergens behov og nytte for kompetansen ved RH:  
Avdelingen har to ganger siste året sendt pasienter med NET til leverembolisering ved RH. Begge 
pasienter ble vurdert som for risikable for embolisering i NNTG, men RH har gjennomført dette med gode 
kliniske resultat.  
Man håper at RH vil få etablert det første senteret i Norge med PRRT.  
Avdelingen bruker pasientbøkene utarbeidet av RH. 
 

1. Histidine decarboxylase, a pyridoxal phosphate-dependent enzyme, is an 
autoantigen of gastric enterochromaffin-like cells. Sköldberg F, Portela-Gomes GM, 
Grimelius L, Nilsson G, Perheentupa J, Betterle C, Husebye ES, Gustafsson J, 
Rönnblom A, Rorsman F, Kämpe O. J Clin Endocrinol Metab. 2003 
Apr;88(4):1445-52 

2. Endoscopic ultrasonography for preoperative diagnosis and localization of 
insulinomas. Nesje LB, Varhaug JE, Husebye ES, Odegaard S. Scand J 
Gastroenterol. 2002 Jun;37(6):732-7 

 

Trondheim 
Klinikk 
Ved St. Olavs Hospital har en i vel 20 år arbeidet med kromogranin A som tumormarkør for NE 
svulster. Man har bidratt til å øke forståelsen for denne markøren og derigjennom med enkle midler 
(kombinasjon med bestemmelse av gastrin, fastende blodprøve og eventuelt med et enkelt 
prøvemåltid) kunnet gjøre testen til både en sensitiv og spesifikk test for NE svulster.  
 
Neste punkt i utredningen av NE svulster er CT thorax/abdomen/bekken og endoskopi av 
gatrontestinaltraktus inkludert kapselendoskopi og ballongendoskopi av tynntarm, felt der vi har 
god ekspertise. Endoskopisk ultralydundersøkelse (EUS) gjøres også når det er mistanke om 
duodenal eller pankreas NE svulst, men foreløpig har vi ikke kommet i gang med EUS-ledet 
biopsering. 
Octerotidscintigrafi gjøres rutinemessig. Ved Avdeling for fordøyelse og leversykdommer(AFL) 
har en oppretthold syresekresjons undersøkelser (diagnostikk av gastrinomer). 
 
I behandlingen er kirurgi sentralt. Våre kirurger utfører kirurgi med tanke på fjerning av primær 
tumor, tilgrensende lymfeknutemetastaser og leverreseksjoner når det er aktuelt.  
 
Levertransplantasjoner som en sjelden gang kan være aktuelt gjøres ikke hos oss, og de få 
pasientene som det er aktuelt på (ikke metastaser utenom leveren) sendes til Rikshospitalet. 
Klaffekirurgi ved karsinoid hjertesykdom gjøres hos oss. Behandling med somatostatin analoger og 
interferon gjøres ved AFL og kreftavdelingen, mens kretavdlingen tar seg cytotokisk behandling. 
Leverembolisering har lenge vært en del at tilbudet ved ikke resektable og omfattende 
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levermetastaser. Vi gjør ikke radioaktive leveremboliseringer og PET-scan har vi ikke tilgang til. 
Ved behov har vi sendt slike pasienter til Akademiska sjukhuset, Uppsala. 
 
Forskning 
Nevroendokrinologi er hovedsatsningsområde for gastroenterologisk basalforskning og 
translasjonsforskning ved NTNU og St. Olavs Hospital. Denne aktiviteten foregår innenfor 
laboratoriearealer tilhørende Institutt for kreftforskning og molekylær medisin og innen 
pasientarealene ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, St. Olavs Hospital.  
 
Forskningsgruppen har også tilgang til en meget god avdeling for komparativ medisin med 
muligheter omtrent alle typer dyrestudier. Langtids dyrestudier med henblikk på utvikling av NE 
svulster har vært utført ved enheten i mer enn 20 år. Gruppen har en meget erfaren og dyktig stab 
av teknisk personale, og til enhver tid stipendiater som arbeider innen feltet. Det er meget godt 
samarbeid mellom NTNU og St. Olavs Hospital med til dels overlappende stillinger.  
 
Laboratoriearealene er meget godt utstyrt med alle muligheter til hormonmålinger (RIA og 
ELISA), celledyrkningsfaciliteter, utstyr til celleseparasjon og histologi, mikrodisseksjon av alle 
typer materiale, og har en omfattende utstyrspark til alle aktuelle former molekylære undersøkelser.  
I tillegg administrerer forskningsgruppen en av tre serviceenheter for mikroarrayanalyse i Norge, 
med adgang til det mest oppdatert utstyr og teknikker for genutrykkanalyse, mikro RNA-analyse, 
metyleringsassay etc.: samt genomvariabilitetsstudier i form av SNP-analyse.  
Til dette hører en aktiv og svært god bioinformatikkenhet som i tillegg har arbeidet med utvikling 
av dataverktøy for mangedimensjonale måleresultater. 
 
I løpet av de siste to år har en utviklet et nært samarbeid med Yale, New Haven. Overlege Bjørn 
Gustafsson har vært der i knapt 18 mnd og assistentlege (konstituert B-gren) Øyvind Hauso var der 
i fire måneder. Dette samarbeidet har resultert i en rekke publikasjoner og styrket vår kompetanse 
innen feltet nevroendokrinologi både klinisk og basalt. 
 
I løpet av 25 år har man i Trondheim produsert sytten doktorgrader og publisert 239 vitenskapelige 
arbeider innen feltet nevroendokrin fysiologi, patofysiologi og NE cellenes rolle i tumorigenese, 
inkludert karsinogenese. Det har vært et kontinuerlig samspill mellom eksperimentell og klinisk 
forskning. I Trondheim ble den funksjonelle regulertingen av ECL cellen i ventrikkelen beskrevet i 
detalj. På mange vis er ECL cellen den NE celle som en kjenner best til hva gjelder regulering.  
 
Den nære sammenhengen mellom regulering av funksjon og proliferasjon ble vist, og 
sammenhengen mellom vekststimulering og tumordannelse ble demonstrert i mange 
sammenhenger.  
 
Resultatene fra dyreforsøk med utvikling av svulster ble også vist å gjelde for menneske.  
Med bakgrunn i gastrins dominerende rolle i vekstreguleringen av ECL cellen og svulstdannelsen 
fra denne cellen, ble det fra trondheimsmiljøet tidlig advart mot for kraftig syrehemning som gir 
sekundær hypergastrinemi. Nylig viste en dansk studie at friske personer som gis behandling med 
de kraftigste syrehemmerne får dyspepsi nå de slutter med denne behandlingen.  
Dette skyldes ”rebound hypersekresjon” som først ble beskrevet i Trondheim og som er betinget i 
en økning i ECL celle massen sekundært til hypergastrinemien.  
 
Dette illustrerer betydningen av god basal kunnskap for å kunne ta riktige kliniske beslutninger 
samt hvor viktig NE cellene er i funksjonsreguleringen. 
 
 
Doktorgrader innen nevroendokrinologi ved NTNU 
 



  7

• Professor Per Martin Kleveland, overlege Avdeling for fordøyelses- og 
leversykdommer, 1986: Studies on gastrin 

• Professor, Arne K. Sandvik, overlege Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, 
1988: Rat gastric histamine 

• Professor, Eiliv Brenna, klinkksjef Medisinske klinikk, 1992: Regulation of function 
and growth of the oxyntic mucosa 

• Professor Unni Syversen, overlege Endokrinologisk avdeling,1994: Chromogranin A 
– physiological and clinical role 

• Førsteamanuensis Anders Angelsen, overlege Uologisk avdeling: Neuroendocrine 
cells in human prostatic carcinomas and the prostatic complex of rat, guinea pig, cat 
and dog 

• Førsteamanuensis, avdelingsoverlege Nasjonalt senter for avansert kirurgi. Ronald 
Mårvik, 1999: Pharmacological, physiological and pathophysiological studies on 
isolated stomachs 

• Førsteamaniensis II Gunnar Qvigstad, overlege Avdeling for fordøyelses- og 
leversykdommer, 2000: Consequences of hypergastrinemia in man 

• Guanglin Cui, 2001: Functional aspects of the ECL cell in rodents 
• Førsteamanuensis Ingunn Bakke, 2002: Mechanisms and consequences of 

peroxisome proliferator-induced hyperfunction of the rat gastrin-producing cell 
• Førsteamaniensis II Tom Chr. Martinsen, overlege Avdeling for fordøyelses- og 

leversykdommer, 2003: The impact of gastrin and gastric acidity 
• Reidar Fossmark, konstituert overlege Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, 

2004: Gastric cancer in Japanese cotton rats 
• Bjørn Gustafsson, overlege Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, 2005: The 

serotonin producing enterochromaffin cell, and effects of hyperserotoninemia on 
heart and bone 

• Vidar Fykse, overlege Orkdal,2005: Somatostatin and the stomach  
• Sveinung Sørhaug, overlege, Klinikk for lunge og arbeidsmedisin, 2007: The 

pulmonary neuroendocrine system 
• Øyvind Hauso, assistentlege (konst. B-gren) 2009: Neuroendocrine aspects of 

physiology and disease 
• Karin Bakkelund. The role of the ECL cell in human and rodent gastric 

carcinogenesis (Innlevering august 2009) 
• Constantin Jianu, overlege Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, Methods to 

improve specificity of chromogran A in the diagnosis of neuroendocrine tumours. 
Forventet innlevering sommeren 2010. 

• Professor Helge L. Waldum, avdelingsoverlege, Avdeling for fordøyelses- og 
leversykdommer, tok i tillegg sin andre doktorgrad ved Hôpital Bichat, Paris, i 1993: 
La cellule enterochromaffinlike (ECL) - une cellule clé de la muqueuse gastrique 

 
 
 
 
Publikasjoner St. Olavs Hospital/Det medisinske fakultet, NTNU –  
Nevroendokrinologi 2008 
 

1. Tsolakis AV, Stridsberg M, Grimelius L, Cortela-Gomez GM, Falkmer SE, Waldum 
HL, Jansson ET. Grehlin immunoreactive cells in gastric endocrine tumors and the 
relation to plasma grehlin concentration. J Clin Gastroenterol; 2008:42: 381-388 

2. Fossmark R, Jianu CJ, Martinsen TC, Qvigstad G, Syversen U, Waldum HL. Fundic 
gland polyps induced by proton pump inhibiton are not related to hypergastrinemia 
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and serum chromogranin A is affected by meals. Scand J Gastroenterol 2008; 35; 
20-24 

3. Fossmark R, Qvigstad G, Waldum HL. Gastric cancer: Animal studies on the risk of 
hypoacidity and hypergastrinemia. World J Gastroenterol 2008; 21: 1646-1651 

4. Qvigstad G, Kolbjørnsen Ø, Skanche E, Waldum HL. Gastric neuroendocrine 
carcinomas associated with atrophic gastritis in the Norwegian Lundehund (“puffin 
dog”). J Comp Pathol 2008; 139: 194-201 

5. Sørhaug S, Steinshamn S, Munkvold B, Waldum HL. Release of neuroendocrine 
products in the pulmonary circulation during intermittent hypoxia in isolated rat 
lung. Respir Physiol Neurobiol 2008.2008; 162: 1-7  

6. Hauso Ø, Gustafsson BI, Kidd M, Waldum HL, Drozdov I, Chan AKC, Modlin IM. 
Neuroendocrine tumor epidemiology: Contrasting Norway and North America. 
Cancer 2008; 113: 2655-64 

7. Nørsett KG, Laegereid A, Kusnierczyk W, Langaas M, Ylving S, Fossmark R, 
Myhre S, Falkmer S, Waldum HL, Sandvik AK. Changes in.gene expression of 
gastric mucosa during therapeutic acid inhibition. Eur J Gastroenterol Hepatol 2008, 
20, 613-623 

8. Waldum HL, Sandvik AK, Brenna E, Fossmark R, Qvigstad G, Soga J. 
Classification of tumours. J Exp & Clin Cancer Res 2008; 27: 70 

9. Li Z, Liu J, Tang F, Liu Y, Waldum HL, Cui G. The expression of non- mast cell 
histidine decarboxylase in the tumor associatedmicrovessels in human esophageal 
squamous cell carcinoma. APMIS 2008; 116: 1034-1042 

10. Gustafsson BI, Kidd M, Modlin IM. Neuroendocrine tumors of the Diffuse 
Neuroendocrine System. Curr Opin Oncol 2008; Jan; 20(1):1-12 

11. Gustafsson BI, Kidd M, Chan A, Malfertheiner MV, Modlin IM. Bronchopulmonary 
neuroendocrine tumors. Cancer. 2008; Jul 1; 113(1):5-21 

12. Gustafsson BI, Hauso O, Drozdov I, Kidd M, Modlin IM. Carcinoid Heart Disease. 
Int J of Cardiology 2008; Jun 18. [Epub ahead of print] 

13. Kidd M, Modlin I, Gustafsson BI, et al.: The luminal regulation of normal and 
neoplastic EC cell serotonin release is mediated by bile salts, amines, tastants and 
olfactants. Am J Physiol 2008; Aug; 295(2):G260-72 

14. Kidd M, Gustafsson BI, Drozdov I, Modlin IM. IL1b- and LPS-induced serotonin 
secretion is increased in EC cells derived from Crohn's disease. Neurogastroenterol 
Motil 2009 Apr; 21(4): 439-50. Epub 2008 Oct 25 

15. Modlin IM. Kidd M, Siddique L, Drozdov I, Gustafsson BI. Pharmacotherapy for 
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Nevroendokrine svulster i regionen blir i hovedsak behandlet ved UNN. 
Pasientene blir utredet enten ved gastrokirurgisk eller gastromedisinsk avdeling. 
De har hver torsdag et felles kreftmøte med røntgenlege, kreftlege, patolog, gastrokirurg og evt 
gastromedisiner hvis nevroendokrine svulster skal vurderes. 
Gastromedisinsk avdeling ved Jon Florholmen er ansvarlig for oppfølging av pasientene også etter 
kirurgisk behandling.  
Utredning:  
Immunhistokjemi og evt hormonutrednnig blir analysert i Trondheim/Oslo. I øvrig gjøres all radiologisk 
utredning ved UNN som inkluderer CT, ved pankreassvulster endoskopisk ultralyd og evt 
octreoeotidscintigrafi. Som kjent er PET scan med 18FDG lite aktuell ved nevroendokrine svulster og 
gjøres ikke. Patologene gjør immunhistokjemi og bestemmer proliferasjonsindex/Ki67 mht evt 
cytostatikabehandling. 
Behandling:  
En utfører reseksjon av primærtumor ved UNN. Ved svulster i hale/corpus av pankreas blir dette primært 
forsøkt gjort laparoskopisk. Ved store primærsvulster i pankreas gjøres evt reseksjon av vena porta. Ved 
metastasert sykdom blir dette vurdert i plenum. Gastromedisin forestår behandling med hormonanalog og 
evt Interferon. Kreftavdelingen administrerer cytostatikabehandling. 
Behandling av levermetastaser inkluderer foruten medikamentell behandling, reseksjon, arteriell 
embolisering og radiofrekvensablasjon. Reseksjon er aktuelt hvis 90 % av tumorbyrden kan fjernes. Den 
eneste behandling som ikke utføres er radionulcleotidbehandnling. 
Forskning:  
Gastromedisinsk behandling har startet/planlagt forskning innenfor molekykærbiologi, men de har ikke 
publisert noe. 
 

4. Behov nå og i et femårs perspektiv 
Hvilke konkrete oppgaver er det da størst behov for at et nasjonalt kompetansesenter ivaretar for 
landet som helhet? 
Behandlingstilbudet som gis ved regionsykehusene som har det formelle ansvaret for denne 
pasientgruppen er godt.  
Det største behovet er å sikre at pasienter som utredes og behandles ved lokalsykehus får den beste 
behandling og omsorg. Således er det nødvendig med stadig informasjon om svulsttypen til disse 
sykehus.  
I informasjonen er det også viktig å understreke at behandlingen av pasientgruppen er til dels 
komplisert og at regionsykehusene kan påta seg denne oppgaven, evt. komme med fortløpende råd 
overfor lokalsykehuset.   
Hvordan vil behovet for tjenester utvikle seg sett i et femårs perspektiv? 
Siden 1970 er den årlige insidens i USA / Europa økt med 400%. Mye av denne økningen skyldes 
bedret diagnostikk. Frem til 2020 er det anslått en økning på ytterligere 20-40%.  
Det finnes per i dag ikke gode tall fra Norge på dette temaet. Det kommer stadig flere 
behandlingsalternativer i form biologiske medikamenter. Dette sammen med økende bruk av peptid 
reseptor radionukleid terapier (PRRT) medførere at pasientenes prognose stadig bedres. Således vil 
det bli et økende behov for til dels kompliserte behandlinger og omsorg for stadig flere pasienter. 
Dette vil stille stadig økende krav til behandler og omsorgsapparat. For å heve kompetansen i 
landet i takt med økende krav vil man trenge et Nasjonalt kompetansesenter. 
Hva er de viktigste forhold ved dagens drift som bør endres for at senteret skal fungere i henhold 
til HODs kriterier, og gi et mest mulig likeverdig tilbud til aktuelle brukere over hele landet? 
Det bør drives ennå mer utadrettet virksomhet med sikte på å spre kompetanse til lokalsykehus for 
å sikre best mulig behandling og omsorg til pasientgruppen. Forskningssamarbeid med de andre 
RHF bør økes. 

5. Hvilken rolle bør den nasjonale interessegruppe spille i fremtiden 
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Interessegruppe for nevroendokrine svulster; Norsk nevroendokrin tumorgruppe, er relativt lite 
aktiv. Siste 10 år har det ikke vært fullført noen forskningsprosjekter i regi av denne gruppen.  
De siste to år har gruppen hatt et møte. Det møtte da frem åtte personer, hovedsakelig yngre leger 
som var nysgjerrige på temaet og få av de ressurspersonene som bør være i en interessegruppe. 
Interessegruppen utgav i 2003 heftet ”Neuroendokrine svulster- En veiledning til diagnostikk og 
behandling”. Dette er det siste faglige utspill fra interessegruppen.  
De siste tre årene har det vært arbeidet med en revisjon.  
Når, og om denne vil bli utgitt, er usikkert. At denne gruppen i overskuelig fremtid vil kunne overta 
oppgavene som Nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster per i dag ivaretar er lite 
sannsynlig. 
 
6. Konklusjon 
 
Nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster driver i dag et utstrakt informasjonsarbeid 
overfor pasienter, pårørende og helsepersonell. Det utadrettede arbeid mot helsepersonell kan økes 
ytterligere. Kompetansesenteret driver også aktivt kvalitetssikring av pasientbehandling og omsorg 
via eget pasientregister. Man arbeider også aktivt for å innføre nye billeddiagnostiske metoder og 
nye behandlingsformer. Det drives også forskning, denne kan med fordel økes, særlig i samarbeid 
med avdelinger ved andre RHF.  
Spesielt skal nevnes at man ved St. Olavs hospital har tung forskningskompetanse innen feltet- 
både i basalt og klinisk, og som bør trekkes inn i et forskningssamarbeid med KS.  
Forskningsmiljøet i Trondheim, i kraft av sin dominerende tyngde, bør gis separat økonomisk 
støtte i forbindelse med fortsatt tildeling til KS for nevroendokrine svulster. I overskuelig fremtid 
vil den nasjonale interessegruppen for nevroendokrine svulster ikke kunne dekke de nasjonale 
kompetansefunksjonene som i dag dekkes av kompetansesenteret. 
 
Punktvis konklusjon: 
 

1. Det er i overskuelig fremtid behov for et nasjonalt kompetansesenter gitt de spesielle 
forhold ved utredning, behandling og oppfølging av nevroendokrine svuslter og et 
kontinuerlig behov for å spre kunnskap for å sikre pasientene lik behandling i alle deler av 
landet. 

2. Spesialfunksjoner i utredning og behandling av pasienter med nevroendokrine svulster som 
Gallium-PET og radioisotop reseptor terapi bør utvikles ved nåværende kompetansesenter 
som bør opprettholdes. 

3. Forskning rundt disse sykdommene bør drives på alle regionsykehusene, men  
St. Olav’s Hospital og kompetansesentret ved Rikshospitalet bør prioriteres.  
Som ledd i kompetanseutviklingen i Norge på dette feltet bør forskningsdelen av de 
økonomiske midlene som følger kompetansesenteret deles mellom Rikshospitalet og  
St. Olav’s Hospital som således begge blir formelle deler av det videre kompetansesenter. 

 
 
 
 
11. mai 2009 
 
Trondheim                 Oslo                                   Bergen                  Tromsø  
Helge L. Waldum      Espen Thiis-Evensen       Halfdan Sørbye      Jakob Kjæve 
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Evaluering av NMR spekroskopi, Helse Midt-Norge 

Fra Arbeidsgruppe for nasjonalt kompetansesenter for klinisk MR-

spektroskopi, Helse Midt-Norge 

Utarbeidet etter møte med referansegruppen. 

Aktive medlemmer i arbeidsgruppen: Professor dr. med. Per Hj. Nakstad 

                                                                 Professor dr. philos  Ingrid S. Gribbestad 

                                                                 Professor dr. med Olav Haradseth 

( Alves Guido, SUS . ikke tilgjengelig) 

1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt 

kompetansesenter de siste tre år. 

A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele 

landet)

Kurs:

Nasjonalt kurs i klinisk MRS, 3 dager vår 2007 

                  Samme innhold som i MEDT8008 

                  Deltaghere radiologer, radiografer, onkologer og PhD stipendiater 

                  PhD kurs (forskerskolenMedical Imaging) 

         MEDT 8008  - Klinisk MR spektroskopi: 

1 ukes kurs på ph.d.-nivå (5 stp.) 

Muligheter og begrensninger ved in vivo og ex vivo MRS 

Hovedvekt på proton (1H) MRS

Kliniske MR- system (ulike magnetfelt)  

Teoretiske og praktiske oppgaver (”hands on”) 

Prosesseringsverktøy og multivariat dataanalyse 

Eksamen; hjemmoppgave 

Første gang, vår 2008 som ph.d.-kurs 

             MEDT 8010  - Metabolomics – Metoder og praktisk anvendelse  

2 ukers på ph.d.- nivå (7,5 stp.) 

Teoretiske og praktiske oppgaver ved NMR og MS

16 timer lab. arbeid 

Prosessering og dataanalyse brukt i metabolomics 

Biologisk og medisinsk forskning samt klinisk bruk  

Eksamen; hjemmoppgave 

Første gang, høsten 2009 

sler
Tekstboks
GRUPPE 33
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Hospitering:

Flere fra HSØ og Helse Vest. Dessuten PhD stipendiater fra UiO/Ous og 

St Olavs Hospital 

 Artikler: 

 Senteret har gjennom årene publisert jevnlig i internasjonale tidsskrift av 

høy kvalitet (peer review) 

Se vedlagt publikasjonsliste for 2008 

 Lærebøker: 

                   Ingen 

Faglige retningslinjer individuell Veiledning/rådgivning: 

Jevnlig telefonisk rådgivning til medisinske forskergrupper i HSØ; Helse 

Midt-Norge og Helse Vest. 

Senterets hjemmeside brukes ofte av eksterne. 

Praktisk hjelp til data analyse. Praktisk hjelp eller opplæring i analyse av 

vevsprøver.

Veiledning av PhD/post doc kandidater fra UiO, NTNU; UiB 

Vurdering  (samsvar ønsket aktivitet og faktisk utførelse): 

Kompetansesenterets kapasitet for nasjonal kursvirksomhet og

publisering kan bedres, men det synes å være nødvendig med tilgang på 

mer personell til administrative og rådgivende oppgaver; f. Eks. 

forskningskoordinator. Senteret har så langt hatt økonomisk støtte bare fra 

St. Olavs Hospital og NTNU. Det har begrenset kapasiteten for en rekke 

oppgaver.

Det er etablert et godt samarbeid med radiologene og andre klinikere  ved 

St. Olav. 

Den vitenskapelige samarbeid med forskermiljø i Helse Midt- Norge  og 

nasjonalt er god. 

Kontakten med deler av HSØ og Helse Nord kan bedres; men er antakelig 

også avhengig av ressurser i disse HF. 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller  

                      gruppe, og deres pårørende (hele landet). 

                  Opplæring: 

Studenter fra Forskerlinjen ved Med Fak/NTNU 

                  Intern opplæring radiografer 

                  Hovedoppgaver for medisinstudenter/semesteroppgaver, PhD  

                  Stipendiater og matsergrads (biofysikk og bioteknologi). 
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                   Kurs: 

                   Se under Pkt A 

                   Universitetskurs 

                   I tillegg:

                   Involvert i kurs om nanoteknologi/NTNU & 

                   Molekylærdiagnostikk og monitorering (måling av behandlingseffekt) 

Hospitering: 

                   Internasjonale forskergrupper hospiterer jevnlig 

                   Forskere og spesialister ved NTNU & St. Olav 

Artikler:   

Se vedlegg 1 

Allmenn informasjon (nettsider og lignende): 

                  Egne hjemmesider: 

http//www.ntnu.no/MRCancer/ResourceCentre  

                   og 

                   http://www.stolav.no 

Individuell veiledning/rådgivning: 

Ingen kontakt direkte mot pasienter. (ikke naturlig for

                   MRS- kompetansesenteret)

Vurdering  (samsvar ønsket aktivitet og faktisk utførelse): 

Virksomheten er stort sett i samsvar med ønsket aktivitet. Potensialet for  

                    rådgivning er større en faktisk aktivitet i dag; men dette begrenses

                    av ressurser. Det bør stilles til rådighet midler til forskningskoordinator

                    med kvalifikasjoner for rådgivning omkring prosedyrer og

                    forskningsopplegg. Det bør i større grad være et mål for senterets

                   virksomhet å drive nasjonal informasjon,  for eksempel ved deltagelse i

                   nasjonale fagmøter(Radiologforbundet og  Radiografforbundets

                   årsmøter; kirurgisk høstmøte;” Hjerneuken” etc.) og evt aktivt drive 

                   oppsøkende virksomhet mot forskergrupper og kliniske avdelinger i hele

                   landet. Dette er et klart mål som er skissert i Kompetansesenterets

                   langtidsplan (se vedlegg) 

C. Forskning, fag- og metodeutvikling 

                   Aktivitet i kompetansesenterets eget RHF; hovedprosjekter: 

Metodeutvikling

                   Klinisk forskning 
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                   Tilpasning av spektroskopiteknikker til rutine  protokoller (eks

                   standardprotokoller ved MRS)

                   Evaluering ved Tumor Cerebri). 

                   Kompetansesenteret  har en stor forsker gruppe som arbeider med cancer           

                   (“MR cancer gruppen”). 

                   Eksempler på undergrupper I dette arbeidet er: 

                   -Brystkreft studien 

                   -Prostatakreft studien 

                   -Coloncancer gruppen 

                   -Nevrologisk cancer 

                   Et viktig arbeid gjøres med MR spektroskopi- vevskarakterisering som i 

                   lys  av de viktige kliniske implikasjoner utgjør en stor del av dagens  

                   virksomhet. 

                   Metodeutvikling for cancerforskning og klinisk behandling er den mest  

                   iøynefallende virksomheten ved senteret. 

                   I tillegg er det stor aktivitet innen bruk av NRS i nevromedisin ved NTNU  

                   om har en stor basal og preklinisk forskningaktivitet på et høyt nivå; også

                   internasjonalt sett. 

Aktivitet med andre fagmiljø i andre RHF: 

Konsultativt samarbeid om implementering av spektroskopi metoder.  

                   Mest utviklet samarbeid med DNR/RH; men også med Haukeland ; 

                   Akershus Universitetssykehus og i betydelig grad med OUS (RH/ UUS).

                   Samarbeidet fokuserer på cancersykdommer ( Svulster i mamma, lunger,  

                    Hjerne og prostata). Se velegg 

                   Kompetansesenteret har utviklet samarbeid med internasjonale senter i

                   Bl.a. USA og Nederland 

Vurdering  (samsvar ønsket aktivitet og faktisk utøvelse):

Den ønskede forskningsaktivitet er det mest fremtredende trekk ved  

                  hele kompetansesenteret. Viktige metoder innen cancersykdommer er  

                  utviklet og forbedres stadig. Metodene har vekket berettiget oppsikt i  

                  forskningsmiljøer i inn- og utland. Ønsker og utøvelse viser godt samsvar. 

Det er særlig høy aktivitet i utviklingsarbeidet med vevskarakterisering i   

                  relasjon  til onkologiske sykdommer. Metodene er satt i klinisk rutine ved  

                  flere regionsykehus. Videreutvikling av vevskarakterisering sammen med  

                  patologer i flere RHF utvikler seg stadig og senteret kan drive  service på

                  nasjonalt nivå på dette felt innen kort tid. Den kliniske betydning synes

                  uomtvistelig, for eksempel ved colon eller cerebral cancere. 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling: 
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Kvalitetskontroll mekanismer for  senterets virksomhet utøves ikke noen

                 person, men referansegruppen har jevnlig kontakt med ledelsen ved  

                 senteret og utøver via råd og diskusjon en slags kvalitetskontroll. 

                 Publisering i anerkjente tidsskrift  er etter arbeidsgruppens syn en viktig

                 kvalitetskontroll.  Vedlagte publikasjonsliste for 2008 viser høy kvalitet.

                 Også i foregående har publikasjonene ligget på et høyt nivå også

                 kvantitativt. 

                  Aktivitet i kompetansesenteret og eget RHF 

                  og 

Aktivitet med andre fagmiljø i andre RHF: 

Kvalitetskontroll har i hovedsak vært utøvet lokalt. Det foreligger  

                  ingen evaluering fra andre miljø inntil denne rapport. 

2. Behov for – og andre alternativer til – nasjonalt kompetansesenter nå og i 

et femårs perspektiv. 

Er det fortsatt behov for et nasjonalt kompetansesenter for MR-

spektroskopi (ref. HOD) ? 

Størst behov. 

a.) Konkrete oppgaver som kompetansesenteret  skal ta seg av: 

- Implementering av MRS standardprotokoller for avansert utredning ved 

onkologiske sykdommer 

- MRS Vevskarakterisering

b.) Hvordan estimeres 5 år behovet for et kompetansesenter fro MR- 

spektroskopi: 

Det er utarbeidet en omfattende  langtidsplan ved Kompetansesenteret for 

MR-spektroskopi. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at senteret har skapt 

et gjennombrudd for bedret diagnostikk ved cancersykdommer. Senteret 

operer ikke med spesifiserte sykdomsgrupper men med metoder som kan 

implemeteres i håndteringen av en rekke cancersykdommer. Det er også 

sannsynlig at andre sykdommer vil kunne nyte godt av veskarakterisering og 

spektroskopi teknikker som utvikles ved senteret.

Senteret har en viktig funksjon som inngangsport for internasjonal forskning 

om sykdommer hvor metodene kan ha stor betydning for pasienter. 

Translasjonsforskning står sterkt i samarbeidet med St. Olav og dette kan 

utvikles også for andre RHF. 

Arbeidsgruppens leder mener at kompetanseutviklingen har nådd et nivå som 

er vesentlig å ta vare på for ”Helse-Norge”. 
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c). Hva bør endres  for at kompetansesentret skal fungere optimalt i 

henhold  til Helse og Omsorgsdepartementets kriterier; særlig med tanke 

på likeverdig tilbud til aktuelle brukere i hele Norge. 

De viktigste endringer kan ligge i: 

- Formidling. Senteret bør satse sterkere på å gjøre kjent den kliniske 

betydning av sin forskning. Øket informasjon ut til landets helseregioner 

og forskningsmiljø omkring MRS forskningen i Helse Midt- Norge; 

inklusive populærvitenskapelige publikasjoner er ønskelig. 

Senteret bør ”by seg frem” til aktuelle personalgrupper som radiologer,

radiografer, kirurger og øvrige klinikere. 

- Interaksjon. Det er i dag allerede flere prosjektsamarbeid med andre 

regionsykehus. Dette bør ytterligere styrkes. 

- Økonomi. Økte ressurser (økonomi og  personell) synes avgjørende for at  

foregående punkter skal kunne bedres. Arbeidsgruppen tenker særlig på

      etablering av fast forskningskoordinator. Bedret finansiering bør på  plass. 

(Sentrets egen vurdering: 

Kompetansesenteret har ingen basisbevilgning. I 2008 fikk senteret en bevilgning fra Kontaktutvalget 

St. Olavs Hospital/NTNU. Kompetansesenteret har vært involvert i flere ulike prosjekter. 

Kreftforskning og MRS: 

MR Cancer gruppen ved ISB, NTNU er et av de mest aktive fagmiljøene innen kompetansesentrets 

aktivitet. Totalt er 25 personer i vitenskapelig stilling/legestilling involvert i studier av prostata, 

brystkreft og hjernesvulster. De har siden 2000 hatt et aktivt samarbeid med Klinikk for 

bildediagnostikk, Avdeling for kirurgi, Avd. for nevrokirurgi, Kreftavdelingen og Avd. for patologi og 

medisinsk genetikk ved St. Olavs hospital. I 2008 ble i alt 466 pasienter inkludert i de ulike studiene. 

Fra 394 av disse pasientene er det ved St. Olavs hospital samlet inn vevsprøver til de ulike biobankene 

gruppen disponerer (brystkreft/ prostata/ hjernemetastaser/ hjernesvulster). For brystkreftbiobanken er 

også sykehusene i Levanger, Namsos, Molde, og Ålesund involvert.  I tillegg pågår det samarbeid med 

sykehusene i Oslo, hvor det samles inn vevsprøver av brystkreft for MRS analyse i Trondheim. Ullevål 

Universitetssykehus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet (RR HF) og Akershus Universitetssykehus 

deltar. Prøver fra 400 pasienter skal analyseres. Samarbeidet med RR HF innebærer også en studie av 

metabolomics (ex vivo MRS) og genomics av brystkreft.  Et fellesprosjekt om metabolomics av 

colorectal cancer er publisert i 2008. En oppfølging av denne studien er i gang. Kompetansesenteret er 

også involvert i en studie av colon cancer og metabolomics i regi av Institutt for laboratoriemedisin, 

barne- og kvinnesykdommer (LBK, NTNU) og Institutt kreftforskning og molekylær medisin (IKM, 

NTNU). Vevsprøver fra 80 pasienter er analysert i 2008. 

Nevromedisin og MRS: 

Ved institutt for nevromedisin, NTNU, pågår det flere forskningsprosjekter med fokus på både 1H og 

13C MR spektroskopi. Dette er basalstudier/ translasjonsstudier av nevromedisinske problemstillinger 

knyttet til epilepsi, schizofreni, Parkinsons sykdom og demens, samt øyebiologiske problemstillinger 

knyttet til katarakt (se http://www.ntnu.no/inm/neurometabolism og 

http://www.ntnu.no/dmf/tronderbrain). I 2008 ble et ph.d.-prosjekt iverksatt hvor in vivo 13C MRS av 

mennesker og 13C MRS av dyremodeller med Alzheimer skal studeres. Dette er et samarbeidsprosjekt 

med Universitet i Nottingham, England.  Det er i 2008 også initiert et forskningssamarbeid med
University of Sydney, Australia, innen in vivo MRS studier av nevropsykiatriske tilstander. Studier 

innen Parkinsons sykdom og også demens foregår i samarbeid med Mayo Clinic College of Medicine, 

Florida, USA. Totalt er 10 personer i vitenskapelig stilling ved INM, involvert i ulike studier hvor 

spektroskopi inngår. 

Pediatri og MRS: 
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Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og 

kvinnesykdommer (LBK, NTNU) har i 2008 fortsatt samarbeidet med kompetansesenteret om 

oppfølgingsstudien fra 2003: "Barn med lav fødselsvekt i et livstidsperspektiv". I 2007 ble ca. 100 unge 

voksne (ca.20år) undersøkt med MR/MRS av hjernen, og i 2008 ble ytterligere ca 65 unge voksne 

inkludert. I studien skal forskjeller i metabolske mønster i utvalgte volum av hjernen hos unge voksne 

med fødselsvekt < 1500 g og med lav fødselsvekt til termin versus kontroller, evalueres opp mot 

kliniske funn. Totalt er 5 personer i vitenskapelig stilling/legestilling involvert i studien. 

Treningseffekt og MRS: 

I 2008 er kompetansesenteret også blitt engasjert i en preklinisk pilotstudie i regi av 

Hjerteforskningsgruppa ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB). Her skal metabolomics 

av serumprøver studeres i forhold til effekt av trening og oksygenopptak. 

Kompetansesenteret og formidling: 

Hjemmesider for kompetansesenteret ble etablert i 2008; http://www.stolav.no og 

http://www.ntnu.no/MRCancer/ResourceCentre. 

PhD emnet MEDT8008 ”Klinisk MR spektroskopi” gjennomført for første gang i 2008. I tillegg ble det 

holdt foredrag om kompetansesenteret på følgende arena: 

- Fagdag ved Klinikk for bildediagnostikk 

- Videreutdanning for MR radiografer (ViMR) ved Høyskolen i Sør-Trøndelag 

Internasjonalt samarbeid: 

Kompetansesenteret samarbeidet med flere utenlandske forskningsmiljø i 2008. 

- University of California, San Francisco. To ph.d stipendiater på utveksling. 

- Radboud University Nijmegn Medical Center, The Netherlands 

- FEMME (Nettverk for søknad om EU-prosjekt) 

- University of Valencia, Spania (eTUMOUR) 

Egenevaluering:

Kompetansesentret opplever fortsatt økt etterspørsel og fokus på sine tjenester. I 2008 har senteret 

utført kurs og flere foredrag om bruk av klinisk MR spektroskopi som har medvirket til økt kompetanse 

både blant helsepersonell og forskere. Ved at det også er etablert nettsider i både norsk og engelsk 

språkdrakt, er informasjon om virksomheten gjort mer tilgjengelig for allmennheten. 

Kompetansesenterets bidrag når det gjelder merverdi for pasientbehandling er også økende. Det er da 

særlig innen utredning av symptomer på hjernesykdommer at in vivo MRS er i økende grad bruk av 

klinikken.  

Det tverrfaglige lokale samarbeidet mellom NTNU/St. Olavs Hospital videreføres også i 2009. Spesielt 

gjelder dette undersøkelse av pasienter med hjernesvulster, brystkreft, prostatakreft og demens. 

Samarbeidet med Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF hvor metabolomics og genomics. er i fokus, er 

fortsatt uutforsket og vil også fortsette. Her gjelder spesielt studier innen colorectal- og brystkreft.) 

3. Konklusjon; arbeidsgruppens viktigste vurderinger: 

Kompetansesentret for MR-spektroskopi har ved egen innsats brakt seg i en 

posisjon hvor ”opportunity knocks”. Nå har senteret metoder og 

metodeutvikling (også teknologiske) som helt klart vil ha stor betydning for 

en rekke pasientgrupper. Forskningsmiljøet ved senteret og relatert MR 
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forskning ved NTNU er i dag enestående i Norge. Mye av virksomheten har 

vært konsentrert omkring forskningsprosjekter og internasjonalt samarbeid 

      Aktivitetene omkring vevskarakterisering og rådgivning til forskergrupper

      er spesielt interessante. Senteret har vist evne til gå inn i nasjonale

      forskningsprosjekter innen onkologi på universitetsnivå. 

      Når det gjelder å bringe rådgivning og kunnskap ut til sykehus og interessert

      utenom Helse Midt-Norge  kan dette bedres. Tiden er inne til å hjelpe til med

      implementeringen av nye spektroskopi metoder ved flere HF i Norge. Studier  

      ved St. Olav og erfaringer fra andre steder( for eksempel Nevrorad. Avd,   

      OUS, Ullevål) viser at MR spektroskopi har betydning for rutinemessige  

      håndtering av pasienter med maligne svulster. 

      Arbeidsgruppen har den oppfatning at virksomheten har betydning for 

      pasienter og forskere i Norge, og at potensialet for videreutvikling av nyttige     

      metoder er stort. Virksomheten ved Kompetansesenter for MR-spektroskopi 

bør fortsette.  Vi mener at en styrking av økonomi og personale ved senteret 

vil komme  forskningen til gode. I særlig grad vil dett kunne muliggjøre en 

sterkere bistand til cancerforskning og klinisk implementering av nyttige 

metoder i  alle RHF. 

Oslo 29.05.09 

Per Hj. Nakstad 

Professor dr. med. mha 

Leder av arbeidsgruppe for MR-spektroskopi (nasjonale tjenester) 
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Kompetansesenter MR Spektroskopi - Kontaktutvalget

Nasjonalt kompetansesenter for klinisk MR spektroskopi (MRS) er et 
samarbeidsprosjekt mellom Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs 
Hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved 
NTNU. Aktivitetene omfatter både forskning og undervisning i bruk av
in vivo og ex vivo MRS.

Kompetansesenteret for klinisk MR spektroskopi (MRS) fikk sine hjemmesider 
publisert i 2008; http://www.ntnu.no/MRCancer/ResourceCentre og 
http://www.stolav.no. Et nytt fag på ph.d.-nivå (MEDT8008) ble også gjennomført,
samt at det ble undervist ved Videreutdanning for MR radiografer (ViMR) ved
Høyskolen i Sør-Trøndelag. Kompetansesenteret har vært involvert i flere ulike
forskningsprosjekter. Fra miljøet i Trondheim resulterte dette i 10 publikasjoner i
internasjonale tidsskrift i 2008.

Kreftforskning og MRS:

MR cancergruppen ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB, NTNU 
(http://www.ntnu.no/MRCancer)) har siden 2000 hatt et nært og aktivt samarbeid
med St. Olavs hospital. I tillegg samarbeider faggruppen med sykehusene i
Levanger, Namsos, Molde, og Ålesund, samt Akershus Universitetssykehus, Ullevål
Universitetssykehus og Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Totalt er 25 personer i
vitenskapelig stilling/legestilling involvert i studier av brystkreft, hjernesvulster, 
prostata og colorectal cancer. Kompetansesenteret er også involvert i en studie av
colorectal cancer i regi av Institutt for laboratoriemedisin, barne- og 
kvinnesykdommer (LBK) og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) ved NTNU. MR Cancergruppen har også
internasjonale samarbeidspartnere, som for eksempel University of California, San Francisco (USA), hvor to stipendiater var
på utveksling i 2008. Andre samarbeidspartnere er University of Valencia (Spania), Radboud University Nijmegen Medical
Center (Nederland) samt et nettverk av forskere fra flere forskjellige europeiske universitet for søknad om EU-prosjekt
(FEMME).

Nevromedisin og MRS:

Institutt for nevromedisin, NTNU, har forskningsprosjekter med fokus på både 1H og 13C MR spektroskopi. Dette er
basalstudier/ translasjonsstudier av nevromedisinske problemstillinger knyttet til epilepsi, schizofreni, Parkinsons sykdom og 
demens, samt øyebiologiske problemstillinger knyttet til katarakt (se http://www.ntnu.no/inm/neurometabolism og
http://www.ntnu.no/dmf/tronderbrain). Totalt er 10 personer i vitenskapelig stilling ved INM involvert i disse studiene. 
Faggruppen har bl.a. samarbeidsprosjekt med University of Nottingham (England) og University of Sydney, (Australia), 
samt Mayo Clinic College of Medicine i Florida, (USA). 

Pediatri og MRS:
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Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK, 
NTNU) har i 2008 fortsatt samarbeidet med kompetansesenteret om oppfølgingsstudien fra 2003: "Barn med lav
fødselsvekt i et livstidsperspektiv". I 2007 ble ca. 100 unge voksne (ca.20år) undersøkt med MR/MRS av hjernen, og i 2008
ble ytterligere ca 65 unge voksne inkludert. Fem personer i vitenskapelig stilling/legestilling er involvert i studien.

Treningseffekt og MRS:

I 2008 er kompetansesenteret også blitt engasjert i en preklinisk pilotstudie i regi av Hjerteforskningsgruppa ved Institutt
for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB). Her skal metabolomics (ex vivo MRS) av serumprøver studeres i forhold til effekt
av trening og oksygenopptak.

Vitenskapelige artikler

Fris Miroslav, Cejková Jitka, Midelfart Anna
The effect of single and repeated UVB radiation on rabbit lens.
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2008 Apr;246(4):551-8. Epub 2008 jan 12
PMID: 18193260 

Alvestad Silje, Hammer Janniche, Eyjolfsson Elvar, Qu Hong, Ottersen Ole Petter, Sonnewald Ursula
Limbic structures show altered glial-neuronal metabolism in the chronic phase of kainate induced epilepsy.
Neurochem Res 2008 Feb;33(2):257-66. Epub 2007 aug 21
PMID: 17710539 

Kondziella Daniel, Sonnewald Ursula, Tullberg Mats, Wikkelso Carsten
Brain metabolism in adult chronic hydrocephalus.
J Neurochem 2008 Aug;106(4):1515-24. Epub 2008 apr 14
PMID: 18419769 

Bogen Inger Lise, Risa Oystein, Haug Kristin H, Sonnewald Ursula, Fonnum Frode, Walaas S Ivar
Distinct changes in neuronal and astrocytic amino acid neurotransmitter metabolism in mice with reduced numbers of
synaptic vesicles.
J Neurochem 2008 Apr. Epub 2008 apr 9
PMID: 18346203 

Risa Oystein, Melø Torun Margareta, Sonnewald Ursula
Quantification of amounts and (13)C content of metabolites in brain tissue using high- resolution magic angle spinning
(13)C NMR spectroscopy.
NMR Biomed 2008 Nov. Epub 2008 nov 14
PMID: 19012315 

Tessem May-Britt, Swanson Mark G, Keshari Kayvan R, Albers Mark J, Joun David, Tabatabai Z Laura, Simko Jeffry P, 
Shinohara Katsuto, Nelson Sarah J, Vigneron Daniel B, Gribbestad Ingrid S, Kurhanewicz John
Evaluation of lactate and alanine as metabolic biomarkers of prostate cancer using 1H HR-MAS spectroscopy of biopsy
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tissues.
Magn Reson Med 2008 Sep;60(3):510-6. 
PMID: 18727052 

Sjøbakk Torill E, Johansen Roar, Bathen Tone F, Sonnewald Ursula, Juul Roar, Torp Sverre H, Lundgren Steinar,
Gribbestad Ingrid S
Characterization of brain metastases using high-resolution magic angle spinning MRS.
NMR Biomed 2008 Feb;21(2):175-85. 
PMID: 17542042 

Seierstad Therese, Røe Kathrine, Sitter Beathe, Halgunset Jostein, Flatmark Kjersti, Ree Anne H, Olsen Dag Rune,
Gribbestad Ingrid S, Bathen Tone F
Principal component analysis for the comparison of metabolic profiles from human rectal cancer biopsies and colorectal
xenografts using high-resolution magic angle spinning 1H magnetic resonance spectroscopy.
Mol Cancer 2008;7():33. Epub 2008 apr 25
PMID: 18439252 

Andre forskningspublikasjoner

Sitter B, Bathen TF, Tessem MB, Ingrid IS
High resolution magic angle spinning (HR MAS) MR spectroscopy in metabolic characterization of human cancer.
Accepted Progress in NMR spectroscopy, August 2008 

Bathen TF, Holmgren K, Lundemo AG, Hjelstuen MH, Krokan HE, Gribbestad IS, Schønberg SA.
Omega-3 fatty acids suppress growth of SW620 human colon cancer xenografts in nude mice.
Anticancer Research 28:3717-3724, 2008 

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen. 
Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest 

Alle henvendelser rettes Samarbeidsorganet HMN-NTNU.
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Bakgrunn

Nasjonalt Kompetansesenter for klinisk MR spektroskopi ble etablert i 1999, og er nå et 
samarbeidsprosjekt mellom Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs Hospital og Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved NTNU. Aktivitetene omfatter både forskning og 
undervisning innen bruk av klinisk in vivo og ex vivo MR spektroskopi (MRS).  Klinikk for 
bildediagnostikk og ISB har ansvar for styringsgruppen av kompetansesenteret. 
Hovedaktivitetsområdene så langt har vært er innen kreft og nevromedisin, samt utvikling av 
metoder for opptak og analyse av data.  Kompetansesenteret har ingen basisfinansiering men har 
fått støtte fra Kontaktutvalget ved St. Olavs Hospital/NTNU de siste 3 årene. 

Målsetting 

Nasjonalt kompetansesenter for klinisk MR spektroskopi har som hovedmål å: 

 være et nasjonalt senter for forskning, undervisning, opplæring og formidling innen klinisk 
MR spektroskopi 

 fortløpende studere og evaluere nytten av MR spektroskopi i ulike kliniske problemstillinger 

MRS metoder 

Kompetansesenteret benytter 3 hovedmetoder som ligger til grunn for det meste av aktiviteten. 
Disse er: 

 In vivo singel voksel MRS 

Et enkelt volum lokaliseres ut fra MR bilder. MRS opptak gjøres med bestemte pulsesekvenser 
(f.eks PRESS eller STEAM) og spektret er et gjennomsnitt av alle metabolittene som finnes i 
det volumet. 

Fig. 1. MR spekter fra ett og samme volum av en hjernemetastase fra brystkreft. Figuren viser 
et aksialt T1 vektet MR bilde og to spekter tatt opp med ulike ekkotider (TE 32 og TE 144). De 
største signalene i spektrene er tilordnet til å være signal fra lipid, kreatin (Cr) og totalt kolin 
(tCho) i det utvalgte volumet.  Slettet: 10

Slettet: 10
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 Multi voksel MRS (MRS imaging MRSI, eller CSI (Chemical shift imaging)) 

Ut fra de anatomiske MR bildene plasseres et gittersystem (grid) bestående av flere små 
voksler som til sammen dekker området av interesse, i ett (2D) eller flere snitt (3D). På samme 
måte som ved singel voksel MRS, blir opptakene gjort med bestemte pulsesekvenser (f.eks 
PRESS). Fra hver voksel får man et spektrum basert på et gjennomsnitt av alle MR synlige 
metabolitter som finnes i den aktuelle vokselen. Resultatet kan fremstilles enten som et spekter 
fra hver voksel (se eks. for prostata i fig.2) eller som et metabolsk fargekart basert på 
signalintensiteten til en enkelt metabolitt eller forholdet mellom to metabolitter som vist i bildet 
av hjernesvulst i fig.2. 

Fig. 2. MRSI av hjernesvulst og prostatakreft. Figuren viser anatomiske MR bilder hvor volumet 
av interesse for MRSI er lagt inn.  Da det er valgt kun et MRSI-grid i ett bildesnitt, kalles dette 
2D MRSI.  Bildet av hjernesvulsten viser et metabolsk kart over metabolittforholdet Cho/Cr i 
flere utvalgte voksler innenfor rammen av volumet av interesse (VOI). Bildet av prostata viser 
spektrene fra VOI. Forskjellene i spektrene/fargekartet tilskrives ulikt vev i de enkelte vokslene 
som f.eks. tumor versus friskt vev.   

 HR MAS (high-resolution magic angle spinning) MRS  

En vevsprøve vil i utgangspunktet gi svært breie og overlappende topper. Med HR MAS 
teknikken vil prøven spinne slik at linjebredningseffektene minimaliseres og man får godt 
oppløste, detaljerte spekter. 

Eks. 2D MRSI (CSI), metabolske kart (map) 

2D MRSI av hjernesvulst 

Prostata

Slettet: 10
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Fig. 3. MR spekter en vevsprøve av hjernemetastase fra brystkreft. Figuren viser et aksialt T1 
vektet MR bilde, en illustrasjon av hvordan rotor vinkles under analysen og et HR MAS 
spektrum, tatt opp ved 30 ms ekkotid. De største signalene i spektrene er tilordnet til flere 
metabolitter.  

Klinisk nytte av MR spektroskopi 

Mange MR instrumenter i norske sykehus er innkjøpt med MRS utstyr (software, spoler, 
data analyse) uten at dette er tatt i bruk. Det skyldes i første rekke mangel på kompetanse 
og opplæring i bruk av metoden og forståelse av resultatene. Med enkel kursing kan MRS 
nå greitt inkluderes som et verktøy i daglige klinisk rutine MR undersøkelser, spesielt i 
kreft og nevromedisinske utredninger. Metodene har vist seg som svært nyttige for store 
grupper av kreftpasienter, både for deteksjon, gradering og bahandlingsmonitorering. 
Direkte måling av tumor metabolisme med MRS kan brukes til å karakterisere svulster 
som har forandring i metabolsk omsetning, ikke ulikt nuklærmedisinske metoder (men uten 
radioaktive nuklider). I dag er klinisk MRS brukt i rutinediagnostikk ved St. Olavs Hospital, 
Ullevål Universitetsykehus og Rikshospitalet. Andre sykehus, som Haukeland 
Universitetsykehus, er i ferd med å starte opp kliniske prosjekter. Også i utredning av ulike 
nevromedisinske problemstillinger og innen pediatri benyttes klinisk MRS rutinemessig ved 
disse sykehusene.  

Flere funksjonelle MR metoder er på vei inn som verktøy i avansert MR diagnostisk 
utredning. Klinisk MRS vil være en av disse i en multiparametrisk tilnærming til mer 
individualisert pasientdiagnostikk og behandling. Kompetansesenteret for klinisk 
spektroskopi vil bidra til at dette verktøyet blir tilgjengelig for norske pasienter, samt å drive 
forskning og utvikling på et internasjonalt høyt nivå. Kompetansesentret ser det også som 
viktig å videreutvikle MR diagnostikk av vevsprøver i samarbeid med patologer og 
klinikere. Det er bare ved Det medisinske fakultetet, NTNU at slikt utstyr et tilgjengelig. Det 
nasjonale analytiske NMR miljøet ønsker at NTNU skal ha en nasjonal rolle med å tilby 
slike analyser og ”Trondheim Clinical MR Metabolomics Lab” er under opprettelse. 

17 mm 

4 mm 

(od)

Vevsprøve av tumor

HR MAS MRS (ex vivo MRS) 

Rotor (50 µl) 

Slettet: 10
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Kompetansesentrets hovedaktiviteter 2009-2013 

Kompetansesentret vil i planperioden ha 2 hovedfokus: 

 Nasjonal formidling og kompetanseutvikling 
 Forskning og teknologisk utvikling 

1. Nasjonal formidling og kompetanseutvikling 
Kompetansesentret skal i større grad enn tidligere drive oppsøkende virksomhet ut i sykehusmiljø, 
rettet mot ulike brukergrupper. Målet med dette skal være opplæring og implementering av klinisk 
MRS i diagnostikk av kreftpasienter og i nevromedisin. Kompetansesentret skal også utvikle og 
formidle kvalitetsparametre for å sikre kvaliteten på de leverte diagnostiske helsetjenestene. 
Konkrete målsettinger for perioden er: 

o Besøke alle universitetsykehusene i Norge. Tilby foredrag, miniseminar, praktisk støtte 
(2009/2010) 

o Besøke andre sykehus som er eller ønsker å bli brukere av klinisk MRS Tilby foredrag, 
miniseminar, praktisk støtte (2010/2011) 

o Etablere et årlig 1-dags seminar om klinisk MRS rettet mot radiologer, klinikere og 
radiografer (2010) 

o Delta på nasjonale spesialistmøter (radiologi, onkologi, pediatri, nevrologi, nevrokirurgi etc) 
med foredrag (2009-2013) 

o Inkludere opplæring klinisk MRS i spesialistopplæring og etterutdanning for utvalgte 
legegrupper og radiografer (2011) 

o Videreutvikle samarbeid med norske patologer om utvikling og implementering av MRS 
vevsdiagnotikk på kreft (2009-2013). 

o Tilby hospitering ved Kompetansesentret i en mer organisert form. 
o Etablere praktisk opplæring i spekteranalyse (2010/2011) 

For dette arbeidet er det avgjørende med finansiering av 1-2 nye stillinger ved 
Kompetansesenteret 

2. Forskning og teknologisk utvikling 
Kompetansesenterets hovedaktiviteter har så langt vært fokusert på kreft og nevromedisin. Dette 
vil være de største hovedaktivitetene fremover også. I tillegg vil metodeutvikling og analyse av data 
være et område som mange ønsker støtte til. Vi ser også nye aktivitetsområder, for eksempel 
innen psykiske lidelser og vevskarakterisering hvor det kommer et økende antall av henvendelser 
om prosjekter. Planer for de nærmeste årene er kort skissert for hvert enkelt område: 

 Brystkreft 
Metodeutvikling: 
o Utvikle og implementere kvantitativ HR MAS MRS for vevskarakterisering 
o Utvikle og implementere in vivo MRSI for brystkreft på 3T 
o Teste ny brystspole 3T og eventuell forbedring i kvalitet på MRS undersøkelser  
o Utvikle et diagnostisk verktøy basert på HR MAS MRS profilen av vevsprøver  
o Etablere rutine for in vivo MRS kvantifisering av biomarkøren kolin ved hjelp av intert 

vann og eksternt fantom referanse.  
o Etablere MRSI protokoll på 7T for xenografter av brystkreft.  

Forskningsaktiviter 
o Kvantifisere biomarkører i HR MAS spekter av grovnålsbiopsier under neoadjuvant 

kjemoterapi behandling. Sammenligne med in vivo MRS fra 3T. Slettet: 10

Slettet: 10
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o Brystkreft biobank: Kontinuerlig innsamling av prøver og analyser med HR MAS for å 
etablere en stor og robust biobank med tilhørende database for klinisk forskning på 
brystkreftvev. 

o Kartlegge metabolismemønstre i ulike genetiske undergrupper av brystkreft ved hjelp av 
kombinert  HR MAS spektroskopi og gen uttrykk 

o Kartlegge metabolske reaksjoner i xenograftmodeller av brystkreft ved hjelp av 13C HR-
MAS spektroskopi etter injeksjon av anrikede tracere og med in vivo MRS på 7T,  

o Kartlegge endringer i metabolismemønsteret i ulike genetiske undergrupper av 
brystkreft etter behandling med doxorubicin og bevacizumab og knytte dette til 
behandlingseffekt. 

o Studere tumors heterogenitet med HR MAS av biopsier korrelert til MRSI i 
xenograftmodeller.  

Klinisk rutine
o Implementere MRS i klinisk protokoll for oppfølging av brystkreftbehandling rett før 

kjemoterapistart og like etter (24-48 t) at pasienten har fått sin første kur. 
o Implementere MRS i klinisk protokoll for undersøkelse av brystkreftpasienter med mulig 

lokalt residiv etter brystkonserverende kirurgi 

 Hjernesvulster 
Metodeutvikling
o Utvikle og implementere en ny MRSI metode (LASER) på 3T sammen med University 

of Radboud, Nijmegen (Prof. Arend Heerschap) 
o Teste ut og implementere ny metode for selektiv deteksjon av 31P MRS i hjernesvulster 

på 3T sammen med University of Radboud, Nijmegen (Prof. Arend Heerschap) 
o Teste ut og implementere ny metode for deteksjon av 13C merkede forbindelser med 

MRS i hjernesvulster på 3T sammen med University of Radboud, Nijmegen (Prof. 
Arend Heerschap) 

o Implementere 3D MRSI i nevronavigasjonssystem St Olavs Hospital 
o Evaluere og validere tumorklassifiseringsverktøy CADS innen eTUMOUR prosjektet 

(EU-prosjekt, Prof. Bernardo Celda, University of Valencia) 

Forskningsprosjekter
o Undersøke hjernemetastase pasienter med in vivo MRS. Prognostisk verdi? 
o Vevskarakterisering av hjernesvulster, subklassifisering? 
o Evaluere nytteverdien av singel voksel MRS og MRSI i diagnostikk og utredning av 

hjernetumorsuspekte lesjoner.  
o Implementere MRSI data til nevronavigasjonssystemet ved nevrokirurgisk avdeling ved 

St. Olavs Hospital for å guide biopsiuttak i randsoner av tumor. Vevsprøvene vil bli 
analysert med HR MAS MRS 

Klinisk rutine 
o Implementere LASER i rutine utredning av hjernesvulster (1.5 T og 3T system) 
o Evaluere radiologenes nytte av MRS i ulike nevroMR undersøkelser 

 Prostata 
Metodeutvikling
o Utvikle MRSI på 3T uten bruk av endorektal spole 
o Kvantifisere in vivo MRSI data av prostata 
o Etablere MR metabolomics av vevsprøver for diagnostikk av prostatakreft 
o Etablere MR metabolomics av kroppsvæsker for diagnostikk av prostatakreft 

Forskningsprosjekter Slettet: 10
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o Delta i internasjonal multisenterstudie i regi av Siemens (PI: Radboud University, 
Nijmegen) Kartlegge diagnostiske nøyaktigheten til 3T multimodal MRI/MRSI(uten 
endorektal spole) inkl korrelasjon til gleasongrad.  

o Etablere en metode for multispektral analyse av prostata  inkl MRSI analyser, på 3T.  
o Klinisk studie med MRI/MRSI som verktøy i ”watchfull waiting”  
o Kartlegge metabolsk profil i prostatkreftvev med HR MAS. Et samarbeidsprosjekt med 

University of California, San Francisco (Prof. John Kurhanewicz) 

Klinisk rutine
o Implementere multiparametrisk MRI/MRSI uten endorektalspole på 3T for ulike grupper 

av prostatapasienter 

 Nevromedisin 
Metodeutvikling
o Teste ut 13C MRS ved studier av metabolske prosesser i hjernen (preklinisk og klinisk) 
o Teste ut 31P MRS ved studier av metabolske prosesser i hjernen (preklinisk og klinisk) 

Forskningsprosjekter
o Barn med lav fødselsvekt i et livstidsperspektiv; Evaluere metabolittmønster hos unge 

voksne (ca.20år) ved bruk av singel voksel MRS (1.5T), i prosjektet  
o Basalstudier/ translasjonsstudier av nevromedisinske problemstillinger knyttet til 

epilepsi, schizofreni, Parkinsons sykdom og demens, samt øyebiologiske 
problemstillinger knyttet til katarakt ved bruk av både 1H og 13C MR spektroskopi. 

o The Nordic Longterm OCD Treatment Study (NordLOTS); Evaluere 
metabolittmønster hos barn unge voksne (11-17 år) med OCD (obsessive compulsive 
disorder) ved bruk av singel voksel MRS (3T).  

o Depresjon og metabolittfordeling; Evaluere metabolittmønster hos pasienter med 
depresjon ved bruk av MRS (3T) 

Klinisk rutine
o Implementere MRS i rutine utredning for nevrodiagnostikk (1.5 T og 3T system) 
o Evaluere radiologenes nytte av MRS i ulike nevroMR undersøkelser 

 Andre aktiviteter/ny teknologi 
o preklinisk pilotstudie i knyttet til hjerteforskning og trening, metabolomics (ex vivo MRS) 

av serumprøver studeres i forhold til effekt av trening og oksygenopptak (Prof. Ulrik 
Wisløff) .Også vevsprøver og senere in vivo MRS av svulster, effekt av trening på 
behandling

o In vivo 31P og 1H MRS av hjerte, preklinisk 7T og klinisk 3T 
o Klinisk 7T MRS av hjernesvulster og prostatakreft i samarbeid med University of 

Radboud, Nijmegen (Prof. Arend Heerschap) 

 Prosessering og databehandling 
Kompetansesentret ønsker å ha kunnskap om og drive aktiv forskning knyttet til analyse av 
kliniske MRS data 

o Multivariat analyse, samarbeid med Radboud University Nijmegen (Prof. Lutgarde 
Buyens)

o LC Modell,  samarbeid med Radboud University Nijmegen (Prof. Arend Heerschap) 
o jMRU 
o Kvantifisering intern/ekstern standard 

Slettet: 10
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5. Formidling og undervisning 

Kompetansesentret skal fokusere på opplæring og formidling av resultater knyttet til klinisk MRS: 
for å 

o bidra til økt kompetanse om bruk av klinisk MR spektroskopi både blant helsepersonell 
og forskere 

o være rådgivende i forbindelse med etablering av nye rutiner og oppstart av studier hvor 
klinisk MR spektroskopi inngår. 

o yte kursvirksomhet relatert til klinisk MR spektroskopi 
o tilby individuell opplæring ved introduksjon av nyere metoder 

Kompetansesenteret skal delta på messer og konferanser som kan synliggjøre mulighetene ved 
bruk av klinisk MRS. Oppdaterte hjemmesider skal være et virkemiddel for å synliggjøre 
kompetansesenterets virksomhet. Undervisning skal tilbys ulike fora. Kompetansesenteret fikk sine 
hjemmesider publisert i 2008, under http://www.stolav.no og http://www.ntnu.no/MRCancer/ 
ResourceCentre. Et nytt fag på ph.d.-nivå (MEDT8008) ”Klinisk MR spektroskopi” ved NTNU ble 
opprettet og arrangert, samt at det ble undervist ved Videreutdanning for MR radiografer (ViMR) 
ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Ph.d. emnet MEDT 8008 er et kurs som skal markedsføres og 
tilbys også andre med relevant bakgrunn enn ph.d. - studenter. Internundervisning på avdelinger 
ved St. Olavs Hospital eller andre sykehus og høyskoler er også en tjeneste som skal 
opprettholdes. 

3.  Nasjonale samarbeidspartnere 

Nasjonalt kompetansesenter for klinisk MRS har per i dag samarbeid med følgende nasjonale 
grupper: 

St.Olavs Hospital
 Kreftavdelingen (Dr.med Oluf Røe, Dr. med Eva Hofsli) 
 Nevrokirurgisk avdeling (Prof. Geirmund Unsgaard)   
 Barne- og ungdomsklinikken (Overlege Bernhard Weidle) 
 Avd. for patologi og medisinsk genetikk (Dr. scient  Wenche Sjursen) 
 Kirurgisk Avd. (Dr. med Hans E. Fjøsne) 
 Midt-Norsk brystkreftsamarbeid St. Olavs Hospital, Ålesund, Molde, Levanger: (Ansvarlig: 

Dr. med Hans Fjøsne, Dr. med Steinar Lundgren) 

NTNU
 Institutt for nevromedisin (Prof. Ursula Sonnewald) 
 Institutt for kreft og molekylærbiologi (Prof. Anders Angelsen) 
 Institutt for sirkulasjon and bildediagnostikk (Prof. Ulrik Wisløff, Prof. Olav Haraldseth, 

Førsteamanuensis Asta Håberg) 
 Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (Prof. Ann Mari Brubakk, Prof. 

Sverre Helge Torp, Førsteamanuensis Anna Bofin) 

SINTEF
 Medisinsk teknologi, Bildestyrt kirurgi (Ph.d. Tormod Selbekk, Forskningssjef Torill Hernes) 

Rikshospitalet 
 Avd. for stålingsbiologi, Radiumhospitalet (Prof. Dag R. Olsen) 
 Avd. for genetikk, Radiumhospitalet (Prof Anne-Lise Børresen-Dale) 
 Avd. for tumorbiologi, Radiumhospitalet (Seniorforsker Gunhild Mærlandsmo) 
 Oslo III studien (Dr.med Bjørn Naume, Dr. med Olav Engelbråthen) 
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Ullevål Universitetssykehus
 Oslo II studien (Prof. Rolf Kåresen) 

Haukeland Universitetsykehus 

 Kreftavdelingen (Prof. Per E. Lønning) 
 Radiologisk avdeling (Overingeniør Ph.d. Lars Ersland) 

Akershus Universitetsykehus
 Avd. for onkologi (Prof. Anne Hansen Ree) 

Kompetansesentret er åpne for nye samarbeidspartnere i prosjekter som faller inn under 
aktivitetsområder det er ønskelig å prioritere. I tillegg ønsker kompetansesentret å være en 
bidragsyter i kompetanseformidling til alle relevante prosjekter, uten nødvendigvis være en aktiv 
samarbeidspartner. 

6. Internasjonalt samarbeid 

Samarbeid med utenlandske forskningsmiljø er viktig for å oppnå best mulig kompetanse innen 
fagfeltet klinisk MRS. Utveksling av ph.d. – studenter er en viktig del av dette, og 
kompetansesenteret skal i treårsperioden fremme stipendiatutveksling. Også konkret 
prosjektsamarbeid vil bli prioritert 

Samarbeidspartnere pr. 2008 var: 
 University of California, San Francisco (USA) 
 University of Valencia (Spania)  
 Radboud University Nijmegen Medical Center (Nederland)  
 FEMME: et nettverk av forskere fra flere forskjellige europeiske universitet for søknad om 

EU-prosjekt. 
 University of Nottingham (England) 
 University of Sydney, (Australia) 
 Mayo Clinic College of Medicine i Florida, (USA) 

7. Finansiering 

Kompetansesenterets aktivitet har ikke fått basismidler, noe som også har begrenset muligheten 
for alle typer aktiviteter. I 2007 fikk kompetansesenteret bevilget penger fra Kontaktutvalget St. 
Olavs Hospital/NTNU til støtte av forskningsaktiviteten.. Bevilgningen for 2008 og 2009 var begge 
årene på 1,2 mill. kroner. I tillegg har kompetansesentrets aktivitet vært nært knyttet til aktive 
forskningsgrupper ved NTNU/St. Olavs Hospital, og til deres samarbeidspartnere i inn- og utland. 

Det er et mål at Nasjonalt Kompetansesenter for klinisk MRS skal få en langsiktig basisfinansiering 
i perioden. Dette vil trygge aktiviteten og åpne muligheter for en større samhandling med nasjonale 
brukere og interessenter. Det bør være et mål i denne perioden å få på plass en slik 
basisfinansiering i størrelsesorden 2-4 mill kr per år. Kompetansesenteret har et stort behov for en 
forskningskoordinator og en post doc stilling.
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Nasjonale kompetansetjenester innen ortopediske 
implantater 
 
 

II. Mandat 
Arbeidsgruppens oppgave er ikke å ta stilling til om den aktivitet som foregår ved Nasjonalt 
kompetansesenter for ortopediske implantater skal videreføres. Hovedformålet med rapporten 
fra arbeidsgruppen er å gi et beslutningsunderlag for å avgjøre om aktiviteten i 
kompetansesenteret i nåværende eller endret form skal videreføres som nasjonalt 
kompetansesenter i et femårs perspektiv. Selv om det ut fra nåværende aktivitet og fremtidige 
nasjonale behov ikke skulle være aktuelt å videreføre kompetansesenteret, kan det være vel 
begrunnet at hele eller deler av virksomheten (f. eks. forskning på høyt nivå som drives i ett 
HF, eller kompetanseoppbygging begrenset til eget RHF) likevel skal fortsette.  
 
Arbeidet skal skje på grunnlag av de kriterier for nasjonale kompetansesentre som er gitt av 
HOD i rundskriv I-19/2003 og i brev av 17.03.2008 (s. 9-14). Hovedpunktene er gjengitt i 
innledningen over, og disse to dokumenter er vedlagt. 
 
Rapporten utformes så kortfattet som mulig, helst innenfor 10 A4-sider. Den kan godt 
uformes ved at vurderinger flettes inn mellom de momenter og spørsmål som står nedenfor, 
etterfulgt av en supplerende kommentar i fritekst. 
 
Frist for arbeidet: Senest innen 4. mai 2009.  
Utredningen skal sendes til nasjonaletjenester@ihelse.net  
 
 
 
1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt 
kompetansesenter de siste tre år i forhold til:  
 
 A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

 Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, 
individuell veiledning/rådgiving) 

Vurdering: Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantater (NKSOI)  har 
vært sentralt i følgende obligatoriske nasjonale kurs i utdanningen av ortopeder: 
1. Implantatlære og protesekirurgi 
2. Tumor og infeksjoner  
 
I tillegg deltakelse i Charnleykurset (Utdanning i operasjonsteknikk av 
Charnleyprotesen). 
 

  
  

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 
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 Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
 nettside), individuell veiledning/rådgiving. 

Ikke aktuelt. 
 
 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 

Vurdering: De siste 3 årene har NKSOI hatt en økende forskningsaktivitet bedømt utfra 
avlagte avhandlinger (2006: 1, 2007:0, 2008:2) og antall publiserte artikler (2006: 5, 2007: 
4, 2008: 5). For publikasjonsliste se årsrapporter. 

 
NKSOI samarbeider med andre HF innen eget HF og andre RHF (Vest og Sør-Øst) i 
forskningen. 

 
 
En gjør spesielt oppmerksom på publikasjonene og avlagte doktoravhandlinger avspeiler 
det ønskede samarbeidet NKSOI har med det teknologiske miljøet ved NTNU. Et slik 
samarbeid var en helt sentral forutsetning for at NKSOI ble opprettet i Trondheim. 
 
Oversikt over samarbeidspartnere: 
Haukeland Universitetssykehus 
Stavanger universitetessykehus 
Rikshospitalet Universitetsklinikk 
Kristiansund sykehus 
Haugesund sykehus 
Lovisenberg sykehus 
 
Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU 
Institutt for geoteknikk, NTNU 
 
 
NKSOI arbeider med metodeutvikling innen følgende områder: 
1. Biomekaniske og numeriske studier av mekanisk styrke i callotaser i samarbeid med 
Rikshospitalet (HF SørØst). 
2. Studier for optimalisering av diagnostikk av lavgradige proteseinfeksjoner i samarbeid 
med mikrobiologisk laboratorium, St.Olavs hospital. 
3. Biomekaniske og numeriske studier av Ilizarovramme som grunnlag for videre bruk i 
kliniske studier (i samarbeid med Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU). 
4. Prospektiv studie av polyetylenslitasje ved hjelp av computerbaserte modeller.  
5. Biomekaniske studier av nyutviklet protesestamme i samarbeid med Stavanger 
universitetssykehus (HF SørØst).   
 
 
Antall samarbeidspartnere er jevnt stigende og de representerer både universitetsklinikker 
og ”ikkeuniversitetsklinikker”. Samarbeidet er hovedsakelig på ph.d.nivå.   
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D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 

 
Deltar i kvalitetskontroll av hofte og kneproteser i form av  RSA, DEXA og biomekaniske 
laboratoriestudier.  
 
Deltar i kvalitetsutvikling i form av biomekaniske laboratoriestudier av ny femurprotese.    
 
Kommentar: Ingen kompetansesentre skal nødvendigvis involveres tungt innenfor alle disse 
aktiviteter samtidig. Angi derfor under hvert punkt i hvilken grad det er samsvar mellom en 
ønsket aktivitet innenfor det aktuelle område, og det Kompetansesenteret faktisk har utøvet. 
 
 
 
2. Behov for - og alternativer til - et nasjonalt kompetansesenter nå og i et 
femårs perspektiv 
Det vises til avsnitt I-2, I-3 og I-4 i innledningen: 
 
Behov og alternativer nå og i et femårs perspektiv 

• Er det fortsatt behov for et Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske 
implantater ut fra de kriterier for aktiviteten ved slike kompetansesentre som er 
fastlagt av HOD? 

JA 
• Hvis ja: 

⇒ Vurdert på fritt grunnlag: Hvilke konkrete oppgaver er det da størst behov for 
at et nasjonalt kompetansesenter ivaretar for landet som helhet? 

⇒ NKSOI har tett samarbeid med NTNU og har derfor tilgang til teknisk 
kompetanse på høyeste nasjonale nivå, dette gjenspeiler seg også i aktiviteten 
som er klart teknologidominert. Dette bør NKSOI fortsette med, og utvikle 
videre til det beste for pasientene i Norge. Aktiviteten med uttesting av nye 
teknologier bør prioriteres, noe det også ser ut til har blitt gjort (f ex nye 
artikulasjoner i proteser). Nye materialer i Ortopedien bør også tas inn i 
aktiviteten. 

⇒ Hvordan vil behovet for tjenester utvikle seg sett i et femårs perspektiv (bl.a. 
på bakgrunn av aktuelle pasientgruppers størrelse, faglig utvikling, forventet 
kompetanseutvikling i alle RHF)? 

⇒ Den teknologiske utviklingen innen ortopedi fortsetter både for kne- og 
hofteproteser, men kanskje særlig innen frakturkirurgien og innen andre typer 
proteser (rygg, ankel og små ledd). Norge bør ha ett miljø som kan drive 
forskning og evaluering på høyt nivå innenfor disse områdene. 

⇒ Basert på evalueringen gjort under mandatets punkt I: Hva er de viktigste 
forhold ved dagens drift som bør endres for at senteret skal fungere i henhold 
til HODs kriterier, og gi et mest mulig likeverdig tilbud til aktuelle brukere 
over hele landet? 

⇒ NKSOI har mest samarbeide med Helse vest og bør utvide samarbeidet både 
med Helse Sør-Øst og Helse Nord for at kunnskapen skal kunne implementeres 
jevnt i RHFene til det beste for pasientene 
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• Hvis nei: 

⇒ Er det fortsatt behov for å ivareta en eller noen av de aktuelle oppgaver omtalt 
under punkt 1 i mandatet ved et samarbeid mellom de fire RHF? 

⇒ Hvordan bør dette i så fall gjøres?  
 
 
3. Andre forhold 
Her omtales i fritekst det som arbeidsgruppen mener er viktig i forhold til hovedformålet med 
rapporten, og som ikke er dekket under punktene over. 
 
Ved St. Olavs hospital er det utviklet fremtidens operasjonsrom (FOR). FOR-konseptet 
innebærer at det beste og mest avanserte av teknologi skal bringes inn i operasjonsrommet. 
En tenker her spesielt på billedeskapende samt data-assisterte navigasjonsteknikker, NKSOI 
bør søke et samarbeid mot dette FOR-miljøet.  
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Ad RHFenes gjennomgang av nasjonale tjenester (landsfunksjoner, 
flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre). 

 

Utredning om Avansert ortopediteknikk  

RHF-prosjektet ønsker en samlet vurdering av alle eksisterende nasjonale 
tjenester i forbindelse med prosjektet og det er ønskelig å gjøre dette ut i fra 
RHFenes perspektiv.  (Jfr. mailbrevet fra Nasjonale Tjenester v/Sølvi Lerfald 
23.mars 2009) 

Utredningsgruppen for ”Avansert ortopediteknikk” har bestått av: 

Ortoped Eivind Witsø, fra flerregional funksjon ,  Helse Midt-Norge                                                         
Ortoped Tobias Franke,                                          Helse Nord                                                                      
Direktør Håkon Jensen, fra flerregional funksjon, Helse Sør-Øst                              
Ortoped Sigrun Solberg, Leder av gruppen            Helse Vest                                      
Signe Ramberg                                                       Brukerorganisasjon                       
Professor Helge Rønningen                                    Universitetet 

 

Prosjektet dreier seg om hvordan de fire RHFene skal fordele oppgaver og 
samordne sine aktiviteter for å ivareta sitt ”sørge for” ansvar også for de 
nasjonale tjenestene som bare skal utøves i ett eller to RHF. Det er presisert at 
gruppens RHF-medlemmer representerer hele sitt RHF i dette arbeidet, ikke 
bare den avdeling eller det HF der de i det daglige arbeider. 

Utredningen skulle utføres i tidsrommet 23.mars til 4. mai hvor påsken kom 
innimellom. Gruppens medlemmer hadde allerede mange avtaler fastlagt til denne 
perioden. Leder i gruppen har snakket med Eivind Witsø og Tobias Franke per 
telefon. Eivind Witsø kjente ikke til at St.Olavs Hospital HF sto oppført med en slik 
flerregional funksjon sammen med Rikshospitalet. Han var helt booket opp og har 
ikke kommet med andre innspill til gruppen. Tobias Franke var tilfeldigvis innom på 
arbeidsplassen.Han visste ikke noe om ”Avansert ortopediteknikk”. Det gjorde heller 
ikke avdelingsansvarlig ortoped ved UNN, Jan Inge Solem. Han opplyste til Franke at 
de i Tromsø sendte scoliosepasienter og neuroortopedi til Rikshospitalet. Tobias 
Franke reiste til utlandet umiddelbart etter telefonsamtalen og har ikke hatt mulighet 
for å holde kontakt med gruppen. 

Helge Rønningen , Håkon Jensen og Sigrun Solberg hadde telefonmøte 27.april, 
Håkon Jensen, Helge Rønningen, Sigrun Solberg og Signe Ramberg hadde 
telefonmøte 4.mai og Håkon Jensen og Sigrun Solberg snakket sammen på telefon 5. 
mai. Ellers har kommunikasjonen foregått på mail.   

Professor Helge Rønningen hadde ikke hørt om ”Avansert ortopediteknikk og det  
hadde heller ikke Svein O. Sivertsen som er leder for det ortopeditekniske verkstedet 
som er samlokalisert med St.Olavs Hospital. Sivertsen skriver 3.mai: ”At RH og 
St.Olav av HOD i dag (dersom jeg har forstått dette korrekt) er regnet som Nasjonal 
behandlingstjeneste med flerregional funksjon for avansert ortopediteknikk er vel i 
beste fall dårlig forankret. For meg har det vært ganske ukjent hva denne funksjonens 

sler
Tekstboks
GRUPPE 35



 2

oppgave og innhold skal inneholde. Antagelig også for resten av relevant fagmiljø på 
St.Olav, spesialisthelsetjenesten generelt og primærhelsetjenesten” 

Den eneste i gruppen som kjente til ”Avansert ortopedi” som registrert flerregional 
funksjon, var direktør Håkon Jensen, Sophies Minde Ortopedi AS. Han er også selv 
ortopediingeniør og har arbeidet mange år innen fagfeltet ortopediteknikk. 

Da leder i gruppen ikke kunne finne tilgjengelig dokumentasjon ut over at ”Avansert 
ortopediteknikk” står på listen som er vedlagt rundskriv I-19/2003, ble det tatt kontakt 
med Sølvi Lerfald, Nasjonale tjenester, som ga tilbakemelding om at det var de som 
pr. i dag var satt opp med å ha den flerregionale funksjonen som måtte ha størst 
ansvar for å fremskaffe nødvendige dokumentasjon.  

Det har heller ikke for dem vært mulig å fremskaffe dokumentasjon innen  ”Aktiv 
ortopediteknikk”. Det finnes ingen tilgjengelige lister over hvilke pasientkategorier 
som har vært inkludert i ”Avansert ortopediteknikk” eller over pasienter som har vært 
henvist til denne flerregionale funksjon.     

Det er enighet i gruppen om at det henvises pasienter i dag til Rikshospitalet (Oslo 
Universitetssykehus), St.Olavs Hospital (Universitetssykehus) og Haukeland 
Universitetssjukehus som trenger ortopeditekniske tjenester av høy kvalitet som en 
integrert del av det totale utredniings-, diagnostiserings- og behandlingsforløp og at 
disse må sikres et godt ortopediteknisk tilbud.    

St.Olavs Hopital HF har nevnt ortopeditekniske tjenester i forbindelse med f.e. 
pasienter som henvises til Nasjonalt senter for ortopediske implantater, Helse Bergen 
HF har nevnt silikonmasker i forbindelse med brannskadebehandlingen som noe som 
gjøres kun disse stedene og direktøren ved Sophies Minde Ortopedi AS har utformet 
et skriv som sier noe om deres syn på avansert ortopediteknikk som integrert del av 
avansert ortopedisk kirurgisk behandling. Skriv datert 2.mai 2009 vedlegges.  

Gruppen har ikke fått tak i noen dokumenter som kan gjøre oss i stand til å besvare 
spørsmålene verken i statusrapportens vedlegg 1 - Kriterier for etablering, endring og 
avvikling eller i statusrapportens vedlegg 2. Resultatkrav. 

 

Med denne manglende bakgrunn blir det ikke enkelt å besvare spørsmålene under 
Mandat. Det er kun Håkon Jensen, brukerrepresentanten og gruppens leder som har 
kommet med direkte  innspill til de enkelte spørsmålene. Fordi vi ikke er enige er det 
påpekt hvem som ha gitt de ulike innspill. 

II. Mandat 
Utredningen bør være så kortfattet som mulig (inntil 15 A4 sider), gjerne i form 
av informasjon og svar knyttet til de enkelte punkter og underpunkter i 
mandatet nedenfor, og en avsluttende fritekst der gruppen trekker frem viktige 
forhold som ikke er dekket av de spesifikke punkter nedenfor.  

For flere av de tall som etterspørres nedenfor vil det være usikkerhet. Dette 
gjelder særlig i forhold til tall for pasienter og prosedyrer om fem år. Det 
understrekes derfor at det spørres etter estimater, for å kunne få et bilde av 
omtrentlige størrelser på pasientgruppene og den tilknyttet klinisk aktivitet. 
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Frist for arbeidet: Senest innen 4. mai 2009. Utredningen skal sendes til 
nasjonaletjenester@ihelse.net  

Gruppen beklager at det ikke var mulig å levere innefor fristen. 

 

1.Vurdering av om, og i så fall for hvilke grupper det bør videreføres en 
nasjonal behandlingstjeneste 

Gitt at utredningsgruppen mener at en nasjonal behandlingstjeneste bør 
videreføres innenfor ortopediteknikk: Gi en oversikt over de tilstander, 
pasientgrupper og metoder der utredningesgruppen mener det bør omfattes av 
denne behandlingstjeneste: 

Her er gruppen delt. Gruppens leder mener at så lenge det ikke kan fremskaffes  
dokumentasjon på at den nasjonale tjenesten har hatt et reelt innhold og hvilket 
innhold den har hatt, kan vi vanskelig gå inn for å opprettholde den.  

Håkon Jensen og støttet av gruppen: ”Avansert ortopediteknikk kan ikke være basert 
på enkeltpersoners kompetanse. Det er etter min oppfatning ikke mulig å utøve 
avansert ortopediteknikk uten at denne er relatert til relevant tverrfaglig miljø og 
kompetanse.”  

 

• Hvilke tilstander/pasientgrupper/metoder? 

Håkon Jensen:                                                                                                                
”Helse Sør-Øst, fra flerregional funksjon som bør videreføres er :                     
Avansert ortopediteknikk knyttet til: 

1. Avansert ryggbehandling og scolioser.                                                                             
I følge ryggseksjonen på RH arbeides det for at dette også i fremtiden skal være et 
samarbeid mellom St.Olav, Haukeland og RH. 

2. Dysmeli og armamputerte                                                                                               
RH har en stabil dekning av kompetente fagfolk  på hele området som fast og til 
daglig ivaretar denne pasientgruppen. RH har et nasjonalt kompetansesenter i 
Dysmeli og landsfunksjon for avansert replantasjonskirurgi. Etter er uttalelse fra 
Heløe – utvalget og en rapport avgitt av bl.a. prof.I.Bjerkreim 93/94 anbefales det at 
denne pasientgruppen ”lokaliseres” til St.Olavs Hospital og den gang Rikshospitalet.  

3. Sarcomer       RH – Radiumhospitalet behandler og utfører avansert ortopedisk 
kirurgi på kompliserte tilfeller av sarkomer.                                                                
Også her foregår det et tett samarbeid i et tverrfaglig miljø om avansert fremstilling 
og tilpasning av ”sjeldne” ortopediske hjelpemidler. RH – Radiumhospitalet har 
kompetansesenter for sarcomer. 

4. CP/MMC  Oslo Universitetssykehus (Ullevål og RH) ivaretar i dag habliteringen 
for barn langt utenfor egen region. Det samme gjelder det ortopeditekniske, ikke 
minst for de barna som får utført inngrep på flere nivåer.  Dette miljøet etablerte en 
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enhet for bevegelses analyse så tidlig som i 2002.  Rikshospitalet har 
kompetansesenter for barnehabilitering med vekt på bevegelse. 

Håkon Jensen: ”Jeg kan dokumentere at nettopp mange pasienter kommer til 
Rikshospitalet for å få ortopediske hjelpemidler til denne gruppen. Ikke minst grunnet 
det helhetlige tilbudet vi kan gi til disse pasientene inkludert fottøy, som passer til 
barneortosene. Sophies Minde Ortopedi AS har utviklet, som den eneste i landet, 
spesialfottøy for denne pasientgruppen.”  

Gruppens leder mener at det i dag er et godt behandlingstilbud til pasientgruppene 
nevnt over, flere steder i landet, men er enig i at visse pasienter innen disse 
kategoriene best blir ivaretatt ved å bli henvist til Rikshospitalet. 

Brukerrepresentanten har følgende kommentar: Pasienter med sammensatte problem, 
eller der antall pasienter med diagnose er <500 pr.år. Pasientens sikkerhet må 
ivaretaes gjennom både medisinsk og kirurgisk forskning. 

Her har Helge Rønningen kommentert brukerrepresentanten: ”Landsfunksjon når 
antall tilfeller per år er <500. Kan nok være ønskelig på et vis. Men mange av 
pasientene det dreier seg om er storforbrukere av helsetjenester. Det vil medføre en 
voldsom reiseaktivitet om så mange skal reise langt til behandlersted.  Og mange av 
dem er lite mobile. Men problemer er det om man desentraliserer også, for eksempel 
pasienten som kommer på poliklinikken min fra en institusjon, med et skoliosekorsett 
montert opp-ned!” 

 

• Forventet antall genuint nyhenviste pasienter årlig som med oppmøte må 
undersøkes ved nasjonal behandlingstjeneste for å avklare hvem av dem som 
skal motta de aktuelle tjenester. 

Håkon Jensen: ”Må komme senere” 

Gruppens leder kan ikke forstå hvordan man kan besvare spørsmålet når det ikke 
kan fremlegges noen historiske tall. 

 

• Estimat over antall genuint nye pasienter årlig som i så fall vil trenge 
behandling ved en nasjonal behandlingstjeneste, fordelt på de ulike 
tilstander/pasientgrupper/metoder. 

Her har Håkon Jensen svart: Må komme senere 

Gruppens leder kan heller ikke her forstå at det kan lages estimater fram i tid uten 
historiske tall. 

 

• Estimat over endring av antall nye pasienter årlig og antall 
inngrep/prosedyrer pr år i løpet av de kommende fem år fordelt på de ulike 
tilstander/pasientgrupper/metoder. 

Her har Håkon Jensen svart: Må komme senere 
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Gruppens leder kan ikke se at spørsmålet kan besvares. 

2. Kunnskapsgrunnlag for de aktuelle metoder. 
Basert på tilgjengelig kunnskap i form av randomiserte studier, større fase II 
studier, evt. systematiske kunnskapsoppsummeringer: Er det mulig å angi hvilke 
deler av den aktivitet som omtales under punkt 1 over som utredningsgruppen 
oppfatter som 

• Etablert metode/behandling. 
 

Håkon Jensen svarer her: Alle    
 
Leder i gruppen mener at utredningsgruppa ikke kan ha noen oppfatning når      
det ikke er lagt fram noen  randomiserte studier, større fase II studier eller 
systematisk kunnskapsoppsummeringer.   

 
• Utprøvende metode/behandling.  

Håkon Jensen svarer her: Ingen 
 

• Eksperimentell metode/behandling. 
Håkon Jensen svarer her: Ingen 
 

 

3. Kunnskapsgrunnlag i forhold til sentralisering 
Utredningsgruppen bes om å redegjøre for og vurdere kunnskapsgrunnlaget og 
den øvrige faglige argumentasjon for å samle, evt. ikke samle pasienter omtalt 
under mandatets punkt 1 i en nasjonal behandlingstjeneste.  Dette bør gjøres 
med utgangspunkt i de kriterier som er omtalt i avsnitt I-2 (Formål og 
definisjoner…) i den innledende informasjon til mandatet, supplerte med øvrige 
momenter utredningsgruppen finner relevante. 
Håkon Jensen svarer: Må komme senere.              
 
Utreningsgruppas leder mener at så lenge det ikke er fremlagt noe 
kunnskapsgrunnlag  kan vi ikke besvare dette spørsmålet heller. 
 
Brukerrepresentanten har følgende kommentar under dette punktet: Der man samler 
enheten i et nasjonalt kompetansesenter vil kunnskapen og behandlingen øke kvalitet 
og sikkerhet for pasienten. Man får et høyspesialisert team som igjen gir større 
trygghet for pasienten. 
 

4 . Landsfunksjon, flerregional funksjon eller begge? 
Bør den nasjonale behandlingstjeneste være i form av landsfunksjon eller en 
flerregional funksjon? Kan det evt. være aktuelt med en ulik løsning i forhold til 
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valg av lands- eller flerregional funksjon for de grupper som er omtalt under 
mandatets punkt 1? 

 
Håkon Jensen: Må komme senere.  
 
Gruppas leder mener at vi ikke kan gi svar fordi ikke har noe beslutningsgrunnlag. 
 
Brukerrepresentanten har følgende kommentar under dette punktet: Der man har få 
tilfeller < 500 pr år bør det være landsfunksjon. I tilfeller der pasientgruppen er > 
1000 kan det være aktuelt med flerregional funksjon. 

 

5 . Avgrensing av aktuelle pasientgrupper (behandlingstjeneste) 
Er de pasientgrupper som omfattes av nasjonal behandlingstjeneste i 
utgangspunktet klart avgrenset, eller omfatter de et utvalg av større grupper der 
bare en del skal henvises til nasjonal behandlingstjeneste? 

• Finnes det ”gråsoner” i forhold til hvem som bør omfattes av 
nasjonal behandlingstjeneste? 

 
Håkon Jensen har her satt ”?” 
 
Gruppens leder: Det er ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvilke 
pasientgrupper som omfattes av nasjonal behandlingstjeneste i dag, 
men en kan tenke seg at det i sin tid har vært siktet til et utvalg av 
større grupper der bare en del var ment å skulle henvises til en 
nasjonal behandlingstjeneste, men da ut i fra andre forhold enn at de 
primært skulle henvises for å motta ”Avansert ortopediteknikk”. 
 
Brukerrepresentanten har følgende kommentar: Sett fra pasientens 
side er svaret nei, pasienten skal behandles der det er best teknikk. 

 
• Hvordan bør de aktuelle pasientgrupper avgrenses best mulig for 

å sikre klarhet i hvem som skal henvises – og ikke henvises - til 
nasjonal behandlingstjeneste?  

 
Her mener gruppens leder at avgrensningen gjøres i forhold til den  
medisinske behandlingen og at det er den som gir grunnlag for 
henvisning av pasienten, ikke primært tilbudet om ”Avansert 
ortopediteknikk”.  
 
Brukerrepresentantens kommentar:  Der det på regionalt nivå er god 
kompetanse på den angitte diagnose, både på kvalitet og oppfølging 
bør dette vurderes, er man i tvil skal pasienten henvises til nasjonalt 
kompetansesenter. 
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6. Diagnostikk knyttet til nasjonal behandlingstjeneste 
I hvilken grad bør nasjonal behandlingstjeneste også omfatte diagnostikk og 
spesifikke diagnostiske prosedyrer knyttet til de aktuelle pasienter?      

 
Gruppens leder kan ikke se at nasjonal behandlingstjeneste ”Avansert 
ortopediteknikk” kan omfatte diagnostikk og spesifikke diagnostiske prosedyrer 
knyttet til de aktuelle pasienter (som vi ikke har identifisert !)      

   

Brukerrepresentantens kommentar: Nasjonal behandlingstjeneste bør komme inn der 
det er fare for store komplikasjoner ved et inngrep eller at pasienten har flere 
diagnoser som gjør et inngrep mer komplisert 

 

7. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp 
Det vises til avsnitt I-5 (Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp) 
over. Basert på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape 
sammenhengende pasientforløp på tvers av RHF og de involverte 
HF for pasienter som skal omfattes av den nasjonale 
behandlingstjeneste? 

 
Gruppens leder mener at pasientene skal henvises tilbake til et 
regionalt tilbud straks det er mulig, men i tråd med intensjonen om 
brukerstyrte offentlige tjenester og fritt valg for pasientene velger de 
selv hvor de vil få sine ortopeditekniske tjenester. 
 
Brukerrepresentantens kommentar: Det kan være fare for at HF`et 
ikke har god nok kompetanse til å ta i mot pasienter som har vært 
behandlet ved nasjonal behandlingsenhet, derfor er det viktig at 
helsepersonell ved HF`ene får løpende opplæring i nye 
behandlingsmetoder 

 
• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet?     
 

Gruppens leder: Det er vanskelig å mene noe eksakt om dette all den 
grunn at vi ikke har kartlagt innholdet i den nasjonale 
behandlingstjenesten; ”Avanseert ortopediteknikk”. 
 

• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet?      
 
      Gruppens leder: Samme svar som på spørsmålet over.  
 

8. Internasjonalt samarbeid 
Det vises til avsnitt I-6 (Behov for samarbeid utenfor Norge) over.  
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• Er det undergrupper av pasienter som i sin helhet eller etter 
individuell vurdering bør henvises til utenlandsk senter? 

 
Håkon Jensen: Definitivt ikke, Norge ligger langt fremme på området 
ortopediteknikk. Jeg kjenner ingen diagnoser eller tilfeller som vi i Norge 
ikke har kompetanse til å forsyne med ortopediske hjelpemidler.  

 
Gruppens leder: Flere ortopeditekniske firmaer har gått sammen i grupper 
hvor de arbeider med kontinuerlig oppdatering / fagutvikling og mange av 
ortopediingeniørene holder seg meget godt orientert om utviklingen 
internasjonalt. På grunn av at det i Norge har vært bedre 
refusjonsordninger for pasientene enn i mange andre land, har vi hatt 
anledning til å forsørge nordmenn med det beste som finnes på markedet 
av komponenter. Enkelttilfeller (amputsjonspasienter) har, etter eget 
ønske, vært henvist til utlandet for ”second opinion”. 
 
Kommentar fra brukerrepresentanten: I de tilfeller der man i Norge ikke 
innehar den gitte kompetanse, i forbindelse med sjeldne diagnoser, eller at 
vi ikke har nok team innen den gitte diagnose må vi ha et godt samarbeid 
med utenlandske sentre, dette krever et profesjonelt team for å ivareta 
pasienten i Norge ved endt behandling i utlandet. 
 

 
• Hvordan bør samarbeid med utenlandske sentre organiseres i 

forhold til å dekke behov for enkeltpasienter eller undergrupper 
av pasienter med spesielle behov? 

 
Håkon Jensen har svart:  Ikke behov.  

 
Gruppens leder mener at det skal dokumenteres på hvilke måter man 
opprettholder og videreutvikler sin kompetanse og deri inngå også 
hvordan man samarbeider med miljøer i andre land. 

 
 
• Medfører teknologisk utvikling bl.a. med bruk av 

informasjonsteknologi tilknyttet proteser, økende behov for 
henvisning utenlands og samarbeid med utenlandske 
institusjoner? I så fall: Hvordan? 

 
Håkon Jensen svarer: Definitivt ikke, Norge ligger langt fremme på 
området ortopediteknikk. Vi har gjennomgående kort leveringstid i 
Norge, det eksiterer derfor ikke i dag et behov for å sende pasienter til 
utlandet for å få på ortopediske hjelpemidler. Men Nav ordningen med 
krav om at det skal foreligge en godkjenning derfra før en kan starte 
arbeidet med et ortopedisk hjelpemiddel betyr i dag 6 måneders 
ventetid på saksbehandling.  

 
Gruppens leder mener at man må samarbeide med utenlandske 
institusjoner i det minste for  å kunne være rimelig  sikker på at man 
faglig er i fremste rekke.  
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Brukerrepresentantens kommentar: Det er et økende antall pasienter 
som i dag får diverse proteser, i de tilfeller der ventetiden i Norge blir 
for lang bør man kunne sende pasienten til et utenlandsk senter men 
samtidig være klar til å ta imot pasienten for rehabilitering i Norge. 

 
Helge Rønningen: Kommentar til ”Det er ikke aktuelt eller nødvendig 
å henvise noen pasienter til utlandet”; Bra at norsk ortopediteknikk er 
så langt fremme. Men utsagn av denne typen blir ofte litt for fete, og 
kan modereres litt. 

 

9. Navn på tjenesten 
Gitt at utredningsgruppen anbefaler videreføring, er det ønskelig med forslag til 
et kort navn på tjenesten som er mest mulig dekkende i forhold til slik 
utredningsgruppen mener tjenesten børe drives. 

Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes oppgis et best mulig navn, supplert 
med en setning som kort beskriver hva tjenesten omfatter.  

 

Gruppens leder mener at ”Avansert ortopediteknikk” ikke tilfredsstiller kravene til 
dokumentasjon for hvorfor det har vært registrert som en flerregional funksjon og at 
det ikke kan anbefales at en tjeneste uten dokumentert innhold kan stå på listen som 
en nasjonal behandlingstjeneste. 

 

Gruppens leder har oppfattet Håkon Jensen, Signe Ramberg og Helge Rønningen 
dithen at de ønsker at ”Avansert ortopediteknikk” skal stå på listen som tidligere. 

 

10. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og 
som ikke er dekket av punktene 1-9 over.  

 

Utredningsgruppen er enige om at dersom ortopeditekniske tjenester er en nødvendig 
og integrert del av utredning-. diagnostisering- og behandling så skal alle pasienter 
få topp kvalitet på de ortopeditekniske løsningene som er nødvendig for å oppnå et 
godt resultat for pasienten. Dette gjelder selvfølgelig også for alle pasienter som blir 
henvist til nasjonale tjenester.  

Gruppens medlemmer har ikke kunnet peke spesifikt på noen pasientkategorier som 
skal henvises ett eller to samhandlende steder for å få avansert ortopeditekniske 
tjenester som sådan og hvor dette ortopeditekniske tilbudet som følge av de nye 
retningslinjene for nasjonale tjenester, ikke skal gis andre steder i landet.                  
De enkelte Universitetsklinikkene bygger opp ulik kompetanse alt etter hvilke 
pasienter de skal ha et ansvar for og det tilhørende ortopeditekniske  fagområde må 
bygges opp for å understøtte resten av det totale behandlingstilbudet. Det 
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ortopeditekniske  tilbud er ofte en nødvendig del av det totale tilbudet i et tverrfaglig 
team. De ortopeditekniske tjenestene vil være en del av sykehusenes totaltilbud til 
ulike pasientkategorier på linje med spesiell fysioterapi -, ergoterapi- og radiologisk 
kompetanse, spesiell anestesiologisk kompetanse og -utstyr. 

 Fra 1.1.2010 har direktoratet varslet at det kommer et nytt kodeverk for klassifikasjon 
av funksjon (en forenklet versjon av International Classification og Function, ICF). 
Sammen med brukertilfredshetsundersøkelser vil dette kodeverket forhåpentlig kunne 
brukes til forskning mht oppnådde funksjonsforbedringer, teknisk og opplevet, også 
når ortopeditekniske tjenester er en integrert del av et helhetlig medisinsk 
behandlingstilbud. 

Gruppen har brakt i erfaring at det er manglende kunnskap om rapporteringsplikt og 
registreringsrutiner på området ”avansert ortopediteknikk”. Det har derfor på denne 
korte tiden ikke vært mulig å fremskaffe nødvendig tallmateriale til å kunne fremlegge 
den dokumentasjon mandatet krever. Vi mener imidlertid at dette bør komme på plass 
og anbefaler prosjektet å tilrå at dette arbeidet blir initiert av HOD i nært samarbeid 
med de regionale helseforetakene og med bransjens organisasjon, Ortopeditekniske 
Virksomheters Landsforbund. 

 

 

Sophies Minde Ortopedi AS og Rikshospitalet har valgt å lage et eget skriv datert 
2.mai 2009. Se vedlegg.   

Gruppens leder finner grunn til å knytte noen kommentarer til det vedlagte skriv.  

Det er dysmeli- og armamputassjonsteam i alle regioner. Nasjonalt kompetansesenter 
for Dysmeli, lokalisert på Rikshospitalet, holder god kontakt med teamene og 
arrangerer faglige fellessamlinger for alle teamene.  

Det er gode barneortopediske- og håndkirurgiske team også i Trondheim ogi Bergen 
og selvfølgelig blir pasientene henvist til Rikshospitalet om man mener at man der vil 
kunne gi et bedre behandlingstilbud. Den ortopeditekniske oppfølgingen foregår i 
økende grad regionalt, etter pasientenes eget ønske om nærhet til tilbudet og kontakt 
med andre dysmelister i regionen. Pasientene velger dessuten selv hvilket verksted de 
ønsker skal lage proteser til seg og hvor de vil bli trenet i bruken av dem. St.Olavs 
Hospital og Rikshospitaletet har ortopedisk firma tett integrert i selve 
sykehusstrukturen, på Haukeland har to delvis konkurrerende ortopediske firma egne 
verksteder lokalisert på sykehusområdet. Alle tre steder er den ortopeditekniske 
service godt integrert i den medisinske virksomheten.  

Barn med cerebral parese og myelomeningocele, ryggkirurgi og scoliosebehandling 
som krever tett samarbeid mellom ortopeder og ortopedingeniører, foregår også i 
Bergen og Trondhjem. Selvfølgelig blir pasientene alltid kanalisert dit hvor en mener 
de vil få den beste behandlingen.  

Gruppen er enige om at Rikshospitalet, som de andre sykehusene, har en plikt til å 
opprettholde et kompetent ortopediteknisk tilbud som er tilpasser de pasienter 
sykehuset får henvist.  
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Gruppens leder mener at før vi kan vurdere evt. videreføring av en registrert 
flerregional funksjon med betegnelse ”Avansert ortopediteknikk” må vi vite hva 
denne har dreiet seg om til nå og hvordan Rikshospitalet ser for seg at den skal 
fungere de neste 5 år. 

 

 

Bergen, 6. mai 2009 

 

 

På vegne av gruppen: 

Sigrun Solberg 

   (sign) 

 

 

Vedlegg:  

Skriv fra Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Sophies Minde Ortopedi AS. 
Datert 2.mai 2009. 



   
 

Oslo universitetssykehus HF 
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Trondheimsv. 235         Pb. 493, Økern         (+47) 22 04 53 60/      www.sophiesminde.no      986 116 710                Bygg 79                         
0512 Oslo                 (+47) 22 04 53 65     
0514 OSLO, Norway  
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
           Oslo 6. mai 2009 
 
 
 
Avansert ortopediteknikk, en videreføring av eksiterende flerregional funksjon i Helse Sør-Øst RHF 
ved Rikshospitalet HF / Sophies Minde Ortopedi som nå er en del av Oslo Universitets Sykehus HF. 
 
 
Avansert ortopediteknikk er en integrert del av en avansert ortopedisk kirurgisk behandling eller en del av en 
konservativ behandling innenfor samme pasientkategori. 
 
Det eksisterer i dag ingen inndeling av ortopediske hjelpemidler tilsvarende ICD-10, en klassifisering av 
sykdommer og beslektede helseproblemer. NAV har foretatt en grov inndeling av ortopediske hjelpemidler som i 
hovedsak benyttes i forbindelse med oppgjøret for denne type tjenester.   
 
Forutsetningene for å kunne ha inneha en flerregional funksjon i avansert ortopediteknikk er blant annet at en har: 
 
• Pasientbehandling med utrednings- og behandlingsaktivitet. 
• Klinisk kompetanse med dekning av kompetente fagpersoner innenfor alle involverte fagområder. 
• Opplæring av nye medarbeidere for å sikre fremtidig kompetanse 
• Status for- og tilgang til – nødvendig medisinsk utstyr 
• Forskningsaktivitet (publikasjoner, doktorgrader, prosjekter) 
• Nettverk og forskningssamarbeid 
• Kompetanseformidling (for landet som helhet) 
• Undervisning 
• Kurs, seminarer, møter (veiledning/rådgivning) 
• Kvalitetssikring 

 
 
 
Dysmeli og armamputerte. 

 
Rikshospitalet har et dysmeli- og armproteseteam for overekstremitetene og et underekstremitets dysmeliteam. 
Dysmeliteamene ved Rikshospitalet har eksistert helt siden midten av 1960-årene, da vi ble pålagt av 
departementet å gi et behandlingstilbud til de Thalidomiderammede barna i Norge. Dysmeliteamet gir et komplett 
tverrfaglig tilbud og består av ortoped-håndkirurger, barneergoterapeuter, ortopediingeniører, sosionom og 
fysioterapeut.  
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Dysmeli klinikkene organiseres en dag i uken med alt fra 1- 6 inviterte barn med familier (foreldre og ofte 
søsken).  
 
Pasientene kommer fra hele landet. I løpet av perioden 1998 til 2008 har seksjon for hånd og mikrokirurgi ved 
ortopedisk avdeling, i fullt samarbeid med dysmeliteamet, behandlet 349 barn poliklinisk (1302 antall 
konsultasjoner) og 101 innlagte barn (251 antall innleggelser) med diagnosekodene Q71 (reduksjonsdefekter i 
overekstremitet) og Q73 (reduksjonsdefekter i uspesifisert ekstremitet). I løpet av 2008 er 102 barn med samme 
diagnose behandlet poliklinisk (131 konsultasjoner) og 9 barn innlagt (21 innleggelser).  
I 2008 ble følgende antall pasienter tatt i mot fra de forskjellige helseregionene: 83 fra Helse Sør-Øst, 6 fra Helse 
Midt, 8 fra Helse Vest og 14 fra Helse Nord.  
 
Henvisningene kommer enten fra lokal fødeavdeling eller fra ortopediske avdelinger ved andre regionsykehus.  
Det ønskes videre vurdering ved mer kompliserte deformiteter som kan være av både kirurgisk art og i forhold til 
avansert ortopediteknikk. 
 
For at barna skal kunne delta i aktiviteter på lik linje med andre barn slik som skigåing, sykling, klatring, skyting, 
padling, svømming, ridning, etc. er det viktig med erfarne ortopediingeniører som tilpasser proteser og 
hjelpemidler av høy kvalitet. 
Rikshospitalets dysmeliteam gir et livsløpstilbud til denne gruppen pasienter. Enkelte voksne med dysmeli får 
også oppfølging i vårt brede tverrfaglige team. Mange av dem har kun behov for oppfølging av ortopediingeniør.  
 
 
Rikshospitalet sammen med TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser på Sunnås sykehus er i dag begge 
tillagt nasjonal kompetansesenterfunksjon for dysmeli. Erfaringer siden 2004 har vist at TRS ikke har ønsket å 
høyne fokus på Dysmeligruppen og at det er større fokus på dysmelifeltet på Rikshospitalet. Senteret bidrar til og 
ivaretar de overordnede arbeidsoppgavene innen kompetanseoppbygning, faglig utvikling og forskning, nasjonalt 
og internasjonalt samarbeid, etablering av faglige standarder og nasjonale kvalitetsregistre, og har bygget opp 
arbeidet rundt disse retningslinjene i nært samarbeid med alle dysmeliteamene.  
Gjennom sin funksjon med en nasjonal behandlingstjeneste for dysmeli og armamputerte vil Rikshospitalet også 
fullt ut kunne ivareta de samlede kompetansesenter oppgavene på dette området. 
 
 
Av prosjekter og internasjonalt samarbeid bør i denne sammenheng nevnes at Sophies Minde Ortopedi i 6-7 år 
har samarbeidet med Nasjonalt Senter for Telemedisin, NST i Tromsø for å utvikle utdanningsmoduler i 
ortopediteknikk som e-læring på oppdrag fra International Society for Prosthetics and Orthotics ISPO. 
Dette har foreløpig resultert i moduler for fremstilling av armproteser, trunkus ortoser, klump fot og 
diabetes/lepra føtter. 
 
Sophies Minde Ortopedi står som faglig ansvarlig og koordinerer innsamling av materiale fra hele verden som 
settes sammen til et e-lærings program av Nasjonalt Senter for Telemedisin. 
 
Arbeidet med modulene skjer i samarbeid med to skoler i fattige land, Tatcot i Tanzania og CSPO og Kambodsja 
for å sikre lokal forankring. 
 
Nasjonalt Senter for Telemedisin vil også inngå som en del av Sophies Minde Ortopedi  
sitt nye program, Esther, som gjennomføres i regi av Fredskorpset i Norge.  
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CP /MMC  

Oslo Universitets sykehus (Ullevål, RH og Sophies Minde Ortopedi) ivaretar i dag den samlede habiliteringen for 
barn langt utenfor egen region også på det ortopeditekniske. Den tverrfaglige kompetansen gir et optimalt 
behandlingstilbud til barn som f. eks får utført inngrep på flere nivåer (multilevel). 
 
Dette miljøet etablerte den første enhet for databasert bevegelsesanalyse av funksjonsforstyrrelser i bevegelse-
støtteorganene så tidlig som i 2002. 
 
 
Ortopediingeniører fra Sophies Minde Ortopedi med bred kunnskap og lang klinisk erfaring innen avansert 
ortopediteknikk var med under etableringen av bevegelseslabben og forestår nå den daglige ledelsen av denne 
funksjonen. 
 
  
Rikshospitalet har siden 1999 hatt et nasjonalt kompetansesenteret for barnehabilitering med vekt på bevegelse.
   
  
 
Det vises til følgende artikler og prosjekter utarbeidet av medarbeidere knyttet til bevegelseslabben og tilhørende 
avanserte ortopeditekniske oppgaver: 
 
Ganganalyse - Nytt diagnostisk hjelpemiddel. Lofterød, Terjesen, Skaaret. Tidskr Nor Lægeforening 15/2005 
 
Avhandling:   Children with cerebral palsy: The role of three-dimensional gait analysis in evaluation of gait and 
indications for orthopaedic surgery  
 
I. Lofterød B, Terjesen T, Skaaret I, Huse AB, Jahnsen R.  
 
Preoperative gait analysis has a substantial effect on orthopedic decision making in children with cerebral palsy. 
Comparison between clinical evaluation and gait analysis in 60 patients. Acta Orthop 2007; 78 (1): 74-80. 
 
 Lofterød B, Terjesen T.  
 
Results of treatment when the orthopaedic surgeons follow gait-analysis recommendations in children with CP. 
Dev Med Child Neurol 2008; 50 (7): 503-509. 
 
Lofterød B, Terjesen T.  
 
Local and distant effects of isolated calf muscle lengthening in children with cerebral palsy and equinus gait. J 
Child Orthop 2008; 2: 55-61.   
 
 Lofterød B, Terjesen T.  
 
The effects of soft tissue surgery in the sagittal plane on lower limb rotation in 34 children with spastic diplegia. 
Submitted 2009. 
 
 Lofterød B, Fosdahl MA, Terjesen T.  
 



 Side 4 av 5 

Can persistent dropfoot after calf muscle lengthening be predicted preoperatively? J Foot Ankle Surg 2008; 
accepted for publication. 
 
Avansert ryggbehandling og scolioser. 
I følge mine opplysninger fra ryggseksjonen ved Rikshospitalet vil det også i fremtiden videreføres et samarbeid 
mellom St. Olav, Haukeland Sykehus og Rikshospitalet i behandling av scolioser og rygger. Videre at den 
strukturelle ryggkirurgi vil finne sted ved Rikshospitalet. Tilpasning av korsetter inngår som en integrert del av 
denne behandling ved de aktuelle sykehusene. 
 
 
Sarkomer  

Rikshospitalet – Radiumhospitalet behandler og utfører avansert ortopedisk kirurgi på kompliserte tilfeller av 
sarkomer. Den integrerte delen av den ortopeditekniske behandlingen av disse pasientene er av meget avansert 
ortopediteknisk karakter. Det er her tale om avansert fremstilling av ”sjeldne” ortopediske hjelpemidler. I denne 
sammenheng kan nevnes ortosetilpasning i forbindelse med en total fjerning av os sacrum. 
 
 
Rikshospitalet – Radiumhospitalet har et nasjonalt medisinsk kompetansesenter for sarkomer. 

 
 
Forskning: 
Rikshospitalet / Sophies Minde Ortopedi finansierte følgende forskningsprosjekter i 2008: 
 

 

Prosjektansvarlig  

Prosjekt Institusjon 

Per-Henrik Randsborg Supracondylære humerusfrakturer hos barn – en 
retrospektiv 
oppfølgingsstudie av pasienter operert ved A-hus 1.1-
31.12.06 

Akershus universitetssykehus  

Rune Nilsen Patient satisfaction in children with uni-lateral lower 
limb 
prosthesis, a study in Cambodia and Norway 

Sophies Minde Ortopedi AS 

Jette Schack Bedre funksjons- og mestringsevne for benamputerte Aker universitetssykehus  
Trine Sand Kaastad Belastningsskader hos unge voksne (18-30 år) med 

dysmeli i underekstremitetene 
Rikshospitalet universitetssykehus 

Ola Wiig Etablering og drift av Nasjonalt Barnehofteregister 
som vil være det første av sitt slag i verden 

Ullevål universitetssykehus  

Anita Skafjell På tå hev – forebygging av residiv av fotsår hos 
diabetespasienter 

Ullevål universitetssykehus  

Frede Frihagen Kondrosarkomer – epidemiologi og behandling Ullevål universitetssykehus  

Hans Christian Blom 
c/o Blefjell sykehus 

Vil tidlig behandling av ultralydpåvist 
hofteleddsdysplasi forebygge senoppdaget 
hofteleddsluksasjon? 

Ullevål universitetssykehus  

 
 
Det vil også bli finansiert forskningsprosjekter i 2009, men hvilke dette vil bli er enda ikke avgjort. 
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Det ansees ikke nødvendig å henvise pasienter innenfor dette området til behandling utenfor Norge. Vi ligger 
langt fremme på dette området og følger utviklingen nøye i bruk av ny informasjonsteknologi tilknyttet 
ortopediske hjelpemidler. 
 
Avansert ortopediteknikk kan ikke defineres begrenset til en diagnose eller medisinsk tilstand på linje med for 
eksempel leppe-kjeve-ganespalte eller neonatalkirurgi. Avansert ortopediteknikk er en integrert del av den øvrige 
behandlingen som blir gitt pasienten og forutsetter tverrfaglig kompetanse og en stabil dekning med utdanning av 
nye medarbeidere innenfor behandlingstjenesten. Oslo Universitets Sykehus innehar de nødvendige 
forutsetningene til fortsatt å kunne ivareta denne flerregionale funksjonen. 
 
Det kan virke som om noen av gruppens øvrige medlemmer har et annet syn på brukermedvirkning og fritt valg 
av ortopediteknisk virksomhet i forhold til flerregionale funksjoner enn meg. Men ved å videreføre dagens 
flerregionale funksjon i avansert ortopediteknikk ved Oslo Universitets sykehus (Rikshospitalet og Sophies 
Minde Ortopedi) vil dette sykehuset fortsatt ha et ansvar og en plikt til å opprettholde et tilbud og en kompetanse 
på dette feltet for å kunne ta imot de pasientene som blir henvist hit. 
 
 
 
 
 
 

 
Sophies Minde Ortopedi AS 
 
 
 
 
 
Følgende har bidratt med dokumentasjon og tallmateriale: 
 
Dr Mona Winge                                        Barneergoterapeut Bjørg Johansen  
Seksjon for hånd og mikrokirurgi            Ortopedisk avdeling           
Ortopedisk avdeling                                  Rikshospitalet 
Rikshospitalet 
 
Overlege Bjørn Lofterød          Anne-Karin Vik  
Barnenevrologisk Seksjon          Koordinator  
Rikshospitalet            Nasjonalt kompetansesenter for Dysmeli  
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   Trondheim 14.05.2009 

 

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 

Elektiv bløderkirurgi 

 
 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
 

Pål Andrè Holme, Helse Sør-Øst. 

Mikael Donner, Helse Vest. 

John-Bjarne Hansen, Helse Nord. 

Eivind Witsø, Helse Midt-Norge (leder) 

 

 

Innledning: 

Norge har i dag 1449 erkjente blødere. 301 av disse har blødersykdommen 

hemofili A (faktor VIII mangel) og 96 har hemofili B (mangel på IX). Videre finnes 

det om lag ca 850 personer med von Willebrand sykdom og 202 med andre 

koagulasjonsdefekter som faktor I, II, V, VII og XIII mangel. 186 personer med 

hemofili A og B har en uttalt klinisk blødningstendens med faktor nivå < 1 % 

(alvorlig hemofili). I tillegg har man 38 pasienter med alvorlig von Willebrand 

Sykdom, og 27 personer med alvorlig FV og FVII mangel.  

 

Organisering i dag 
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet (RH), har i dag landsfunksjon for 

blødere. Alvorlige og tildels moderate blødere krever regelmessig oppfølgning i 

forhold til behandling av sin sykdom og dette blir i dag ivaretatt av RH. 

Rikshospitalet er med sitt pasientgrunnlag ett av de største blødningssentra i Nord-

Europa.   

sler
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Innenfor RH er utredning og behandling av bløderne organisert slik: 

1) Kliniske problemstillinger blir ivaretatt ved Medisinsk avdeling, seksjon for 

blodsykdommer. Dette gjelder også utredning av sjeldne blødertilstander 

inklusive platefunksjonsforstyrrelser. Blødere yngre enn 15 år en knyttet til 

Barneavdelingen. 

2) Senter for sjeldne diagnoser har ansvaret for sosialmedisinske 

støttefunksjoner. 

3) Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for koagulasjon, monitererer 

behandlingen i form av faktornivå etc. 

4) DNA diagnostikk, diagnostikk av bærertilstander er lagt til Avdeling for 

medisinsk genetikk. 

 

I tillegg driver Medisinsk avdeling, seksjon for blodsykdommer, Barneavdelingen og 

Senter for sjeldne diagnoser en utstrakt rådgivningsvirksomhet for hele landet innen 

dette feltet.  

Forskning innen bløderomsorg/behandling drives ved alle de overnevnte avdelingene. 

 

En stor andel av blødere i dag benytter seg av hjemmetransfusjon. Dette innebærer at 

de har faktorkonsentrat i hjemmet som kan tas umiddelbart i forbindelse med 

blødninger og settes av pasienten selv. Opplæring til bruk av hjemmetransfusjon skjer 

ved RH. Pasientene rapporterer deretter direkte til RH om faktorbruk og blødninger 

via et spesialutviklet Web-basert system som går direkte inn i pasientens journal eller 

via rapporteringsskjemaer. Dette sikrer ett bredt og likt nasjonalt tilbud til alle landets 

blødere og sikrer at behandler lett kan fange opp unormal blødningsaktivitet eller 

faktorforbruk og derved ta kontakt med pasienten.  

Alle landets pasienter med alvorlig blødersykdom blir i tillegg innkalt til jevnlig 

undersøkelse 1-2 ganger pr. år. Dette skjer ved de respektive avdelingene, avhenging 

av hvorvidt pasienten er barn eller voksen. Man gjennomgår her kliniske 

problemstillinger i forhold til blødersykdommen, klinisk undersøkelse med leddstatus 

og blodprøver hvor man blant annet ser på faktoromsetning. I tillegg har pasienten 

ved disse kontrollene samtale med sykepleier og obligatorisk undersøkelse hos 

fysioterapeut mht leddstatus og tiltak i forhold til dette. Pasientene har også tilbud om 

samtale med sosionom og undersøkelse hos ortoped ved behov. Ved akutte 
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blødninger som ikke pasienten selv kan ta hånd om skal pasienten ta direkte kontakt 

med vakthavende hematolog, Seksjon for blodsykdommer og transporteres hit for 

ytterligere undersøkelse ved behov uavhengig av bostedsadresse.   

 

Medisinsk avdeling, seksjon for blodsykdommer og Barneavdelingen har i dag 

landsfunksjon for pre/postoperativ behandling av blødere som gjennomgår elektiv 

kirurgi med og uten antistoffer mot koagulasjonsfaktorer. Kirurgisk og Ortopedisk 

avdeling, RH, utfører kirurgen, mens pasienten er i den pre- og postoperative fasen 

innlagt ved Medisinsk avdeling, seksjon for blodsykdommer eller Barneavdelingen. 

Det har de siste 4 årene (2005-2008) i gjennomsnitt vært utført 23 ortopediske og 29 

ikke ortopediske elektive inngrep årlig på voksne bløderpasienter ved Seksjon for 

blodsykdommer. Dette innebærer betydelige kostnader for seksjonen. I rene 

koagulasjonsfaktorkostnader har dette beløpt seg årlig til ca 15 millioner kr de siste 2-

3 år og det finnes pr i dag ikke noen refusjonsordning (eller DRG kode ol) for dette i 

dag. Kostnadene må derfor dekkes over det ordinære driftsbudsjettet. 

For å kunne yte ovennevnte service, inkludert kirurgi på blødere, er det av største 

betydning at man har støttefunksjonen av et høyspesialisert koagulasjonslaboratorium 

hvor man kan monitorere behandlingen døgnet rundt. Disse fasilitetene finnes i dag 

ved Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for koagulasjon, RH.      
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1. Innhold og avgrensing av eksisterende flerregional funksjon 

Enkelte mindre inngrep hos pasienter med milde blødningstilstander blir i dag 

håndtert på lokalt / regionalt nivå etter konferering med RH. Eksempel på slike 

inngrep kan være elektive ortopediske inngrep som utføres i lokalanestesi, som hallux 

valgus og Dupuytren´s kontraktur. Dette forutsetter imidlertid at pasientens 

blødningstilstand er godt utredet og at man vet at pasienten responderer godt på 

behandling som tidligere er gitt. For å vite dette bør pasienten har vært til 

undersøkelse hvor det er gitt behandling med dokumentert effekt. Dette gjelder ført og 

fremst blødningssykdommer som mild von Willebrand sykdom hvor behandlingen 

kan gjennomføres med Octosim og cyklokapron.  I fremtiden bør denne ordningen 

også kunne fortsette for denne pasientgruppe.   

Som nevnt innledningsvis foretas det elektive kirurgiske inngrep på over 50 voksne 

blødere per år. Når det gjelder antall nye pasienter per år som må vurderes dreier det 

seg om 70-80 stykker. 

Se forøvrig under Organisering i dag og punkt 7.  

 

2. Utvikling i et femårs perspektiv 

På bakgrunn av at behandlingen av blødere har endret seg vesentlig siste 10-15 år i 

form av substitusjonsbehandling/ forebyggende behandling/ hjemmebehandlig har 

dette medført at forventet levealder hos blødere har blitt vesentlig lengre og nærmet 

seg befolkningen generelt. I fremtiden betyr dette at kirurgi av mer generell karakter 

(cancer kirurgi, coronar intervensjon etc.) kommer til å øke hos denne 

pasientgruppen. Forventet økning sett i lys av siste års utvikling er på anslagsvis årlig 

10 %.   

Det er reist spørsmål om overgang fra kirurgi til intervensjonsprosedyrer. Det er 

sannsynlig at enkelte prosedyrer som i dag gjøres med mer eller mindre åpen kirurgi 

kan i fremtiden utføres med intervensjonsprosedyrer. Det vil gjelde alle typer blødere. 

Imidlertid må blødere også i forbindelse med intervensjonsprosedyrer forbehandles og 

vurderes i forhold til planlagte intervensjonsprosedyre. Disse prosedyrene stiller 

derfor de samme kompetansekravene omkring pasienten for de skal kunne 

gjennomføres. 

Konsekvens: En forventer et øket behov for bla kirurgiske tjenester hos denne pasient 

gruppen.  
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3. Diagnostikk knyttet til nasjonal behandlingstjeneste 

Disse fasilitetene finnes i dag ved RH, Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon for 

koagulasjon. Dette er en forutsetning for å kunne ivareta tilbudet til bløderne. 

 

 

4. Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp 

Praksis har vist at dagens ordning gir geografisk lik tilgjengelighet og resultatlikhet.   

 

5. Landsfunksjonens tilhørende rolle som kompetansesenter 

Kompetansesenter funksjonen bør knyttet tett til landsfunksjonen for blødere ved 

akuttbehandling av blødninger ved sykehus utenfor RH. Dette skjer også i praksis i 

dag, men det er ønskelig med mer formaliserte retningslinjer.   

 

 6. Navn på behandlingstjeneste: 

Nasjonalt kompetansesenter for blødere 

 

7. Supplerende innspill å fritt grunnlag 

Det er også ønskelig at håndtering av akutt kirurgi håndteres ved RH. Når det gjelder 

akutt ortopedi (i vesentlig grad traumatologi) er dette ikke tilfelle i dag pga 

kapasitetsproblemer ved ortopedisk avdeling. Per i dag bør RH inn i bildet for at 

behandlingen skal kunne skje i optimale former med faktor substitusjon etc. Det er 

svært viktig også med videre tett oppfølgning /monitorering postoperativt. I praksis 

blir i dag pasienter som har undergått varm ortopedi ved andre sykehus overført 

postoperativt til RH for videre behandling / håndtering. Det er dessverre mange 

eksempler på alvorlig pasientkomplikasjoner i tilfeller der akutt kirurgi på blødere har 

vært håndtert på sykehus uten kompetanse på blødningssykdommer.  
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Prosjektsekretariatet for Nasjonale Tjenester. 
 
 
 
Rapport fra arbeidsgruppen for elektiv hyperbar medisin. 
     
    11 mai 2009. 
 
 
 
 
 
Innledning: Den oppnevnte  gruppen har bestått av 4 medlemmer. 
  Gunilla K. Frykholm Helse Midt-Norge, 
  Tore Julsrud Berg  Helse Sør-Øst, 
  Guro Vaagbø  Helse Vest 
  Olav M. Sivertsen  Helse Nord. 
 
Den første gav beskjed om at hun ikke ønsket å delta, ingen erstatter. 
Nr 2 har ikke vært mulig å få i tale, ei heller svarer på mail. 
Den foreliggende  rapport er således i all hovedsak utarbeidet av Guro Vaagbø 
og med undertegnede diskusjonspartner. 
Dette tilsier at før utnevnelse ved senere anledninger , bør tilspurte kandidater  
være tilgjengelige og ha bekreftet  vilje til samarbeid. 
 
Olav M. Sivertsen 
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. Innhold og avgrensning av nasjonal behandlingstjeneste med dagens praksis. 
 
Tilstander og pasientgrupper som behandles ved Landsfunksjonen i elektiv hyperbar 
oksygenbehandling: 

• Stråleskader i hode/hals-regionen  (48% av pas i 2008) 
• Stråleskader i tarm  (15,5% av pas i 2008) 
• Stråleskader i blære (10,8% av pas i 2008) 
• Stråleskader i bløtvev/nervevev (13,7% av pas i 2008) 
• Stråleskader i skjelett  (4,7% av pas i 2008) 
• Kronisk behandlingsrefraktær osteomyelitt  (2,7% av pas i 2008) 
• Kronisk behandlingsrefraktært diabetisk fotsår hvor utredning av mikrosirkulasjonen 

har avdekket lokal vevshypoxi som oppheves ved oksygenpusting(0,7% av pas i 2008) 
• Mb.Bürger med kronisk behandlingsrefraktært sår og amputasjonstruet fot. (Ingen pas 

i 2008) 
• Kronisk behandlingsrefraktært pyoderma gangrenosum/vaskulittsår. (2% av pas i 

2008) 
• Behandlingsrefraktær pseudarthrose (0,7% av pas i 2008) 
• Legemiddelindusert osteonekrose (Ingen pas i 2008) 

 
Estimater over antall pasienter og enkeltbehandlinger: 

• Estimat over forventet antall pasienter årlig: Dersom vi estimerer ut fra den 
helseregion som har flest behandlete pasienter pr 100.000 innbyggere, får vi 5 
pasienter/100.000. På landsbasis vil dette utgjøre ca 235 pasienter i året. 

• Estimat over antall genuint nye pasienter som årlig bør behandles med elektiv HBO: 
Det estimeres at mellom 70 og 80% er genuint nye pasienter. 

• Estimat over antall prosedyrer som m ågjennomføres årlig for å behandle disse 
pasientene. Vi regner med at videre forskning vil medføre at en større del av de 
pasientene som i dag får 20 behandlinger i fremtiden vil få 30 behandlinger. I tillegg 
regner vi med at indikasjonen stråleskadet nervesystem vil falle bort, og kanskje også 
legemiddelindusert osteonekrose. Vi estimerer derfor en årlig fremtidig 
prosedyrefrekvens på ca 6000 om vi legger til grunn at vi skal behandle ca 235 
pasienter årlig. 

 
2. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis. 
 

• Hvilke indikasjoner er etablert behandling: 
1. Stråleskader i hode/hals-regionen 
2. Stråleskader i tarm 
3. Kronisk behandlingsrefraktær osteomyelitt 
4. Kronisk behandlingsrefraktært diabetisk fotsår 
• Hvilke indikasjoner er utprøvende behandling:  

1. Stråleskadet blære 
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2. Stråleskadet bløtvev/nervevev 
3. Stråleskadet skjelett 
4. Sår med lokal vevshypoksi på annen basis enn diabetisk mikroangiopati 
5. Behandlingsrefraktær pseudarthrose 
6. Legemiddelindusert osteonekrose 

 
 
 
 
 
       

De aller viktigste publikasjoner som er grunnlag for inndelingen omtales kort.  
Landsfunksjonen i hyperbar oksygenbehandling følger de internasjonalt godkjente 
indikasjonsstillingene for hyperbar oksygenbehandling jfr ”Hyperbaric oxygen Indications 
and Results” oppdatert av The Hyperbaric Oxygen Committee i Undersea and Hyperbaric 
medical Society i 2008. Unntakene er indikasjonene behandlingsrefraktær pseudarthrose, sår 
med lokal vevshypoksi på annen basis enn diabetisk mikroangiopati og legemiddelindusert 
osteonekrose. For disse indikasjonene er det teoretisk grunnlag for HBO, men ennå ikke gode 
studier som viser effekt av behandlingen eller mangel på sådan. Seksjon for hyperbarmedisin 
planlegger pilotstudie for å undersøke effekt av HBO ved legemiddelindusert osteonekrose. 
Vi behandler forsvinnende få pasienter med behandlingsrefraktær pseudarthrose, pyoderma 
gangrenosum/vaskulitt og Mb. Bürger så det er vanskelig å få gjennomført studier av disse 
pasientgruppene. 
 
Inndelingen i Etablert behandling og Utprøvende behandling er gjort på bakgrunn av det som 
finnes av vitenskapelig dokumentasjon. I følge en Cochrane rapport fra 2005(Bennett et al. 
CD005005) om HBO-behandling ved senskader etter stråleskader konkluderes det med at det 
er dokumentert klinisk effekt av HBO ved senskader etter strålebehandling i hode/hals-
regionen, rectum og anus. For senskader etter strålebehandling av andre organer er det ikke 
god nok evidens til å kunne konkludere hvorvidt det er effekt eller ikke av HBO. Det som er 
av studier antyder imidlertid at det er effekt av HBO-behandling.(Feldmeier and Hampson 4-
30;Fink et al. 638-42) Landsfunksjonen i hyperbar oksygenbehandling er med i en pågående 
internasjonal randomisert placebokontrollert dobbelt blindet cross-over multisenterstudie på 
effekt av HBO ved stråleskadet blære. En åpen randomisert parallell prospektiv studie fra 
2007 konkluderte med at HBO reduserte akutte og sene strålereaksjoner i rectum og ga bedre 
livskvalitet i forhold til kontrollgruppe(Sidik et al. 169-73). I 2008 ble det publisert data fra en 
prospektiv randonisert placebokontrollert dobbelt blindet cross-over multisenterstudie som 
viste at HBO ga signifikant bedring av stråleproctitt (Clarke et al. 134-43).  

For indikasjonen kronisk behandlingsrefraktær osteomyelitt er det flere studier som 
rapporterer sanering av infeksjon/ større andel residivfrihet med HBO-behandling, men også 
studier som ikke finner denne effekten av HBO (Davis et al. 1210-17;Eltorai, Hart, and 
Strauss 17-24;Esterhai, Jr. et al. 809-15;Larsson et al. 287-95;Maynor et al. 43-57;Morrey et 
al. 121-27). 
 En Cochrane rapport fra 2004 konkluderer med at det ser ut til at HBO reduserer antall 
amputasjoner og øker sannsynligheten for tilheling av diabetiske fotsår (Kranke et al. 
CD004123). Evidensen er imidlertid ikke overveldende. Indikasjonsstillingen ved Seksjon for 
hyperbarmedisin er strengere enn den benyttet i de vitenskapelige studiene, da Seksjon for 
hyperbarmedisin krever påvisning av lokal vevshypoksi som oppheves ved oksygenpusting 
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for å akseptere pasienten for HBO-behandling. Teoretisk er det disse pasientene som vil ha 
best nytte av HBO idet man søker å stimulere til neoangiogenese. Det behandles så få 
pasienter med kroniske behandlingsresistente diabetiske fotsår ved Seksjon for 
hyperbarmedisin at det er vanskelig å få gjort gode studier av denne pasientgruppen.  
 Det er ikke ennå god evidens for at HBO-behandling gir økt tilheling av pyoderma 
gangrenosum/vaskulittsår, pseudarthrose eller legemiddelindusert osteonekrose men det 
finnes studier som indikerer at pasienter med disse lidelsene kan profitere på behandlingen 
(Tutrone et al. 1214-19;Bennett, Stanford, and Turner CD004712;Oriani et al. 2983-
88;Freiberger et al. 1321-27;Yang et al. 3210-16). 
 
Forskningsfeltet innen hyperbar oksygenbehandling er belastet med at det overveiende flertall 
av publikasjoner er av dårlig vitenskapelig kvalitet. De senere år har dette begynt å rette segog 
det er pågående studier med god design som vil hjelpe oss med å avgrense/utvide 
indikasjonsstillingene i fremtiden. 
 
Se referanseliste sist i rapporten. 
 
 
 
       
 
3. Avgrensing av aktuelle pasientgrupper 

• Er pasientgruppene klart avgrenset, eller finnes det gråsoner i forhold til hvem som 
blir behandlet? Pasientgruppene er klart avgrenset. 

• Hvordan kan de aktuelle pasientgruppene defineres og avgrenses best mulig for å sikre 
klarhet i hvem som skal henvises –og ikke henvises- til landsfunksjonen? 
Pasientgruppene er klart avgrenset. 

 
4. Konsekvenser av medisinsk utvikling i forhold til indikasjonsgrenser og antall 
pasienter 

• Hvordan forventes utvikling av elektiv hyperbarbehandling som metode og pågående 
klinisk forskning å påvirke indikasjonsgrensene for denne behandlingsmetode i et 
femårsperspektiv? Man forventer at indikasjonsstillingen for senskader etter 
strålebehandling vil bli styrket, med sannsynlig unntak for stråleskadet nervesystem. 
Videre er det mulig at indikasjonen legemiddelindusert osteonekrose faller bort. 

• Hvordan vil utvikling som beskrevet over endre behovet for kapasitet for elektiv HBO 
i samme tidsperspektiv? Ved at hovedindikasjonsstillingene som er senskader etter 
strålebehandling opprettholdes, regner vi met at behovet sakte men sikkert vil øke. 
Pasienter blir strålebehandlet for cancer i stadig høyere alder, befolkningen blir eldre, 
og vi kan regne med at antallet med senskader etter strålebehandling også vil øke. I 
2012 må akrylglassene i enmanns trykkamrene som benyttes til elektiv 
pasientbehandling skiftes ut. Da teknisk standard på trykkamrene ikke er optimal, vil 
det søkes om midler til å skifte ut trykkamrene i stedet for bare akrylglassene. For å ta 
høyde for sannsynlig økning i behandlingsaktivitet vil det samtidig søkes om midler til 
å utvide trykkammeranlegget med tre enmannskamre. Kapasiteten vil da være stor nok 
til å kunne utføre de estimerte 6000 behandlinger årlig.    
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5. Tilknyttet diagnostikk 
I hvilken grad bør nasjonal behandlingstjeneste også omfatte diagnostikk og spesifikke 
diagnostiske  

• prosedyrer knyttet til de aktuelle pasienter?        Mikrosirkulasjonsvurdering av hud 
rundt kroniske sår for vurdering av indikasjon for HBO-behandling er allerede 
etablert. Dette vil bli videreført. For øvrige indikasjonsstillinger som involverer mange 
ulike organsystemer, er det mest naturlig at pasienten følges opp av spesialist på 
hjemstedet. 

 
 
6. Avgrensing av landsfunksjonen knyttet til dykkermedisin 
Er det utover de oppgaver HOD skisserer andre oppgaver knyttet til medisinsk diagnostikk og 
behandling av yrkesdykkere eller sportsdykkere som bør legges til landsfunksjonen med 
korresponderende kompetansesenter?       Yrkesmedisinsk avdeling har en oppbygning og 
rekke funksjoner som gjør at den skiller seg fra andre arbeidsmedisinske avdelinger. I denne 
sammenheng skal nevnes  
1) Seksjon for hyperbar medisin som har  
• Landsfunksjon for elektiv hyperbar oksygenbehandling (diagnoser ex: stråleskade i 

skjelettet hos kreftpasienter, kroniske sår). Landsfunksjonen omfatter altså ikke utredning 
og behandling av dykkere.  

• Flerregional funksjon (helse Vest og helse midt-Norge) for akutt hyperbar 
oksygenbehandling (diagnoser ex CO-forgiftning , trykkfallsyke).  

• Vaktberedskap for telefonisk rådgivning vedr dykkerelaterte spørsmål for hele landet. 
2) Seksjon for arbeidsmedisin som har en de facto landsfunksjon for utredning av 

yrkesdykkere mtp yrkesskade/-sykdom. 
3) Nasjonalt Kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin 
 
 
 
 
  
4)  Nasjonalt kompetansesenter for hyperbar- og dykkemedisin. 
 
 

4  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yrkesmedisinsk 
avd. 

Seksjon for hyperbarmedisin 
•Landsfunksjon i elektiv HBO 
•Regionalfunksjon i akutt HBO 

Kompetansesenter 
for hyperbar- og  
dykkemedisin 

Arbeidsmedisinsk seksjon 
•Landsfunksjon for utredning av  
 dykkerelatert yrkessykdom 
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Seksjon for hyperbarmedisin drives av 2 leger som er  spesialister i henholdsvis plastikkir og 
anestesi. Dette er en virksomhet som stiller krav til kompetanse som i vesentlig grad skiller 
seg fra utredningskompetanse mtp yrkesdykkere.   
Felles for Landsfunksjonen for elektiv hyperbar oksygenbehandling og Landsfunksjonen for 
utredning av yrkesdykkere mtp yrkesskade/-sykdom er behov for kunnskap om biologiske 
effekter av økt trykk i individers omgivelser. Den første benytter hyperbart oksygen som 
medisinsk behandling av tilstander som ikke er beslektet med dykking.  Den andre bruker 
derimot kunnskapen til å vurdere yrkesbetingede bivirkninger av hyperoksi og hyperbare 
forhold. Dykkere er imidlertid ikke bare eksponert for økt trykk i omgivelsene med ulike 
gassblandinger. Det er en rekke andre forhold ved dykking som også kan ha betydning for 
deres helse som blant annet dykking i forurenset vann, forurensninger i pustegassen, 
langvarige opphold langt under overflaten med alt det medfører, samt uforutsigbare 
arbeidsforhold. 
 
Etter å ha utredet nærmere 300 yrkesdykkere ved Yrkesmedisinsk avdeling vet vi at de ofte 
har sentralnervøse plager, alvorlig depresjon/psykiske stressreaksjoner samt tilstander knyttet 
til lunge og øre, nese, hals. Utredning av disse med tanke på yrkesskade eller sykdom krever 
derfor kompetanse innen andre medisinske fag som nevrologi, nevropsykologi/ klinisk 
psykologi, nevrofysiologi, øre-nese-hals-sykdommer , lunge og radiologi. Yrkesmedisinsk 
avdeling har gjennom samarbeid med relevante avdelinger ved Haukeland 
Universitetssykehus etablert en slik tverrfaglig kompetanse. Etter definisjonen er en 
Landsfunksjon en høyt spesialisert klinisk virksomhet som ut fra en samlet vurdering av 
behov, vanskelighetsgrad og kostnader skal utøves kun ett sted i landet. Det er derfor ikke 
naturlig å organisere utredning av yrkesdykkere i Seksjon for hyperbarmedisin. Utredning av 
yrkesdykkere med tanke på yrkesskade eller sykdom er derfor organisert som egen aktivitet i 
Yrkesmedisinsk avdeling, ledes av spesialist i nevrologi og fungerer  som egen 
Landsfunksjon.  
 
Et kompetansesenter skal i henhold til definisjon nedfelt i rundskriv fra HOD, senest datert I-
19/2003 ivareta oppbygging og formidling av kompetanse innen et særskilt område ved å 
følge nasjonal og internasjonal faglig utvikling, etablere nødvendige nasjonale standarder, 
bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet, etablere og kvalitetssikre registre 
innen fagfeltet, sikre nasjonal kompetanseoppbygging og spredning av kompetanse, 
rådgivning og faglig støtte til andre sykehus (second opinion), delta i undervisning i grunn-, 
videre- og etterutdanning, bidra til /faglig støtte til forskningsaktivitet ved andre sykehus og 
være en rådgivende instans.  Nasjonalt kompetansesenter i hyperbar og dykkemedisin er 
organisert innen Yrkesmedisinsk avdeling som egen enhet som er sidestilt med 
Landsfunksjon for hyperbar behandling og Landsfunksjon for utredning av yrkesdykkere mtp 
yrkesskade/-sykdom, men som ivaretar kompetansesenterfunksjonen for disse.  
Landsfunksjonen i elektiv hyperbar oksygenbehandling bidrar til Kompetansesenteret for 
hyperbar- og dykkemedisin med sin kliniske og eksperimentelle forskningsaktivitet. 
Kompetansesentret ledes av spesialist i nevrologi og har i tillegg ansatt nevropsykolog (80% 
stilling) og statistiker (50% stilling) samt professor i hyperbarmedisin fra UiB i bistilling.   
 
Konklusjon:  Det anbefales at enhetene fremdeles betraktes som separate enheter med               
            ulike arbeidsfelt og at Landsfunksjonen for utredning av dykkerelaterte yrkesskader  
            opprettes formelt.  
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7.Del av forløp. 

Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape sammenhengende pasientforløp 
på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter som skal omfattes av landsfunksjonen?      
Dette er spørsmål som er diskutert i referansegruppen for Landsfunksjonen i elektiv 
hyperbar oksygenbehandling. Til tross for skriftlig informasjon til samtlige spesialister 
innenfor de fagområder som behandler pasientgrupper som tilbys hyperbar 
oksygenbehandling og innlegg på faglige møter er det fremdeles skjevhet i den 
geografiske fordelingen av henvisningene. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet?   Referansegruppen er av den oppfatning 
at det må god forskning og forskningsformidling til for å sikre at de aktuelle 
spesialister henviser aktuelle pasienter til hyperbar oksygenbehandling. Et fokus på 
strålebetingete senskader etter kreftbehandling ville vært gunstig og Seksjon for 
hyperbarmedisin planlegger en studie på forekomst av slike skader sammen med 
Radiumhospitalet. Det hadde vært ønskelig med en nasjonal standard for utredning og 
behandling av senskader etter strålebehandling.  Det er artikler om hyperbar 
oksygenbehandling under utarbeidelse for planlagt publisering i Tidsskriftet for den 
norske legeforening. Problemstillingen blir fulgt opp av Referansegruppen. 

 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet?   For å sikre resultatlikhet ved hyperbar 

oksygenbehandling av strålebetingete senskader er det viktig at pasientene henvises 
raskt. Jo lenger en kronisk stråleskade får utvikle seg, jo vanskeligere er det å hemme 
utviklingen av den og bedre funksjonen. I likhet med punktet over er vi avhengig av at 
de henvisende spesialister er oppdatert om behandlingstilbudet.  

 
8. Navn på behandlingstjeneste 

• Forslag til et kort navn på behandlingstjenesten. ”Landsfunksjonen i elektiv hyperbar 
oksygenbehandling”, alternativt ”Landsfunksjonen i elektiv HBO-behandling”. 

 
9. Supplerende innspill 

• Forhold relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er dekket av 
punktene over. 

 
Referanser 

 

Andel per 100 000 i helseregion 
SørØst 2,58
Vest 4,86
Midt 1,99
Nord 4,55
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Kortfattet beskrivelse av medfødte hjertefeil 
 
Hjertesykdommer hos barn og ungdommer utgjør en viktig del av det barnemedisinske 
fagområdet. Den største delen av disse sykdommer omfattes av medfødte hjertefeil. 
Behandlingen er i de fleste tilfeller kirurgisk selv om kateterbasert behandling har fått større 
betydning de siste 10-15 årene.  
 
Medfødte hjertefeil er den vanligste misdannelse og forekommer hos 0.8-1.0% levende fødte 
barn. Antallet barn med hjertefeil varierer derfor etter det totale antall levende fødte barn. 
Med dagens fødselstall vil det i Norge i dag fødes mellom 480 – 600 barn med en medfødt 
hjertefeil. Halvparten av disse vil trenge kirurgisk eller kateterbasert behandling, en eller flere 
ganger. 
 
Medfødte misdannelser omfatter feil på hjertets kamre, klaffer eller forbindelsen mellom 
hjertet og kroppens sirkulasjonssystem. De medfødte hjertefeilene varierer mye i 
alvorlighetsgrad og de vanligste medfødte hjertefeilene fordeler seg innbyrdes på følgende 
diagnoser (Moss & Adam´s in Heart disease in infants, children, and adolescents): 
 
 
 
TYPE HJERTEFEIL 

 
 
ANDEL (%) 

Ventrikkel septum defekt (VSD) 20-30 
Åpenstående duktus arteriosus (PDA) 10-12 
Atrie septum defekt (ASD) 8-10 
Valvulær pulmonalstenose (PS) 8-10 
Fallots tetrade (TOF) 5-10 
Koarkatio aorta (CoA) 5-8 
Atrioventrikulær septumdefekt (AVSD) 4-5 
Transposisjon av de store arterier (TGA) 3-7 
Valvulær aortastenose (AS) 3-5 
Enkammerhjerter 2-5 
 
 
Noen av de medfødte hjertefeilene debuterer som akutte livstruende tilstander innen timer 
eller dager etter fødselen. Andre gir seg først til kjenne senere i livet. Noen av disse 
hjertefeilene er mindre alvorlige, mens andre er svært alvorlige og krever flere inngrep helt 
opp i voksen alder. 
 
Ved medfødte hjertefeil som debuterer tidlig, og som er livstruende uten akutt behandling, er 
ofte system- eller lungesirkulasjonen avhengig av at fosterforbindelsen mellom lunge- og 
kroppspulsåren (duktus arteriosus) er åpen. Ved slike hjertefeil dør barnet når denne 
fosterforbindelsen lukker. Tidlig diagnostikk og behandling av disse tilstandene er derfor 
viktig. Farmakologisk behandling med prostaglandin for å forhindre at duktus lukker seg er av 
stor betydning for om barna overlever. Prostaglandinbehanling betyr også at barna kommer til 
kirurgi i best mulig stand noe som er viktig for senere sykelighet hos denne pasientgruppen. 
 
Utvikling av diagnostiske metoder som ultralyd, magnetisk resonansteknikk (MR), moderne 
computertomograf (CT) og isotopundersøkninger har også bedret overlevelsen av barn med 
medfødte hjertefeil. 
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I Norge var organiseringen av barnehjertekirurgi inntil 2003 konsentrert til to enheter, 
Haukeland Universitetssykehus og Rikshospitalet. Kirurgi ved hypoplastisk venstre 
hjertekammersyndrom, såkalt Norwood kirurgi, ble introdusert på 1990-tallet. Denne 
behandlingen har alltid vært sentralisert til Rikshospitalet som landsfunksjon. De operative 
resultatene i Norge er på linje med resultater fra andre sentre (se eget kapittel).  
 
De fleste barn som opereres for medfødte hjertefeil blir behandlet i løpet av 1 år og omtrent ¼ 
er yngre enn 1 måned. Siden 1980 tallet har trinnvis kirurgisk behandling av ulike typer 
enkammerhjerter blitt utviklet. Disse inngrep gjøres også i dag også med lav grad av 
dødelighet.  
 
Under de siste 10-15 årene har kateterbehandling av visse medfødte hjertefeil gjennomgått en 
sterk utvikling. En forutsetning for disse fremskritt er en samling av spesialister innen flere 
medisinske spesialiteter fra flere disipliner slik som barnekardiologi, barnehjertekirurgi, 
radiologi og intensivmedisin. 
 
Utviklingen og fremgangen innen barnekardiologien og barne-hjertekirurgien siste 20 år har 
medført at flere barn med kompliserte medfødte hjertefeil overlever til voksen alder. Utført 
hjertekirurgi er hos disse pasientene som regel korrigerende og palliativ snarere enn kurativ. 
Det forekommer fremdeles nydiagnostikk av medfødte hjertefeil i voksen alder. Atrie-septum 
defekter er den vanligste diagnosen som oppdages sent, men også koarktasjon og Ebstein 
anomali kan først bli symptomatisk i voksen alder.  
 
Blant de voksne med medfødte hjertefeil finnes altså i dag pasientkategorier som tidligere 
ikke har eksistert. For at kunnskap skal opparbeides og spisskompetanse samles om er det 
nødvendig med en viss sentralisering av omsorgen for voksne med medfødte hjertefeil. 
 

Oppsummering  
Pasienter med medfødte hjertefeil (uansett alder) omfatter en populasjon med begrenset 
volum og med store variasjoner i diagnoser. Arbeidsgruppen ser det ikke som kontroversielt 
at kirurgisk og kateterbasert behandling av denne pasientgruppen formelt sentraliseres slik at 
kvaliteten på denne behandlingen opprettholdes på et høyt og internasjonalt nivå.   
 
Arbeidsgruppen vil påpeke at en stor andel medfødte hjertefeil debuterer som livstruende 
tilstander i nyfødtperioden. En god primærdiagnostikk er derfor essensiell på alle steder der 
barn fødes og nyfødte tas hånd om. Det er derfor svært viktig at det på regionalt nivå finnes 
kompetanse til å diagnostisere og behandle disse tilstandene før overføring til behandlende 
senter.  
 
Arbeidsgruppen mener videre at utredning og etterkontroller av barn og voksne med medfødte 
hjertefeil i størst mulig utstrekning gjennomføres regionalt slik at det opprettholdes god 
kardiologisk kompetanse i geografisk nærhet til pasientene. 
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Søknader om nye landsfunksjoner knytter til medfødte 
hjertefeil 
Arbeidsgruppen har fått til vurdering to søknader fra Oslo Universitetssykehus innenfor 
området medfødte hjertesykdommer 
 

• Landsfunksjonen for kongenitte hjertesykdommer. 
• Landsfunksjon for invasiv diagnostikk og behandling av barn med hjertefeil. 

 
Søknadene er delvis overlappende og tar opp behovet for å samle kirurgi og kateterbasert 
intervensjon ved medfødte hjertefeil i alle aldergrupper. Begge disse forholdene er tatt opp og 
arbeidsgruppen vurderinger er godt ivaretatt i den opprinnelige rapporten og vil derved ikke 
behandles som eget punkt. 
 

Innhold og avgrensing av eksisterende flerregional 
funksjon 
Hvert år fødes 480 – 600 barn med en hjertemisdannelse (0.8-1.0 prosent av levende fødte). 
Omtrent halvparten av disse vil trenge enten kirurgisk eller kateterbasert behandling. Alderen 
når pasientene opereres blir stadig lavere og i dag vil ca 60% av barn og ungdommer som 
opereres for medfødte hjertefeil være yngre enn ett år og 25% er yngre enn en måned. En 
vanlig inndeling av pasientgrupper med medfødte hjertefeil er etter alder: barn i første 
levemåned (nyfødte), barn mellom 1 måned og 1 år (småbarn), barn mellom 1 – 18 år og 
voksne (> 18 år).  
 
Diagnosene er mange og de er også svært ulike i forhold til alvorlighetsgrad. Noen av 
tilstandene forekommer svært sjeldent. De kirurgiske og katerbaserte behandlingsprinsipper 
vil likevel være like slik at arbeidsgruppen ikke vil fokusere på spesifiserte diagnoser og 
kateterbaserte eller kirurgiske prosedyrer. Vi mener det derfor er riktig å se sykdomsgruppen 
medfødte misdannelser i sin helhet uavhengig av alder. 
 
Ut fra dagens pasientgrunnlag (fødselstall) og indikasjoner for behandling vil det årlig være 
behov for 350 nye kirurgiske inngrep og 100 nye kateterbaserte intervensjoner hos barn (< 18 
år). Kateterbasert behandling vil omfatte diagnoser som ASD (50/år), PDA (30/år), pulmonal 
stenoser (20/år), aortastenoser (20/år) og andre ballongdilatasjoner (20/år). 450 nye pasienter 
(< 18 år) estimeres til å trenge kirurgisk eller kateterbasert behandling årlig. Hos voksne med 
medfødte hjertefeil vil tallet være 70 operasjoner årlig, men en stor andel av disse vil være 
pasienter som har vært behandlet kirurgisk tidligere. Antallet voksne som trenger 
kateterbasert intervensjon  er omtrent 30 per år.  
 
Både kirurgisk behandling og kateterbasert intervensjon hos pasienter med medfødte hjertefeil 
vil i Norge ha et relativt begrenset pasientgrunnlag og det er lite sannsynlig at en kan 
opprettholde kompetanse på flere steder i Norge. Arbeidsgruppen mener at oppfølgning av 
pasienter med medfødte hjertefeil kan følges opp regionalt, men kan få en vurdering sentralt 
etter søknad/henvisning. 
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Utvikling i et femårsperspektiv 
Antallet medfødte hjertefeil som fødes hvert år vil være avhengig av fødselstallene og utfallet 
av prenatal diagnostikk. Fødselstallene i Norge har siste årene vært noe økende. Antenatal 
diagnostikk er beheftet med metodologiske problem og en regner sensitiviteten til å være 
rundt 50% for alvorlige hjertefeil (duktusavhengige hjertefeil) og 10% for mindre alvorlige 
hjertefeil, mens spesifisiteten er 99%. Om en alvorlige medfødte hjertefeil oppdages prenatalt 
kan graviditeten avbrytes og dersom Norge følger internasjonale trender i forhold til å avbryte 
svangerskapet vil det i fremtiden muligens bli født noen færre barn med alvorlige 
hjertemisdannelser (ulike enkammerhjerter inkl hypoplastisk venstre hjertesyndrom).  
 
Kateterbasert intervensjon vil føre til at noen pasienter som tidligere ble tilbudt kirurgisk 
behandling de neste årene kan behandles med kateter. Dette vil i hovedsak være tilstander 
med obstruksjon og klaffelekkasjer i høyre ventrikkels utløpstraktus og enkelte 
rekoarktasjoner. Antallet pasienter som kan tilbys kateterbehandling i stedet for kirurgisk 
behandling anslås til ca 20 per år. 
 
Arbeidsgruppen regner imidlertid at behovet for kirurgisk behandling vil være relativt stabilt 
neste 5 år, altså ca. 350 kirurgiske inngrep årlig hos barn og 70 - 100 hos voksne med 
medfødte hjertefeil. 
 

Diagnostikk knyttet til nasjonale behandlingstjenester 
Det er under oppholdet som pasienten gjennomgår kirurgisk eller kateterbasert behandling 
som omfatter sentraliseringen av hjertekirurgi hos barn og voksne. Utredning og oppfølgning 
kan i varierende grad utføres på regionalt nivå. Det er viktig at god kardiologisk kompetanse 
opprettholdes regionalt. Imidlertid vil diagnostiske prosedyrer som er av viktighet for valg av 
behandling måtte legges til den sentraliserte enhet som gjennomfører denne behandlingen. 
Spesielt hos barn vil en unngå at diagnostiske prosedyrer med betydelige strålingsdoser 
gjentas. 
 
 

Hypoplastisk venstre hjertesyndrom 

Beskrivelse av aktivitet i tidsrommet fra etablering av 
landsfunksjonen til 1.2.2009. 
Siden oppstarten av HVHS-programmet i 1999 er 123 pasienter med diagnosen HVHS 
henvist RH for vurdering for behandling av HVHS. Av disse valgte 83 kirurgisk behandling, 
mens 40 valgte ”Comfort Care” (CC). 
 
Av disse 83 har 31 pasienter gjennomført alle tre inngrep, 5 pasienter venter på stadium 2, og 
19 pasienter venter på stadium 3. Pr. 15. april 2009 er 53 pasienter i live. 
 
I løpet av perioden har primærresultatene bedret seg betydelig, spesielt etter at teknikken fra 
opprinnelig Norwood, ble modifisert a. m. Sano. Siden 2005, har mortalitet vært 0 ved 
stadium 1. 
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I tillegg til rene HVHS, behandles også andre pasientkategorier etter samme prinsipp, slik 
som ubalansert AVSD, enkelt andre mer komplekse former for medfødt hjertefeil, hvor 4-
kammer reparasjon ansees for mer hasardiøs. Dette er i tråd med anbefalinger internasjonalt. 
 
I de andre skandinaviske land, har man registrert en nedgang i antall HVHS-pasienter. Man 
antar at dette har sammenheng med antenatal diagnostikk, hvor majoriteten ved diagnosen 
HVHS velger å avslutte svangerskapet. Det synes som om denne utviklingen også har nådd 
Norge, hvor både antallet totalt har gått ned siste år, også prosenten som velger CC.  
 
Se forøvrig vedlagte tabell 1. 
 

Vurdering av indikasjonsstilling og resultater 
Indikasjonen for behandling har vært uforandret, idet man ikke tilbyr kirurgi hvor det ansees å 
foreligge sterke kontraindikasjoner. Så som betydelig klaffelekkasje, andre syndromer med 
svært dårlig prognose. Dette er på linje med de andre skandinaviske land. 
Resultatene ved kirurgisk behandling av HVHS i Norge er fullt på høyde med andre 
land i verden, ikke bare i Skandinavia. Vi kan ikke tilby transplantasjon i Norge, grunnet 
diagnostikk for hjernedød hos nyfødte i forbindelse med organdonasjon. Aldersgrensen for å 
kunne settes på liste for transplantasjon er som kjent 1 år, grunnet disse forhold. 
 
 

Medfødt hjertefeil hos voksne  
(GUCH i Storbritannia, ACHD i USA) 
Den store forbedringen i overlevelsen for barn med komplekse medfødte hjertefeil medfører 
at antallet voksne med medfødte feil øker dramatisk. Tallet voksne med medfødte hjertefeil 
antas å overstige populasjonen av barn med medfødte hjertefeil i løpet av få år. Voksne med 
medfødte feil har en høy risiko for senkomplikasjoner i form av arrytmier, hjertesvikt og 
endokarditt. Behovet for fornyet kirurgi er ikke uvanlig og skyldes mindre tilfredsstillende 
primære operasjonsresultater eller degenerasjon av implantert materiell. Det er estimert et økt 
behov for katerbasert behandling av voksne med medfødte hjertefeil (i hovedsak implantasjon 
av klaffer). En antar at omtrent 25-50% av voksne med medfødte hjertefeil trenger spesialisert 
oppfølgning. 
 
Kirurgiske inngrep og kateterbasert intervensjon innen for GUCH handler i høy grad om 
fornyede inngrep hos pasienter som allerede er behandlet i barnealder. I litteraturen er mer 
enn 50% av kirurgiske inngrep på GUCH pasienter reoperasjoner. GUCH kirurgi krever 
derfor kjennskap til både den aktuelle sykdom, tidligere operasjonsteknikker og 
behandlingsstrategier. 
 
Ervervede hjerte- og karsykdommer slik som hypertoni og koronarsykdom hos denne 
pasientgruppen vil øke ettersom populasjonen vokser opp. Behandlingen kan imidlertid bli 
mer komplisert enn vanlig på grunn av den medfødte hjertefeilen. Arbeidsgruppen vurderer 
det slikt at pasienter med komplekse medfødte hjertefeil som har restfeil og som skal 
behandles for ervervede hjerte- og karsykdommer bør få denne behandlingen sentralisert til et 
senter som både ivaretar pasientens medfødte hjertefeil og har høy standard på den 
”alminnelige” voksen kirurgi/kardiologi. Medfødte hjertefeil som er ”ferdigbehandlet” 
kirurgisk kan ivaretas på regionalt nivå dersom de trenger kirurgisk behandling for ervervede 
hjertesykdommer.  
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Verdien av kontakt og oppfølgende kontroller ved barnekardiologiske og respektive GUCH 
enheter baseres på internasjonale konsensus og ikke vitenskapelig dokumentasjon. I 
internasjonal sammenheng er en ideell GUCH-enhet definert som er ”fullkompetent” 
organisasjon med komplett diagnostikk og terapi og med et befolkningsgrunnlag på 5-10 
millioner innbyggere.  
 
Arbeidsgruppen vil påpeke at GUCH populasjonens tilvekt kommer å fortsette raskt og at det 
er pasientene med de mest kompliserte medfødte hjertefeilene som øker mest og det er disse 
som har høyest risiko for senkomplikasjoner. Vi ser derfor for oss en økende populasjon med 
økende alder og med økt komplikasjonsfrekvens. Dette sammen med de økte 
behandlingsmuligheter spesielt innenfor kateterbasert behandling medfører at denne 
pasientgruppen vil kreve økt ressurser i helsetjenesten enn det som er tilfellet i dag.  
 

Nasjonale behandlingstjenester som del av pasientforløp 
Den største utfordringen som arbeidsgruppen ser her er at det lages nasjonale retningslinjer 
for oppfølgning av medfødte hjertefeil både hos barn og hos voksne. Disse retningslinjene 
skal være i tråd med internasjonale retningslinjer og må tilpasset nasjonale forhold.  
 
Riskhospitalet har allerede i dag et elektronisk datasystem for registrering av medfødte 
hjertefeil (Berte) som ser til at kontrollrutiner fungerer regionalt. Det er også ønskelig at et 
slikt system for GUCH pasienter  etableres i Norge som et ledd i kvalitetssikringen av 
behandlingen for denne pasientgruppen.  
 
Det er av stor betydning at det utdannes barnekardiologer slik at diagnostikk og oppfølgning 
barn med medfødte hjertefeil kan håndteres regional. Spesielt medfører økningen i GUCH 
pasienter et akutt behov for økt utdanning av GUCH kardiologer.  
 
Regional kompetanse kan opprettholdes og utvikles ved et nært samarbeid med det 
sentraliserte senter. Utveksling av kompetanse kan gjøres på ulike måter ved at det 
regelmessig arrangeres kurs og at personer fra regionene får mulighet til hospitering ved det 
sentraliserte senteret  
 

Internasjonalt samarbeid 
I spesielle tilfelle har praksis ved seksjon for kirurgisk behandling av medfødt hjertefeil i alle 
år vært å henvise til sentra i utlandet, hvor man anser at egen kompetanse ikke strekker til. 
Dette gjelder både ved utredning og behandling. Det er vanskelig å beskrive spesielle grupper 
av lidelser i denne sammenheng. Dette må skje etter individuell vurdering. 
 
Samarbeidet med utenlandske sentra, i første rekke har dette vært sentra i England (London 
og Birmingham) er basert på eksisterende kontakter med kolleger ved disse sentra. Dette 
understreker betydningen av at personell som deltar i denne landsfunksjonen, gis muligheten 
til å etablere og opprettholde kontakter på internasjonalt nivå. Behovet til nå har vært 1 – 2 
pasienter pr. år, og synes å være fallende, men vil alltid være tilstede. Grunnet det lille volum, 
synes det kunstig å innlede formalisert samarbeid med ett spesielt sted internasjonalt, men at 
praksis med individuell vurdering av de spesielle pasienters unike behov, er bestemmende for 
til hvilket sted man henvender seg.   
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Navn på behandlingstjeneste 
Arbeidsgruppen foreslår navnet på behandlingstjenesten til å være ”Landsfunksjon for 
operativ og kateterbasert behandling av medfødte hjertefeil”.  Dersom alderen til 
pasientgruppen ønskes presisert vil et alternativ navn være ”Landsfunksjon for operativ og 
kateterbasert behandling av medfødte hjertefeil  hos barn og voksne”.   
 
 

Supplerende innspill på fritt grunnlag 

Hjerterehabilitering og habilitering 
Flertallet barn og voksne med medfødte hjertefeil har en betydelig nedsatt fysisk yteevne 
sammenliknet med friske jevnaldrende. Store studier viser at fysisk trening av barn og voksne 
med medfødte hjertefeil øker fysiske prestasjonsevne (10-20 %) og livskvalitet og hos denne 
pasientgruppen. Arbeidsgruppen ser det som viktig at fysisk rehabilitering og habilitering 
prioriteres hos denne pasientgruppen. Dette kan i stor grad skje på regionalt nivå. 
 

Medisinsk pasient veiledning 
Ungdom og voksne med medfødte hjertefeil har et stort behov for informasjon og medisinsk 
veiledning ettersom en stor andel av pasientene befinner seg i en tid i livet da en er nødt til å 
gjøre viktige valg i forhold til etablering av familie og yrkesvalg. Hjertesykdommen kan 
begrense muligheten til å velge yrke og skyldes reelle medisinsk begrunnede årsaker som 
formelle krav. I forbindelse med stifting av familie oppstår ofte spørsmål omkring arvelighet 
og i hvilken grad hjertesykdommen er til hinder for eller kompliserer en graviditet. Vi mener 
at det er viktig at ungdom og unge voksne får denne type medisinsk veiledning som del av 
omsorgen for denne pasientgruppen. Dette kan i stor grad skje på regionalt nivå. 
 

Stråledose 
Noen barn med medfødte hjertefeil utsettes for betydelige stråledoser i forbindelse med 
diagnostikk og behandling. Dette gjelder spesielt ved angiografier, CT undersøkelser og 
nukleærmedisin. Barn er følsommere for stråling enn voksne og har også lengre forventet 
livslengde for å utvikle strålingsassosierte kreftsykdommer.  
Arbeidsgruppen mener derfor at det er viktig at diagnostiske undersøkelser som gir grunnlag 
for terapeutiske valg må gjøres i samråd med behandlende enhet slik at undersøkelsene ikke 
gjentas. Diagnostiske prosedyrer som innebærer stor strålingfare til barn der undersøkelsen er 
av viktighet for valg av behandling bør derfor gjennomføres ved det senter som står for den 
intervensjonelle behandlingen. 
 

Forskning 
For forskning med betydning for katerbasert intervensjon og barnehjertekirurgi er gevinsten 
med sentralisering betydningsfull gjennom større at større pasientmateriale skapes og derved 
skapes forutsetning for forskning med høy internasjonal standard. Ved at de regionale sentra 
får tilgang til kvalitetsregistre for pasienter med medfødte hjertefeil ligger forutsetningen for 
oppfølgningsstudier også utenfor det sentraliserte senter.  



 10

 

Graviditet og fødsel 
Ved transposisjon av de store arterier og ved hypoplastisk venstrekammersyndrom finns det 
studier som viser at prenatal diagnostikk fører til bedre postnatal behandlingsresultat. Ved 
sentralisering av kirurgisk og kateterbasert behandling av medfødte hjertefeil vil det alltid 
være et spørsmål om hvor gravide med en antenatal påvist hjertefeil hos foster skal føde. 
Arbeidsgruppen mener at gravide med et barn med alvorlige hjertefeil (duktusavhengig 
hjertefeil) barnet bør føde ved det senter som kan tilby kirurgisk og kateterbasert behandling. 
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År 

 
Totalt 
antall CC  NW1 Mort EM

IS 
mort BDCPC Mort EM

IS 
mort TCPC Mort EM LM I live 

Venter 
st.2 

 
 
Venter 
st.3 

Inop 
st.3 

1999 15 5 10 4 5 2 3 0 0 0 3 0 0 0 3    
2000 13 5 8 2 3 0 5 0 0 1 4   0 4    
2001 12 5 7 3 3 0 4 0 1 0 3 0 0 0 3    
2002 11 6 5 2 2 0 3 0 0 0 2    3   1 
2003 10 2 8 3 3 1 4 0 0 0 4 0 0 1 3    
2004 16 6 10 1 1 2 7 0 0 0 6 0 0 0 7   1 
2005 9 4 5 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 5  1  
2006 7 2 5 0 0 0 5 0 0 0 4 2 2 0 3  1  
2007 19 2 17 0 0 1 16 0 0 1 1 0 1 0 14  14  
2008 8 3 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3  
2009 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3   
Sum 123 40 83 15 17 6 55 0 1 2 31 2 3 1 53    

Prosentvis   67 % 18 % 
20 
% 7 % 66 % 0 % 2 % 4 % 37 % 6 % 

10 
% 3 % 64 %  

 
 

                   
Mort =avdelingsmortalitet, EM = mortalitet innen 30 dager, IS mort = interstage mortalitet, 
 LM = sen mortalitet    

 
 

NW1=stadium 1, BDCPC= stadium 2, TCPC = stadium 3.           
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Replantasjonskirurgi 
 

II. Mandat 
Det er en premiss for arbeidet at det skal videreføres en landsfunksjon for replantasjonskirurgi 
ved Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. 

Rapport bør være så kortfattet som mulig (helst ikke over 10 A4 sider), gjerne i form av 
informasjon og svar flettet inn mellom de enkelte punkter og underpunkter i mandatet 
nedenfor, og en avsluttende fritekst der gruppen trekker frem viktige forhold som ikke er 
dekket av de spesifikke punkter nedenfor.  

For flere av de tall som etterspørres nedenfor vil det være usikkerhet. Dette gjelder særlig i 
forhold til tall for pasienter og prosedyrer om fem år. Det understrekes derfor at det spørres 
etter estimater, for å kunne få et bilde av omtrentlige størrelser på pasientgruppene og den 
tilknyttet klinisk aktivitet. 

Frist for arbeidet: Senest innen 11. mai 2009. Utredningen sendes til 
nasjonaletjenester@ihelse.net  

 

1. Ønsket innhold og avgrensing av landsfunksjonen anno 2009 
Det er ønskelig med en kortfattet oversikt over de tilstander og pasientgrupper der det er 
replantasjonskirurgi er aktuelt, og et estimat over forventet årlig antall pasienter og prosedyrer 
gitt at ønskede indikasjonsstillinger praktiseres for hele landets befolkning. 

• Tilstander og pasientgrupper. 
 
Påsying av fullstendig avkappede legemsdeler, samt delvis avkappede 
legemsdeler der blodsirkulasjonen er utilstrekkelig. 
 

• Estimat over antall genuint nye pasienter som årlig bør behandles med 
replantasjonskirurgi. 
 
Utviklingen de senere år gir ingen indikasjon på at nye pasientgrupper bør 
behandles med replantasjonskirurgi. 
 

• Estimat over antall kirurgiske inngrep årlig for disse pasienter (jf. at enkeltpasienter 
kan trenge reoperasjon eller oppfølgende kirurgi). 
 
50-60 pasienter årlig får sydd på 70-90 legemsdeler. Dertil kommer anslagsvis 
150 årlige reoperasjoner/oppfølgende inngrep. 
 

• Estimat over antall pasienter som årlig må overflyttes til landsfunksjonen for 
vurdering av om det er mulig/indikasjon for å gjennomføre replantasjonskirurgi, der 
dette ikke kan bli utført. 
 
100-150 pasienter per år. 
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2. Antall pasienter/prosedyrer i et femårs perspektiv 
Gitt forventet endret sykelighet i befolkningen, befolkningsstørrelse og medisinsk utvikling: 

• Gi et estimat over hvordan de tall som er oppgitt under punkt 1 over vil endre seg i et 
femårs perspektiv.  
 
Antallet replantasjoner har i mange år ligget stabilt. Man kan ikke se noe som 
tilsier at dette vil endre seg vesentlig i den kommende 5-års periode. 

3. Avgrensing av landsfunksjonen 
• Er de pasientgrupper som omfattes av landsfunksjonen i utgangspunktet klart 

avgrenset, eller finnes det ”gråsoner” i forhold til hvem som bør omfattes? 

Avgrensningen er klar: sirkulasjonssvikt, eller mistanke om det. Ved enhver 
mistanke om sirkulasjonssvikt i en legemsdel, skal pasienten vurderes av 
kompetent kirurg, evt. henvises direkte til Rikshospitalet. Ved lang reisetid til 
Oslo, vil man i hvert enkelt tilfelle diskutere hvordan situasjonen mest 
hensiktsmessig skal håndteres. 

 

• Hvordan kan de aktuelle pasientgrupper defineres og avgrenses best mulig for å sikre 
klarhet i hvem som skal henvises – og ikke henvises - til landsfunksjonen? 

Som nevnt ovenfor. 

 

4. Geografisk tilgjengelighet og resultatlikhet 
• Bidrar lang transportavstand (både innad i egen landsdel og videre til Rikshospitalet) 

til at resultatene blir dårligere slik at vi får en ulik geografisk resultatfordeling selv om 
vi rent geografisk har en relativt jevn pasientfordeling? 

 
Data fra perioden 1983 til 1999 vedr fingerreplantasjon viste at gjennomsnitt 
transporttid i timer varierte for de ulike helseregioner.  
 
Transporttiden for de ulike helseregioner var i denne perioden som følger: 
Øst 4,4 
Sør 3,7 
Vest 2,0 
Midt 4,3 
Nord 7,8 
 
Overlevelsen av replantater tilsendt fra Nord Norge viser lavere overlevelse etter 
replantasjon enn fingre som sendes fra resten av landet. Vi har imidlertid ingen 
indikasjon på at transport tid eller ischemi tid spiller noen som helst rolle mht. 
overlevelse av finger replantatene (innenfor de tidsområder som er aktuelle) 
Derimot er det naturlig nok slik at partielt amputerte fingre har høyere 
overlevelse enn komplett amputerte, og fra Nord Norge henvises markert færre 
pasienter med partielle amputasjoner enn hva som gjøres  i resten av landet. Vi 
har tidligere vist at transport med kald ischemi gir dårligere overlevelse enn 
varm ischemi (rom temperatur) De amputerte legemsdelene fra Nord Norge var i 
betydelig større grad enn fra resten av landet transportert med kald ischemi. 
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Disse 2 forholdene er de eneste vi finner som kan forklare de dårligere 
replantasjonsresultatene for nordlendinger. Det ser ut til transport- /ischemitid 
kan frikjennes.     

 
• Er det pasienter, spesielt med fingeramputasjoner, som ikke blir sendt til 

landsfunksjonen, særlig hvis skaden skjer på et vanskelig tidspunkt i forhold til 
transport? 
 
Ikke alle med partielle fingeramputasjoner blir sendt fra Nord Norge til 
Rikshospitalet. Dette vurderes ut i fra hvordan sirkulasjonen til de(n) partielt 
amputerte fingeren(ne) er. 

 
• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 

Vi mener at det er en geografisk lik tilgjengelighet selv om det er ulik 
transportavstand til Rikshospitalet slik som det er nå. 

 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 

Når det gjelder fingre så er det mulig at resultatene ville bli bedre dersom man 
ble flinkere til å avtale nedkjøling eller ikke for hver enkelt pasient da det ved 
fingeramputasjoner blir bedre resultater dersom fingeramputatet/-er blir sendt i 
romtemperatur. Rikshospitalet forbereder distribusjon av nye retningslinjer for 
transport og evt. nedkjøling av amputerte legemsdeler.     
 
 
 

5. Fingeramputasjoner 
• Kompetansen innenfor mikrovaskulær kirurgi er økende i alle RHF. Bør det åpnes for 

at sykehus som har kirurg med betydelig mikrovaskulær kompetanse/erfaren 
håndkirurg til stede når pasienten kommer (i praksis UNN, St. Olav, Haukeland), kan 
behandle fingeramputasjoner?  
Det har ikke vært noe uttalt ønske om dette fra de andre store sykehusene St. 
Olav, UNN, Haukeland) Det er derfor ikke grunn til å gjenoppta replantasjoner 
ved andre sykehus enn ved Rikshospitalet slik status er pr. dags dato.  

6. Supplerende innspill 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-5 over.  

Her har vi ikke noe å tilføye ut over det som er nevnt i punktene over 
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RHF-enes gjennomgang og vurdering av lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale 
kompetansesentre 2009 
 
Nasjonalt kompetansesenter i blodtypeserologi 
 
Gruppen har bestått av 
Unni Bergerud 
Aurora Espinosa 
Bjørn Skogen 
Tor Hervig 
 
Møteform: 
2 telefonmøter 
1 møte på Gardermoen i forbindelse med annet arrangement 
1 avsluttende telefonmøte for endelig godkjenning 
 
Rapporten: 
 

1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt kompetansesenter etter 
opprettelsen 

2. Nasjonale behov for tjenester fra et kompetansesenter nå og i et femårs perspektiv 
3. Leveranse av spesielle blodprodukter til landet som helhet 
4. Andre forhold 

 
 
 

1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt kompetansesenter 
etter opprettelsen 
 
A: Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
 
Opplæring (kurs, hospitering, artikler, lærebøker,  
faglige retningslinjer. Individuell veiledning/rådgivning) 
 
Kompetansesenteret i blodtypeserologi har holdt kurs for helsepersonell i Helse Sør-Øst i 
2008. Bioingeniører fra andre blodbanker i Helse Sør-Øst har hospitert ved 
kompetansesenteret, og leger fra Ullevål universitetssykehus har hatt medisinsk-faglig 
rådgivning ved andre blodbanker i egen helseregion. Personalet ved kompetansesenteret 
har deltatt aktivt i utforming av Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, 
Helsedirektoratet 2009 og den nasjonale transfusjonshåndboken. 
 
 
VURDERING: 
 
Evalueringsgruppen enstemmige vurdering er at kompetansesenterets virksomhet er for 
liten i forhold til naturlig målsetning. Det har ikke vært arrangert nasjonale kurs innen 
blodtypeserologi. 
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B: Forskning, fag og metodeutvikling 
Omtal separat aktivitet i eget HF/RHF, og aktiviteten i samarbeid med fagmiljø i andre 
RHF 
 
Kompetansesentret har ikke drevet omfattende forskningsaktivitet i ren blodtypeserologi 
så langt. En studie om ABO-hemolytisk sykdom hos nyfødte er utført, men resultatene er 
så langt ikke publisert. Det har heller ikke vært særskilt fag og metodeutvikling. 
 
VURDERING 
 
Evalueringsgruppen enstemmige vurdering er at kompetansesenterets virksomhet er for 
liten i forhold til naturlig målsetning. 
 
 
C: Kvalitetskontroll/Kvalitetsutvikling 
Omtal separat aktivitet i eget HF/RHF, og aktiviteten i samarbeid med fagmiljø i andre 
RHF 
 
Kompetansesenteret leverer celler til bruk i blodtypeserologi til noen blodbanker i egen 
helseregion. Det organiseres nasjonal kvalitetskontroll i blodtypeserologi med tre 
utsendelser årlig. Kompetansesenteret deltar i internasjonale fora for utveksling av sjeldne 
blodtypeantigener og blodtypeantistoff-sera. 
 
VURDERING 
 
Evalueringsgruppen mener at de nasjonale kvalitetskontrollene fungerer meget 
tilfredsstillende. Aktiviteten for øvrig er for beskjeden. 
 
 
D: Tjenester knyttet til enkeltpasienter 
Tjenester levert til andre HF knyttet til spesiell laboratoriediagnostikk, og leveranse av 
blodprodukt til pasienter med spesielle behov 
 
Kompetansesenteret har i 2008 foretatt undersøkelse i prøver fra 277 pasienter med 
blodtypeantistoff – de fleste fra egen region. Man har klart å finne antistoffspesifisitet i ca. 
90% av de tilsendte prøvene.  
Det er levert spesialkomponenter (erytrocyttkonsentrater fra givere med spesiell 
antigensammensetning) til ca. 10 pasienter i løpet av de siste 2 år, hvorav det i to av 
tilfellene måtte skaffes blod fra utlandet. 
 
VURDERING 
 
Evalueringsgruppen mener at den blodtypeserologiske utredning av pasienter med 
kompliserte blodtypeantistoff kan forbedres. Fortsatt må noen prøver sendes til 
referanselaboratorier i utlandet for endelig antistoffbestemmelse. Evalueringsgruppen 
mener også at det er viktig at prøvene sendes kompetansesenteret før de sendes ut av 
landet. 
 
Servicen med nedfrysing, oppbevaring og klargjøring av erytrocyttkonsentrat fra givere 
med spesiell fenotype fungerer tilfredsstillende. 
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2. Nasjonale behov for tjenester fra et kompetansesenter nå og i et femårs 

perspektiv 
 

Hvilke konkrete oppgaver er det størst behov for at et nasjonalt kompetansesenter ivaretar 
for landet som helhet gitt dagens situasjon? 
 
Følgende oppgaver anses sentrale for et nasjonalt senter i blodtypeserologi: 
 
I. Faglig rådgivning i blodtypeserologi 
Valg av metoder, kontroller, algoritmer for utredning/håndtering av kompliserte 
blodtypeserologiske problemer i akuttsituasjoner, problemer hos multitransfunderte 
pasienter, optimalt valg av blodkomponenter til pasienter med autoimmun hemolytisk 
anemi er eksempler på situasjoner der god faglig rådgivning vil være til nytte for landets 
blodbanker – og dermed for pasientene. 
Utsending av nasjonale kvalitetskontroller i blodtypeserologi med påfølgende rådgivning 
knyttet til de mottatte svar er en viktig oppgave. 
 
II. Utbygging av blodtypeserologiske spissfunksjoner 
Et nasjonalt kompetansesenter i blodtypeserologi bør gjennom utvikling av egne 
cellepanel og gjennom et stort metodespekter ha mulighet til å utrede fullstendig prøver 
fra pasienter med kompliserte blodtypeantistoff. 
Senteret bør beherske avanserte teknikker som genomisk blodtyping. I tillegg må sentret 
ha kompetanse til å evaluere andre nye, avanserte teknologier i blodtypeserologi slik at det 
til enhver tid kan vurdere hvilke analyser som vil være hensiktsmessige for norske 
rutinelaboratorier. 
 
III.      Overvåkning av og forbedret diagnostikk ved hemolytisk sykdom hos foster og 
nyfødt 
I motsetning til forholdene i flere andre land, har det i Norge de siste tiårene ikke vært 
endringer i kvantiteringsmetode for antistoff, og ingen bruk av funksjonelle assays for 
bedømming av antistoffenes potensielle biologiske effekter.  
 
IV.       Nasjonalt senter for blodtypeserologisk forskning. 
Et kompetansesenter må drive aktiv forskning og fungere som et ressurssenter for annen 
blodtypeserologisk forskning i landet. Dette innebærer innføring av og opplæring i 
avanserte metoder – og mulighet for å utføre spesialoppgaver for forskningsprosjekter ved 
andre sykehus. 
 
Hvordan vil behovet for tjenester utvikle seg i et femårs perspektiv (bla. på bakgrunn av 
aktuelle pasientgruppers størrelse, faglig utvikling, forventet kompetanseutvikling i de fire 
RHF?) 
 
Evalueringsgruppen mener behovet for tjenester vil utvikle seg innen de fire områdene 
som er skissert ovenfor. Pasientgrunnlaget vil trolig være uendret. 
 
Den blodtypeserologiske kompetansen ved blodbankene i Norge har økt betydelig de siste 
årene. Langt flere blodbanker enn før utfører rutinemessig antistoffidentifikasjon. Mye av 
denne utviklingen skyldes innføring av nye blodtypeserologiske teknikker og fokus på 
betydning av gode rutiner for identifikasjon bl.a. gjennom den nasjonale 
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kvalitetskontrollen. Nye teknikker, som kan føre faget videre, bygger på helt andre 
prinsipper. Det blir derfor særdeles viktig å ha kompetanse innen ny teknologi i Norge, 
slik at vi kan følge med i den faglige utviklingen på en hensiktsmessig måte. 
 
Et sentralt forskningsfelt – som innen en femårsperiode kan få praktisk betydning – er 
fremstilling av ”universelle røde blodceller”. Dette skjer ved enzymatisk fjerning av 
blodtypespesifikke antigener. Det vil være av både kompetansemessig og praktisk 
betydning om norske fagmiljø kan delta i denne utviklingen, og her må et 
kompetansesenter ha en viktig funksjon. 
 
Ved norske sykehus foregår det – eller planlegges – forskning som trenger 
blodtypeserologisk spisskompetanse. Det store prosjektet om alloimmun neonatal 
trombocytopeni, som ledes fra Tromsø, er allerede i en eksperimentell fase der genomisk 
ABO-typing er nødvendig. I Bergen planlegges en studie av Rh(D) hemolytisk sykdom 
hos foster og nyfødt der Rh(D)-typing av fosteret skal utføres i prøve fra mors blod. For 
begge disse prosjektene har opplæring i nødvendige metoder vært gitt ved 
Universitetssykehuset i Lund, fordi slik kompetanse mangler i Norge. Uten oppbygging av 
nødvendig kompetanse i Norge, vil sannsynligvis flere slike prosjekter bli avhengig av 
kompetanse som må erverves utenlands. 
 
Basert på vurderingen gjort under mandatets punkt 1: Hva er de viktigste forhold ved 
dagens drift som bør endres for at senteret skal fungere best mulig i forhold til HOD’s 
kriterier, og gi et mest mulig likeverdig tilbud til aktuelle brukere over hele landet? 
 
Evalueringsgruppen mener det kan iverksettes en rekke tiltak som gjør at det nasjonale 
kompetansesenter i blodtypeserologi kan fungere best mulig i forhold til HODs kriterier: 
 
I. Intern faglig prioritering ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 

Ullevål universitetssykehus. 
Kompetansesenteret er nært knyttet til avdelingens rutinevirksomhet innen 
blodtypeserologi. Dette er hensiktsmessig og kan gi godt grunnlag for faglig utvikling. Vi 
mener likevel at forskningsaktivitet er helt nødvendig for denne utviklingen. Vi har gått 
gjennom avdelingens publikasjonslister og forskningsmessige prioritering. Det er vårt 
inntrykk at trombocytt- og stamcelleforskning har fått betydelig større ressurser enn 
blodtypeserologisk virksomhet. 
 
II. Økonomisk støtte fra sykehuseier/regionalt helseforetak. 
Kompetansesenteret er avhengig av økonomiske ressurser for å kunne utvikle seg. Per 
dags dato utføres mye av arbeidet ved seksjonsoverlege og seksjonsleder, personer som i 
tillegg til senterfunksjonene har en rekke rutineoppgaver. 
 
III. Iverksetting av blodtypeserologiske forskningsprosjekter. 
Det er helt nødvendig at kompetansesenteret igangsetter forskningsprosjekter, slik at det 
tydelig markeres at man har faglige ambisjoner. 
 
IV. Bedre bruk av referansegruppen 
Det er etablert en referansegruppe for kompetansesenteret, men denne referansegruppen 
har vært lite brukt. Innspill fra denne gruppen vil kunne være nyttig både i forhold til 
forskningsoppgaver og rådgivningsoppgaver. Ikke minst vil det kunne legges en strategi 
for å sikre kompetansesenteret gjennom målrettet faglig aktivitet. 
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V. Kurs- og seminararrangementer 
Økt innsats innen utdanning og rådgivning av blodbankpersonell vil gi 
kompetansesenteret en mer sentral betydning enn det kompetansesenteret nå har. Det vil 
kreves et undervisningstilbud på et høyere nivå enn det de regionale kursene legges på. 

 
 
3. Leveranse av spesielle blodprodukter til landet som helhet 

 
Hvordan vil behovet for en slik tjeneste endres i volum og innhold i et femårs perspektiv? 
 
Evalueringsgruppen forventer ingen endring i behovet for slike tjenester. 
 
Bør en slik tjeneste, som innebærer deltakelse i behandling av enkeltpasienter over hele 
landet, organiseres som en landsfunksjon? 
 
Det dreier seg om en spesialisert tjeneste til få pasienter. Evalueringsgruppen mener derfor at 
en sentralisering av denne tjenesten er hensiktsmessig. 
 
 
 

 
4. Andre forhold 

Som det fremgår av evalueringsgruppens rapport, finner vi at det er mange forhold som bør 
forbedres. Vi vil likevel understreke at sentret ikke har fått de muligheter som er nødvendige, 
og at opprettelsen av sentret er bygget på historiske forhold – og en nærmest avvikling av 
akademisk blodtypeserologi i Norge. Vi inkluderer derfor en statusrapport fra 
kompetansesenteret til slutt i vår rapport. 
 
Bergen/Tromsø/Trondheim/Oslo, 8.mai 2009 
 
 
Tor Hervig Bjørn Skogen  Aurora Espinosa Unni Bergerud 
Leder 
 
 
 
VEDLEGG 
SSttaattuussrraappppoorrtt  ffoorr  NNaassjjoonnaalltt  kkoommppeettaannsseesseenntteerr  ii  bbllooddttyyppeesseerroollooggii  
 
GGooddkkjjeennnneellssee//eettaabblleerriinngg  
I brev av 02.03.2006 til Helse Øst RHF (HØ) meddelte Helse- og omsorgsdepartementet at 
det hadde vedtatt å opprette nasjonalt medisinsk kompetansesenter i blodtypeserologi ved 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMTRA), Ullevål universitetssykehus 
(UUS). Det ble henvist til Rundskriv I-19/2003 for krav til oppgavene som skal ivaretas av et 
kompetansesenter. 
 
HØ informerte UUS’ ledelse om vedtaket i brev av 10.10.2006. Det ble også meddelt at HØ 
ville innhente forslag til representanter til referansegruppen og at det ikke ville bli gitt 
særskilte midler til drift av senteret. 
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I brev av 14.05.2007 fra Helse Øst RHF ble Ullevål universitetssykehus informert om hvilke 
representanter fra de regionale helseforetakene som skulle sitte i referansegruppen. Det ble i 
dette brev pålagt kompetansesenteret å informere medlemmene om oppnevning, arbeidsform 
og møteplan. Det ble holdt møte med referansegruppen 05.12.2007. 
 
PPrroosseesssseenn  ffoorruutt  ffoorr  eettaabblleerriinngg  
WWHHOO  ooppppnneevvnnttee  ccaa..  11995522  ddaavvæærreennddee  SSeerrooddiiaaggnnoossttiisskk  ((sseenneerree  IImmmmuunnoollooggiisskk))  aavvddeelliinngg  vveedd  
SSttaatteennss  IInnssttiittuutttt  ffoorr  FFoollkkeehheellssee  ((SSIIFFFF))  ssoomm  nnaassjjoonnaalltt  rreeffeerraannsseellaabboorraattoorriiuumm  ii  bbllooddttyyppeesseerroollooggii..  
AAvvddeelliinnggeenn  iivvaarreettookk  ooppppggaavveenn  ggjjeennnnoomm::  

• Avansert diagnostikk og utredning av problemtilfelle 
• Å skaffe blod til transfusjon til pasienter med sjeldne blodtypeproblemer 
• Nasjonal (ekstern) kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrer (fra 1983) 
• Relevant forskning 

o Blodtypesystemene Chido og Rodgers (dr. grad) 
o Studier av svake varianter av blodtypene A og B (dr. grad) 
o Studier av sjeldne blodtypeantigener med relasjon til bl.a. Rh-systemet 
o Studier i trombocytt- og vevstypeimmunologi 

Avdelingen ble lagt ned i 1992, uten at nytt referanselaboratorium ble oppnevnt. 
 
Også ved Blodbanken, Ullevål sykehus (BUS) fantes et avansert blodtypelaboratorium. Her 
ble det drevet aktiv forskning i fagområdet fram til ca. 1980: 

• Blodtypesystemet Colton ble oppdaget ved BUS 
• ”Type and screen”-systemet for pretransfusjonstesting ble utviklet, som første sted i 

verden 
• Metode for langtidslagring av frosset blod ble utviklet 

 
Da avdelingen ved SIFF ble lagt ned, ble mange av dens verdifulle typereagenser overført til 
BUS. Røde Kors og Rikshospitalets Blodsenter (RKRB)overtok fom. 1994 driften av den 
nasjonale kvalitetskontrollen av immunhematologiske prosedyrer. BUS videreførte 
langtidslagringen for frosset blod og la stor vekt på å opprettholde et bredest mulig 
diagnostisk metodespektrum, til dels med egenproduserte reagenser. I 1996 ble de to 
regionblodbankene i Oslo fusjonert til Blodbanken i Oslo (BiO), som fikk et meget stort 
prøvetall og bredt spektrum av problemstillinger i den daglige driften. BUS og senere BiO 
videreførte også forskningen om svake varianter av blodtypene A og B i samarbeid med 
forskere som fortsatt arbeidet ved SIFF (fram til 2000). 
 
Behovet for et kompetansesenter/referanselaboratorium i blodtypeserologi ble omtalt i 
Utredningsserie 2-97 Fremtidig struktur for Blodbankene i Norge, utgitt av Statens 
helsetilsyn. Utredningsgruppa hevdet enstemmig at det var behov for at én blodbank i Norge 
ivaretar spesielle oppgaver i dette fagområdet. Dette fikk støtte fra samtlige 
universitetsblodbanker i Norge. Gjennom enstemmig vedtak fra Transfusjonstjenestens 
kvalitetsråd, ble brev sendt til direktøren ved UUS 14.02.2002 med anmodning om å søke 
funksjonen. Med støtte og oppslutting fra fagmiljøet, universitetet og eget foretak, rettet 
derfor Ullevål universitetssykehus en søknad til Helse Øst RHF om opprettelsen 19.02.03. Det 
var klart at den sterkeste blodtypeserologiske tradisjonen i landet var lokalisert til BiO som er 
en del av Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, IMTRA ved UUS. Alle som 
uttalte seg, anså det som naturlig at denne blodbanken ble oppnevnt. 
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RRuunnddsskkrriivv  II--1199//22000033  OOmm  hhøøyyssppeessiiaalliisseerrttee  ttjjeenneesstteerr  ––  llaannddssffuunnkkssjjoonneerr  oogg  
nnaassjjoonnaallee  mmeeddiissiinnsskkee  kkoommppeettaannsseesseennttrraa  
 
Følgende oppgaver forventes ivaretatt: 
 

• Bidra til samt drive forskning og fagutvikling i fagfeltet  
 

Det forutsettes at man følger internasjonal fagutvikling, samt ved behov bidrar til 
kvalitetssikring av nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre innenfor fagområdet. 
 

• Undervisning i grunn-, videre- og etterutdanning    
 
• Veiledning og rådgivning på nasjonalt nivå innenfor eget fagområde,  

dvs sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig  
         

• Bidra til å gjøre informasjon tilgjengelig på eget fagområde 
  
• Årlig rapportering til RHF 

  
SSttaattuuss  pprr..  3311..1122..22000088  ffoorr  NNaassjjoonnaalltt  kkoommppeettaannsseesseenntteerr  ii  bbllooddttyyppeesseerroollooggii  vveedd  
UUlllleevvååll  uunniivveerrssiitteettssssyykkeehhuuss  HHFF  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  RRuunnddsskkrriivv  II--1199//22000033  
 

a) Bidra til samt drive forskning og fagutvikling i fagfeltet:  
Etter 2000 og fram til oppnevningen som kompetansesenter har avdelingen prioritert 
andre forskningsfelter enn blodtypeserologi. Prioriterte områder har vært: 
 
• Basal og klinisk hematopoiese (bl.a. med referanse til autolog 

stamcelletransplantasjon) 
• Optimal klinisk anvendelse av avdelingens tjenester og produkter 

a. Trombocyttpreparater 
b. Hemoterapi, især ved traumer 
c. Trombocyttimmunologi, især i relasjon til svangerskap 
d. Bruk av immunologiske analyser 

• Blodgiversosiologi 
 

Disse strategiske valgene var begrunnet i ønske om å følge opp UUS’ alminnelige 
forskningsstrategi, som tar utgangspunkt i sykehusets store og allsidige pasientstrømmer. 
Det vises til vedlagte publikasjonslister for IMTRA. En rekke manuskripter er dessuten 
innsendt eller under skriving. Samtidig ble det lagt stor vekt på å opprettholde avdelingens 
høye kompetanse innenfor blodtypeserologisk metodikk og diagnostikk, i påvente av 
eventuell oppnevning som kompetansesenter. Det drives også forskning og utvikling som 
har blodtypeserologisk relevans, og denne søkes nå intensivert: 
 
• To kohorter av pasienter transfundert ved UUS i 2003 er fulgt nøye opp, bl. a. for å 

klarlegge frekvens av blodtypeimmunisering ved transfusjon. Publisert ISBT Macau 
2008, manus under skriving 
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• Et prosjekt i samarbeid med IBGRL i Bristol om molekylærgenetisk karakterisering av 
den Rh-relaterte blodtypeegenskapen Ola , som ble beskrevet serologisk fra SIFF ca. 
1980 

• Mor-barn ABO-uforlikelighet og hemolytisk sykdom – en avsluttet, men ennå ikke 
publisert observasjonsstudie 

• Bruk av flowcytometri til diagnostikk av paroxystisk nattlig hemoglobinuri (PNH) og 
til påvisning av føtomaternell blødning 

• Bruk av flowcytometri til oppfølging av blodtypeskifte hos benmargstransplanterte 
pasienter 

 
     Prosjekter under oppstart eller på idéstadiet: 

• Kvantitering av blodtypeantistoffer med flowcytometri, samt bedre vurdering av den 
kliniske betydningen av gitte blodtypeantistoffer, især hos gravide. 

• Videreutvikle IMTRAs genomiske blodtyping, bl. a. hva gjelder Rh(D) varianter 
• Oversikt over anvendelse og effekt av anti-D som profylakse mot Rh(D)-

immunisering i svangerskap på nasjonalt plan (pålitelig statistikk har ikke vært ført 
siden 1985). Det er foreslått å opprette en nasjonal samarbeidsgruppe for 
svangerskapsimmunologi, forankret i HDir, og avdelingen vil delta i en slik eventuell 
gruppe både m.h.p. hemolytisk sykdom og neonatal alloimmun trombocytopeni. 

• Mekanismer for immunisering mot blodtypeantigener ved transfusjon og i 
svangerskap 

• Oppsporing og karakterisering av ”svake” A- eller B-undergrupper som er blitt 
feilaktig typet som blodtype O 

• Betydningen av Lewis-antigener (og evt. andre karbohydratantigener) som reseptor for 
mikrober i slimhinner (mage-tarm, urinveier) – samarbeid med Mikrobiologisk 
avdeling, UUS 

• Fjerning av A-, resp. B-egenskap på erytrocytter med andre sjeldne blodtyper i 
forbindelse med nedfrysing, slik at disse kan anvendes uavhengig av mottakers ABO-
type 

 
Avdelingen har gode internasjonale kontakter i blodtypeserologi (Bristol, Lund, Linköping) 
og deltar i internasjonale systemer for kvalitetskontroll (Equalis, Neqas, ISP service, Biologie 
Clinique, Kontroll i regi av Council of Europe). Avdelingen benytter både egenproduserte og 
innkjøpte reagenser. 
 
Avdelingen skal i internt møte 26.mai bearbeide og konkretisere denne strategien. Det 
understrekes igjen at kompetansesenteret ikke har særskilte midler, slik at storparten av 
driftsutgiftene er dekket ved omprioriteringer i Blodbankens ordinære budsjett. Et hovedmål 
er å få økonomisk grunnlag til å ansette forsker på heltid. 
 
b)  Undervisning i grunn-, videre- og etterutdanning: 
Avdelingen underviser medisinske studenter, leger i spesialisering, bioingeniørstudenter ved 
HiO og sykepleiere i blodtypeserologi og transfusjonsmedisin. Undervisningen skjer som 
kurs, forelesninger, hospitering og praktisk veiledning. Avd.overlegen er Chairman i 
Scientific Committee, European School of Transfusion Medicine. 
 
c)  Veiledning og rådgivning på nasjonalt nivå innenfor eget fagområde,  

dvs sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig 
• IMTRAs overleger og bioingeniører med bred erfaring har medisinsk 
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faglig rådgivning ved andre blodbanker som ikke selv har spesialist. For tiden har  
man rådgivningsfunksjon ved 5 HF i Helse Sør Øst utenfor Oslo. I tillegg har man  
rådgivning til de øvrige sykehusene i Oslo, som IMTRA betjener. 

• IMTRA driver Nasjonal kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrer. 
Kontrollen går til alle landets blodbanker og gir et totalbilde over kvalitetsnivå og 
mulighet for fokusering på sårbare områder. Det er 3 utsendelser pr. år som alltid 
innbefatter praktiske oppgaver, men som også suppleres med teoretiske oppgaver ved 
de fleste utsendelsene. 

• IMTRAs personale, både leger, bioingeniører og øvrige faggrupper, holder jevnlig 
foredrag ved kongresser og fagkurs innenfor eget fagområde, ved nasjonale og 
regionale kongresser, og konferanser, samt ved øvrige faglige oppdateringskurs. 
Legene i særdeleshet bidrar også med foredrag ved internasjonale kongresser og 
møter. 

• IMTRA arrangerer regelmessig kurs, spesielt for bioingeniører fra øvrige blodbanker, 
med hovedfokus på relevant blodtypeserologisk metodikk og problemstillinger knyttet 
til dette. 

• Hospiteringsordninger tilrettelegges ved IMTRA for fagpersonalet fra øvrige 
blodbanker, både bioingeniører og leger. 

 
d) Bidra til å gjøre informasjon tilgjengelig på eget fagområde 
• IMTRA har representanter i transfusjonstjenesten kvalitetsråd oppnevnt av HDir og i 

RHF’enes Kontaktutvalg for transfusjonstjenesten.  
• Gjennom en årrekke har representanter fra avdelingen vært med i komiteen som 

arbeider med oppdatering og utgivelse av nasjonal veileder for transfusjonstjenesten i 
Norge. For tiden er både overlegespesialist og bioingeniør med. Det er innmeldt behov 
for en mer detaljert veileder/håndbok for blodtypeserologisk metodikk og 
problemløsning, og vi har sagt at IMTRAs representanter er villige til å lede dette 
arbeidet.  

• IMTRA har vært hovedaktør i utarbeidelsen av ”Håndbok for transfusjonsmedisin” 
som HDir har publisert i 2009. Formålet med utgivelsen er å ha en ”nasjonal 
transfusjonshåndbok” der de samme grunnleggende prinsipper kan bidra til en mer 
enhetlig transfusjonspraksis ved norske sykehus. 

• IMTRA har flere bioingeniører med i nasjonale faggrupper i regi av Bioingeniørfaglig 
institutt i NITO. Blant annet finnes to grupper som arbeider med spesialiteten 
”Immunologi og transfusjonsmedisin” 1)BFI`s Rådgivende utvalg for immunologi og 
transfusjonsmedisin og 2) BFI`s Spesialistkomité (arbeides for  formell 
spesialistgodkjenning av bioingeniører). Dette arbeidet er viktig med tanke på 
kvalitetsheving og kompetansenivå for denne yrkesgruppen som jo er i flertall ved 
blodbankene i Norge. 

 
e) Årlig rapportering til RHF 
• For omtale av daglige gjøremål, vises til årsrapportene fra Kompetansesenteret. Der 

fokuseres spesielt på områdene ”Avansert diagnostikk” og ”Oppbevaring av blod med 
særlig sjeldne blodtyper” i tillegg til oppgavene vi allerede har omtalt.  

• IMTRA mottar, som det fremgår av oversiktene, stadig prøver til utredning fra andre 
blodbanker.  I 2007 var tallet på antall prøver 309, i 2008 var tallet 277. Mange av 
disse prøvene krever omfattende og tidkrevende utredninger med bruk av spesielle 
teknikker, celler og sera.  IMTRA har kompetanse og beredskap til å kunne håndtere 
de fleste situasjoner på døgnkontinuerlig basis. 
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• I forhold til transfusjon av sjeldent blod har IMTRA frossent blod av sjeldne blodtyper 
både i flytende nitrogen (det eldste blodet) og ved –80 grader (tatt i bruk av i år 2001). 
Teknikker og apparatur er anskaffet i avdelingen for å sikre både innfrysnings- og 
tineprosess som sikrer blodet optimal holdbarhet også etter tining. Dette er av 
betydning da enheter skal kunne fraktes til sykehus i hele landet. 

• IMTRA er medlem av Rare Donor Panel og har ved flere anledninger hatt ansvar for 
anskaffelse av sjeldne enheter fra utlandet i de tilfeller vi selv ikke har hatt egnede 
enheter i eget lager. Tilsvarende har vi medlemskap i SCARF (Severe Cells And Rair 
Fluids)- en organisasjon der en kan få tilgang til spesielle celler og antisera. Begge 
medlemskap forplikter i den forstand at man jevnlig selv må kunne avse/tilby spesielle 
enheter med blod for transfusjon eller spesielle, uttypede celler og antisera for 
diagnostikk til fellesskapet. 

 
OOppppssuummmmeerriinngg  
  
Norske blodbanker ble opprettet i 1950-årene. Det ble tidlig klart at det var behov for at én 
institusjon satset spesielt på blodtypeserologi. Det synes å være enighet om at et slikt behov 
fortsatt er tilstede. 
 
Avdelingen mener å gi et tilfredsstillende tilbud til blodbankene hva angår diagnostikk, 
kvalitetssikring og undervisning/formidling. Det vil bli lagt vekt på å korte ned 
besvarelsestiden for diagnostikk. 
 
Avdelingen er ikke fornøyd med det forskningsvolumet som hittil er oppnådd i 
blodtypeserologi, men det pekes på en rekke årsaker til dette. Flere prosjekter er under 
utvikling og bør kunne gi uttelling.  
 
Til slutt skal nevnes at vi vil intensivere arbeidet i og med referansegruppen. Innspill fra 
gruppen og oppfølging av tiltak som besluttes, må ivaretas. Det planlegges møte med 
gruppens medlemmer i forbindelse med nasjonal blodbankkonferanse som arrangeres av 
IMTRA i Oslo i september 2009. 

 
 
 



Thomas Halvorsen, 
Barneklinikken, 
Haukeland Universitetssykehus 
 
 

Bergen 25 mai 2009 
 

 
 
 
Nasjonale Tjenester 
Prosjekt sekretariatet 
Haukeland Universitetssykehus 
 
 
 
Vedlagt følger resultatet av snart to måneders arbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for 
Cystisk Fibrose. På vegne av arbeidsgruppen beklages en betydelig overskridelse av 
leveringsfristen, lengden på sluttdokumentet og den store mengden bilag. Hovedsakelig 
skyldes dette en lang prosess for å få frem samlende synspunkter. Gruppen har vært preget av 
at flere av medlemmene har hatt flere roller å ivareta. 
 
Som leder av arbeidsgruppen er det min vurdering at ulik oppfatning av forhold som angår 
pasientbehandling (Punkt A og B i evalueringen) hovedsakelig skyldes at RHF Vest tar et 
betydelig større regionalt ansvar for behandlingskjeden ved CF enn de øvrige RHF. Derfor er 
det forståelig at RHF Vest har andre forventninger til NSCF enn de øvrige RHF. Det er 
dessuten forståelig at RHF Vest problematiserer bruken av statlige ressurser i CF omsorgen. 
 
Selv om det er ulik oppfatning av innhold og retning i arbeidet, er det enighet om at vi har 
behov for den type sentralisert og spisskompetent tjenestetilbud som NSCF representerer. 
Som man kan lese seg til, har NSCF ambisjoner om å engasjere seg tungt innenfor alle sider 
av norsk CF omsorg. Senteret bør merke seg arbeidsutvalgets innspill vedrørende struktur, 
kvalitetsarbeid og forskning. Bevilgende myndigheter bør finne en løsning som ivaretar CF 
miljøet i RHF Vest. 
 
 
 
Mvh, 
 
 
Thomas Halvorsen 
Leder av arbeidsgruppen 
 

sler
Tekstboks
GRUPPE 41 - 88 siderVedlegg 1 - Fra representanten for Helse VestVedlegg 2 - Fra representanten for Helse Sør-ØstVedlegg 3 - Fra rådet for senter for cystisk fibrose
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AARRBBEEIIDDSSGGRRUUPPPPEENN  FFOORR  CCYYSSTTIISSKK  FFIIBBRROOSSEE  
  

EEVVAALLUUEERRIINNGG  AAVV  NNOORRSSKK  SSEENNTTEERR  FFOORR  CCYYSSTTIISSKK  FFIIBBRROOSSEE  ((NNSSCCFF)),,  

OOSSLLOO  UUNNIIVVEERRSSIITTEETTSSSSYYKKEEHHUUSS,,  UULLLLEEVVÅÅLL..    

 

Medlemmer av arbeidsgruppen: 

Ketil Mevold, Nordlandssykehuset, Bodø, Helse Nord Norge RHF 

Sverre Slørdal, St.Olavs Hospital, Trondheim, Helse Midt Norge RHF 

Olav-Trond Storrøsten, NSCF, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Helse SørØst RHF 

Thomas Halvorsen, Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF (leder) 

 

RESYMÉ  
Bakgrunn og målsetning. Cystisk fibrose (CF) er en arvelig og alvorlig kronisk sykdom som 
forårsaker sykelig seigt slim og sekretstagnasjon i kjertler, og derved skader lunger og andre 
organ hvor funksjonen er avhengig av adekvat fungerende kjertler. Ubehandlet gir 
sykdommen tidlig død. Til diagnostikk, oppfølging og behandling av noe under 300 pasienter 
med CF har det norske fellesskapet bevilget ressurser som a) fremkommer gjennom 
budsjettene til NSCF (ca 10 millioner kroner i 2009) og b) utgjør en ikke nærmere definert 
kostnad som påløper ved fortløpende omsorg i hjemmemiljøet. Arbeidsgruppen skal evaluere 
bruken av sentralt bevilgede midler kanalisert gjennom kompetansesenteret NSCF. 

Metode. Det er innkalt en arbeidsgruppe, bestående av tre pediatere fra RHF Vest (leder), 
Midt-Norge, Nord-Norge samt leder av NSCF som også representer RHF Sør/Øst. Med basis 
i tett kontakt med fagmiljø og brukerorganisasjoner i sine respektive regioner og senterets 
årsrapporter skal gruppen evaluere den medisinske delen av NSCF. Gjennomgangen er 
karakterisert som en såkalt begrenset utredning, dvs det er ikke tvil om videre drift eller 
lokalisering, men det er et ønske om nærmere avklaring av innhold og avgrensing.  

Resultat. NSCF gjennomfører et omfattende klinisk arbeid som RHF Sør/Øst, Midt og Nord-
Norge sier seg godt fornøyd med. Det har vært en tendens til overforbruk av kliniske tjenester 
fra sentrale østlandsområder. RHF Vest har i beskjeden grad benyttet seg av senterets klinisk 
tilbud, ettersom regionen selv har tatt hånd om egen CF omsorg. Klinisk arbeid har til en viss 
grad fortrengt enkelte funksjoner som NSCF også har ansvar for. Eksempler på gjenstående 
arbeid er revisjon av nasjonale protokoller for utredning, behandling og oppfølging samt 
etablering av et nasjonalt CF-register. Også forskningsaktiviteten har kommet noe i 
bakgrunnen. Senteret fungerer som norsk partner i flere nordiske multisenter studier, men 
kunne vært en mer aktiv, selvstendig pådriver i norsk CF forskning.  

Vurdering. NSCF gjennomfører et omfattende og viktig klinisk arbeid og har stor betydning 
for CF pasienter hjemmehørende i RHF Sør/Øst, Midt og Nord-Norge. Det er en utfordring å 
kanalisere sentralt bevilgede midler til klinisk arbeid på en slik måte at de også når fram til 
CF pasienter hjemmehørende i RHF Vest. Senteret bør innta en tydeligere rolle med hensyn 
til utvikling av nasjonale protokoller, metodebøker, registre og forskning.  
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BAKGRUNN 
 

• OM SYKDOMMEN CYSTISK FIBROSE 
Cystisk fibrose er den vanligst forekommende dødelige autosomalt recessivt 
arvelige sykdommen vi kjenner blant hvite. Genet er lokalisert til kromosom 7 og ble 
kartlagt i 1989. Noen mutasjoner fører til det ʺklassiskeʺ og alvorlige kliniske 
sykdomsbildet mens andre gir et mildere forløp. 

Det klinisk bildet skyldes at kroppens kjertler skille ut sykelig seigt slim. Pasientene 
preges av lungesykdom med betydelig risiko for infeksjoner og strukturelle skader, 
samt av manglende absorpsjon av næringsstoffer fra tarm med påfølgende risiko for 
vekststagnasjon. I tillegg oppstår skader i andre organ hvor kjertel‐funksjon står 
sentralt, slik som bihuler, mellomører, testikler, eggledere, bukspyttkjertel (diabetes), 
skjelett og muskulatur 

Forekomsten er ikke kjent i Norge, men man antar at den er én per ca. 5 000 fødsler 
eller sjeldnere. Forekomsten varierer fra landsdel til landsdel. Det er lav hyppighet i 
Finnmark, muligens forårsaket av genetisk slektskap med Finland, hvor forekomsten 
er så lav som én per 40 000 fødsler.  

Neonatal screening for cystisk fibrose planlegges nå innført i Norge, noe som 
innebærer at diagnosen vil bli stilt tidligere. Nyfødtscreening baseres på påvisning 
av forhøyet nivå av immunoreaktivt trypsin (IRT) i blod og forutsetter at det 
foreligger pancreasinsuffisiens. IRT kan suppleres med undersøkelser av mutasjoner. 
Det foregår nå en kartlegging CF genotyper i den norske befolkningen. Dette er 
viktig for genetisk diagnostikk og gjennomføring av nyfødstcreening. Ivaretagelse av 
barn diagnostisert ved nyfødtscreening er en ny utfordring for NSCF og CF miljøet i 
Norge. 

Overlevelsen hos pasienter med cystisk fibrose har gradvis blitt bedre etter hvert 
som behandlingen har blitt mer effektiv. Tidligere døde de fleste i løpet av 
barneårene. Overlevelsesdata fra forskjellige land har vist betydelig bedring fra 1970‐
årene og frem til i dag. Vi kan nå forvente at over 80 % vil nå voksen alder. Ved det 
danske CF‐senteret i København forventer man at 80 % av pasientene vil leve lenger 
enn til 45 års alder. Januar 2009 utgjorde CF populasjonen i Norge 277 pasienter 
(NSCF navneregister). 161 pasienter (58 %) var over 18 år (gjennomsnittsalder 32,2 
år). 116 pasienter var under 18 år. Dette viser at cystisk fibrose har blitt en sykdom 
som er viktig i voksenmedisinen og krever adskillige ressurser. Voksenpopulasjonen 
forventes å øke i antall med økende grad av komplekse faglige utfordringer.  

Medisinsk omsorg for cystisk fibrose‐pasienter i Norge. Behandlingsansvaret er 
lagt til spesialisthelsetjenesten med bistand fra primærhelsetjenesten og krever 
ekspertise både av pediatere, lungemedisinere og flere viktige grupper av 
helsepersonell. Lungefysioterapi med slimdrenasje og fysisk aktivitet er meget 
viktige felt av behandlingen. Veiledning ved klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, 
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spesialsykepleier og sosionom er vesentlig i omsorgen. I det daglige gjennomføres 
viktige og tidkrevende deler av behandlingen av pasientene selv og deres familier. 
Dette setter høye krav til kontinuerlig opplæring, kontroll og oppfølging. 
Helsevesenets samhandling med CF pasienter må være effektiv, tatt i betraktning 
den store behandlingstyngden som påhviler pasienter og pårørende, og det faktum 
at samhandlingen har et livslangt perspektiv. Behandlingen må tilrettelegges både i 
nærmiljøet og i sykehus, noe som krever samarbeid mellom flere aktører, både 
innenfor og utenfor helsevesenet. Et godt pasienttilbud forutsetter en kombinasjon 
av tiltak: 
 
• Godt gjennomført behandling i hjemmet, barnehage og skole. 
• Regelmessig polikliniske kontroller. Hyppighet ca hver 4‐6 uke. 
• Omfattende årlig tverrfaglig gjennomgang (storkontroll). 
• Tilgang til øyeblikkelig hjelp med tidlig identifikasjon av komplikasjoner, og 

intervensjon av kompetent fagpersonell med bistand fra adekvat utrustet 
hospital.  

 
Norsk senter for cystisk fibrose ved Oslo universitetssykehus, Ullevål (NSCF) skal 
bidra i omsorgen for pasientene på landsbasis i samarbeid med pasientene, deres 
pårørende og lokale behandlere, avhengig av hvilken ekspertise som finnes på lokalt 
og regionalt plan (delt omsorg). NSCF skal være et lavterskeltilbud. De geografiske 
forhold i Norge gjør det nødvendig med god kompetanse i lokalmiljøene, og det er 
viktig at det finnes kompetanse innen cystisk fibrose ved lokalsykehus og 
regionsykehus. Det må være gode rutiner for samhandling mellom sentrale 
institusjoner som ser mange pasienter med CF, og perifere institusjoner hvor CF er 
en sjelden diagnose. Tidlig identifikasjon av komplikasjoner og aggressiv 
behandlingsintervensjon er bærende prinsipper. Det må dessuten finnes nasjonale 
retningslinjer og protokoller som beskriver enhetlige behandlingsopplegg og 
prosedyrer for utredning, behandling og oppfølging, Disse må regelmessig holdes 
oppdatert av leger og annet relevant helsepersonell i forhold til nyvinninger og 
endringer, for eksempel i mikrobiologiske agens og resistensforhold. Det må finnes 
adekvate rutiner for overvåking av behandlingsutfall, bedømt etter et gjennomtenkt 
utvalgt av variabler, innsamlet og registrert på en systematisk og etterprøvbar måte. 

 

• OM NORSK SENTER FOR CYSTISK FIBROSE (av NSCF)  
Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) er et nasjonalt kompetansesenter med 
medisinsk og tverrfaglig spisskompetanse innen cystisk fibrose. Senteret arbeider 
med diagnose, behandlingsmetoder og psykososiale konsekvenser som følge av 
sykdommen. Senterets tilbud skal komme i tillegg til tilbudet i det eksisterende 
hjelpeapparatet på kommune‐ og fylkesnivå. Det betyr at mest mulig av nødvendige 
tiltak og behandling skal skje i det ordinære hjelpeapparatet, eventuelt med råd og 
veiledning eller annen bistand fra NSCF.  Senteret arbeider ut fra følgende ideologi: 
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Livsløpsperspektiv, brukermedvirkning, være tilbud til personer med cystisk fibrose 
og deres pårørende, samle og systematisere kunnskap om diagnosegruppen og 
kompetansespredning til fagpersoner i hjelpeapparatet. 

Hvilke tjenester kan NSCF tilby 

• Etter henvisning fra og i samarbeid med lokalt helsepersonell, kan vi 
bistå med diagnostikk, utredning og behandling av personer med CF.  

• Råd og veiledning til personer med CF, deres pårørende og fagpersoner 
i lokalt hjelpeapparat.  

• Informasjon om CF, behandlingsmetoder, psykososiale konsekvenser av CF 
og rettigheter knyttet til diagnosen.  

• Kurs og opplæring av personer med CF, deres pårørende og fagpersoner i 
lokalt hjelpeapparat.  

• Undervisning av helsepersonell i grunn‐ og videreutdanning/etterutdanning.  

• Være rådgivende instans for myndigheter i saker som gjelder CF.  

• Initiere og delta i forsknings‐ og utviklingsvirksomhet (FoU) 

 

Hvem kan henvende seg til NSCF?  
 
Alle kan ta direkte kontakt med oss:  
Personer som har diagnosen cystisk fibrose og deres pårørende  
Fagpersoner som trenger informasjon, råd og veiledning om cystisk 
fibrose. Det kan for eksempel være fagpersoner fra sykehus, 
helsestasjon, legekontor, barnehage, skole, PP‐tjeneste, sosial‐ og 
trygdekontor, hjelpemiddelsentral og arbeidskontor. 
Myndigheter som har behov for informasjon om cystisk fibrose  
 

HISTORIKK VEDRØRENDE NSCF 

Vedlegg: utsnitt fra ”En sjelden historie” 

 

STYRING OG RAPPORTERING NSCF 
 
I Helsedirektoratet har NSCF sortert under Avdeling for sjeldne funksjonshemninger 
som et av flere nasjonale sentra for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger. NSCF 
har forholdt oss til rundskriv IS‐2/2006 kap. 10.2, og har hatt en styringsdialog med 
Avd. for sjeldne funksjonshemninger med møter to ganger årlig og rapportert på 
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fastsatte skjemaer og etter rutiner fastsatt av Helsedirektoratet. Det har ikke vært 
noen styringsdialog med andre aktører i Helsedirektoratet eller departement. 
 
Alle kompetansesentra for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger er fra 1. jan 2006 
knyttet til Regionale helseforetak og inngår i en organisering hvor direktoratet skal 
samordne, koordinere og bidra til å utvikle tjenestene. Oppgaver og roller for 
kompetansesentrene er definert i brev av 16.06. 2006 fra Helsedirektoratet. Brev av 
02.10.2008 fra Helsedirektoratet gir informasjon (vedlegg).  
 
I brev av 21.03. 2009 (vedlegg) fra Helsedirektoratet orienteres om utvikling av nye 
rapporteringsrutiner i henhold til rundskriv IS‐1/2009. Det er anført at 
Helsedirektoratet er i dialog med Helse Vest RHF for å finne en hensiktsmessig 
rapportering for sjeldensentrene. Fra og med våren 2009 innkaller RHF til årlige 
kontaktmøter. 
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SAMMENSETNING AV ARBEIDSGRUPPEN. 
Arbeidsgruppen vil påpeke at alle fire medlemmer er pediatere. Som det fremgår av 
oversikten over er 58% av populasjonen over 18 år. CF angår derfor i stor grad også voksen-
medisinen. Arbeidsgruppen har derfor bedt om at man skulle finne plass til en voksen-
medisiner i utvalget. Behandling av CF krever en betydelig innsats også fra annet 
helsepersonell enn leger. Behandlingen krever dessuten en betydelig innsats fra pasienten selv 
og fra pårørende. Arbeidsgruppen har derfor bedt om at man skulle finne plass til en 
fysioterapeut og en representant fra pasientorganisasjonen i utvalget. Alle disse ønskene ble 
avslått av oppdragsgiver. Arbeidsgruppen har derfor søkt legitimitet for sitt arbeid gjennom 
samarbeid med relevante støttespillere også utenfor de pediatriske miljøene. 

Arbeidsgruppen har bestått av tre pediatere som har representert hvert sitt RHF. En har 
fungert som leder og administrator (Halvorsen). Helse Sør/Øst og NSCF har vært representert 
med en og samme person (Storrøsten). Dette har medført at leder av den institusjonen som 
skal evalueres, faktisk har utgjort én av de fire som skal gjennomføre evalueringen, og i 
tillegg har representert bortimot halvdelen av den norske befolkningen. To av fire medlemmer 
i gruppen har således hatt mer enn en funksjon å ivareta. Dette har vært en utfordring som 
arbeidsgruppen har måttet ta til etterretning og forsøkt å løse etter beste evne. 

 
NSCF ønsker å påpeke at det allerede foreligger en ”Evalueringer av 
kompetansesentre for sjeldne diagnoser”. Rapportene ”Sjeldne funksjonhemninger i 
Norge” (SINTEF helse) og ”En vanskelig pasient” (NOVA) er gjennomført på 
oppdrag av Helsedirektoratet. Rapportene kan lastes ned via NSCF’s WEB side 
(www.ulleval.no/nscf, se under Nyheter, flere). NSCF er vurdert som ett av seks 
kompetansesentra. Vurderingene er gjort uten innflytelse fra kompetansesentrene og 
er slik sett betydningsfulle kilder i en evaluering. 
 
METODE 
Det har vært avviklet ett møte (på Lillestrøm), og deretter har kontakt internt i gruppen 
foregått per e-post. De enkelte medlemmene i arbeidsgruppen har hatt jevnlig kontakt med sitt 
nettverk i hjemmemiljøet. Informasjon om NSCF’s aktiviteter har naturlig nok kommet fra 
NSCF’s leder, og er gjengitt i hans språkdrakt, om enn noe forkortet. Arbeidsutvalgets 
vurderinger representerer - såfremt ikke annet er anført - utvalgets samlede oppfatning. 

 

MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPEN 
Til diagnostikk, oppfølging og behandling av litt under 300 pasienter med CF i Norge har 
fellesskapet bevilget ressurser som a) fremkommer gjennom budsjettene til NSCF (ca 10 
millioner kroner i 2009) og b) utgjør en ikke nærmere definert kostnad som påløper ved den 
fortløpende omsorgen for disse pasientene i deres hjemmemiljø, ved lokalsykehus og ved 
regionsykehusene samt gjennom forbruk av tjenester fra fysioterapeut, sosionom, psykolog, 
hjelpemiddelsentral, NAV, tiltak i skoler og barnehager og sist – men langt ifra minst – en 
svær innsats fra foreldre og pårørende. Stor behandlingsinnsats og et livslangt perspektiv gjør 
effektiv utnyttelse av ressurser ekstra viktig for denne pasientgruppen.  

Arbeidsgruppen har diskutert hvorvidt de midlene som kanaliseres gjennom NSCF brukes 
rasjonelt, sett i lys av hvilken rolle et kompetansesenter for CF bør spille i norsk CF omsorg, 
gitt sykdommens særpreg og spesielle norske geografiske og demografiske forhold. I det 
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følgende har arbeidsgruppen fulgt malen fra”Mandat for arbeidsgruppen som skal utrede 
behov for og fremtidig organisering av nasjonale kompetansetjenester for cystisk fibrose”. 
A. TJENESTER FOR HELSE OG ANNET FAG-PERSONELL 
Her velger arbeidsgruppen i hovedsak å referere til et omfattende dokument utarbeidet av 
NSCF, og som i detalj beskriver senterets aktiviteter overfor helsepersonell og annet 
fagpersonell som er involvert i CF behandlingen (vedlegg 2). Det fremkommer at NSCF 
driver en betydelig aktivitet overfor leger, fysioterapeuter, helsesøstere, lærere og 
barnehagepersonale. Senteret har daglig pasientrelaterte telefonisk kontakter, brevlig kontakt 
(epikriser, polikliniske notater og annet) og henvendelser på e-post fra alle deler av 
hjelpeapparatet vedrørende konkrete spørsmål omkring enkeltpasienter. Senteret mottar 
henvendelser fra alle involverte faggrupper, det vil si fra leger, sykepleiere, fysioterapeuter, 
ernæringsfysiologer, sosionomer, psykologer, NAV, skoler og barnehager. Henvendelsene 
generere mye arbeid omkring konkrete pasientrelaterte problemstillinger. 
 
NSCF anser dette som en meget viktig del av sin funksjon som bidrar til at pasientene kan få 
en god omsorg og behandling der de bor. Enkelte problemstillinger er så komplekse at 
etterfølgende utreise fra senteret og hjem til den enkelte pasient anses nødvendig. Dette utgjør 
en sentral del av senterets arbeid, og er av stor betydning for CF omsorgen i alle landets RHF, 
kanskje bortsett fra i RHF Vest. NSCF forestår opplæring av lærere, barnehagepersonell, 
assistenter og alle relevante ledd i behandlingskjeden, lokalt og regionalt. 
 
Det fremkommer videre av NSCF’s årsrapporter at hospitering foregår jevnlig fra 
helsepersonell involvert i CF omsorgen rundt om i landet. Det har vært arrangert en serie kurs 
og forfattet kapitler i lærebøker. NSCF har skrevet kapitlene om CF i Norsk 
Barnelegeforenings ”Veileder i Pediatri” og ”Akuttveilederen”. Fysioterapeut ved senteret har 
utformet diverse bokkapitler, og det har vært skrevet en artikkel om CF i bladet ”Sykepleien”. 
Det er også utarbeidet en hjemmeside på Ullevål Universitetssykehus sin plattform, 
inneholdende blant annet en informasjonsfilm. 
 
Arbeidsutvalgets vurdering: 
NSCF er sterkt engasjert i støtteapparatet rundt de enkelte pasientene som senteret er involvert 
i. Arbeidsutvalgets representanter fra Helse Nord og Midt Norge samt helse Sør/Øst sier seg 
godt fornøyd med NSCFs aktiviteter i sine respektive regioner. NSCF driver en betydelig 
utadrettet virksomhet, både i forhold til lokalt behandlingsapparat på hjemstedet og i form av 
kurs og møtevirksomhet regionalt. Dette har bidratt til å bygge kompetanse både lokalt på 
hjemstedet, men også regionalt. Arbeidsgruppen ser positivt på en slik utadrettet virksomhet 
som ivaretar enkeltpasienter og samtidig bygger kompetanse lokalt og regionalt. 
 
For RHF Vest er det vanskelig å konkludere i denne saken, ettersom regionen hittil i mindre 
grad har benyttet senterets tjenester. 
 
Arbeidsutvalgets leder finner grunnlag for å spørre om det omfattende individuelt rettede 
kliniske tilbudet har tatt noe av fokus bort fra andre oppgaver som er tillagt et 
kompetansesenter. Resurser kan evt tenkes frigjort ved at senteret reduserer noe på sitt arbeid 
med rutineoppgavene for Helse Sør/Øst. 
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B. TJENESTER FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE  
NSCF skal ifølge føringer fra HOD være et lavterskeltilbud for primærbrukerne. Det er derfor 
hyppig kontakt mellom primærbrukere (pasienter og familier) og NSCF, oftest telefonisk. 
Målsetningen er å gi trygghet til brukere som gjennomfører komplisert hjemmebehandling, og 
for å kvalitetssikre behandlingsopplegget. Lokale og regionale ansvarlige behandlere 
informeres om eventuelle tiltak som senteret iverksetter, eller senteret henstiller til det lokale 
behandlingsapparatet om selv å iverksette tiltak. Pasientene bistås ved såkalte milepæler som 
start i barnehage, barneskole og ungdomsskole.  Det foretas utreise og hjemmebesøk over hele 
landet. Tjenestene overlapper noe i forhold til hva som ble rapportert under A, ettersom NSCF 
i tillegg til oppfølging av den enkelte pasienten i sitt hjemmemiljø, også involveres i 
undervisning overfor det tverrfaglig nettverket i hjelpeapparatet i lokalmiljøet 
(primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV, skole, barnehage, kommune, private og 
kommunale fysioterapeuter og eventuelt andre berørte). Oftest er det sykepleier og 
fysioterapeut, som reiser ut, eventuelt andre ved behov. Undervisning i sykdomslære, 
hygiene, ernæring, lungefysioterapi gis enkeltpasienter og det gis opplæring av lokal 
fysioterapeut og eventuelle assistenter (behandling er ofte lagt til barnehage eller skole). 
Andre tilsvarende overgangsfaser i livet kan ved behov utløse tilsvarende utreiser. Hittil har 
ingen forespørsel om utreise fra primærbrukere fått avslag. Bistand ved ansvarsgruppemøter 
lokalt vurderes etter behov. 

Individuell opplæring og informasjon/veiledning/rådgivning. 
Daglig hjemmebehandlingen er basert på individuell opplæring, med bistand fra større eller 
mindre deler av hjelpeapparatet. Voksne pasienter gjør det meste av daglig behandling på 
egenhånd, mens barn i større grad er avhengig av bistand fra deler av lokalt hjelpeapparat. 
Strenge krav til smittevern pasienter imellom setter begrensinger i forhold til tradisjonelle 
kurs i grupper. E- basert informasjon og opplæring er et hjelpemiddel som er i ferd med å tas i 
bruk. Individuelle konsultasjoner må imidlertid benyttes hyppig. 

Arrangementer i samarbeide med Norsk forening for cystisk fibrose. 

NSCF har prioritert å være tilstede på arenaer der CF pasienter samles. Pasientene er få og 
reiseavstander ofte lange. Ofte er slike arenaer i regi av Norsk forening for cystisk fibrose. 
Ingen anmodninger om faglige bidrag er avslått. 
 
Nasjonale kurs for pasienter.  
5 dagers familiekurs for nydiagnostisert CF, arrangeres omtrent hvert annet år. Frambu senter 
for sjeldne funksjonshemninger har internat og hotellfunksjon og holder kurslokaler. NSCF er 
kursansvarlig.  

 
Informasjonsavis 
NSCF lager en informasjonsavis som utgis to ganger per år og skriver i tidsskriftet til Norsk 
Forening for Cystisk Fibrose (NFCF). 
 
Bok 
En bok om CF for barn er utarbeidet, Widar Aspeli. ”Sånn er det” Barnebok om cystisk 
fibrose. Omnipax forlag. Produsert i samarbeide med og kvalitetssikret av tverrfaglig 
personell ved NSCF. Finansiert av NSCF. 
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WEB side www.ulleval.no/nscf 
Her ligger en informasjonsfilm om CF som kan vises på nettet. Filmen gir grunnleggende 
informasjon om cystisk fibrose for fagpersonell i hjelpeapparatet. Netteinformasjon 
presenteres løpende. Veiledninger og anbefalinger for behandling og oppfølging legges ut. 
 

Klinisk tilbud ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål 
Det kliniske tilbudet NSCF har etablert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål er forankret i 
internasjonal konsensus og praksis. Det er et integrert klinisk tilbud av høy kvalitet som 
dekker alle faser av sykdommen og dens mangeartede og komplekse komplikasjoner. NSCF 
har i en årrekke vært pådriver for forbedring av diagnostiske og kliniske service funksjoner 
ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Sykehuset har tilpasset rutiner og ressursbruk i positiv 
retning i henhold til dette.  
 
Nasjonalt tilbud: 
• Storkontroll – 3 dagers opphold med kartlegging av status og behandlingsbehov for 

individuell anbefaling av behandling og oppfølging til hjelpeapparatet. Dette har man 
kunnet tilby hvert annet år, hyppigere på indikasjon. 
Målsetningen med storkontroller er å avdekke komplikasjoner og behov for justering av 
behandlingen. Storkontrollene skal dessuten fungere som en evaluering og kvalitets 
sikring for at landets CF-pasienter har et adekvat behandlings- og kontrollopplegg. 

 
• Oppfølgingsopphold – 1-5 dager. Målsetning er å fremme mestring av egenbehandling, 

prøve ut ny behandling og/eller optimalisere behandling. 
 
• Årskontroller: systematisk gjennomgang, tverrfaglighet etter behov. 
 
• Nydiagnostisert CF – 4-5 dagers opphold. Utredning/ informasjon/opplæring. 

Tverrfaglig. Målgruppe: pasient, pårørende og evt. lokale behandlere. 
Oppfølging: a) nytt opphold, b) oppsøkende virksomhet. 

 
• Diagnostikk av CF (vanskelige tilfeller). 
 
• Spesielle grupper: Gravide. Spesielle infeksjoner. Utredning og vurdering av tidspunkt 

for tilbud om transplantasjon er en vesentlig funksjon som gjøres i nært samarbeid med 
transplantasjonsenheten på Rikshospitalet, likeledes oppfølging i ventetiden før 
transplantasjon 

 
• Transplantasjon. Oppfølging og ivaretagelse etter transplantasjon i nært samarbeide med 

transplantasjonsteamet. 
 
Regionalt tilbud: 
• Polikliniske kontroller med 4-6 ukers intervall 
• Oppstart og oppfølging av hjemmebehandling med intravenøs antibiotika. 
• Diagnostisering av CF for regionale pasienter.  
 
Øyeblikkelig hjelp tilbud, nasjonale og regional tilbud. 
Individuell tilrettelagt etter medisinske behov. 
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Arbeidsutvalgets vurdering: 
Oppdragsgiver har ikke utbedt seg en direkte evaluering av pasientbehandling per se – utført 
ved kompetansesentra. Dette er naturlig sett ut fra det ståsted at et nasjonalt kompetansesenter 
ikke nødvendigvis primært skal drive pasientbehandling. Ettersom NSCF driver 
pasientbehandling i utstrakt grad, er det naturlig at man kommenterer på dette. 
 
Det er arbeidsgruppens vurdering at NSCF gir et omfattende og godt klinisk tilbud til 
pasientene sine. Tilbudet er detaljert og preget av stor grad av engasjement og tilstedeværelse.  
Det kan hevdes at pasienter bosatt i sentrale østlands-områder overforbruker disse kliniske 
tjenestene, spesielt det polikliniske tilbudet. Dette er naturlig ettersom CF er en kronisk 
sykdom med et stort behov for et lavterskeltilbud av høyspesialisert medisin. Medisinske 
spørsmål oppstår hyppig hos enkeltpasienter, problemstillingene er ofte vanskelig og krever 
ofte høy kompetanse for å bli korrekt håndtert. Det vil da være naturlig at pasienter fra 
nærmiljøet rundt et nasjonalt kompetansesenter vil søke seg mot - og bli søkt inn til - et slikt 
senter. Dette gir en meget god CF omsorg for nærmiljøet rundt NSCF. Arbeidsgruppen er 
imidlertid tvunget til å spørre om dette kan medføre en skjev utnyttelse av de ressursene som 
det nasjonale fellesskapet har stilt til disposisjon for pasienter med CF. 
 
Arbeidsgruppens representanter fra RHF Sør/Øst, Midt Norge Nord-Norge sier seg totalt sett 
godt fornøyd med NSCFs kliniske aktiviteter overfor enkeltpasienter. For RHF Vest er det 
vanskelig å konkludere, ettersom regionen hittil i mindre grad har benyttet senterets tjenester 
og i hovedsak har fulgt opp egne pasienter ved hjelp av egne ressurser. 
 
Det understrekes at også RHF Midt Norge og RHF Nord-Norge har et omfattende regionalt 
tilbud til sine CF pasienter. Eksempelvis har årskontrollene de siste årene i stor grad blitt 
utført regionalt etter at NSCF gikk over til storkontroller hver 2. år. De fleste innleggelser for 
infeksjoner eller ernæringsproblemer skjer også regionalt/lokalt. Det er kun ved alvorlige 
komplikasjoner eller spesielle problemstillinger at innleggelser skjer sentralt. 
 
Det har vært et diskusjonstema i arbeidsgruppen hvorvidt det er NSCF eller det regionale 
hjelpeapparatet som bør bistå enkeltpasienter med hjemmebesøk ved viktige milepæler som 
diagnosesamtaler, start barnehage, start skole etc. Det ble hevdet at dersom dette i for stor 
grad dekkes fra NSCF vil det kunne svekke tilliten til lokalt hjelpeapparat, og at NSCFs 
aktivitet derved kan bli en sovepute for de enkelte helseforetak. Dette ble debattert i gruppen, 
uten at man kom frem til et omforent synspunkt. Ulike synspunkter kunne forklares med 
regionale forskjeller i demografi og helsevesenets infrastruktur. En del av NCSFs arbeid vil 
kunne karakteriseres som et nasjonalt behandlingssenter mer enn som et nasjonalt 
kompetansesenter. Det ble debattert hvilke konsekvenser dette har hatt for infrastrukturen i 
norsk CF omsorg. 
 
Bortsett fra Helse Vest har de andre regionene ikke pasientgrunnlag til å bygge opp en 
komplett regional behandlingskjede. I Helse Nord er det eksempelvis 20 pasienter med CF, 
hvorav halvparten er over 18 år. Pasientene er i tillegg spredt på flere behandlingsenheter. 
Med et slikt pasientgrunnlag er det ønskelig med et nasjonalt behandlingstilbud som det er 
ønskelig at NSCF viderefører. Det er i denne sammenhengen viktig at poliklinisk virksomhet 
og rutinemessige innleggelser fra Helse Sør/Øst ikke belastes kompetansesenterets økonomi. 
Ressurser benyttet til denne type arbeid vil kunne frigjøre midler og ressurser til utvikling av 
nasjonale protokoller, oppstart av registre og forskning i større grad. 
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Fagrådet for Cystisk Fibrose har i brev av 31.08.06 konkludert med at NSCF fortsatt bør 
ha en betydelig grad av klinisk virksomhet for å opprettholde tilstrekkelig spisskompetanse 
både på generell behandling samt på håndtering av sjeldne komplikasjoner hos CF pasienter.  
 
Arbeidsutvalgets leder finner også her grunnlag for å spørre om det omfattende individuelt 
rettede kliniske tilbudet har tatt noe av fokus bort fra andre oppgaver som er tillagt et 
kompetansesenter. Resurser kan evt tenkes frigjort ved at senteret reduserer noe på sitt arbeid 
med rutineoppgavene for Helse Sør/Øst. 
 
 
NSCFs syn på senterets klinisk virksomhet  
• Nasjonale funksjoner av type NSCF bør ligge sammen med og organiseres 

sammen med en institusjon som har regionsansvar for en tilsvarende 
pasientgruppe.  Dette må være et sykehus for barn og voksne med alle 
nødvendige spesialiserte funksjoner innen kirurgi og intensivmedisin, og alle 
nødvendige servicefunksjoner.  Dette har mange årsaker, men skyldes i hovedsak 
nødvendigheten av tilstrekkelig erfarings‐volum samt helhet, bredde og dybde i 
kvaliteten på behandlingstilbudet. Dette støttes av internasjonal praksis og 
anbefalinger. Hensynet til undervisning og utdanning støtter også et slikt syn.  

• NSCF’s kliniske tilbud er et tilbud til alle landets pasienter med CF.  NSCF har 
understreket betydningen av dette tilbudet ved en rekke anledninger og 
begrunnet det overfor Helsedirektoratet med bakgrunn i internasjonale 
anbefalinger og praksis. CF‐sentre i Skandinavia har en høyere grad av 
sentralisert oppfølging enn NSCF. Stockholm CF senter har en delt omsorg som 
ligner den NSCF har, her er det en klart tettere oppfølging av fjernpasientene (se 
www.karolinska.se). Senteret i København ser alle sine pasienter (inkl. fra 
Færøyene) hver 4 uke I København. I styringsdialogen med Helsedirektoratet er 
tilbakemeldinger vedrørende utreisevirksomheten ved NSCF oppfattet som 
meget positiv. Fagrådet for Norsk forening for CF har i 2006 understreket 
betydningen av det klinisk arbeidet ved NSCF (brev av 31.08.2006). NSCF har 
derfor hatt et godt grunnlag for at gjennomført klinisk praksis har vært en viktig 
og en riktig prioritering.  

• NSCF’s lege og sykepleieressurser kan i mindre utstrekning brukes til 
rutinekontroller og rutinepreget oppfølging av CF‐pasienter fra Helse Sør‐Øst. 
NSCF’s fysioterapiressurser og andre tverrfaglige ressurser brukes til hele landet. 
Betydningen av at Oslo universitetssykehus, Ullevål prioriterer klinisk CF arbeid 
med egne regionale CF pasienter har vært påpekt ved flere anledninger. 
Rutinekontroller og rutinepreget oppfølging av disse pasientene er det som i 
første rekke peker seg ut som oppgaver NSCF kan gjøre mindre av, forutsatt at 
det overtas av kompetente institusjoner. Dette arbeidet bør styrkes for å frigjøre 
ressurser ved NSCF til annet kompetansebyggende arbeide.  

 
NSCFs syn på senterets engasjement i strukturelle forhold  
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• Dette er forhold det arbeides aktivt med. Det har blitt etablert nettverk innenfor 
tverrfaglige grupper og tette samarbeid med lokale og regionale 
behandlerapparatet i hverdagen, samt tverrfaglige samarbeidsmøter med 
behandlingssentra. Faglig samarbeid innenfor legegruppen planlegges styrket 
ved oppbygging av faglige nettverk som NSCF tar initiativ til. 

 
• NSCF opplever signaler fra samtlige helseregioner om knapphet i ressursene til 

oppfølging av CF pasienter. 
C.  FORSKNING, FAG OG METODEUTVIKLING. 

 
Publiserte artikler hvor NSCF har deltatt 
Det vises det til vedlagte publikasjonsliste for de ti siste årene (bilag 3) 

NSCF anfører dessuten følgende om forskning, fag og metodeutvikling ved senteret: 

Pågående forskningsprosjekter  
I regi av Scandinavian CF Study Consortium.  

• Prevalence of chronic Pseudomonas aeruginosa infection in cystic fibrosis patients; a 
comparison between three Nordic countries and between different centres. Scandinavian 
CF Study Consortium. NSCF var hovedansvarlig for den norske delen. Data innsamling 
fra Helse Vest ble gjennomført ved Haukeland Universitetssykehus. Studien er avsluttet 
og resultert i flere publikasjoner, hvorav Per Kristian Knudsen (NSCF) er førsteforfatter 
på hovedpublikasjonen. 

• Scandinavian nutritional multicentre study in patients with cystic fibrosis  
The Scandinavian CF Consortium. Nasjonal koordinator og hovedansvarlig har vært prof. 
emeritus G. Fluge, Haukeland Universitetssykehus. Innsamling av data i perioden 2003 – 
2005. Første artikkel er publisert med G. Fluge som førsteforfatter.  

• Det Skandinaviske Cystisk Fibrose-Azithromycin-studie. Effekt af supplering med oral 
azithromycin til inhaleret colistin og oral ciprofloxacin som behandling af intermitterende 
luftvejs-infektion med Pseudomonas aeruginosa hos patienter med Cystisk Fibrose. 
Sponsor og investigator: Prof., ovl., dr.med. Niels Høiby, København.  

 
I samarbeide med eget Helseforetak. 
• Antibiotikaresistens – hvor stor er trusselen for barn med kreft og cystisk fibrose? 

Prosjektet er et samarbeide med Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål og 
Folkehelsa.  

• High Altitude Simulation Test. Prosjektleder er Bjørn Skrede (NSCF). Hensikt: Kartlegge 
sammenheng CF lungesykdom og O2 behov under flyreise. Intern finansiering ved 
Lungeavd. Oslo universitettsykehus, Ullevål. 

 

I regi av Helsedirektoratet 
Sjeldne funksjonshemninger i Norge, en brukerundersøkelse. Studien gjennomføres av 
SINTEF etter oppdrag fra Sosial og Helsedirektoratet.  
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Pågående fag og metodeutvikling  

• Etablering av inhalasjon med hypertont saltvann som behandlingsmetode ved 
CF. 

• Faglige bidrag i revisjonen av pasientforeningens informasjons materiell til 
brukere ”CF‐permen”. 

• Infeksjonskontroll ved CF. Masteroppgave i folkehelse, Nordiska Högskolan 
för folkhälsovetenskap. 2008‐2010. 

• Hygiene og smittevern: Rutiner for smittevern ved CF i sykehus og 
pasienthotell. Hygieneretningslinjer for inhalasjonsutstyr. Innenfor NSCF’s 
budsjetter. Ferdig 2009. 

• Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika – en kartlegging av 
informasjon, opplæring og oppfølging gitt av involverte sykepleiere 2007‐
2008. Undersøkelse i regi  
av Scandinavian Nurses Specialist Group ved CF, 2008. 

• Hovedstadsprosessen: Avgitt høringsuttalelser og fulgt prosessen vedrørende 
fremtidig lokalisering og hvilken plass i ny organisasjon NSCF bør ha. 
Prosessen følges videre med nødvendige tiltak. 

• Overgang fra barn til voksen. Retningslinjer for cystisk fibrose utarbeidet ved 
NSCF i 2008 (se NSCFs nettside).   

• Utvikling av informasjonsmateriell om cystisk fibrose for barn og ungdom. 
Utvikling av faktabank til bruk på WEB siden.  

• Utvikling av NSCF’s WEB side. Utvikles innenfor Ullevål universitetssykehus 
applikasjoner. Planlagt ny WEB adresse og e‐post adresse. Tidsramme 1. 
halvår 2009. 

 

 
 
Arbeidsutvalgets vurdering: 
Selvstendig forskning, utvikling av nasjonale metoder og registre er aktiviteter som ser ut til å 
ha blitt noe fortrengt til fordel for senterets store engasjement i individuelt rettet klinisk 
arbeid. Arbeidsutvalget påpeker at NSCF i større grad bør initierer og gjennomføre nasjonale 
populasjonsbaserte forskningsprosjekter. Eksisterende forskningsmiljøer i landet bør 
oppfordres til å samarbeide om nasjonalt anlagte prosjekter. 

Se for øvrig arbeidsgruppens vurdering av neste punkt, kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling 

NSCFs angir at senteret ønsker å ha et koordinerende ansvar for all CF relatert 
forskning i hele Norge.  
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D. KVALITETSKONTROLL og KVALITETSUTVIKLING 
 
NSCF anfører følgende om kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling ved senteret: 
 

• Formell brukermedvirkning: Rådet for Norsk senter for cystisk fibrose er oppnevnt 
Divisjonsdirektør, Kvinne‐ og barndivisjonen, Oslo universitetssykehus, Ullevål i 
2008 . Organisering og funksjon (vedlegg) er etablert etter en bred høring i Norge. 
CF‐foreningen har 4 representanter, HF i alle landets helseregioner er respresentert 
med 3, Ullevål universitetssykehus har 1 og NAV har 1 representant. Rådet har 
oppnevnt sin leder (Hårek Hansen). Rådet har i 2008 hatt tre møter og i et møte i 
2009. Referater kan fremlegges. 

• Uformell brukermedvirkning: NSCF har jevnlig kontakt med NFCF om NSCFs 
virksomhet og ulike prosjekter.   

• Etablering av nyfødtscreening i Norge: NSCF har tatt initiativ til og gitt innspill til 
Arbeidsgruppe i HOD 2008 som utredet revidert nyfødtscreeningprogram i Norge. 
Dersom vedtatt av HOD ventes oppstart 2010. 

• Kartlegge mutasjoner og store delesjoner i CFTR genet for alle personer med cystisk 
fibrose i Norge. Grunnlag for en god diagnostisk utredning og nyfødtscreening. 
Samarbeide med Avd. for medisinsk genetikk, Ullevål universitettsykehus. Beregnes 
ferdig 2009. 

• European Cystic Fibrosis Registry. Medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose. 
European Coordination Action for Research in Cystic Fibroses (EuroCare CF) har 
som mål å koordinere og integrere basal og klinisk forskning innenfor cystisk fibrose 
og relaterte sykdommer i Europa. Det er finansiert av Europa kommisjonen (EU 
midler). EuroCare CF har i samarbeide med European Cystic Fibrosis Society (ECFS) 
og Cystic Fibrosis Foundation (CFF) i USA intensjon om å bygge opp et nytt 
pasientregister i Europa, European Cystic Fibrosis Registry (ECFR). Formelle 
tillatelser fra norske myndigheter er ennå ikke fullt klarert (Datatilsynet og Regional 
etisk komite), men vil være etablert 2009. Registeret vil kunne fungere som et 
nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Prosjektbeskrivelse vedlegges. 

• Etablering av Tematisk Biobank for CF ved UUS. Prosjektet er omsøkt i henhold til 
biobankloven, og forventes formelt avklart 2009. Uklare driftskostnader, planlagt 
dekket innenfor NSCF’s budsjetter. 

• Prosjektet ”Scanning av pasientjournaler” i henhold til bearbeidede instrukser 
utviklet i samarbeide mellom Klinisk dokumentsenter, Oslo universitetssykehus, 
Ullevål og NSCF. Prosjektet har resultert i fulldigitalisering av alle pasientjournaler 
for CF. Påbegynt 2006, fullført mai 2007. Kvalitetssikrer journaler og arkivering, 
kvalitetssikrer personvern og sikkerhet. Legger til rette for tverrfaglig bruk og å 
utnytte alle muligheter ved tilgjengelig software (DLEPR/PasDoc) ved Oslo 
universitetssykehus, Ullevål. 

• Fremmet endringsforslag til elektronisk pasientjournal (DLEPR) med 
behandlingsside som gir totaloversikt over behandling samt endringstidspunkter 
med link til løpende legejournal. 

• Prosjekt: Utarbeidelse av veiledning, anbefalinger, retningslinjer og prosedyrer for 
diagnostikk, behandling og oppfølging av cystisk fibrosepasienter i Norge. Involverer 
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hele senteret. Målgruppe: Hjelpeapparatet i hele Norge. Prosjektkoordinator: Bjørn 
Skrede. Intern finansiering (NSCF). De første resultater foreligger og vil fortsette som 
et kontinuerlig utviklingsarbeide. Skal gjøres tilgjengelige på NSCF’s web sider.  

• E‐samhandling: Etablere fagnettverk for leger/helsepersonell som jobber med CF.  
(fagmøter pr. videokonferanse). Vurdere bruk av e‐samhandling som verktøy i 
pasientbehandling/oppfølging.  

• ”Sykepleiesamtalens betydning for pasientens mestring av eksistensielle 
utfordringer. Strukturerte sykepleiesamtaler: en mulig innfallsvinkel for å hjelpe 
personer med CF til å mestre de eksistensielle utfordringer livet med sykdommen 
gir?” Prosjektleder: Jorunn Homme. Prosjektet planlagt 2008 og gjennomføres 2009 
med publikasjon 2010. Finansiert innenfor NSCF’s budsjetter. 

• Samarbeidsmøter med større behandlingssteder i Norge. 
• Sandra Gursli: IPG/CF: Bidratt i internasjonal arbeidsgruppe for å avklare begreper I 

lungefysioterapi. IPG/CF: “Glossary of terms”. 
• Evaluering av storkontroll: intern faglig evaluering 2008. Praksis innarbeides 2009. 

 
 
Arbeidsutvalgets vurdering 
Dette punktet henger til en viss grad sammen med det foregående, forskning, fag og 
metodeutvikling. God kvalitetskontroll og klinisk forskning henger ofte sammen. 

 

• Arbeidsutvalget savner en oppdatert utgave av en samlende norsk protokoll som setter en 
autoritativ nasjonal standard for utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging av 
pasienter med CF. En slik protokoll bør knyttes sammen med et pasientregister, slik at 
fokus på en styrt måte kan rettes mot de viktigste aspekter og utfallsvariabler ved CF, og 
slik at sentrale kliniske variabler kan følges longitudinelt på et nasjonalt nivå. Kun på en 
slik måte vil vi få oversikt over hvordan den norske CF populasjonen blir håndtert, og kun 
på en slik måte kan vi legge inn alternative armer i behandlingsprotokollene som kan 
belyse viktige kliniske problemstillinger. Pasienter med cystisk fibrose må få ta del i en 
slik systematisert klinisk hverdag slik at erfaringer kan benyttes i en evidensbasert prosess 
innrettet mot en stadig bedre omsorg for disse pasientene. 

NSCF rapporterer at det er en prioritert oppgave å arbeide fram en slik protokoll, 
og at den nærmer seg offentliggjøring. 

• Arbeidsutvalget savner et nasjonalt CF register. Norge og Norden utpreger seg 
internasjonalt med sitt enhetlige helsevesen og mulighetene for å levere komplette og 
populasjonsbaserte data. Dette er en styrke som et nasjonalt CF senter skal utnytte. Det 
synes rimelig å utvikle nasjonale registre og rapporteringsmetoder i tråd med hva man har 
fått til innenfor andre fagfelt, godt illustrert gjennom hvordan man driver kreftbehandling 
av barn i Norge og Norden, og gjennom norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister. 
Hensikten med slike registre er å samle inn gjennomtenkte og kvalitetssikrede data som 
skal beskrive viktige utfallsmål for den medisinske utredning og behandling som drives på 
et nasjonalt nivå. Slike data skal benyttes til klinisk forskning og til kvalitetssikring av den 
kliniske medisin som drives. Det må være en målsetning at tilsvarende systemer etableres 
innen CF omsorgen. Eksempler på forhold som kan tenkes registrert er genetiske data og 
longitudinell utvikling av lungefunksjon, CT funn av lungevev, mikrobiologisk 
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kolonisering, antropometrisk data. Bare på en slik strukturert måte kan man drive god 
kvalitetsovervåking. Registre er av grunnleggende betydning for forskning med nasjonal 
oppslutning. Registre bidrar dessuten kvalitativt i det daglige kliniske arbeid ved at fokus 
rettes mot de utpekte aspektene av utredning, oppfølging og behandling, og ved at 
klinikere bindes sammen i arbeidsfellesskap og nettverk som kan utnyttes i vanskelige 
faglige spørsmål. 
God kliniske forskning handler om en systematisert og registrert hverdag.  
NCSF rapporterer at det er en prioritert oppgave for senteret å få etablert et slikt register, 
og at man arbeider med det formelle grunnlaget. 

E. AVSLUTTENDE TANKER  
Arbeidsgruppen står samlet bak et nasjonalt kompetansesenter for cystisk fibrose i Norge 
Arbeidsgruppen er enige om at det er behov for et senter med et faglig spisset klinisk miljø for 
pasienter med CF i Norge. Det er ulik oppfatning i gruppen av hvor tett NSCF skal engasjere 
seg i enkeltpasienter, og i hvor stor grad senterets ressurser skal benyttes til klinisk arbeid. Det 
er en utfordring å kanalisere sentralt bevilgede midler til klinisk arbeid slik at de også når 
fram til pasienter hjemmehørende i RHF Vest. 

Det er arbeidsgruppens oppfatning at senteret strever noe med å initiere selvstendige 
forskning og å sluttføre arbeid av overordnet strukturell karakter på nasjonalt og internasjonalt 
nivå. Det er mulig å se dette som konsekvenser av valg man har tatt innenfor begrensede 
finansielle rammer. Ivaretakelse av konkrete oppgaver med enkeltpasienter har blitt prioritert 
foran langsiktig arbeid med struktur og forskning. Dette er en velkjent problemstilling for 
enhver som arbeider med pasienter.  

 

 

F. KOMMENDE UTFORDRINGER 

Det er en del aspekter som ikke er lagt inn i de problemstillingene som vår oppdragsgiver ber 
oss belyse, men som arbeidsgruppen har diskutert - i lys av hvilke oppgaver det er naturlig at 
NSCF skal arbeide med i årene som kommer. Disse forholdene kommer i tillegg til de 
utfordringer arbeidsgruppen har gitt NSCF vedrørende nasjonale protokoller, registre og 
forskningsprosesser. Arbeidsgruppen har latt NSCF anføre egne synspunkter på egen rolle 
fremover, og latt diskusjonen ligge. 

• Neonatalt screening for CF. Hvilke konsekvenser vil dett få for hvordan vi 
organiserer CF omsorgen? 

NSCF anfører Neonatal screening vil sette høye krav til presis og rask diagostikk 
og gode programmer for tidlig omsorg (early management). Volumet vil bli ca 8‐
10 barn pr. år. Man spør seg om dette bør bli en sentralisert funksjon. 

• Svangerskapskontroller. Hvordan og av hvem skal gravide med CF følges opp?  

NSCF anfører: I dag har NSCF et tilbud til alle som planlegger svangerskap eller 
er gravide om kontroll/rådgivning hvor det legges opplegg for videre oppfølging. 
Man forventer et økende behov for denne tjenesten. 

• Fertilisering av menn. Er dette en tjeneste som bør (del)sentraliseres? 
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NSCF anfører: Dette fungerer så vidt man kjenner til, som et sentralisert tilbud i 
dag. NSCF rådgir og formidler.  

• Diabetes og CF. Hvordan og av hvem skal CF pasienter med diabetes følges opp? 

NSCF anfører: Pasienten må følges av spesialisthelsetjenesten der pasienten bor, 
men oppfølging og behandling bør skje i samråd med NSCF. 

• Lungekirurgi ved lokalisert lungepatologi, for eksempel bullae, atelectaser og 
lungeblødninger. Indikasjonsstillinger for kirurgi og kirurgisk gjennomføring. Er 
dette tjenester som bør (del)sentraliseres? 

NSCF anfører: Dette re behandling som brukes lite brukt i Norge og 
internasjonal, og er typisk et felt der bred vurdering og erfaring av kompetente 
miljøer (inkludert transplantasjonsteam) vil være av betydning. Tjenesten bør 
sentraliseres. 

• ØNH problematikk, for eksempel sinuskirurgi. Er dette relevant å 
(del)sentralisere?  

NSCF anfører: Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet har definitivt de største 
materialer og erfaring. Heidi Egesbøs tidlige radiologiske arbeider er fremdeles 
internasjonalt en referanse. Den lange erfaringen ØNH Rikshospitalet har med 
intervensjon er betydelig internasjonalt. Konkrete forkningsprosjekter underveis. 
Sentralisering av tjenesten er et diskusjonsspørmål. 

• Mikrobiologi. Overvåkning av multiresistens, valg av antibiotika og rådgivning i 
kompliserte tilfelle. Hvilken plass skal NSCF ha i dette arbeidet som krever stor 
grad av spesiell mikrobiologisk kompetanse?  

NSCF anfører: Rådgivning via team med kompetent mikrobiolog og 
infeksjonmedisinere er sentralt. NSCF bruker disse regelmessig. Behandling av 
sjeldne mikrober er en utfordring.  Internasjonalt nettverk kan være viktig. 
Programmer med relevante metodikker for å monitorere resistens bør etableres. 

• Lunge og levertransplantasjoner. I Norge er transplantasjonskirurgi sentralisert. 
Før pasienten kommer dit foregår en fortløpende vurdering basert på en serie 
kliniske variabler. Hvilken plass skal NSCF ha i prosessen frem mot en 
transplantasjonsvurdering? NSCF anfører. I dag kommer de fleste 
transplantasjonskandidater til NSCF. RH ønsker det slik og anmoder om at de 
som er henvist RH direkte også henvises til oss for en vurdering. Kliniske møter 
med TX teamet som pasienter er etablert som arbeidsform.  

• Lungefunksjonstesting. Det har vært en utvikling innen lungefysiologi ved CF 
de senere år med etablering av nye teknikker. Spesielt relevant blir det med 
avansert metodikk når man nå vil få spebarn med relativt lite symptomer til 
oppfølging. Hvilke lunge‐ og arbeidsfysiologiske variabler skal vi følge? Hvordan 
skal vi bruke og tolke disse? Hvordan skal arbeidsfordelingen være 
lokal/regionalt/sentralt? Hvilken plass skal NSCF ha i dette arbeidet? 
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NSCF anfører: MBW med måling av LCI er en metode som bør etableres og vil 
sannsynligvis få stor betydning i intervensjonsstudier. Lunfeunksjonstesting bør 
gjennomføres systematisk ved storkontroller/årskontroller. NSCF har en prtokoll, 
men det er mulig å standardisere for hele landet i samarbeide med sterke 
fagmiljøer. 
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E. ANDRE FORHOLD 
Her omtales i fritekst det som arbeidsgruppen mener er viktig i forhold til hovedformålet med 
rapporten, og som ikke er dekket under punktene over. 

 

• Ulik regional bruk NSCF tjenester 
Den gang NSCF ble opprettet var behandlingstilbudet for CF pasienter preget av geografiske 
ulikheter og avhengig av engasjement fra enkeltpersoner. Sykdommen rammer relativt få 
pasienter, spredt bosatt utover landet, slik at den fremstår som sjelden i de fleste lokalmiljø. 
Den krever en uvanlig omfattende og livslang behandling av høy kompleksitet. Det var derfor 
svært nærliggende, riktig og gledelig at det ble etablert et Nasjonalt Kompetansesenter for 
Cystisk Fibrose. Gjennom NSCFs ca 10-årige historie, har det etablert seg et noe varierende 
bruksmønster. To forhold har vært iøynefallende: RHF Vest og spesielt HF Bergen peker seg 
ut ved en beskjeden bruk av NSCFs kliniske tilbud. Sentrale østlandsområder peker seg ut ved 
en vesentlig større bruk av de samme kliniske tjenestene. Arbeidsutvalget har mottatt innspill 
fra CF teamet i RHF Vest som vi har valgt å vedlegge (Bilag 1). Kort resymert fremkommer 
at RHF Vest selv tar ansvar for hovedtyngden av arbeidet med CF pasienter i regionen. For 
RHF Vest foreligger derfor måloppnåelse for et kompetansesenter, slik dette er uttrykt i 
målsetningene. Det vi si at regionen mener å inneha relevant faglig kompetanse. 
 
CF teamet RHF Vest anfører: Det oppfattes som problematisk at midler allokert fra sentrale 
myndigheter til bruk i klinisk arbeid med landets CF pasienter, ikke når fram til CF pasienter i 
Helse Vest. CF teamet i RHF Vest bør derfor enten tilføres midler gjennom sentrale kanaler, 
eller - alternativt - slike midlene gjøres tilgjengelige for regionens pasienter ved at deler av 
omsorgen sentraliseres til NSCF - på linje med tradisjonen i Helse Sør/Øst. En slik 
sentralisering vil eventuelt representere en utvikling på tvers av intensjonene som er uttrykt 
for nasjonale kompetansesentre. 

NSCF anfører: Det tilbud som er etablert ved Oslo universitetssykehus og NSCF er 
tilgjengelig for alle. NSCF’s ressurser må da fordeles likt på en best mulig måte. NSCF 
erfarer at alle regioner melder om ressursmangel til CF oppfølging. Uansett vil det være en 
klar fordel for CF pasienter å ha gode fagtilbud i sin region, hvilket NSCF vil støtte. 
Vestlandsregionen er allerede brukere av klinisk tjenester ved NSCF, ved at 6 barn og 14 
voksne benytter senteret i større eller mindre grad. Det er dessuten gjennomført tverrfaglige 
samarbeidsmøter i regionen og senteret har god kontakt med mange primær- og 
sekundærbrukere. 

Arbeidsutvalget som helhet har forstått denne problemstillingen, men har ikke kommet frem 
til en omforent løsning. 

 

• Ressurser NSCF disponerer 
Det vises til vedlagte oversikt over disponible årsverk. Det er arbeidsgruppens oppfatning at 
disponible årsverk ikke kan reduseres uten at dette vil ramme den kliniske service senteret gir. 
Dette er en utvikling som ikke er ønsket ettersom det er behov for et sentralt og 
spisskompetent klinisk fagmiljø innenfor norsk CF omsorg. 

NSCF anfører: Disponible årsverk er ganske likt det som ble foreslått av NFCF’s utredning 
for CF-kompetansesenter i Norge i 1993 under ledelse av Gjermund Fluge. Siden den gang 
har bedret behandling gitt store gevinster. Populasjonen har vokst i antall og med økende 
alder, og med derav følgende øket kompleksitet og nye behov. Totalt sett er belastningen på 
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de samme ressursene større. Det er viktig at et lite kompetansemiljø er robust nok for å unngå 
store fluktuasjoner i tilbudet. For å unngå rekrutteringsproblemer og redusert kompetanse er 
samfunksjonen med funksjoner i versthospitalet viktig. NSCF’s nåværende ressurser 
innebærer et meget stramt driftsbudsjett. Det har ikke vært noen kompensasjon for 
kostnadsutvikling siste 4 år. En annen faktor som reduserer budsjetter er introduserte 
overheadkostnader til vertshospitalet. Dette blir utslagsgivende for driftsbudsjettet. Ytterligere 
budsjettreduksjoner vil innebære reduksjoner i personalstaben, med påfølgende konsekvenser 
for den service senteret kan gi. 
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Norsk CF omsorg – sett fra RHF Vest. 
Omsorgen for CF pasienter på Vestlandet har sin rot i det arbeidet som ble nedlagt av 
Gjermund Fluge gjennom hans kliniske og forskningsmessige virke på 1970-90 tallet. Det ble 
i denne perioden bygget opp et lokalt CF team, hvis arbeid blant annet utgjorde malen ved 
utarbeidelsen av en felles nasjonal behandlingsprotokoll for barn med CF på 1990 tallet, og 
senere utgjorde en del av grunnlaget for etablering av NSCF. CF teamet i Bergen har i 
samarbeid med Stavanger fortsatt å operere som et selvstendig CF senter på Vestlandet, de 
siste årene under navnet CF teamet RHF Vest. Teamet har tatt på seg totalansvar for 
pasientbehandlingen, inkludert storkontroller, årskontroller, intervallkontroller (hver 6.-8. 
uke), hjemmebesøk, fysioterapi og sosionomtjenester. Hjemmebehandling med intravenøs 
antibiotika har vært rutine siden slutten av 1980 årene. Fordelene ved en slik enhetlig omsorg 
har vært åpenbare, både finansielt for storsamfunnet og individuelt for den enkelte pasienten. 
Det har vært de samme leger, fysioterapeuter og øvrig fagpersoner som har sett pasientene 
ved alle kontroller, sykdomsforverringer og ”milepæler” som ved diagnosesamtale, start i 
barnehage, skole etc.. Også med hensyn til forskning og faglig utvikling har teamet vært 
meget aktivt (ref. vedlagte publikasjonsliste). 
 
Klinisk har arbeidet vært preget av team-tenkning, med regelmessig og nær kontakt mellom 
involverte leger, avdelinger og alle relevante faggrupperinger. Det har vært en dreining bort 
fra hyppige sykehusinnleggelser til høy aktivitet på dagpost og poliklinikk. I samarbeid med 
Royal Brompton and Harefield Hospital, London har det blitt utarbeidet en norsk versjon av 
et overføringsdokument fra barn til voksen-avdeling (”Transition document”). I samarbeid 
med CF-miljøet i København og i Newcastle er det etablert rutiner for enklere og mer 
målrettet antibiotikabruk (Tobramycin x 1 intravenøst), og nye alternativer for 
inhalasjonsantibiotika. Det har også vært laget utkast til felles, nasjonale retningslinjer for 
forstøverbehandling. 
 
Gjennom de siste årene har budsjettmessige restriksjoner i økende grad preget sykehusenes 
virksomhet. Dette har også påvirket spillerommet til CF teamet, og har redusert mulighetene 
for et proaktivt CF-arbeid for leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Det har vært vanskelig og 
blitt vanskeligere å finne budsjettmessig dekning bl.a. for følgende:  
• Aktiviteter som krever ressurser utover ordinært budsjett, som for eksempel hjemmebesøk 

og utreise ved milepæler 
• Ytterligere utbygging av samarbeidet mellom CF-miljøene ved Haukeland 

Universitetssykehus og Stavanger Universitetssykehus, samt bidra til å øke CF-aktiviteten  
ved Helse Førde HF. 

• Gjennomføring av storkontroller 
 
NSCF forvalter et budsjett på ca 10 mill kroner (2007). Driftsbudsjettet benyttes blant annet 
til funksjoner som det er naturlig og ønskelig å ivareta gjennom et sentralt, nasjonalt organ. 
Store deler av driftsbudsjettet benyttes imidlertid til pasientrettet klinisk arbeid. Til en viss 
grad bør et kompetansesenter drive klinisk medisin, spesielt overfor pasientgrupper som av 
ulike årsaker ikke kan ivaretas regionalt. Imidlertid har det gjennom de siste 10 årene 
sementert seg en praksis hvor NSCF utøver en slags landsfunksjon for deler av landet, mens 
andre deler av landet i mindre grad benytter seg av senterets kliniske tilbud. Finansielt betyr 
dette at enkelte helseforetak avlastes, ved at behandling av en meget resurskrevende 
pasientgruppe ivaretas gjennom bruk av en sentralisert behandlingsinstitusjon som drives ved 
hjelp av statlige ressurser. Andre deler av landet, og spesielt RHF Vest, benytter i liten grad 
NSCF til klinisk arbeid, ettersom det her er tradisjon for å ta ansvar for disse pasientene selv. 



 

 

Det skal her dog bemerkes at en viss andel av CF-pasienter fra Rogaland og Sogn og Fjordane 
benytter seg av deler av NSCF’s kliniske tjenester. NSCF anslår at det i 2007 var 32 barn og 
41 voksne med CF bosatt i Helse Vest. I Norge er det henholdsvis 118 barn og 153 voksne 
med CF. Dette vil si at 27 % av den norske CF populasjonen er hjemmehørende i Helse Vest. 
 
Det er åpenbart at denne situasjonen er urimelig. Vi kan ikke ha det slik at 27 % av landets CF 
pasienter ikke nyter godt av nasjonale midler fordi de bor i en region hvor det finnes adekvat 
behandlingskompetanse. Sagt på en annen måte: Når regionalisert omsorg fungerer etter 
hensikten og pasientene derved ikke har behov for sentrale institusjoner, mister de samtidig 
tilgang til sentralt bevilgede midler. Et eksempel som illustrerer hva for konsekvenser dette 
kan få, er saken om hjemmebesøk. Slike hjemmebesøk dekkes ikke lenger over lokale 
budsjettrammer. Følgelig: Dersom en liten gutt i en vestlandskommune trenger besøk av 
behandlingsapparatet når han skal begynne i barnehagen, vil besøket koste kommunen penger 
dersom det er behandlere fra Helse Vest som kommer, mens det er gratis og betalt over 
statsbudsjettet dersom besøket kommer fra NSCF. Vi oppfatter det slik at dette blir feil. 
 
 
 
Hvordan kan denne situasjonen løses? 
 
Slik CF teamet RHF Vest ser dette, fins det tre alternativer. 
 
 
Alternativ 1.  
RHF Vest må begynne å nyttiggjøre seg av NSCFs resurser på linje med Helse Sør/Øst. Dette 
vil frigjøre ressurser i Helse Vest som derved kan benyttes til kompetansebygging lokalt, 
forskning og utvikling, og - slik budsjettklimaet er for tiden - til å spare penger. 
For pasientene innebærer dette økt reisevirksomhet, og de vil måtte forholde seg til ulike 
behandlere avhengig av om de er på storkontroll / års-kontroll i Oslo eller på intervallkontroll 
lokalt. Dette vil bli tidkrevende for pasienten og mer ressurskrevende for behandlings-
apparatet. Et slikt alternativ vil dessuten innebære starten på en nedbygging av CF miljøet i 
Helse Vest. Nasjonalt vil dette bety at vi vil stå igjen med ett spisskompetent CF-miljø i stedet 
for to. Noen vil hevde at dette er uheldig, mens andre vil hevde at en sentralisering av 
ressurser til Oslo-regionen er rasjonelt i et lite land som Norge, og på linje med en utvikling 
som foregår innenfor alle samfunnets arenaer. En studie av forskningsaktiviteten de siste 10 
årene ved NSCF (stats-finansiert) og ved CF teamet (stipendiat-finansiert) fremhever etter 
vårt skjønn fordelene ved å ta seg råd til å opprettholde to aktive miljø for CF omsorg i Norge 
(se Appendix 1). 
 
En nedbygging av det regionale miljøet i Helse Vest til fordel for sentralisering av pasienter 
til  NSCF i Oslo vil dessuten utgjøre et markant brudd på intensjoner nedfelt i all tenkning og 
dokumentasjon rundt nasjonale kompetansetjenester. Slik vi ser det, var det aldri meningen at 
et nasjonalt kompetansesenter skulle sentralisere behandlingen av pasienter. Tvert imot er 
hensikten å spre kompetanse fra sentrum til periferi slik at pasientbehandlingen blir av høyest 
mulig kvalitet lokalt og så kostnadseffektiv som mulig. Nasjonalt Kompetansesenter for 
Hjemmerespiratorbehandling er et eksempel på hvordan dette kan gjøres. 
 
Vi tillater oss å minne om følgende uttalelser i sentrale føringsdokumenter som bør være 
velkjente: 
 



 

 

”Formålet med å etablere nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er å 
utvikle og heve kvaliteten på de leverte helsetjenestene, herunder å levere dem så 
kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse. 
Nasjonale kompetansetjenester skal også bidra til å utvikle og heve kompetansen i helhetlige 
behandlingskjeder, gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse på sitt område 
innenfor en rimelig tidshorisont.” 
 
”Oppgaver omfatter også forskning og fagutvikling, herunder etablering av nasjonale og evt. 
internasjonale forskernettverk (inkludert samarbeid med universiteter og høyskoler), 
utdanning, formidling av kunnskap og kompetansespredning.” 
 
”Nedslagsfeltet for aktiviteten ved en nasjonal kompetansetjeneste vil alltid være landet som 
helhet. Dette gjelder både tjenester rettet mot pasienter, helsetjenestens øvrige brukere og 
helsepersonell. For forskning og metodeutvikling vil det stå sentralt at virksomheten også 
involverer andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse. Hensikten med en nasjonal 
kompetansetjeneste vil aldri være begrenset til oppbygging av aktivitet som bare omfatter en 
avdeling i et HF, et HF, en forskningsenhet ellet et RHF. De erfaringer man vinner ved å 
utføre kompetansesenterfunksjoner innenfor eget HF eller RHF, danner et verdifullt grunnlag 
for at man skal kunne fungere som en nasjonal kompetansetjeneste. Det er likevel viktig at 
utadrettet aktivitet i eget RHF kun oppfattes som en oppfyllelse av rollen som nasjonal 
kompetansetjeneste i den grad tilsvarende tilbud gis til de øvrige RHF.” 
 
”Nasjonale kompetansetjenester bør ved behov selv kunne drive pasientbehandling tilknyttet 
virksomheten, samtidig som et sentralt formål for senteret, er å understøtte den 
pasientbehandling som skjer nasjonalt. Pasientbehandling er likevel ikke en del av funksjonen 
som nasjonal kompetansetjeneste.” 
 

”Både p.g.a. medisinsk utvikling og andre endringer i samfunnet, vil behovet for et nasjonalt 
kompetansesenter ofte være midlertidig p.g.a. oppbygging av kompetanse flere steder i landet. 
En sentral oppgave for mange kompetansesentre vil derfor være å bidra til denne utvikling, 
og på lengre sikt overflødiggjøre seg selv.” 
 
 

Alternativ 2 

CF teamet RHF Vest blir en del av NSCF og integreres i NSCFs arbeid, klinisk så vel som 
forskningsmessig. Vi tror at dette ville være en god løsning for både NSCF og for CF 
pasientene i Helse Vest. Det vil dessuten være i tråd med de intensjoner som er uttrykt i de 
innklippede uttalelsene over. En slik integrering ville medføre at NSCF fikk medarbeidere 
med arbeidsplass i CF teamet RHF Vest. En slik løsning ville bety at CF pasienter på 
Vestlandet kunne nyttiggjøre seg av sentralt bevilgede midler, på linje med CF pasienter fra 
øvrige deler av landet. For NSCF ville en slik løsning bety en betydelig styrkning av senterets 
selvstendige aktivitet innenfor forskning og utvikling, gjennom tilførsel av godt meritterte 
medarbeidere. 

 

Alternativ 3 

Det opprettes et nytt selvstendig CF-senter i RHF Vest med utspring i Haukeland 
Universitetssykehus og i samarbeid med Universitetssykehuset i Stavanger. Senteret vil kunne 



 

 

fungere i et nettverk med NSCF i Oslo og de øvrige CF-sentrene i Norden. Internasjonalt er 
CF-omsorgen ofte organisert slik at sykehus med omsorg til mer enn 50 pasienter, fungerer 
som selvstendige sentra. Blant annet har man gode erfaringer med flere CF-sentra i Sverige, 
lokalisert i Stockholm (224 CF-pasienter), Uppsala (100), Lund (150) og Göteborg (150). I 
Danmark er det ett senter i Århus (152) og ett i København (300). Forskningsaktiviteten de 
siste 10 årene innenfor det norske CF miljøet illustrerer etter vårt skjønn fordelene ved å ta 
seg råd til å opprettholde to spisskompetente miljø. Helse Vest bidrar dessuten aktivt i 
skandinaviske nettverk, ved at to leger er permanente medlemmer av The Scandinavian 
Cystic Fibrosis Study Consortium (SCFSC) og ved at to kontakt-sykepleiere er medlem av et 
tilsvarende nordisk sykepleienettverk. CF teamet RHF Vest er tuftet på kompetanse, 
engasjement og internasjonalt kontaktnett grunnlaget av professor emeritus Gjermund Fluge. 
Et CF senter RHF Vest vil aktivt involvere fagfolk fra Rogaland, Hordaland og Sogn og 
Fjordane. En formell oppgradering til regionalt CF senter vil medføre en betydelig styrket CF-
omsorg for Helseregion Vest, og vil institusjonalisere et allerede aktivt forskningsmiljø. 

 

 

Oppsummering 

CF omsorgen i Helse Vest står ved et veiskille. CF er en meget spesiell progressiv sykdom 
som setter ekstraordinære krav til pasient, pårørende og behandlingsapparat. Det er betenkelig 
at 27 % av den norske CF populasjonen ikke er integrert i det nasjonale behandlingstilbudet. 
Dette kan ikke fortsette. Det er urimelig overfor pasientene, og det er en urimelig regional 
negativ forskjellsbehandling. En sentralisering til Oslo av vesentlige aspekter ved utredning, 
oppfølging og behandling vil bety nedbygging av et godt fungerende klinisk miljø og et godt 
merittert forskningsmiljø. Gjennom økt reiseaktivitet og introduksjon av nye behandler-team 
vil en slik sentralisering dessuten fordyre CF omsorgen, selv om RHF Vest lokalt vil spare 
penger. En sentralisering vil dessuten representere et så klart brudd på intensjonene med 
nasjonale kompetansesentra at en slik løsning etter vårt skjønn vil måtte bli politisk 
problematisk. 

 

Det er derfor vårt ønske og håp at denne saken vil finne sin løsning gjennom det 
utredningsarbeidet som nå foregår i forhold til de nasjonale behandlingstjenestene. 

Det er vårt ønske at det CF teamet som er etablert i Helse Vest enten blir integrert i NSCF 
(alternativ 2) eller gis status og budsjettmessig spillerom som et selvstendig CF-senter 
(alternativ 3). 
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Fagpersonell Årsverk NSCF 
  
Voksne  
Lungelege 1,2 
Sykepleier 1,5 
Sektretær 0,5 
Spesialfysioterapeut 1,0 
  
Barn  
Barnelege 1,2 
Sykepleier 1,55 
Spesialfysioterapeut 1,0 
  
Felles  
Klinisk ernæringsfysiolog 1,5 
Avd.ledende fysioterapeut 1,0 
Sosialkonsulent 1,0 
Psykologspesialist 1,0 
  
Administrasjon og ledelse  
Lederfunksjon 0,55 
Adm. og økonomileder 1,0 
Konsulent 1,0 
  
Totalt antall årsverk 15 



A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
 Opplæring (kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, 
individuell veiledning/rådgiving). 

2006 
Tabell 6 
Ekstern undervisning, informasjon, fagkurs overfor lokalt/regionalt hjelpeapparat, bruker- og 
systemrettet. 
6a. Brukerrettet undervisning/informasjon, fagkurs til eksternt fagpersonell i senterets regi.  
Type kurs/undervisning Målgruppe Fylke Antall 

deltakere   
Varighet
i timer 

Undervisning hjemmebehandling  
med intravenøs antibiotika 
(sykepleier) 

Sykepleiere og vernepleiere 
på avlastningsbolig Hønefoss 

Buskerud 15 2 

Undervisning skolestart (sykepleier)    Lærere, SFO-personale, 
helsesøster, fysioterapeut 

Vestfold 10  2  

Undervisning skolestart (sykepleier) SFO-personale Akershus 6 2  
Undervisning skolestart (sykepleier) Lærere, helsesøster, 

fysioterapeut   
Akershus 20 2,5  

Undervisning  videregående skole 
(sykepleier) 

Lærere, helsesøster Hedmark 25 2  

Undervisning oppstart i barnehage 
(sykepleier) 

Personale i barnehagen Akershus 8 1,5  

Undervisning 
skolestart (sykepleier) 

Lærere, helsesøster Telemark 30 2  

Undervisning skolestart (sykepleier) Lærere, helsesøster Oslo 10  2  
Undervisning SFO (sykepleier) Personalet SFO Oslo 8 1,5  
Undervisning barnehagestart 
(sykepleier) 

Helsesøster, fysioterapeut 
Personalet i barnehagen 

Nordland 15 3  

 
Undervisning i videregående skole 
(sykepleier) 

Elever, lærere Oslo 35  1  

Undervisning barnehagestart 
(sykepleier) 

Personale i barnehage Oslo 6 1  

Tverrfaglig kurs + samarbeidsmøte Tverrfaglig personell ved 
Nordlandssykehuset, Bodø + 
UNN, Tromsø + 
primærhelsetjenesten 

Nordland 30 15 

Nydiagnostisert CF (fysioterapeut) Pasient/pårørende/nettverk Oslo 3 2  
Nydiagnostisert CF (fysioterapeut) ⎯ ”⎯ Akershus 5 3 
Nydiagnostisert CF (fysioterapeut) ⎯ ”⎯ Oslo 4 2 
Nydiagnostisert CF (fysioterapeut) ⎯ ”⎯ Oslo 5 2 
Nydiagnostisert CF (fysioterapeut) ⎯ ”⎯ Oslo 3 1,5  
Nydiagnostisert CF (fysioterapeut) ⎯ ”⎯ Akershus 4 2  
Nydiagnostisert CF (fysioterapeut) ⎯ ”⎯ Oslo 6 5  
CF – oppfølging (fysioterapeut) ⎯ ”⎯ Troms 11 25  
CF – oppfølging (fysioterapeut) ⎯ ”⎯ Akershus 3 4 
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter og pårørende Oslo 3 5,5 
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter, assistenter 

og pårørende 
Rogaland 5 16 

CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeut og pårørende Oslo 2 5 
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter og pårørende Nord-  3 4,5 



Trøndelag  
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter og pårørende Nord-  

Trøndelag 
 
3 

5 

CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Pasient og pårørende Nord-  
Trøndelag 

1 3,5 

CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter  Nord-  
Trøndelag 

2 2,5 

CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeut og pårørende Buskerud 1 2,75 
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter, assistenter 

og pårørende 
Hordaland 6 4 

CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter, assistenter 
og pårørende 

Hordaland 6 4 

CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Pasient og fysioterapeut Oslo 1 4 
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter og pårørende Hordaland 4 2,75 
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Barnehagepersonell, 

fysioterapeuter og pårørende 
Akershus 6 3 

CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeut og pårørende Østfold 2 2 
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter og pårørende Østfold 6 5 
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter, pårørende og 

barnehagepersonell 
Oslo 4 10  

CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeuter og pårørende Nordland 5 2,5 
CF-oppfølging/bistand (fysioterapeut) Fysioterapeut og pårørende Nord – 

Trøndelag 
/RH 

3 8 

Hospitering ved NSCF Kommunefysioterapeut  Møre og 
Romsdal 

1 2 

Hospitering ved NSCF Kommunefysioterapeut  Nordland  
1 

 
4 

Hospitering ved NSCF Turnuskandidat/fysioterapi, 
Ullevål sykehus 

Oslo 1 2 

Hospitering ved NSCF Kommunefysioterapeut + 
assistent, 

Møre og 
Romsdal 

2 5 

Hospitering ved NSCF Bydelsfysioterapeut Oslo 1 3 
Hospitering ved NSCF Bydelsfysioterapeut Oslo 1 4 
Totalt antall deltakere og varighet   332 194 
 
6b. Systemrettet undervisning/informasjon/fagkurs overfor eksternt fagpersonell i senterets regi 
(fokus på en/flere diagnoser/tilstander, arbeidsmetoder osv., men ikke på enkeltbrukere/pasienter) 
 
Type kurs/undervisning Målgruppe  Fylke Antall 

deltakere 
Varighet 
 i timer 

Forelesning UiO (lege) Medisinske studenter Internasjonalt 220 1,5 
Forelesning UiO (klinisk 
ernæringsfysiolog, lege) 

Studenter i klinisk 
ernæring 

Nasjonalt 23 3 

Foredrag + gruppearbeid om 
lungeinfeksjoner ved CF, 
Najonalt universitetskurs 
(UiO) (lege) 

Leger under 
videreutdanning i 
pediatri 

Nasjonalt  30 1,5 

Forelesning ved nasjonalt 
universitetskurs (UiO) i 
lungesykdommer (lege) 

Obligatorisk for leger 
under spesialisering 
lungemedisin 

Nasjonalt 40 1,5 

Forelesninger ved Høyskolen 
i Oslo (Sykepleier, lege) 

Sykepleiere i 
pediadrisk videreutd. 

Nasjonalt 20 6 
 



 
Foredrag for Høgskolen i 
Oslo (sykepleier) 

Sykepleiestudenter, 
UUS 

Oslo 17 2  

Forelesning om diagnostikk 
av CF  (lege) 

Leger ved 
Barneklinikken, 
Rikshospitalet 

Oslo 10 0,75 

Foredrag om 
lungeinfeksjoner ved CF  
(lege) 

Leger ved 
Barnesenteret, UUS 

Oslo 30 1  

Foredrag (nyere aspekter ved 
patogenesen ved CF) (lege) 

Leger ved 
Barnesenteret ,UUS 

Oslo 30 1 

Innlegg om akutt pankreatitt  
(lege) 

Leger ved 
Barnesenteret, UUS 

Oslo 20 0,25 

Foredrag om CF UUS (lege) Lungeleger, UUS  15 0,5 
 
Foredrag om CF  (lege) 

 
Legesekretærer ved 
Barnesenteret, UUS 

 
Oslo 

 
25 

 
0,75 

Kurs + samarbeidsmøte ved 
Nordlandssykehuset. 
NSCF repr. ved alle 
faggrupper (29. og 30. nov 
2006) 

Tverrfaglig CF team v/ 
Nordlandssykehus i 
Bodø, Sykehuset i 
Tromsø og 
primærhelsetjenesten 

Nordland + 
Troms 

36 15 

Kurs + samarbeidsmøte ved 
Haukeland sykehus 
14.09.2006. NSCF repr. ved 
alle faggrupper.  

Tverrfaglig CF team 
barn og voksne ved 
Haukeland sykehus, 
Bergen 

Hordaland 25  7,5 

Samarbeidsmøte med 
Rikshospitalet (tverrfaglig 
representasjon fra NSCF) 

Representanter for 
transplantasjonsteamet 

Oslo 20 3  

 
 
Informasjon om CF 

 
 
Sosionomer som jobber 
innen 
lungerehabilitering 

 
 
Landsdekkende 

 
 
10 

 
 
2  

Informasjon om CF Sosionomer som jobber 
ved UUS 

Oslo 15 2  

Fagkurs i Bergen Fysioterapeuter Region Vest 40 6 
Fagkurs i Oslo, uke 19 Fysioterapeuter Nasjonalt 35 38 
Fagkurs i Arendal Fysioterapeuter Region Sør 23 6 

Fagkurs i Stavanger, uke 43 Fysioterapeuter Region Vest 26 38 
Fagkurs i Bodø  Fysioterapeuter Region Nord 15 6 

Totalt antall deltakere og 
varighet 

  725 143,25 

 

 

 
2007 



Tabell 6 
Ekstern undervisning, informasjon, fagkurs overfor lokalt/regionalt hjelpeapparat, bruker- og 
systemrettet. 
6a. Brukerrettet undervisning/informasjon, fagkurs til eksternt fagpersonell i senterets regi.  
 
Type 
kurs/undervisning 

målgruppe  Fylke Antall 
deltakere    

Varighet 
 

Opplæring personell 
barnehage 

Personalet i barnehage Akershus 10 90 min 

Opplæring personell 
skole 

Personalet i skolen Hedmark 25 120 min 

Opplæring personell 
barnehage  

Personalet i barnehage Buskerud  10 60 min 

Opplæring personell 
skole 

Personalet i skolen Akershus 15 120 min 

Opplæring personell i 
barnehage  

Personell barnehage  Østfold 10 180 min 

 Undervisning elever i 
skole  

Elever 5. klasse  Akershus 20 60 min 

Undervisning personell i 
barnehage  

Personell barnehage  Akershus 10 60 min 

Nydiagnostisert CF Pasient/pårørende/nettverk Buskerud 7 180 min 
Nydiagnostisert CF ⎯ ”⎯ Akershus 3 120 min 
Nydiagnostisert CF ⎯ ”⎯ Akershus 10 120 min 
Nydiagnostisert CF ⎯ ”⎯ Akershus 5 180 min 
Nydiagnostisert CF ⎯ ”⎯ Oslo 8 90 min 
Nydiagnostisert CF ⎯ ”⎯ Oslo 6 120 min 
Nydiagnostisert CF ⎯ ”⎯ Møre/Romsdal 6 300 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Sør-Trøndelag 6 180 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Sør-Trøndelag 2 240 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Sør-Trøndelag 7 120 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Hedmark 6 210 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Østfold 5 180 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Nordland 2 120 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Nordland 5 240 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Møre/Romsdal 4 300 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Møre/Romsdal 21 60 min 
CF – oppfølging ⎯ ”⎯ Møre/Romsdal 6 240 min 
Lungefysioterapi Bruker, pårørende og 

lokale/regionale fysioterapeut 
Sør - T 6 180 min 

Lungefysioterapi Bruker, pårørende og 
lokale/regionale fysioterapeuter

Sør - T 5 270 min  

Lungefysioterapi Barnehagepersonell Akershus 6 180 min 
Lungefysioterapi (mai 
og september) 

Bruker, pårørende, 2 lokale 
fysioterapeuter + bhg.personell 

Oslo 8 270 min 

Lungefysioterapi Ansvarsgruppemøte: 
Pårørende, lokal fysioterapeut 
og personell på helsestasjon 

Akershus 7 120 min 

Faglig bistand/ 
informasjon 

Ansvarsgruppemøte Telemark 5 90 min 

” Møte i barnehage Oslo 4 90 min 
” Møte barnehage Oslo 4 60 min 



” Ansvarsgruppemøte Akershus 4 60 min 
Samarbeidskurs 
Ålesund+Volda+NSCF 

Personell i barnehage, 
assistenter, avlastere 

Møre og 
Romsdal 

16  420 min 

Opplæring for 
Hjemmesykepleien-Vest

Sykepleiere Østfold 6 120 min 

Kurs i barnehage Personell i barnehage, 
assistenter, helsesøster, 
fysioterapeut 

Akershus 10 120 min 

Hjemmebesøk 
Sulithjelma 

Forberedelse samarbeidsmøte 
vgs 

Nordland 4 120 min 

Samarbeidsmøte 
videregående skole 

Personell ved skolen, 
helsesøster, fysioterapeut 

Nordland 12 180 min 

Familiesenter Samarbeidsmøte med 
helesøster 

Nordland 2 60 min 

Samarbeidsmøter Lærere, assistenter, 
fysioterapeut, helsesøster, lege 

Møre og 
Romsdal 

15 600 min 
 

Hjemmebesøk Forberedelse informasjon til  
medelever 

Møre og 
Romsdal 

3 120 min 

Hjemmebesøk Forberedelse samarbeidsmøte 
barneskole 

Nordland 1 120 min 

Samarbeidsmøte 
barneskole 

Personell ved skolen, 
helsesøster, fysioterapeut 

Nordland 8 240 min 

Hjemmebesøk Forberedelse sykehusopphold – 
overgang til lungemedisin 

Nordland 3 60 min 

Opplæring på barneskole Assistent, lærere Akershus 4  120 min 
Samarbeidsmøte 
videregående skole 

Elev, foreldre, lærere, 
fysioterapeuter 

Oslo 7 120 min 

Totalt antall deltakere 
og varighet 

  349 
 

123,5 
timer 

 
 
6b. Systemrettet undervisning/informasjon/fagkurs overfor eksternt fagpersonell i senterets regi 
(fokus på en/flere diagnoser/tilstander, arbeidsmetoder osv., men ikke på enkeltbrukere/pasienter) 
 
Type kurs/undervisning Målgruppe  Fylke Antall 

deltakere 
Varighet 
  

Forelesning UiO (lege) Medisinske studenter Internasjonalt 220 90 min 
Undervisning ved UiO Studenter i Klinisk 

ernæring 
Nasjonalt 20 180 min 

Forelesning om CF ved UiO. Studenter i klinisk 
ernæring, UiO 

Nasjonalt Ca 20 45 min 

Undervisning ved UiO Studenter i Klinisk 
ernæring 

Nasjonalt 20 180 min 

Foredrag: Infeksjoner ved cystisk 
fibrose og andre kroniske 
lungesykdommer. 
Universitetskurs, NTNU 

Leger i 
spesialistutdanning i 
pediatri 

Nasjonalt Ca 40 60 min 

Forelesning ved nasjonalt 
universitetskurs 22608 
Grunnkurs spes. indremed.-
lungekurset. (UiO) (lege) 

Obligatorisk for leger 
under spesialisering 
lungemedisin 

Nasjonalt 40 90 min 

Subspesialistkurs lungemed. leger under 
spesialisering 
lungemedisin 

Nasjonalt 40 45 min 



Tverrfaglig kurs: ”Behandling og 
oppfølging av 
cystisk fibrose - 
et tverrfaglig perspektiv” 
20. – 21. september 2007 

Helse- og sosialfaglig 
personell som arbeider 
med cystisk fibrose 
Godkjent som 
spesialist-kurs av Den 
norske legeforening 
innen fagområdene 
pediatri, indremedisin, 
lungemedisin og 
allmenmedisin 

Nasjonalt 72 840 min 

21 september: Fagkurs.  
Undervisning: lungefysioterapi 
ved CF 

Fysioterapeuter Oslo 20 120 min 

19 september: Fagkurs.  
LFT ved CF 

Fysioterapeuter Oslo 35 360 min 

1 februar: Kurs i lungefysioterapi 
ved CF  

Fysioterapeuter  Sør – T? 10 360 min 

Kurs i lungefysioterapi og 
drenasjeteknikker generelt, uke 
36, 2007. (I samarbeid med NFF 
– Sør Rogaland og lungeteamet i 
Stavanger).     

Fysioterapeuter Rogaland 18 2400 min 

Kurs om CF (lege, sykepleier, 
fysioterapeut). 

lungesykepleiere Nasjonalt 150 180 min 

Kurs for personell i barnehage og 
skole 

Faglært og ufaglært 
personell 

Helse Sør-Øst 43 450 min 

Arrangert FoU dag for sentre for 
sjeldne og lite kjente diagnoser i 
samarbeide med NK. 

Fagpersoner fra 
sjeldensentrene 

Nasjonalt Ca 15 260 min 

Foredrag: ”HAST” Klinisk studie 
vedrørende oksygen behov. v/ 
Bjørn Skrede, NSCF 

Fagpersoner fra 
sjeldensentrene 

Nasjonalt Ca 15 40 min 

Foredrag (Informasjon om 
RELIS 09.01.07) 

Leger, 
Barneklinikken, UUS 

 Ca 20 10 min 

Foredrag Newborn screening CF Leger, 
Barneklinikken, UUS 

 Ca 30 10 min 

Foredrag Pasientadministrasjon Tverrfaglig personell 
Barnehabiliteringen 
og sosialpediatri, UUS

 Ca 30 45 min 

Foredrag (CF patofysiologi og ny 
behandling) 

Leger, 
Barneklinikken, UUS 

 Ca 20 60 min 

Foredrag (Diagnostikk av CF, 
23.01.07) 

Leger, 
Barneklinikken, UUS 

 Ca 30 60 min 

Foredrag (Antibiotikabehandling 
ved bronkiektasier, 23.08.07) 

Leger, 
Barneklinikken, UUS 

 Ca 20 10 min 

Foredrag (Gastrointestinale 
manifestasjoner ved CF, 
11.09.07) 

Leger, 
Barneklinikken, UUS 

 Ca 30 60 min 

Foredrag (Cystisk fibrose – 
sykdomsmekanismer og kliniske 
manifestasjoner, 10.10.07) 

Leger og 
bioingeniører, 
Mikrobiologisk avd., 
UUS 

 Ca 30 30 min 

Undervisning i lungefysioterapi, 
25 januar 

Fysioterapeuter ved 
Ullevål 

Oslo 40 60 min 



universitetsykehus 
Undervisning i lungefysioterapi 
ved CF på NFF – kurs ( 9 
februar) 

Fysioterapeuter Oslo 25 180 min 

Undervisning for 
sykepleiestudenter  

Sykepleiestud. Oslo 12 180 min 

Foredrag Dialogkonferansen 
UUS 

Pasienter, pårørende 
og fagpersonell ved 
UUS 

Oslo 100 20 min 

Forelesning Diakonova Spl.studenter Oslo 3 60 min 
Video-opptak av intervju med 
pasient for Dialogkonferansen 
UUS 2007 

Pasienter, pårørende 
og fagpersonell ved 
UUS 

Oslo 100 15 min 

Undervisning for Ullevål apotek, 
sterilavdelingen 

Apotekpersonell Oslo 10 120 min 

Undervisning for Seksjon for 
Behandlingshjelpemidler, OAB 

Sykepleiere, 
ingeniører 

Oslo 14 120 min 

24 mai:  
Samarbeidsmøte HUS 

Tverrfaglig Hordaland 20 360 min 

Samarbeidsmøte med 
Rikshospitalet, 
Transplantasjonsteamet 

 
Tverrfaglig 

Oslo 15 120 min 

Samarbeidsmøte Lungeavd. 
Elverum 

Lege/sykepleier Elverum 7 180 min 

Samarbeidsmøte 
Lungeavd./barneavd. Ålesund 

Tverrfaglig Ålesund 10 240 min 

Totalt antall deltakere og 
varighet 

  Ca. 1344 127 timer 

 
 
Hospitering ved NSCF 
 

Opplysninger om hospitant 
Seksjon CF-
barn 

Seksjon 
CF-
voksen Dato 

Faggruppe Hospitantens arbeidssted   
08.01.07 Fysioterapi Sykehusfysioterapeut, Aust-Agder 1 dag (2t)  
17.01.07 Fysioterapi Kommunefysioterapeut Rognan 1 dag     (6t)  
19.02.07 Fysioterapi Skoleassistent, Nordland 3 dager (5,5 t)  
19-21.02.07 Tverrfaglig Skoleassistent, Nord Trøndelag 3 dager (10t)  
27.02.07 Fysioterapi 2 Barnehageassistent, Oslo 1 dag (2t)  
23-25.04.07 Tverrfaglig Skoleassistent, Nordland 1,5 dager (10 t)  
07.05.07 Fysioterapi Turnuskandidat/fysioterapi, Ullevål 

sykehus 
1 dag (2t)  

07.05.07 Fysioterapi Kommunefysioterapeut Nordland 2 dag (5t)  
27.08.07 Fysioterapi Bydelsfysioterapeut Oslo 1 dag (2 t)  
03.09.07 Fysioterapi Barnehageasistent, Oslo 3 dager (5,5 t)  



22-23.10.07 Fysioterapi  Stavanger Universitetssykehus 2 dager  (8t)  
5-7.11.07 Fysioterapi Haukeland universitetssykehus, 

Avd.ledende fysioterapeut 
3 dager  (18t)  

07.11.07 Fysioterapi Kommunefysioterapeut Askøy 
kommune 

1 dag     (6t)  

11.12.07 Fysioterapi Kommunefysioterapeuter Ullensaker 
kommune 

1 dag     (5t) 
1 dag     (5t) 

 

13,14 og 17 
sept. 

Fysioterapi Sykehuset Ålesund  3 dager 
(14t) 

Totalt antall 
deltakere og 
varighet 

 Totalt 17 stk. 25,5 dager 
(92T) 

3 dager 
(14t) 

 
2008 
Tabell 6  
Ekstern undervisning, informasjon, fagkurs overfor lokalt/regionalt hjelpeapparat, bruker- og 
systemrettet. 
 
6a. Brukerrettet undervisning/informasjon, fagkurs til eksternt fagpersonell i senterets regi.  
 
Type kurs/undervisning Målgruppe  Fylke Antall 

deltak
ere    

Varighet 
 

Informasjon og 
opplæring 

*Se tabell under *Helseregionf
ordeling, se 
tabell under 

*Se 
tabell 
under 

*Se tabell under 

Totalt antall deltakere 
og varighet 

  183 76 timer 

 
6a:Brukerrette
t            

Helseregion 

Ut--
reise
r 

Pas/ 
Pårør. 

Barne-
hage 

Barne-
skole SFO

Ungd.-
skole 

Komm
. 
helsetj.

Spes. 
helsetj.

Anne
t 
(PPT
) 

Ant.  
delt. 

Tids- 
bruk 

Helse Nord 2* x x x x  x x x 40 12timer
Helse Midt-
Norge 2* x    x x  x 12 12timer
Helse Vest 2* x x   x x   15 7timer
Helse Sør-Øst 13* x x x x  x x  116 48timer
 
*Flere fagpersoner kan ha bidratt ved den enkelte utreise. 
 
 
6b. Systemrettet undervisning/informasjon/fagkurs overfor eksternt fagpersonell i senterets regi 
(fokus på en/flere diagnoser/tilstander, arbeidsmetoder osv., men ikke på enkeltbrukere/pasienter) 
 
Type kurs/undervisning Målgruppe  Fylke Antall 

deltakere 
Varighet 
  

Forelesning UiO (lege) Medisinske studenter Internasjonalt 220 90 min 
Undervisning ved UiO Studenter i Klinisk Nasjonalt 20 180 min 



ernæring 
Forelesning ved 
etterutdannelseskurs O-23946 
Grunnkurs spes. indremed.-
lungekurset. (UiO) (lege)  

Obligatorisk for leger 
under spesialisering 
lungemedisin 

Nasjonalt 30 60 min 

Forelesning ved kurs O-23305, 
Lungesykdommer for 
hovedspesialitet indremedisin. 
(UiO) 

Leger under 
spesialisering 
lungemedisin 

Nasjonalt 40 45 min 

Tverrfaglig samarbeidsmøte  CF teamene ved St. 
Olavs Hospital 

Sør-trøndelag 20 360 min 

Kurs i lungefysioterapi og 
drenasjeteknikker generelt, uke 
22, 2008. (I samarbeid med NFF 
– Sør Trøndelag og 
fysioterapiavdelingen ved 
sykehuset i Levanger).  

Fysioterapeuter Nasjonalt 18 2400 min 

Kurs/møte -Faglig forum for 
fysioterapeuter som arbeider med 
CF 

Fysioterapeuter ved 
Universitetssykehus 

Nasjonalt 10 780 min 

Seminar om CF. Tverrfaglig 
personell fra NSCF ( fysioter., 
sykepl., lege, Klinisk 
ernæringsfysio.) 

Sykepleiere ved Inf. 
posten, Ullevål 
universitettsykehus 

Oslo 30 480 min 

Foredrag (Cystisk fibrose), 
lege 

Leger, Sykehuset 
Buskerud HF 

Buskerud 15 60 min 

Foredrag (Cystisk fibrose), 
lege 

Leger, Sykehuset 
Vestfold HF 

Vestfold 10 60 min 

Foredrag (Cystisk fibrose) Leger, Barneavd. 
Ullevål 
Universitetssykehus 

Oslo 90 180 min 

Innlegg om CF relaterte emner, 
lege 

Leger, Barneavd. 
Ullevål 
Universitetssykehus 

Oslo 60 45 min 

Foredrag CF, lege Nettbasert foredrag til 
landets Øre Nese Hals 
leger 

Nasjonalt 15 + på 
nett 

30 min 

Foredrag, Frambudagene, lege Tverrfaglig personell 
og brukere. ”Møte 
mellom medisin og 
hverdag. CF senterets 
arbeid med i familier 
med cystisk fibrose.  

Nasjonalt 45 30 min 

Foredrag: Pasientadministrasjon 
ved CF. Sykepleier. 
 

Lungesykepleiere fra 
hele landet. 

Nasjonalt, 
arrangert i 
Troms. 

15 60 min 

Foredrag m/diskusjon, Klinisk 
ernæriingsfysiolog. 

Tverrfaglig personell 
ned SSD, RH 

Nasjonalt 10 60 min 

Samarbeidsmøte med 
Rikshospitalet, 
Transplantasjonsteamet 

 
Tverrfaglig 

Oslo 15 120 min 

Totalt antall deltakere og 
varighet 

  Ca 663 + 
på nett 

84 timer 



 
 
 
 
Hospitering ved  
NSCF/dato 

Fagperson(er)  Fylke Antall 
deltakere    

Varighet 
 

Febr Lege/lungemed Troms 1 3 dager 
Okt Lege+spl/lungemed Trøndelag 2 3 dager 
Mars Spl/videreutdanning 

lungemed 
Hordaland 1 3 dager 

Okt Spl/videreutdanning 
lungemed 

Troms 1 5 dager 

April Spl fra RH lungemed Oslo 1 1 dag 
Febr Spl Hedmark 1 2 dager 
29-30 januar Fysioterapi Rogaland 3 2 dager 
25 februar – 11 mars Fysioterapi Akershus 3 2 dager 
8 juli Fysioterapi Akershus 3 1 dag 
20 oktober Fysioterapi Vest - Agder 4 1 dag 
5-7 november Fysioterapi Møre & R 3 1 dag 
Totalt antall deltakere 
og varighet 

  23  24 dager 

 
Løpende kontakt med hjelpeapparatet 

NSCF har daglig mange telefonisk kontakter, brevlig kontakt (kopi epikriser, polikliniske 
notater og annet) og mailhenvendelser fra alle deler av hjelpeapparatet inkl 
spesialisthelsetjenesten vedrørende konkrete spørsmål omkring enkeltpasienter. Dette er i tråd 
med NSCF’s forutsetninger om å være et lavterskeltilbud. Personellet som henvender seg er 
alle fagkategorier: leger, sykepleiere, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog,  sosionomer, 
psykologer og for øvrig fagpersonell fra NAV, skole barnehage etc. Henvendelsene genererer 
mye arbeide omkring konkrete pasientrelaterte problemstillinger. NSCF anser dette som en 
meget viktig del av sin funksjon som bidrar til at pasientene kan få en god omsorg/behandling 
der de bor. Enkelte problemstillinger er så kompleks at etterfølgende utreise er nødvendig.  

Veiledere 
Kap 7.11 Cystisk fibrose, i ”Veileder i generell pediatri”, Norsk barnelegeforening. Utgitt i 
bokform i 2006. 
P.K. Knudsen: Revisjon av kap. 5.9: Akutt pankreatitt, i ”Veileder i akutt Pediatri”, Norsk 
barnelegeforening, 2007.  

Kapitler i fagbøker 
1. Gursli, S: Boken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling): 

2007 – 2008. Medforfatter i Svensk kapittel om fysisk aktivitet ved cystisk fibrose i boken. 
2. Lannefors L., Dennersten U., Gursli S., Stanghelle. ”CF og fysisk aktivitet” i  

Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. SHdir 2008.  Lannefors L., 
Dennersten U., Gursli S., Stanghelle.  

3. ”Forebygging av infeksjoner ved cystisk fibrose” i ”Håndbok i hygiene og smittevern for 
sykehus. Mikrober og smitteveier”. Tverrfaglig bidrag fra NSCFs personell. Redaktør: 
Bjørg Marit Andersen. 

Studentoppgaver 
Stud. Med. Khalid Hameed Khan: Litteraturstudie CFRD. Indikasjoner for insulinbehandling. 
UiO 2007. (NSCF veileder). 

 
Artikler 

Jorunn Homme. Kan strukturerte sykepleiesamtaler gi håp om bedre omsorg til 
pasienter med cystisk fibrose. Sykepleien 5-2008 

 



WEB side www.ulleval.no/nscf 
Her ligger en informasjonsfilm om CF som kan vises på nettet. Filmen gir grunnleggende 
informasjon om cystisk fibrose for fagpersonell i hjelpeapparatet. Netteinformasjon 
presenteres løpende. Veiledninger og anbefalinger for behandling og oppfølging legges ut. 

 
 



B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 

 Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
 nettside), individuell veiledning/rådgiving. 
Løpende kontakt med primærbrukerne 

NSCF er pålagt å være et lavterskeltilbud for primærbrukerne. Det er således en hyppig kontakt 
mellom primærbrukere (pasienter og familier) fra hele landet og NSCF personell, oftest telefonisk. 
Dette gir en trygghet hos brukerne og er en forutsetning for å kunne gjennomføre komplisert 
hjemmebehandling og få en kvalitetssikret adekvat løpende bakteriologisk monitorering. Evt. tiltak 
varsles alltid lokale/regionale ansvarlige behandlere, evt. overlates til dem å iverksette. 

Utreise 

Tjenestene overlapper noe i forhold til hva som er rapportert under A, for eksempel ved  utreise i til 
enkeltpasienter m/familie der NSCF  involveres i undervisningen overfor tverrfaglig nettverk fra 
hjelpeapparatet (primærhelsetjeneste/spesialisthelsetjeneste, NAV, skole, barnehage, kommune, 
private og kommunale fysioterapeuter og evt. andre berørte i hjelpeapparatet). 

Barnehagestart: Utreise over hele landet. Oftest sykepleier og fysioterapeut, evt. andre v behov. 
Undervisning i sykdomslære, hygiene, mat, måltider, behandling, opplæring av lokal fysioterapeut og 
evt. assistent (behandling ofte lagt til barnehagen). 

Skolestart: Utløser tilsvarende som over. 

Overgangsfaser for øvrig: kan nødvendiggjøre utreise.   

Ingen  forespørsel fra primærbrukere om utreise har fått avslag. Bistand ved ansvarsgruppemøte lokalt 
vurderes etter behov. 

Individuell opplæring og informasjon/veiledning/rådgivning  

Behandlingen er individuell og daglig hjemmebehandlingen er basert på egenbehandling etter 
opplæring, med bistand fra større eller mindre deler av hjelpeapparatet. Opplæring er en naturlig del av 
polikliniske konsultasjoner og gjennomføres av alle senterets faggrupper. Voksne pasienter gjør det 
meste av daglig behandling på egenhånd, mens barn i større grad er avhengig av bistand fra deler av 
lokalt hjelpeapparat . Strenge krav til smittevern (eliminere mulighet for kryssmitte mellom pasienter) 
setter begrensinger i forhold til tradisjonelle kurs i grupper. Fysioterapi og annen egenbehandling skal 
aldri foregå i gruppe.  

Det er en utfordring å finne informasjonsmuligheter for pasienter som ikke kan treffe andre personer 
med CF fordi de er kolonisert med eller har kronisk infeksjon med vanskelig mikrobe. E- basert 
informasjon/opplæring er her et nyttig hjelpemiddel som i større grad taes i bruk. Individuelle 
konsultasjoner benyttes også hyppig. 

Stadig flere blir voksne og etablerer egen familie. Smittevernhensyn gjør at man i høy grad er avskåret 
fra å holde kurs for grupper. Informasjon må derfor skje individuelt. Pasient og partner kommer da til 
informasjon i forbindelse med kontrolltime. 

 

Arrangementer i samarbeide med Norsk forening for cystisk fibrose 

NSCF har prioritert å være tilstede på arenaer der pasienter allikevel samles. Pasientene er få og 
reiseavstander ofte lange. Ofte er slike arenaer i regi av Norsk forening for cystisk fibrose. Ingen 
anmodninger om faglige bidrag er avslått. 

Regelmessige nasjonale kurs.  

5 dagers familiekurs for nydiagnostiserte CF, arrangeres omtrent hvert annet år. Frambu senter for 
sjeldne funksjonehemninger har internat/hotellfunksjon/kurslokaler og NSCF er kursansvarlig. Strenge 
smitteverntiltak blir praktisert.  



 
2006 
Tabell 4 
Kurs/opphold for brukere/pas. og pårørende på senteret eller eksternt 
 
 
4 a) På senteret 
 Målgruppe 
(diagnosegruppe) 

Varighet 
Antall 
dager 

Antall 
deltakere 
 

 Antall 
deltakere 
m/ diagnose 

Antall nye 
med 
diagnose 

Antall søsken 

Ikke arrangert i 
2006 

     

Totalt 2006      
Totalt 2005      
      
4 b) Eksternt 
Målgruppe 
(diagnosegruppe) 

Varighet 
Antall dager 

Antall 
deltakere 

Antall 
deltakere m/ 
diagnose 

Antall ny med 
diagnose 

Antall søsken 

Trivselshelg for 
NFCF region 
Midt-Norge 29.-
30. september 

2 20    

Fagdag og 
årsmøte, NFCF 
(Bodø 22.-23.04) 

1 50    

Regionsmøte, 
Region Nord, 
NFCF (Bodø, 
01.12.) 

1  20 10  5 

NFCF region Sør 
og Øst, 
årsmøte/fagdag 

1 25    

Totalt 2006 5 115    
Totalt 2005 13 251    
 

2007 
Tabell 4 
Kurs/opphold for brukere/pas. og pårørende på senteret eller eksternt 
 
4 a) På senteret 
 Målgruppe 
(diagnosegruppe) 

Varighet 
Antall 
dager 

Antall 
deltakere 
 

 Antall 
deltakere 
med diagnose 

Antall nye 
med 
diagnose 

Antall søsken 

Ikke arrangert i 
2006 eller 2007 

     

Totalt 20071      
Totalt 20062      

                                                 
1 Diagnosegruppene som har fått tilbud varierer fra år til år for mange av sentrene, men antall 
brukere/pasienter, pårørende og søsken kan sammenlignes fra år til et annet. 



 
4 b) Eksternt 
Målgruppe 
(diagnosegruppe) 

Varighet 
Antall 
dager 

Antall 
deltakere 

Antall 
deltakere 
med 
diagnose 

Antall nye 
med 
diagnose 

Antall 
søsken 

Årsmøte NFCF –Midt-
Norge 3.02.07 (sykepleier 
og 
ernæringsfys.)Trondheim 

  
1 

 
Ikke reg.  

 
Ikke reg 

 
Ikke reg 

 
Ikke reg. 

Kursdag NFCF, 21.04.07 
Bergen (s.pl og KEF) 

1 60 25 Ikke reg.  

NFCF region Sør og Øst, 
årsmøte/fagdag (s.pl.) 

1 30 12  Ikke reg. 

Regionssamling Helse 
Sørøst 

2 Ca 40 12 0 14 

NFCF  
Midt – Norge: 
Trivselshelg Røros 

2 60 13 0 5 søsken 
+ pårørende 
+ samboere’ 
+ egne barn 

Totalt 20072      
Totalt 20062      
 
4c) Samlet internt og eksternt 
 
Målgruppe 
(diagnosegruppe) 

Varighet 
Antall dager 

Antall 
deltakere 

Antall 
deltakere med 
diagnose 

Antall nye 
med diagnose 

Antall søsken 

Totalt 4a og 4b i 
20072 

7 Ca 215 Ca 65 Ikke reg Ikke reg 

Totalt 4a og 4b i 
20062 

5 115    

 

2008 
Tabell 4   
Kurs/opphold for brukere/pas. og pårørende på senteret eller eksternt  
 
4 a) På senteret 
 
 Målgruppe 
(diagnosegruppe) 

Varighet 
Antall 
dager 

Antall 
deltakere 
 

 Antall 
deltakere 
med diagnose 

Antall nye 
med 
diagnose 

Antall søsken 

Kurs for foreldre til 
barn med CF 

1 dag 18    

Totalt 2008 2 1 18    

                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
2 Diagnosegruppene som har fått tilbud varierer fra år til år for mange av sentrene, men antall 
brukere/pasienter, pårørende og søsken kan sammenlignes fra år til et annet. 



Totalt 2007 2 0 0    
 
4 b) Eksternt 
 
Målgruppe 
(diagnosegruppe) 

Varighet 
Antall dager 

Antall 
deltakere 

Antall 
deltakere med 
diagnose 

Antall nye 
med diagnose 

Antall søsken 

Familiekurs 
nydiagnostisert 
CF, Frambu 

5 
Fra NSCF: 
tverrfaglig 
personell 

41 14 13 6 

Kursdag i regi av 
NFCF, Tønsberg 

1 
( 3 Spl fra 
NSCF) 

60 20 Ikke reg Ikke reg 

Kursdag i Molde i 
regi av NFCF 
region Midt-
Norge 

1 
Fra NSCF:  
1 Spl, 1 Lege 

60 (ca) 20 (ca) Ikke reg Ikke reg 

Kursdag i Bodø i 
regi av NFCF 
Nord-Norge 

1  
Fra NSCF: 
psykolog og 
lege 

30 7 Ikke reg Ikke reg 

Totalt 2008 2 8 191 61   
Totalt 2007 2 7 215 (ca) 65 (ca) Ikke reg Ikke reg. 
 
4c) Samlet internt og eksternt 
 
Målgruppe 
(diagnosegruppe) 

Varighet 
Antall dager 

Antall 
deltakere 

Antall 
deltakere med 
diagnose 

Antall nye 
med diagnose 

Antall søsken 

Totalt 4a og 4b i 
2008 2 

9 209 61   

Totalt 4a og 4b i 
2007 2 

7 Ca 215 Ca 65 Ikke reg Ikke reg 

 
 
 
 
 
 
Informasjonsavis og artikler overfor målgruppen primærbrukere: 
 

1. Informasjonsavis fra Norsk senter for cystisk fibrose 2 ganger i året. Målgruppe: Pasienter og 
pårørende 

2. Barnestafetten nr. 47: Artikkel om lungefysioterapi til barn. 
3. P.K. Knudsen: Bakterieskolen del 2: Pseudomonas aeruginosa, CF-bladet 2/2007 
4. P.K.Knudsen: Bakterieskolen del 4: Atypiske mykobakterier, CF-bladet 4/2007 
5. Gursli, S: Lungefysioterapi til barn med CF, CF-bladet nr 4 2007. 

                                                 
 
 
 
 
 



6. Jorunn Homme. Tanker fra den Europeiske CF-konferansen 2008. Sorg, traumer og 
forandring. CF-bladet 3-2008 

7. Jorunn Homme: Sorg, traumer og forandring. Sykepleien 5-2008 
8. Ellen Julie Hunstad. ”Noen tanker etter europeisk CF-konferanse Praha 10.-14.juni 2008”. CF-

bladet 4-2008 
9. Gursli S.: Lungefysioterapi ved CF. Gursli S. I CF – permen. Norsk forening for cystisk 

fibrose, 2008. 
 
Bok om CF for barn: 

Widar Aspeli. ”Sånn er det” Barnebok om cystisk fibrose. Omnipax forlag. Produsert i 
samarbeide med og kvalitetssikret av tverrfaglig personell ved NSCF. Finansiert av NSCF. 

 
WEB side: 

www.ulleval.no/nscf 
Her ligger informasjonsfilm om CF som kan vises på nettet. Filmen gir grunnleggende 
informasjon om cystisk fibrose for fagpersonell i hjelpeapparatet. Netteinformasjon 
presenteres løpende. Veiledninger og anbefalinger for behandling og oppfølging legges ut. 

 
Klinisk tilbud ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Rikshospitalet. 
 
CF er en sjelden diagnose med spesielle og individuelle behov for fagkompetanse innen diagnostikk, 
behandling og oppfølging av sykdommen. Behandlingsansvaret er lagt til spesialisthelsetjenesten, men  
i det daglige gjennomføres behandlingen av pasientene og deres familier selv. Dette setter høye krav 
til kontinuerlig opplæring, kontroll og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Pasientforløp for CF må 
være effektive tatt i betraktning stor behandlingstyngde for hver familie/pasient og 
livsløpsperspektivet. 
 
Et godt CF pasienttilbud er en kombinasjon av forløp:  
• regelmessig polikliniske ktr. hver 4-6 uke, for monitorering av mikrobiologi og klinisk forløp 
• omfattende årlig tverrfaglig gjennomgang (storkontroll)  
• mulighet for øhj med tidlig identifikasjon av komplikasjoner og intervensjon av kompetent 

fagpersonell med bistand fra velutstyrt og kompetent hospital.  
Nært tverrfaglig samarbeide med pasient og pårørende er en forutsetning for gjennomføring av til dels 
komplisert hjemmebehandling. Kompetanseoverføring til hjelpeapparatet er vesentlig for å oppnå et 
adekvat bistand på hjemstedet.  
 
Det kliniske tilbud NSCF har etablert ved Oslo universitetsykehus, Ullevål og Rikshospitalet har bred 
forankring i internasjonal konsensus og praksis. Det er et komplett, komplisert og integrert klinisk 
tilbud av høy kvalitet som dekker alle faser av sykdommen og sykdommens mangeartede, særegne og 
komplekse komplikasjoner. NSCF kan benytte sitt tverrfaglige personell med klinisk erfaring og 
kompetanse, og kan sørge for en helhetlig ivaretagelse som er avgjørende for det kliniske resultat. 
NSCF har i en årrekke vært pådriver for forbedring av diagnostiske, kliniske og lab. service funksjoner 
ved vertshospitalet for at det skal dekke behovet ved CF. Vertshospitalet har tilpasset rutiner og 
ressursbruk i positiv retning i henhold til dette.  
 
• Elektive pasientforløp – individuelle opphold etter medisinske behov og mikrobiologisk status. 

Forutsetning: Enerom /isolat ved sykehusopphold. Koordinering og effektiv 
pasientadministrasjon. Medisinske/tverrfaglige. Integrere klinisk forskning i pasientforløpene. 

Nasjonalt tilbud: 
1. Storkontroll – 3 dagers opphold med kartlegging av status og behandlingsbehov for en 

individuell anbefaling av behandling og oppfølging til hjelpeapparatet. Planlagt og 
effektivt pasientforløp. Har kunnet tilbys hvert annet år, hyppigere på indikasjon. 
Avdekker komplikasjoner og behov for behandlingsjusteringer, og fungere som en 

Slettet: t



kontroll og en kvalitetssikring for at landets CF-pasienter har et adekvat behandlings- og 
kontrollopplegg. Tilbud til alle landets pasienter. 

2. Oppfølgingsopphold – 1-5 dager. Tverrfaglig. Målsetning å mestre egenbehandling, teste 
ut behandling og/eller optimalisere behandling. Årskontroller: systematisk gjennomgang, 
tverrfaglighet etter behov. 

3. Nydiagnostisert CF – 4-5 dagers opphold. Utredning/ informasjon/ opplæring. 
Tverrfaglig. Målgruppe: pasient, pårørende og evt. lokale behandlere. Iverksetting av 
adekvat behandling. Oppfølging: 1) nytt opphold, 2) oppsøkende virksomhet. 

4. Utredninger for diagnostikk av CF (vanskelige tilfelle). 
5. Spesielle grupper: Gravide. Spesielle infeksjoner. Utredning og vurdering av tidspunkt for 

tilbud om transplantasjon er en vesentlig funksjon som gjøres i nært samarbeide med 
transplantasjonsenheten på Rikshospitalet, likeledes oppfølging i ventetiden før 
transplantasjon 

6. Oppfølging og ivaretagelse etter transplantasjon i nært samarbeide med 
transplantasjonsteamet. 

Region: 
1. Poliklinisk  kontroller med 4-6 ukers intervall: Monitorering: klinisk /mikrobiologistatus/ 

komplikasjoner m/tidlig intervensjon.  Inkluderer tverrfaglig oppfølging (KEF, 
fysioterapeut, s.pl., psykososialt) 

2. Oppstart og oppfølging av hjemmebehandling med intravenøs antibiotika. 
3. Diagnostisering av CF.  

• Øhj pasientforløp 
o Nasjonale og regional tilbud. Komplikasjoner til CF (Pulmonale exacerbasjoner, 

hemoptyser, respirasjonssvikt, pneumothorax, DIOS etc). Individuell tilrettelagt etter 
medisinske behov mikrobiologisk status. Ved uttalt sykdom vurderes pasienten for 
henvisning til lungetransplantasjon. 

 
Vurdering av pasientforløpene: 
Fordeler nåværende pasientforløp ved Oslo universitetssykehus, Ullevål: 
• Barneavdeling og lungeavdeling for voksne ligger i samme hospital. Fundamentet for et integrert 

CF kompetansesenter. 
• Klinisk funksjon barn/ungdom og voksne med CF med infeksjonskontroll/smittevern:  

o Velfungerende infeksjonspost for barn med gode muligheter for smittekontroll. 
Enerom/isolat. Velfungerende lungeavd. med gode muligheter for 
smittekontroll. Enerom/isolat. Godt utdannet personell mht. ivaretagelse/ 
omsorg/prosedyrer ved CF. 

o Godt utdannet personell mht. ivaretagelse/ omsorg/prosedyrer ved CF. 
o Lungefysioterapi i egnede lokaler (barn) med godt smittevern. Fysioterapeuter trenet i 

lungefysioterapi CF.  
o Velfungerende poliklinikk og akuttmottak med personell trenet i CF 

ivaretagelse/omsorg/prosedyrer. Muligheter for segregering og isolering av 
polikliniske pasienter med vanskelige mikrober. 

o Pasienthotellfunksjon, hygiene og infeksjonskontroll. 
o Adekvate resp. fys. u.s. inkl arbeidsfysiologi med adekvat smittevern og erfarne 

testledere.  
o Nært samarbeide med og adekvat service fra en rekke kliniske subspesialiteter og 

spesialfunksjoner, med nødvendige fasiliteter for komplikasjonshåndtering. 
o Etablert samarbeide med sykehusapotekets sterilavd. vedrørende i.v. 

hjemmebehandling med antibiotika. 
o Nært samarbeide med BHM med muligheter for utarbeidelse av anbefalt ustyr (egnet 

for CF med mulighet for adekvat smittevern).    
• Diagnostikk:  

o Kvalitetssikret svettetest – stimulering, kolleksjon og klinisk kjemisk analyse 
(Kvalitetskontroll i internasjonalt nettverk) 



o Meget god service fra Avd. for med. Genetikk m/ biobankfunksjon for DNA prøver. 
Genetisk veiledning.  

o Meget god klinisk mikrobiologisk service med rutineidentifikasjon av alle relevante 
mikrober. Kvalitetsikring og nettverk med relevante laboratorier internasjonalt. CF 
mikrobiologi – bank. 

o Tilgjengelig og effektiv radiologisk service tilpasset kompliserte elektive CF 
pasientforløp og akuttsituasjoner. 

 



C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 

Forskningsprosjekter 

I regi av Scandinavian CF Study Consortium. Innebærer samarbeide med alle CF behandlingssteder I 
Norge i alle helseregioner.  

• ”Prevalence of chronic Pseudomonas aeruginosa infection in cystic fibrosis patients; a 
comparison between three Nordic countries and between different centres”. Scandinavian 
CF Study Consortium. NSCF var norsk hovedansvarlig for gjennomføringen av den norske 
delen. Datainsamling fra Helse Vest ble gjennomført ved Haukeland sykehus. Studien er 
avsluttet og resultert i flere publikasjoner, hvorav Per Kristian Knudsen (NSCF) er 
førsteforfatter på hovedpublikasjonen. Bearbeidelse av publikasjon som analyserer 
kjønnsforskjeller i den skandinaviske populasjon (dansk førsteforfatter). Potensiell 
databearbeidelse ved NSCF: identifisere risikofaktorer for utvikling av kronisk 
pseudomonasinfeksjon i den skandinaviske populasjonen. 

 
• ”Scandinavian nutritional multicentre study in patients with cystic fibrosis”  

- The Scandinavian CF Consortium. Nasjonal koordinator og hovedansvarlig har vært prof. 
emeritus G. Fluge, Haukeland. Innsamling av data i perioden 2003 – 2005 (avsluttet). Første 
arbeide (Co-morbidity of cystic fibrosis and celiac disease in Scandinavian cystic fibrosis 
patients) er publisert med Fluge som førsteforfatter. Flere publikasjoner under utarbeidelse 
(fettstoffskiftet, D-vitamin, CFRD). NSCF  har ansvaret for Bearbeiding og publisering av 
data i underprosjektet “Energi- og næringsinntak hos skandinaviske pasienter med cystisk 
fibrose relatert til gjeldende anbefalinger.” Planlegges publisert 2010. Økonomisk støtte fra 
Forskningsfondet i Norsk forening for Cystisk fibrose og midler fra Norsk senter for cystisk 
fibrose. 

 
• ”Det Skandinaviske Cystisk Fibrose-Azithromycin-studie. Effekt af supplering med oral 

azithromycin til inhaleret colistin og oral ciprofloxacin som behandling af 
intermitterende luftvejs-infektion med Pseudomonas aeruginosa hos patienter med 
Cystisk Fibrose: Udskydelse af tidspunktet for næste pseudomonas-infektion. Forhindring af 
udvikling afkronisk infektion.” Sponsor og investigator: Prof., ovl., dr.med. Niels Høiby, 
København. Norsk prosjektansvarlig: Olav-Trond Storrøsten (NSCF). Studien er planlagt 
siden 2007 og inkludering vil starte 2009 etter at alle formelle søknader er godkjente. Det 
planlegges at studien vil pågå til 2013. 

 
Samarbeide med eget Helseforetak. 

• ”Antibiotikaresistens – hvor stor er trusselen for barn med kreft og cystisk fibrose?”. 
Prosjektet er samarbeide med Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål og 
Folkehelsa. Prosjektansvarlig er stipendiat Karianne Wiger Datainnsamling pågår og vil 
fortsette i 2009. Flere medarbeidere ved NSCF er involvert. 

 
• ”High Altitude Simulation Test”: Prosjektleder Bjørn Skrede (NSCF). Hensikt: Kartlegge 

sammenheng CF lungesykdom og O2 behov under flyreise. Intern finansiering ved Lungeavd. 
Oslo universitettsykehus, Ullevål. Gjennomføringen av studien er avsluttet og materialet 
bearbeides for publikasjon 2009. Oral presentasjon av resultater ved CF-kongressen i Brest, 
Frankrike 2009. 

I regi av Helsedirektoratet 

• ”Sjeldne funksjonshemninger i Norge, en brukerundersøkelse”. Studien gjennomføres av 
SINTEF etter oppdrag fra SHdir. Tidsramme: 311207. Kompetansesenteret bidrar med 2 
representanter (Jorunn Homme og Birthe Christensen). Studierapporter er publisert (se nyheter 
NSCF’s web side). 



Fag og metodeutvikling 
  

• Etablering av inhalasjon med hypertont saltvann som behandlinmgsmetode ved CF. 
• Ungdom og unge voksne på sykehus. Overgang fra barn til voksen i sykehus ved cystisk 

fibrose ble brukt som eksempel på planlagt pasientforløp i en dialogkonferanse ved Ullevål 
universitetssykehus 2008. Dette temaet skal videreutvikles og ansatte ved NSCF er i en 
arbeidsgruppe ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Tidsramme 2009. 

• Overgang fra barn til voksen. Retningslinjer for cystisk fibrose  utarbeidet ved NSCF i 2008 
(se NSCFs nettside).   

• Utvikling av informasjonsmateriell om cystisk fibrose for barn og ungdom. Prosjektet ble 
oppstartet i 2007, barneboken er ferdig 2008. Det pågår nå utvikling av faktabank til bruk på 
WEB siden. Det er satt av midler, foreløpig kr 50.000,- av NSCFs budsjettmidler. Tidsramme 
2009. 

• Utvikling av NSCF’s WEB side. Utvikles innenfor Ullevål universitetssykehus applikasjoner. 
Planlagt ny WEB adresse og e-post adresse. Tidsramme 1. halvår 2009. 

• Faglige bidrag i revisjonen av pasientforeningens info materiell til brukere ”CF-permen”. 
2008/2009. 

• Infeksjonskontroll ved CF Masteroppgave i folkehelse, Nordiska Högskolan för 
folkhälsovetenskap. 2008-2010: Planlegging. Oppstart av masterprosjektet. Bearbeiding av 
data. 2010: Fullføre masteroppgave. 

• Hygiene og smittevern: Rutiner for smittevern ved CF i sykehus inkl  pasienthotell. 
Hygieneretningslinjer for inhalasjonsutstyr. Innenfor NSCF’s budsjetter. Ferdig 2009. 

• ”Hjemmebehandling med iv.ab. – en kartlegging av informasjon, opplæring og oppfølging gitt 
av involverte sykepleiere 2007-2008”. Undersøkelse i regi av Scandinavian Nurses Specialist 
Group- CF, 2008: Planlegging inkl utarbeidelse av spørreskjema 2008. Utsendelse: 2008. 
Databearbeidelse: 2009-2010. Publikasjon 2010: Poster ved CF-konferanse. Publisering i 
fagtidsskrift + pasientforeningens blad. 

• Hovedstadsprosessen: Avgitt høringsuttalelser og fulgt prosessen vedrørende fremtidig 
lokalisering og hvilken plass i ny organisasjon NSCF bør ha. Prosessen følges videre med 
nødvendige tiltak.  

 
Videreutdannelse: 

• ERS School Course: Advanced Cystic Fibrosis: best research, best care. Part 1: March 6-8 
2008, Nice, France. Part 2: June 11 2008, Prague, Czech Republic. 3 av NSCF’s leger deltok. 

• Physiotherapy short course, Prague, June 10-11 2008: 3 fysioterapeuter fra NSCF. 
 
Mer omfattende videreutdannelse: 

• Ellen Julie Hunstad: Masterutdanning i folkehelse (Diplom folkehelse godkjent 2009, 
mastergrad planlagt ferdig 2011) og Diplomstudium i smittevern (planlagt ferdig 2010) ved 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Gøteborg (deltid). 

• Fysioterapeut Sandra Gursli: Mastergradsstudium helsefagvitenskap UIO. Planlagt 
deltidsstudium over 3 år. 

• Fysioterapeut Marte Børke Thorkildsen: Videreutdanning i fysioterapi ved Høgskolen i Oslo. 
Ferdig 1. halvår 2009. 

 



D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 

 
• Formell brukermedvirkning: Rådet for Norsk senter for cystisk fibrose er oppnevnt 

Divisjonsdirektør, Kvinne- og barndivisjonen, Oslo universitetssykehus, Ullevål i 2008 . 
Organisering og funksjon (vedlegg) er etablert etter en bred høring i Norge. CF-foreningen har 
4 representanter, HF i alle landets helseregioner er respresentert med 3, Ullevål 
universitetssykehus har 1 og NAV har 1 representant. Rådet har oppnevnt sin leder (Hårek 
Hansen). Rådet har i 2008 hatt tre møter og i et møte i 2009. Referater kan fremlegges. 

• Uformell brukermedvirkning: NSCF har jevnlig kontakt med NFCF om NSCFs 
virksomhet og ulike prosjekter.   

• Etablering av nyfødtscreening i Norge: NSCF har tatt initiativ til og gitt innspill til 
Arbeidsgruppe i HOD 2008 som utredet revidert nyfødtscreeningprogram i Norge. I Europeisk 
nettverksgruppe gitt innspill i forhold til ”GUIDELINES ON THE EARLY (FIRST YEAR 
OF LIFE) MANAGEMENT OF INFANTS IDENTIFIED WITH CYSTIC FIBROSIS 
FOLLOWING NEWBORN SCREENING.” Dersom vedtatt av HOD ventes oppstart 2010. 

• Kartlegge mutasjoner og store delesjoner i CFTR genet for alle personer med cystisk fibrose i 
Norge. Grunnlag for en god diagnostisk utredning og nyfødtscreening. Samarbeide med Avd. 
for medisinsk genetikk, Ullevål universitettsykehus. Beregnes ferdig 2009. 

• European Cystic Fibrosis Registry. Medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose. European 
Coordination Action for Research in Cystic Fibroses (EuroCare CF) har som mål å koordinere 
og integrere basal og klinisk forskning innenfor cystisk fibrose og relaterte sykdommer i 
Europa. Det er finansiert av Europa kommisjonen (EU midler). EuroCare CF har i samarbeide 
med European Cystic Fibrosis Society (ECFS) og Cystic Fibrosis Foundation (CFF) i USA 
intensjon om å bygge opp et nytt pasientregister i Europa, European Cystic Fibrosis Registry 
(ECFR). Formelle tillatelser fra norske myndigheter er ennå ikke fullt klarert (Datatilsynet og 
Regional etisk komite), men vil være etablert 2009. Registeret vil kunne kunne fungere som et 
nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Prosjektbeskrivelse vedlegges.  

• Etablering av Tematisk Biobank for CF ved UUS. Prosjektet er omsøkt i henhold til 
biobankloven, og forventes formelt avklart 2009. Uklare driftskostnader, planlagt dekket 
innenfor NSCF’s budsjetter. 

• Prosjektet ”Scanning av pasientjournaler” i henhold til bearbeidede instrukser utviklet i 
samarbeide mellom Klinisk dokumentsenter, Oslo universitetssykehus, Ullevål og NSCF. 
Prosjektet har resultert i fulldigitalisering av alle pasientjournaler for CF. Påbegynt 2006, 
fullført mai 2007. Kvalitetssikrer journaler og arkivering, kvalitetssikrer personvern og 
sikkerhet. Legger til rette for tverrfaglig bruk og å utnytte alle muligheter ved tilgjengelig 
software (DLEPR/PasDoc) ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. 

• Fremmet endringsforslag til elektronisk pasientjournal (DLEPR) med behandlingsside som gir 
totaloversikt over behandling samt endringstidspunkter med link til løpende legejournal. 

• Prosjekt: Utarbeidelse av veiledning, anbefalinger, retningslinjer og prosedyrer for 
diagnostikk, behandling og oppfølging av cystisk fibrosepasienter i Norge. Involverer hele 
senteret. Målgruppe: Hjelpeapparatet i hele Norge. Prosjektkoordinator: Bjørn Skrede. Intern 
finansiering (NSCF). De første resultater foreligger og vil fortsette som et kontinuerlig 
utviklingsarbeide. Skal gjøres tilgjengelige på NSCF’s web sider.  

• E-samhandling: Etablere fagnettverk for leger/helsepersonell som jobber med CF.  (fagmøter 
pr. videokonferanse). Vurdere bruk av e-samhandling som verktøy i 
pasientbehandling/oppfølging.  

• ”Sykepleiesamtalens betydning for pasientens mestring av eksistensielle utfordringer. 
Strukturerte sykepleiesamtaler: en mulig innfallsvinkel for å hjelpe personer med CF til å 
mestre de eksistensielle utfordringer livet med sykdommen gir?” Prosjektleder: Jorunn 
Homme. Prosjektet planlagt 2008 og gjennomføres 2009 med publikasjon 2010. Finansiert 
innenfor NSCF’s budsjetter. 



• Samarbeidsmøter med større behandlingssteder i Norge. 
• Sandra Gursli: IPG/CF: Bidratt i internasjonal arbeidsgruppe for å avklare begreper I 

lungefysioterapi. IPG/CF: “Glossary of terms”. 
• Evaluering av storkontroll: intern faglig evaluering 2008. Praksis innarbeides 2009. 

 



Tekst
www.ulleval.no/nscf

Antall personer med cystisk fibrose, fordelt på 
helseregion pr. 01.01.09  
 
 
 Barn Voksne 

  
Totalt 

Helseregion Sør-Øst  
 
(Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, 
Oppland, Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Aust-Agder, Vest Agder)

55 80 135 

Helseregion Vest  
 
(Hordaland, Rogaland, Sogn og 
Fjordane) 
 

29 46 75 

Helseregion Midt-Norge  
 
(Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag, 
Møre og Romsdal) 

17 28 45 

Helseregion Nord  
 
(Nordland, Troms, Finmark) 

10 12 22 

Totalt 111 166 277 
 
Kilde: NSCFs navneregister 
 
Inkluderer:  
6 personer med usikker diagnose 
 
 
 
 
 



Tekst
www.ulleval.no/nscf

Antall personer med cystisk fibrose, fordelt på kjønn 
pr. 01.01.2009:  
 
 
 Antall 
Kvinne 127 
Mann 150 
Totalt 277 

150
127 Menn

Kvinner

 
 
Kilde: NSCFs navneregister 
 
Inkluderer:  
6 personer med usikker diagnose 
 
 
 
 



Tekst
www.ulleval.no/nscf

CF-populasjonen fordelt på alder og kjønn pr. 1/1-2009
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Kilde: NSCF’s navneregister



Representanter i Rådet for Norsk senter for cystisk fibrose. 
 
Fra Norsk forening for cystisk fibrose:  

Leder  Ann Iren Kjønnøy, Strømsvei 29, 6530 Averøy  
Vara: Alf Magne Bårdslett 
 
1 representant for primærbrukere over 18 år   

Marianne Meland, Jernbanevegen 3 C, 7500 Stjørdal 
Vara: Anders Ellefsen  
 
1 representant for primærbrukere under 18 år  

Hårek Hansen, Hauketosvingen 1d, 1266 Oslo  
Vara: Ann Elin Instebø Vang 
 
Leder for foreningens fagråd      

Helge Michalsen,  
Sørlandet sykehus, 4890 Arendal 

Vara:   Tove Beyer, sosionom, Nordlandssykehuset 
 

 
Representanter for CF-fagmiljøene ved Helseforetak:  

1 representant fra Helseforetak i Helse Midt-Norge og Helse Nord 
 Durdica  Zec Kulosman,  

overlege, lungeavd. St. Olavs hospital   
Vara: Anne Hildur Henriksen, Klinikksjef ved Lungeavd., St. Olavs 
Hospital 
 
1 representant for Helseforetak Helse Sør-Øst  
 Gunleiv Byremo,  

overlege, Barneavd. HF Arendal  
Vara: Jasmina Keljalic, Overlege barneavd. Sørlandet Sykehus 
Arendal(SSA) 
 
1 representant fra Helseforetak i Helse Vest     

Edda Olafsdottir,  
seksjonsoverlege, Barneklinikken Haukeland 
universitetssykehus 

Vara: Stian Hammer, fysioterapeut, Barneklinikken Haukeland 
universitetssykehus 

  
  
 Fra Ullevål universitetssykehus. 
  1 representant   

Inger Heiberg, spesialrådgiver, Administrasjonen, 
Fagavdelingen .  

   Vara: Vibeke Schou Jensen, Leder Seksjon helsefag, Fagavdelingen.
  

Fra NAV 
   1 representant    



Mona Rasch, Rådgiver, NAV Hjelpemiddelsentraler og 
spesialenheter – styringsenheten 

Vara: Torill Bjørnsen (Telefon arbeid 21070075 e-post adressen er: 
torill.bjornsen@nav.no)  

 
 



 
NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE 
NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION 

 

Postboks 4568 Nydalen, 0404 OSLO * E-mail: post@nfcf.no * www.cfnorge.no *Telefon 88 00 41 08 * Org. nr. 980 095 894 
Side 1 av 2 

 
 

 
 
 
Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 
Helse Bergen 
 
          Bremsnes 26/4-09 

 

Ad. RHFenes gjennomgang av nasjonale tjenester – cystisk fibrose 
 
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) er gjort kjent med at det er nedsatt en 

arbeidsgruppe ledet av pediater Thomas Halvorsen fra Helse Vest. Gruppen har fått mandat til 
å evaluere Norsk senter for cystisk fibrose(NSCF) ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål i 
henhold til fire områder: 

A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet). 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet). 

C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

 
Arbeidsgruppen er i tillegg til leder sammensatt av pediater Sverre Slørdahl, Helse Midt-
Norge, pediater Ketil Mevold, Helse Nord samt Olav-Trond Storrøsten, leder for NSCF. 
 
Oppdraget er gitt i brev av 170308 fra Helse- og omsorgsdep. (ref 200606577-SHA/me). 
 
NFCF har følgende å bemerke til dette arbeidet: 
 

1. Sammensetningen av gruppen er ikke i tråd med intensjonene i oppdragsdokumentet. 
Dette vil etter vår mening svekke måloppnåelsen som er ”å sikre pasientbehandling av 
høy kvalitet og kostnadseffektivitet og som samtidig er dynamisk gitt at 
tjenestetilbudet er i stadig endring som følge av blant annet den medisinskteknologiske 
utviklingen, endringer i pasientvolum og kompetanseoppbygging.” 
CF-omsorgen i Norge er preget av tverrfaglig samarbeid i et livsløpsperspektiv. Dette 
bidrar til at personer med CF i Norge gjennomgående har god livskvalitet. 
Arbeidsgruppen svekkes ved at verken tverrfaglighet eller livsløpsperspektiv ivaretas. 
 

2. NFCF finner det svært uheldig at det ikke er oppnevnt bruker i arbeidsgruppen. Det er 
heller ikke definert hvordan brukere på annen måte kan uttale seg om saken. 
Brukermedvirkning er etablert som standard i CF-omsorgen i Norge og Rådet for 
NSCF er en naturlig samarbeidspartner i denne saken. Oppdragsdokumentet gir også 
føringer for at brukermedvirkning skal vurderes i arbeidsgruppene. 
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NFCF ber om at: 

 Fristen for å levere evalueringsutredning for NSCF utsettes. Arbeidet er 
igangsatt alt for sent til å kunne leveres 4. mai 2009. 

 Arbeidsgruppen tilføres kompetanse  som er tverrfaglig og ivaretar 
livsløpsperspektiv (eks. lungelege, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, 
sykepleier ). 

 Brukermedvirkning ivaretas. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
Ann Iren Kjønnøy 
Leder NFCF 
 
 
 
Kopi: 
Helse- og omsorgsdepartementet v/Maiken Engelstad 
NSCF v/Olav Trond Storrøsten 
Rådet for NSCF v/Hårek Hansen 
Helsedirektoratet v/Lisbeth Myhre 
Arbeidsgruppen v/Thomas Halvorsen 
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EVALUERING AV NORSK SENTER FOR CYSTISK FIBROSE (NSCF), OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL.   
Rådet for Norsk senter for cystisk fibrose utgjør den formelle brukermedvirkning for 
senteret. Til orientering vedlegges ”Rådet for Norsk senter for cystisk fibrose. 
Organisering og funksjon”. 
 
Rådet for Norsk senter for cystisk fibrose har bedt meg oversende deres innspill til 
evalueringen av NSCF. Dette vedlegges. 
 
 
 
 
 
Olav-Trond Storrøsten 
Leder 
Norsk senter for cystisk fibrose 
 
 
 
2 vedlegg 



Rådet for NSCF,  
v/ Hårek Hansen, 
Hauketosvingen 1d, 1266 Oslo 
 
 
 
 
 
                    Oslo, 17.09.2009 
 
 
 
 
 
Til Arbeidsgruppen som evaluerer NSCF 
v/ Sølvi Lerfald 
 
 
 
 
 
Rådet for NSCF vil gjerne komme med innspill til den evaluering av NSCF som nå pågår.  
 
Rådet mener bestemt at et kompetansesenter for CF uten klinisk virksomhet, ikke vil fungere. Alle 
faggrupper ved NSCF må være involvert i klinisk aktivitet.  Dette er en premiss som ikke må rokkes ved. 
 
I hovedsak mener Rådet at NSCF fungerer bra i dag. Vi ser at NSCF ikke har samme tette oppfølging av 
CF‐pasienter i Helse Vest som i andre helseregioner. Helse Vest gjennomfører selv storkontroller av egne 
CF‐pasienter.  Siden Helse Vest har ressurser og kompetanse til å gjennomføre storkontroller, er det en 
fordel at dette fortsetter som nå.  Fordelen er nærhet til pasientene og etterfølgende behandling og 
oppfølging.   
 
Ulempen er at  ”helhetsperspektivet” blir borte. Rådet mener derfor at NSCF bør koordinere 
storkontroller, stille krav til gjennomføring og delta i diskusjoner om funn.  Fagfolkene i Helse Vest og 
NSCF må ha bedre kontakt – og samarbeide tettere.  Data fra storkontroller bør samles i et nasjonalt 
register og være tilgjengelig for alle i CF‐omsorgen.  
 
Ovenfor har vi påpekt fordeler ved å gjennomføre storkontroller regionalt i  Helse Vest, men samtidig vil 
vi understreke at storkontroller i regi av NSCF for andre regioner fungerer utmerket. Det trenger ikke å 
være samme modell for alle regioner. Det vil være meningsløst å bygge ned kompetanse noe sted! 
 



NSCF har per i dag et meget stramt budsjett ift de oppgaver som i utføres.  Tildelingen fra Hdir har ligget 
konstant på ca. 10 MNOK de siste 4 årene. Det betyr at NSCF i realverdi  har 15‐20% mindre å rutte med 
enn for 4 år siden.  Det er en meget dårlig ide at budsjettet til NSCF skal skvises ytterligere til fordel for 
Helse Vest, fordi Helse Vest utfører storkontroller selv (”Det oppfattes som problematisk at midler 
allokert fra sentrale myndigheter til bruk i klinisk arbeid med landets CF‐pasienter, ikke når fram til CF‐
pasienter i Helse Vest”; arbeidsnotat side 17). Her må man se etter andre løsninger. 
 
NSCF trenger tvert imot økning av sine økonomiske rammer, for bedre å kunne ivareta: 

• Nasjonalt register 

• Oppdatering av behandlingsprotokoll (diagnostikk/sikkerhet for diagnose og behandling) 

• Nyfødtscreening 

• Biobank 

• Forskning (egen forskning , deltakelse i forskningsprosjekter, eller legge til rette for andre 
forskningsmiljøer) 

 
I den grad personale for NSCF foretar oppgaver som tilligger Ullevål som regionssykehus, må dette 
kompenseres på korrekt måte – og gi inntekter til NSCF. Rådet er ikke trygg på at den avregning som 
foregår i dag står i forhold til de ressurser som NSCF nedlegger på vegne av Ullevål. 
 
Rådet vil også understreke at CF‐omsorgen i Norge ikke må miste livsløpsperspektivet.  Vi  må sikre en 
organisering som ivaretar dette også i framtida. 
 
Det må være en forutsetning at alle har rett til omsorg på et høyt faglig nivå, uavhengig av bosted. 
 
Rådet har kommentarer, i stikkords form, til prosessen med evaluering av NSCF: 

• Gruppens sammensetning er ikke tilfredsstillende 
o Fravær av tverrfaglighet (kun fire pediatere) 
o Livsløpsperspektivet ivaretas ikke (ingen representanter for voksne med CF) 

• Ingen brukermedvirkning 

• Hasteutredning 
 
Rådet har ellers noen generelle kommentarer til de arbeidsnotatene vi har fått tilgang til: 

• Utredningen vil generelt være tjent med å underbygge fakta med konkrete tall. Formuleringer 
som ”det omfattende individuelt rettede kliniske tilbudet” er for upresist. Vi savner konkrete 
tall. 

• Dere skriver i resyme: ”Med basis i tett kontakt med fagmiljø og brukerorganisasjoner i sine 
respektive regioner og senterets årsrapporter skal gruppen evaluere den medisinske delen av 
NSCF”.  Representantene fra NFCF i Rådet stiller seg spørrende til hvilke brukerorganisasjoner 
dere har vært i tett kontakt med. 



• Rapportutkastet har fokus på mandatets punkt 1 (evaluering av de siste tre årene) og har lite 
konkret på punkt 2 (forslag for de neste fem årene);  dette regner vi med blir rettet opp i endelig 
rapport. 

 
Rådet for NSCF ønsker svært gjerne å være høringsinstans på den endelige rapporten. 
 
 
 
Mvh  
 
Hårek Hansen (sign) 
Leder av Rådet for NSCF 
 
 
 
 
 
 
Rådet for NSCF har følgende medlemmer: 
 
Ann Iren Kjønnøy – leder av Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) 
Marianne Meland – representant for primærbrukere over 18 år 
Hårek Hansen – representant for primærbrukere under 18 år 
Helge Michalsen – overlege Sørlandet sykehus HF, leder av NFCF’s fagråd 
Durdica Zec Kulosman – overlege ved lungeavdelingen, St. Olavs Hospital 
Gunleiv Byremo – overlege ved barneavdelingen, Sørlandet sykehus HF 
Edda Olafsdottir – seksjonsoverlege ved Barneklinikken, Haukeland sykehus 
Inger Heiberg – spesialrådgiver Ullevål sykehus 
Mona Rasch – rådgiver NAV 
 
 



 
 
 
 

Rådet for Norsk senter for cystisk fibrose 
Organisering og funksjon 

 
Oppnevnelse 

Divisjonsdirektør ved Kvinne- og barndivisjonen oppnevner Rådet for Norsk 
senter for cystisk fibrose.  

 
Sammensetning 

Fra Norsk forening for cystisk fibrose:  
Leder  
1 representant for primærbrukere over 18 år   
1 representant for primærbrukere under 18 år.  
Leder for foreningens fagråd  

 
Representanter for CF-fagmiljøene ved Helseforetak (man bør tilstrebe en 
representasjon som reflekterer tverrfaglighet i behandlingsmiljøet for både barn 
og voksne):  

1 representant fra Helseforetak i Helse Midt-Norge og Helse Nord   
1 representant for Helseforetak Helse Sør-Øst  
1 representant fra Helseforetak i Helse Vest  

  
 Fra Ullevål universitetssykehus. 
  1 representant  
 

Fra NAV 
   1 representant 

 
Lik kjønnsfordeling i Rådet bør tilstrebes. Representantene oppnevnes for 2 år og 
velger selv sin leder. Det oppnevnes en personlige vararepresentant for hver enkelt 
representant. Forlag til representanter: 

• Norsk forening for cystisk fibrose foreslår sine representanter 
• Representanter for fagmiljøene foreslåes av aktuelle HF i respektive regioner. 
• Ullevål universitetssykehus foreslår sin representant 
• NAV foreslår sin representant 

Leder for Norsk senter for cystisk fibrose har møterett med tale- og forslagsrett.  
 

Mandat 
Rådet skal gi råd i saker som angår Norsk senter for cystisk fibrose sin faglige 
virksomhet og som angår tilbudet til personer med CF. Innenfor dette står Rådet fritt 
til å reise og behandle de saker det selv ønsker. Rådene gies overfor  
 
• Divisjonsdirektør, Kvinne-og barndivisjonen, Ullevål universitetssykehus 



• Norsk senter for cystisk fibrose v/leder. 
  
Rådet skal få mulighet til å uttale seg om årlige virksomhetsplaner, budsjettforslag, 
årsrapporter og evt. utredninger før disse oversendes SHdir. Rådet skal bidra med 
brukermedvirkning i ulike prosjekt, råd og utvalg som nedsettes.  
 
 
Møter 
Rådet har ordinært tre møter pr år. Rådets leder innkaller. 
Norsk senter for cystisk fibrose har ansvar for sekretæroppgaver. 

 



 

 
 

 
GJENNOMGANG AV  

 
 
 

NASJONALT KOMPETANSESENTER  
 

FOR  
 

LÆRING OG MESTRING  
(NK LMS) 

 
 
 

VED  
 

Helse Nord RHF 
Helse Midt RHF 
Helse Vest RHF 

Helse Sør-Øst RHF/NK LMS 
 
 

2009 

sler
Tekstboks
GRUPPE 42Ett vedlegg, samt dissens fra representanten i Helse Sør-Øst
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FORORD 
 
 
Mandatet har vært å gjøre en gjennomgang av NK LMS’ aktiviteter de siste tre årene, i 
forhold til arbeidsområder felles for kompetansesentre. Videre bes det om en vurdering av 
behovet for og forslag til fremtidig organisering av NK LMS, fem år frem i tid. 
 
Lærings- og mestringssentrene i Norge har satt stor pris på å bli spurt om å delta i 
vurderingen. Dette er brukermedvirkning i god LMS-ånd.  
 
Helse Sør-Øst har vært representert i arbeidsgruppen ved leder for kompetansesenteret. 
Dette har vakt kritikk, og arbeidsprosessen kunne vært bedre dersom også LMSene i Helse 
Sør-Øst var representert i gruppen, ved en LMS-leder. Tilbakemeldingen fra LMSene i 
regionen ble allikevel sikret. Alle de rundt 60 lokale LMSene i landet har fått mulighet til å 
komme med innspill til gjennomgangen. 
 
Gjennomgangen har blitt gjennomført under stort engasjement fra deltakerne, til tross for 
svært kort svarfrist.  
 
 
 
 
 

Bergen, 4. mai 2009 
 
 

Gro Beate Samdal 
Leder for arbeidsutvalget 
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Sammendrag 
 
Mandatet for arbeidsgruppen har vært å gi en gjennomgang av NK LMS’ aktiviteter de siste 
tre årene i forhold til arbeidsområder felles for kompetansesentre. Videre bes det om en 
vurdering av behovet for og forslag til fremtidig organisering av NK LMS, fem år frem i tid. 
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av leder for lærings- og mestringssentrene i 
RHF-ene Helse Nord: Elsa Hamre, Helse Midt: Borghild Lomedal, Helse Vest: Gro Beate 
Samdal. Sistnevnte var også leder for arbeidsutvalget. For Helse Sør-Øst RHF stilte leder av 
NK LMS: Anne Margrete Fletre. De regionale representantene og NK LMS har formidlet 
innspill fra lokale LMS i sin region. Innsamlingen er gjort på ulikt vis. Arbeidsgruppen har hatt 
telefonmøte, videokonferanse og ellers kommunisert per e-post og telefon. 
 
Resultatet av gjennomgangen viser mange positive tilbakemeldinger på Vinterseminarene, 
utdeling av stimuleringsmidler, utvikling av evalueringsskjema for kurs, nettverksbygging 
innen ulike prosjekter, utvikling av Strategisk plan og at det er etablert et forskernettverk med 
interimstyre. Det er videre store forventinger til Kunnskapssenterets oppsummering av 
forskning innen opplæringsfeltet. 
 
Det er meget positivt at Helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet knytter 
prosjekter innen strategiske satsingsområder til NK LMS. Prosjektene kan vise til flere gode 
pasienttilbud, men det er utfordringer i dette arbeidet. Etter vår vurdering bør tiltakene i større 
grad bidra til utvikling av arbeidsfeltet opplæring til pasienter og pårørende innenfor 
spesialisthelsetjenestens ansvar. Prosjektene bør utvikle LMS som læringsarena i 
sykehusorganisasjonen, og ha en tydelig nasjonal relevans. NK LMS’ rolle bør være å 
initiere, koordinere og styre prosjektene – og i mindre grad jobbe direkte med opplæringens 
innhold. 
 
Dialogforum vurderes som svært positivt, og bør gjøres til et formelt rådgivende organ, som 
knytter nasjonal overbygning sammen med klinisk praksis. Ved en åpnere arbeidsform og 
konsultering av de RHFenes LMS-representanter, kan NK LMS bedre fungere som nasjonal 
pådriver på feltet overfor departement, brukerorganisasjoner, forskningsmiljø o.a. 
 
Det er et udekket behov for forskning, fag- og metodeutvikling, men det har i liten grad vært 
faglige ressurser ved NK LMS til å imøtekomme behovet. NK LMS er i ferd med å tilføres 
forskningskompetanse, utvikle forskernettverk og initiere egen forskning. Innen fag- og 
metodeutvikling har NK LMS fokusert lite på organisering, finansiering og forankring i 
sykehuset. 
 
NK LMS skal ikke ha en rolle i å kvalitetssikre aktivitet utført i HFene, men kan ha en rolle i å 
bidra til utvikling av kvalitet, ved å anbefale faglige standarder som kan ligge til grunn for god 
praksis lokalt. På dette feltet mener vi NK LMS har vært lite synlige.  
 
Det er enighet om at senteret bør videreføres under forutsetning at det finner en god 
arbeidsform som nasjonal koordinator for utvikling av opplæring i spesialisthelsetjenesten. 
Dette forutsetter en vesentlig styrking av kompetansen. Det bør raskest mulig initieres en 
endring i lys av de momenter som har kommet frem i denne gjennomgangen. HOD bør 
trekkes med i den videre prosessen. 
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1.0 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

1.1.1 Oppdrag 
Nasjonale tjenester etterspør en gjennomgang av NK LMS i henhold til rundskriv fra 
Helsedepartementet, 1-19/2003 om høyspesialiserte tjenester. I mandatet blir 
arbeidsgruppen bedt om å utrede behov for og fremtidig organisering av NK LMS (se 
Grunnlagsdokumenter, s. 20). Dette innebærer en tradisjonell mål-resultat vurdering der en 
ser på resultat i forhold til innsatsfaktorer og rammebetingelser som infrastruktur, finansiering 
og kompetanse. Anbefalinger om fremtiden for NK LMS forutsetter også en årsaksvurdering; 
dvs. at en drøfter mulige faktorer som kan forklare hvorfor NK LMS har lykkes/ eventuelt ikke 
lykkes.   
 
Figuren under gir et enkelt input-output-perspektiv på aktivitetene ved NK LMS. Viktige trekk 
ved gjennomgangen er å sammenholde mål med inputfaktorer, med kjennetegn ved NK LMS 
og til slutt med sentrale output faktorer.  
 
Mål NK LMS 
 

Innsatsfaktorer 
INPUT 

Virksomhet Resultat NK LMS 
OUTPUT 

NK LMS skal utvikle  
den faglige plattformen for 
pasient- og pårørende 
opplæringen med utgangspunkt i 
LMSene og spesialisthelsetjenesten 

Penger 
Kompetanse 
Infrastruktur 

Org.struktur 
Styring 
Ledelse 

Utvikling 
Forskning 
Undervisning 
Veiledning/rådgivning 
Gjøre informasjon tilgjengelig 

 

1.1.2 Arbeidsutvalg og arbeidsprosess 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av leder for lærings- og mestringssentrene i 
RHFene: Helse Nord: Elsa Hamre, Helse Midt: Borghild Lomedal, Helse Vest: Gro Beate 
Samdal. Sistnevnte var også leder for arbeidsutvalget. For Helse Sør-Øst RHF stilte leder av 
NK LMS: Anne Margrete Fletre. Arbeidsgruppen har hatt telefonmøte, videokonferanse og 
ellers kommunisert per e-post. 
 
Med utgangspunkt i mandatet for arbeidsgruppen, grunnlagsdokumenter, konkrete 
evalueringsspørsmål og erfaring rundt NK LMS’ aktivitet, har hver av de regionale 
representantene hentet innspill fra lokale LMS i sin region. Innsamlingen er gjort på ulikt vis. 
Alle lokale LMS har fått tilsendt spørsmålene. Mange har sendt skriftlig tilbakemelding til 
regionrepresentantene, mens andre har gitt tilbakemelding via telefon-, eller videokonferanse 
eller på regional samling. De regionale representantene har deretter oppsummert innspillene 
og sendt dem til arbeidsgruppens leder. De regionale dokumentene er igjen oppsummert i en 
felles LMS-vurdering. For Helse Sør-Øst ble denne oppgaven delegert til leder av Regionalt 
nettverkskompetansesenter LMS. I tillegg har NK LMS gitt sin vurdering på de samme 
spørsmålene. Det første utkastet til gjennomgangen ble sendt ut til de regionale kontaktene 
og NK LMS før en videokonferanse, der arbeidsgruppen fikk mulighet til å kommentere 
utkastet. Deretter ble det gjort justeringer i forhold til kommentarene. På denne måten 
representerer den endelige gjennomgangen de samlete innspill fra landet som helhet. 

1.2 Beskrivelse av NK LMS 

Aker LMS ble etablert i 1997 som et samarbeidsprosjekt mellom departementet, 
brukerorganisasjonene og Aker sykehus. Prosjektet tydeliggjorde behovet for et nasjonalt 
kompetansesenter innenfor feltet pasient- og pårørendeopplæring. Nasjonalt 
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kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom (NK LMS) ble derfor opprettet i 
2000 (Steihaug og Hatling 2006). NK LMS ble skilt ut fra Aker LMS i 2007. Senteret er 
fremdeles en del av Aker universitetssykehus HF, som igjen eies av Helse Sør-Øst RHF (NK 
LMS 2009b). NK LMS har en referansegruppe med representanter fra de 4 RHFene, KS, 
brukerorganisasjoner og høyskoler, samt Aker universitetssykehus (www.mestring.no).  

NK LMS har pr i dag 3,2 stillinger med kortere engasjement/eksterne midler, 3 faste stillinger 
i 100 % og 1,5 årsverk i engasjement. Dette er tall som stadig er i bevegelse (e-post NK LMS 
27.04.09). 
 
Prosjektstillingene er: Familienettet 50%, Smil-prosjektet 100%, ReSonare 30%. 
Alle ansatte er kvinner, de fleste har mastergrad eller hovedfag innen helsefag og én er dr. 
gradsstudent (NK LMS 2009a, og www.mestring.no).  
 
NK LMS finansieres ved rammetilskudd og rapporterer årlig til Helsedirektoratet og HOD 
gjennom Aker sykehus HF via Helse Sør-Øst RHF. I 2008 var budsjettet på 7.562 mill. 
kroner. Nærmere 3 mill. ble delt ut som stimuleringsmidler til prosjekter ved lokale LMS. 
Familieprosjektet fikk 4 mill, Familienettet 0,5 mill. Videre fikk kompetansesenteret 0,5 mill til 
Smil-prosjektet (NK LMS 2009a). 

1.3 Gjennomgangens innhold 
I det følgende er det tatt utgangspunkt i spørsmålene som stilles arbeidsgruppen for Læring 
og mestring i mandatet (Nasjonale tjenester 2009a). Spørsmålene er knyttet til de viktigste 
aktivitetene nasjonale kompetansesentre skal ha ifølge mandatets grunnlagsdokumenter: 

1. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell i helsetjenesten. 
2. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltpersoner, og deres pårørende.  
3. Tjenester rettet mot pasienter/brukere og deres pårørende på gruppenivå. 
4. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
5. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling. 

 
Det understrekes at ikke alle kompetansesentre skal konsentrere seg om alle oppgavene, og 
at vektingen av oppgavene naturlig vil variere. 
 
Svarene er delt opp i to hovedelementer under hvert spørsmål: 
 
1. Gjennomgang ved NK LMS 
Her er NK LMS’ svar på spørsmålene delt inn i: 

A. Faktadel: Personell, organisering, økonomi, forskning, utvikling, undervisning, 
veiledning/rådgivning, gjøre informasjon tilgjengelig, med mer. 
B. Vurderingsdel med oppfatning av måloppnåelse, rammebetingelser, 
organisasjons- og ledelsesforhold, faglige ressurser og kompetanse. 

 
2. Vurdering ved de fire RHF  
Tilbakemeldingene fra de regionale representantene er oppsummert i en felles LMS-
vurdering. Avslutningsvis trekkes en konklusjon på vegne av landet som helhet.  

1.4 Skriftlig dokumentasjon  
Som skriftlig bakgrunn for besvarelsen og vurderingene har arbeidsgruppen (og lokale LMS) 
hatt tilgang til diverse skriftlige kilder - se Grunnlagsdokumentasjon og referanser s. 20 for 
fullstendig oversikt.  
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2.0 Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som  nasjonalt 
kompetansesenter de tre siste årene 

2.1 Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fa gpersonell  

2.1.1 Gjennomgang ved NK LMS:  

Faktadel 
Kurs: 

• Samling for ansatte ved LMS ved Oslo universitetssykehus, Aker 2006 
• Etikkseminar i samarbeid med selvhjelp Norge, 2007 
• Nasjonalt Vinterseminar: To dagers seminar for alle ansatte ved LMS 2007 og 2008 
• To dagers kurs for helsepersonell som arbeider innenfor minoritetshelse: 

”Kunnskapsrik og trygg” på Oslo universitetssykehus HF, Ullevål og Frambu  
• ”Ulike kulturer. Hva så”? Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for 

minoritetshelse (NAKMI) 
• Fagdag for helsepersonell som arbeider med ernæring og veiledning av 

minoritetsspråklige. Samarbeid med Fylkesmannen i Oslo 
• To samlinger med Brukerorganisasjonenes nettverk innen minoritetshelse. (Brunett-

nettverket) 
Individuell plan: Utarbeidet veileder og CD-rom. Samarbeid med fem brukerorganisasjoner.     
Er distribuert til alle HF. 
Oppgradering av nettstedet:  www.mestring.no, mars 2009, for å gjøre tjenesten mer 
tilgjengelig og brukervennlig (NK LMS 2009b)   
 
Publiseringer/artikler: 

• Etablert ”Nyhetsbrev” til LMS-nettverket 
• Ayub, S. og Hopen, L. (2008): Hefte ”Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring”  
• Nilsen, F. og Jakobsen, O. (2008): Familieprosjektet, ”Livskvalitet til hvilken pris?” 

Tidsskiftet Sykepleien 07/2008 
• ”Mestringsmagasinet”: Tidsskrift utgitt av NK LMS, 2 stk i 2006 og 2 stk i 2007 

 
Foredrag: 

• 2007: 25 foredrag for større grupper og 17 foredrag innen tema minoritetshelse 
• 2008: 20 foredrag for større grupper innen utdanningsinstitusjoner, helseinstitusjoner 

og brukerorganisasjoner 
• Foredrag samarbeidsmøter med Sverige og Danmark i forbindelse med overføring av 

kompetanse i forhold til etablering av LMS 
 
Videokonferanser: 

• 2007: 7 videokonferanser for LMS med tema overvekt, E-læring og minoritetshelse 
• 2008: 3 videokonferanser med tema Smil-prosjektet og diskusjon av Strategisk plan 

2009-2013 
  
Rådgivning/veiledning: 

• Etablert Brunett (Brukerorganisasjonenes nettverk innen minoritetshelse) 
• Samlinger i forbindelse med Familieprosjektet og Familienettet (Steihaug, Hatling og 

Bringanger 2008)   
• Smil-prosjektet: To pilotprosjekter i Oslo og Mo i Rana 2008/2009 (Statusrapport 

SMIL 2008, NK LMS 2009d) 
• Minoritetshelse: I forhold til Oslo universitetsykehus HF, Ullevål men også i forhold til 

LMS som har etablert tilbud til minoritetsspråklige 
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• 2007-2008: Diverse møter med samarbeidsparter som KS, brukerorganisasjoner, 
utdanningsinstitusjoner og HOD 

 
På oppfordring fra Helsedirektoratet har NK LMS i samarbeid med Briskeby 
kompetansesenter og representanter fra Statlig pedagogisk støttesystem bidratt ved 
implementering av en opplæringsmodell for døve og tunghørtblitte i yrkesaktiv alder i 
samarbeid med lokale LMS. 

Vurderingsdel NK LMS: 
Hovedfokus har vært på å bidra i arbeidet med etablering av LMS og følge opp nasjonale 
prosjekter som Familieprosjektet, Familienettet og Smil-prosjektet. Evalueringen av 
Familieprosjektet (Steihaug, Hatling og Bringanger 2008) konkluderer med at 
Familieprosjektets mål er rimelig godt oppfylt, tatt i betraktning det mandat, de ressurser og 
rammer prosjektet har hatt. Den viser også at 11 av 60 LMS har blitt etablert ved midler fra 
Familieprosjektet. NK LMS har også gjennomført flere møter og samlinger i forbindelse med 
implementering og igangsetting av opplæringstilbud til døve og tunghørtblitte ved lokale 
LMS. 
  
En viktig oppgave som er gjennomført er utarbeidelsen av Strategisk plan for 2009-2013 (NK 
LMS 2009b). Den ble godkjent i november 2008 og operasjonalisering av planen er 
igangsatt. Viser for øvrig til punkt 4. Andre forhold. 

2.1.2 Vurdering ved de fire RHF  
Vi viser til NK LMS sitt mandat og understreker at det dreier seg om flere faglige plattformer 
som kompetansesenteret skal bidra til utvikling av.  
 
Etter vår mening skal NK LMS ikke ha en direkte rolle i faglig utvikling for ansatte, da dette er 
et HF-ansvar. NK LMS kan gjennom å tydeliggjøre teoretisk/faglig plattform, peke på 
kompetanseområder som HFene må videreutvikle for å kunne gi kvalitet i pasient- og 
pårørendeopplæringen. NK LMS må gjerne være pådriver for å synliggjøre/ utvikle metoder 
og verktøy for læring og mestring, men ikke knytte dette til en bestemt pasientgruppe (som 
nevnt i Strategi- og Handlingsplan, NK LMS 2009b/c).  
 
Prosjektene 
Det er meget positivt at Helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet knytter 
prosjekter innen strategiske satsingsområder til NK LMS. Når opplæringstilbudene legges til 
LMSene sikres en god spredning av tilbudene til ulike regioner. Prosjektene til NK LMS kan 
vise til flere gode pasienttilbud. De fleste av prosjektene opererer i stor grad i kommunene 
og/eller kommunehelsetjenesten (Steihaug, Hatling og Bringanger 2008, Steihaug 2009). 
Videre har flere av NK LMS’ prosjekter størst relevans for Oslo-området.  
 
Generelt har NK LMS’ prosjekter fokusert på å etablere lavterskeltilbud for pasienter og 
pårørende, ved LMSene og i samarbeid mot kommunen. Dette har vært ”i den gode hensikt”, 
men fokuset på utvikle læringstilbud har gått på bekostning av oppgaven å utvikle LMS som 
læringsarena i sykehus. Det siste er en byråkratisk prosess som krever kompetanse om 
sykehusorganisering og drift.  
 
Hvis læringstilbudene ved LMSene består av aktiviteter i grenselandet for 
spesialisthelsetjenestens opplæringsansvar, og LMS som læringsarena ikke er godt integrert 
i sykehusorganisasjonen, kan det svekke de lokale LMSenes forankring og tildeling av lokale 
ressurser i sykehusene på sikt. Vi støtter derfor SINTEFs anbefaling om: 

” ……..at en i det videre konkrete arbeidet framover konsentrerer aktiviteten i 
spesialisthelsetjenesten, og at en samtidig fra NK LMS sin side arbeider strategisk for å 
underbygge hvorfor et forvaltningsnivå-overgripende arbeid vil være nødvendig. En slik 
strategi bør i neste omgang løftes opp på helsepolitisk nivå ”(Steihaug, et al. 2008 s. 62). 
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NK LMS’ rolle bør i fremtiden være å initiere, koordinere og styre prosjektene. Prosjektene 
bør tydelig bygge opp under og styrke arbeidsfeltet opplæring til pasienter og pårørende i 
sykehus; dvs opplæring innenfor spesialisthelsetjenestens ansvar. Ved å involvere HFene i 
en faglig prioritering forpliktes organisasjonen i oppfølgingen (Steihaug og Hatling 2007). 
Dette står ikke i motsetning til å tilstrebe samarbeid med primærhelsetjenesten/kommunen. 
(For nærmere vurdering av prosjektene, se vedlegg). 
 
Blant annet som konsekvens av mangelen på sentral satsing på oppgavene nevnt over, har 
alle regionene etablert egne regionale nettverk, som arbeider for å samordne utvikling, 
systemer og rutiner i samarbeid med lokale LMS. 
 
Kommunikasjon og nettverksbygging 
Informasjon om NK LMS’ faglige virksomhet til HFer skjer hovedsakelig gjennom SINTEF-
rapportene, mestring.no, Nasjonalt Vinterseminar og i seinere tid Nyhetsbrevene. LMSenes 
kunnskap kommer dermed ofte i etterkant. De ulike prosjektene har etablert nettverk som har 
bidratt positivt til erfaringsoverføring og læring. Aktiviteter som omtales positivt er møter i 
nettverks- og prosjektgrupper, det årlige Vinterseminaret og veiledning ved søknad om 
prosjektmidler.  
 
Prosjektmøter og Vinterseminaret vurderes som positive tiltak – mest som møteplass for 
erfaringsutveksling. Det faglige innholdet har variert i kvalitet. Faglige nettverk må være 
knyttet til spesialisthelsetjenestens arbeid og mandat.  
 
De regionale LMS-representantene har etterlyst representasjon i NK LMS’ referansegruppe. 
Det er et eksempel på brukermedvirkning at det utøvende leddet innen opplæring (LMSene) 
er representert her. Dette var ivaretatt før NK LMS og LMS Aker ble atskilt. Vi mener en slik 
representasjon vil styrke NK LMS’ legitimitet hos LMSene.  
 
Dialogforum1 trekkes frem som en særlig positiv erfaring av alle regionene. Forumet er 
fremdeles en uformell, men viktig diskusjons- og samarbeidsarena for de regionale 
nettverkene og NK LMS. De regionale representantene har fått løftet opp og satt felles 
problemstillinger på agendaen. Dette gjelder blant annet behovet for en nasjonal anbefaling 
om brukerhonorering, nasjonal kursdatabase og kvalitetsverktøy (EQS). 
 
Vi mener Dialogforum bør være et formelt rådgivende organ som knytter nasjonal 
overbygning sammen med klinisk praksis, og hvor saker kan diskuteres før beslutninger med 
nasjonale konsekvenser blir vedtatt2. Ved å konsultere de regionale LMS-representantene, 
kan NK LMS bedre oppfylle rollen som nasjonal pådriver for feltet overfor departement, 
brukerorganisasjoner, forskningsmiljø o.a.  
 
Dialogforum kan slik bidra til gjensidig informasjons- og kompetanseutveksling, i motsetning 
til kommunikasjonsmodellen som skisseres i NKLMS’ utkast til handlingsplan (NK LMS 
2009c). I anledning HOD sin gjennomgang av NK LMS har representantene i 
arbeidsgruppen fått se utkastet til handlingsplan, og vi benytter derfor anledningen til å 
kommentere den. Vi synes deler av teksten, for eksempel punktet om kommunikasjon og 
kompetansespredning (NKLMS 2009c:2) har en”top-down”-tilnærming.  Det fremstår som om 

                                                
1 Dialogforum ble etablert høsten -08 som en møteplass mellom 4 regionale kontaktpersoner og NK 
LMS.  
2 Eksempelvis støttet NK LMS en søknad om å opprette et LMS for samisktalende personer i 
Finnmark uten å ta kontakt med LMS Tromsø / UNN HF som på den tiden hadde prosjekt med samisk 
perspektiv med støtte fra NK LMS. LMS i Finnmark var heller ikke forespurt i saken. 
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kommunikasjonsflyt og kompetansespredning går fra NK LMS til de lokale LMS, og i liten 
grad omvendt. Vi hadde også håpet at handlingsplanen i større grad hadde klargjort hva som 
er virkeområde og funksjonsfordelingen mellom NK LMS, regionale LMS/Nettverk og lokale 
LMS, slik flere SINTEF-rapporter påpeker behov for. Å tydeliggjøre dette bør være en 
prioritert oppgave for Dialogforum og NK LMS’ referansegruppe (Se mer om anbefalinger om 
endring i arbeidsform og funksjonsfordeling i pkt. 3.2.2).  
 
De regionale representantene som representerer 60 LMS er ikke invitert til å bidra med 
innspill til handlingsplanen.  

2.2 Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enke ltpersoner eller gruppe, og 
deres pårørende  

2.2.1 Gjennomgang ved NK LMS 

Faktadel:  
Brukere, pasienter og pårørende er ikke en direkte målgruppe for NK LMS. Det eneste som 
er utarbeidet direkte mot brukere er  
• Familieprosjektet 

o Familienettet.(www.Familienettet.no) 
� En nettportal for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne/kronisk 

sykdom 
o Brosjyremateriell ”Søsken i fokus”. (Å vokse opp med en bror eller søster som har 

nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse.) 
o Digitale historier: 

� Film 1: ”Vi. Foreldres erfaringer med samtalegrupper for foreldre med ban 
som har nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom. 

� Film 2: ”Mann til Mann”. Fedres erfaringer med samtalegrupper for fedre 
med barn som har nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom. 

 
Vurderingsdel: NK LMS 
Viser til evalueringen av Familieprosjektet som viser måloppnåelse. Etter oppdrag fra 
Helsedirektoratet er det igangsatt arbeid med valg og etablering av en varig 
driftsorganisasjon for familienettet.no (2009). 
 

2.2.2 Vurdering ved RHFene 
HOD (2008) åpner opp for at nasjonale kompetansesentre ved behov bør kunne drive 
pasientbehandling tilknyttet virksomheten. LMS er ressurs for de kliniske miljøene/ 
avdelingene, med kompetanse på helsepedagogikk, helsepsykologi, brukermedvirkning, 
kursadministrasjon, prosjektledelse med mer. Hovedoppgaven til det lokale LMS er å bistå 
klinikken/ avdelingen i å utvikle og etablere kvalitativt gode opplæringstilbud til pasienter og 
pårørende. Pasient- og pårørendeopplæring er klinikkens ansvar, og tiltakene er en del av 
rehabiliteringen/habiliteringen i et pasientforløp. 
 
NK LMS’ funksjon blir etter vår mening å støtte opp om pasient- og pårørende- opplæringen 
som skjer lokalt og samordne denne. NK LMS kan ikke sammenliknes med et 
medisinskfaglig/diagnosespesifikt kompetansesenter. Ved ”alminnelige” kroniske sykdommer 
må pasienter og pårørende få tilbud om opplæring ved sitt lokale HF. Ved sjeldne diagnoser 
og små pasientgrupper vil den medisinske kompetansen ofte finnes få eller ett sted i landet 
og opplæringen må være et samarbeid mellom medisinsk kompetanse og nærmeste LMS.3  

                                                
3 Et eksempel er et landsdekkende kurs ved binyrebarksvikt som arrangeres ved LMS i Bergen. 
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Samtidig ligger det en fare i at kompetansesenteret ikke har direkte kontakt med 
opplæringsfeltet. Problemstillinger som tas opp og prioriteringer som gjøres nasjonalt, kan 
komme i utakt med hva praksisfeltet anser som sentralt. Derfor blir det særlig viktig for NK 
LMS å samarbeide med regionale og lokale LMS, ikke bare for å kjenne utviklingen i et nytt 
arbeidsfelt i klinisk praksis, men for å kunne arbeide offensivt for feltet. 

 

Familienettet  er en del av Familieprosjektet som er direkte brukerrettet. Flere LMS 
berømmer tiltaket, mens brukerorganisasjonene i en region melder at pasienter og 
pårørende søker på internett på egen diagnose og ofte finner det de trenger på 
brukerorganisasjonenes hjemmesider. Steihaug og Hatling (2008) konkluderer med at 
brukerne ikke kjenner til nettsiden. NK LMS søker nå etter driftorganisasjon som kan 
videreføre nettsiden. Dette kan bli vanskelig uten eksternfinansiering, fordi tilbudet ikke 
inngår i spesialisthelsetjenestens opplæringsansvar.  
 

2.3 Forskning, fag- og metodeutvikling 

2.3.1 Gjennomgang ved NK LMS 

Faktadel: 
NK LMS har delt ut stimuleringsmidler til ulike prosjekter og vært bidragsyter i forhold til 
etablering og videreutvikling av LMS. SINTEF Helse sin evaluering viser at standard metode 
for LMS er godt integrert (Steihaug og Hatling, 2006). Rapporten peker på at det ikke alltid er 
tydelig hvilke verdivalg som er gjort, og hvilke perspektiver som betinger. De etterlyser også 
hvordan LMS kan bistå fagfolk til å bli bedre formidlere. Rapporten anbefaler direkte at NK 
LMS bør ha et nasjonalt ansvar for en (videre) utvikling av felles forståelse, felles språk, 
felles faglig fundament, felles ideologisk forankring og felles metodikk for læring og 
mestringsvirksomheten. 
 
NK LMS finansierte den første nasjonale forskerkonferansen innen pasient og 
pårørendeopplæring i Oslo 24. september 2008. Et delmål for konferansen var å stimulere til 
etablering av et nasjonalt forskernettverk. I etterkant av konferansen ble det satt ned et 
interimstyre med mandat til å jobbe videre med etablering av et nettverk, samt arrangere en 
ny forskerkonferanse 24. september 2009.4  
 
Arbeid innen Forskning og utvikling  
• Læring og mestring ved kronisk sykdom. En forstudie av lærings- og mestringsprosesser 

hos deltakere på læringstilbud på LMS (2008-2011). Hovedprosjektet har to overordnede 
mål: 

1. Å evaluere endringer i form av læring og mestring etter gjennomført kurs ved 
LMS, hos deltakere med kronisk/langvarig helsesvikt 

2. Å utvikle kunnskap om hva som karakteriserer deltakernes læringsprosesser og 
hva som bidrar til at de utvikler helserelaterte kunnskaps – og handlingsrepertoar5 

• Verdier i helsevesenet – familierettet læring. Samarbeid med Senter for Økologisk 
økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø (pågående doktorgradsprogram)6  

• Tema for Vinterseminaret 2009 er utvikling og forskning knyttet til feltets store 
nøkkelbegreper, brukermedvirkning og helsepedagogikk 

                                                
4 Interim styret består av: Christina Foss UiO, Aslak Steinsbekk NTNU, Febe Friberg, UiS, Kari 
Hvinden, Glittreklinikken, Anita Strøm og Anne Margrete Fletre, NK LMS  
5 Prosjektgruppens deltakere har sykepleierbakgrunn, og kompetanse innen utdanning, pedagogikk og 
forskning.  
6 Fritz Nilsen har master i science of business. 
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• Kunnskapssenteret skal oppsummere effekter av gruppebasert opplæring – på tvers av 
diagnoser 

 
Vurderingsdel: NK LMS 
Viser til Strategisk plan under punkt: Forskning og Utvikling (NK LMS 2009b 11-13) som har 
prøvd å ivareta de områder som SINTEF Helse sin evaluering peker på. Det er et behov for 
økt kunnskap i forhold til effekt av den arbeidsmåte som benyttes i forhold til pasient og 
pårørendeopplæring ved LMS.  

 

2.3.2 Vurdering ved de fire RHF 
Fokuset til NK LMS har i de årene det har eksistert vært på nyetableringer av LMS. Det er 
gjort en stor jobb i forhold til dette. Samtidig har der vært, og er, et udekket behov for 
forskning, fag- og metodeutvikling, men det har i liten grad vært faglige ressurser på NK LMS 
til å imøtekomme behovet. Dette gjelder til tross for at Familieprosjektet fikk tildelt 4. mill per 
år i fire år (NK LMS 2009a). 
 
Arbeid innen forskning og utvikling 
Våren -09 er det fremdeles ikke godt nok definert hva som er kunnskapsområdet for 
pasient/pårørende-opplæring. Strategisk plan 2009-2013 (NK LMS 2009b:6,11) nevner 
”pasient- og pårørendefeltet”, og gir i et sitat en generell definisjon av medisinsk og 
helsefaglig forskning. Vi registrerer at de fleste NK LMS har knyttet til seg med pedagogisk 
og forskningskompetanse, har sykepleiefaglig bakgrunn. 
 
Når det gjelder FoU-ansettelser ved NK LMS er ingen av stillingene publisert via LMS-
nettverket. Det fremstår som uklart hvilken kompetanse som søkes og hvilke funksjoner de 
skal dekke. NK LMS ansetter nå en seniorforsker for blant annet å tydeliggjøre ”det 
teoretiske og forskningsmessige fundamentet” (NK LMS 2009c). 
 
NK LMS ga støtte til å arrangere en konferanse for forskere høsten 2008. Forskerne på 
konferansen etablerte selv et eget selvstendig forskernettverk med interimstyre.7 Dette fikk i 
oppgave å legge fram forslag til aktiviteter i nettverk og arrangere ny konferanse. 
Interimstyret skulle samarbeide med NK LMS om dette, forutsatt sammenfallende interesser 
(det har det vært så langt). På neste konferanse (sept -09) blir forskernettverket etablert mer 
formelt. Forskningskonferansen 2008 er omtalt meget positivt av LMSene, både i forhold til 
nettverkskaping og faginnhold.  
 
NK LMS har satt forskning på agendaen, men uten å tydeliggjøre hva som er viktige 
forskningsområder gjennom en forskningsstrategi8. Det har vært lite kontakt mellom NK LMS, 
og lokale/regionale LMS for innspill til viktige områder for forskning. Forskergruppen i Midt-
Norge ikke hatt noe direkte samarbeid med NKLMS vedørende forskning.9 Tvert i mot har de 
opplevd det som om NKLMS på systemnivå ikke har hatt ressurser / interesse for å etablere 
samarbeide eller undersøke hva de gjør.10 
 
Sett fra LMSene oppleves aktivitet som skjer innen FoU som lukket og/eller utydelig. Dette 
gjelder selv for ansatte som er relativt mye i kontakt med NK LMS. Lokale LMS har lite 
kjennskap til forskningen som NK LMS har initiert, likeledes hvorfor gjeldende fagmiljø er 

                                                
7 Kommentar fra medlem i interimstyret i e-post 28.04.09 fra Helse Nord RHF 
8 Dette til tross for at NK LMS’ Referansegruppe (Referat 7.april) allerede i 2005 ga NK LMS i oppdrag 
å utarbeide et forskningsprogram, med medvirkning fra brukere og personer som drifter LMS, i tillegg 
til forskere. 
9 En forsker fra Midt-Norge har arrangert den første forskerkonferansen og ledet interimstyret, men 
dette har ikke vært samarbeid om forskning. 
10 Kommentar i e-post 28.04.09 fra Helse Nord RHF 
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kontaktet fremfor eksempelvis mer kliniske orienterte forskningsmiljøer. Steihaug og Hatling 
(SINTEF 2006) konkluderer også med at mye av forskningen innen opplæringsfeltet i Norge 
skjer og vil skje utenfor NK LMS, særlig i regi av universiteter, høgskoler, sykehus og 
regioner. Det er ukjent hvilke internasjonale forskningsnettverk NK LMS deltar i. Parallelt 
bygger regionene samarbeid med ulike regionale, nasjonale og internasjonale forskingsmiljø.  
 
Samtidig er det en utfordring at eksisterende forskning ikke sammenstilles og bringes ut til 
dem som driver opplæring lokalt. Det er derfor positivt at Kunnskapssenteret har tatt på seg 
oppgaven. Noen LMS opplever at NK LMS på en grei måte har administrert tildeling av 
stimuleringsmidler for forskning og fagutviklingsprosjekter, mens andre ikke deler denne 
oppfatningen. Det er bra at det er etablert et forskningssamarbeid med LMS i Mo i Rana.  
 
Fag- og metodeutvikling   
NK LMS har som tidligere nevnt hatt lite fokus på organisering av opplæringen i sykehuset; 
finansiering, retningslinjer, betydningen av medisinsk forankring, anbefaling av faglige 
standarder, forankring i sykehusets kvalitetssystem, kostnadseffektive (”smarte”) rutiner. I 
SINTEFs rapport om Familieprosjektet (Steihaug, Hatling og Bringanger 2008:63) påpekes 
det at NK LMS står overfor et strategisk valg: 1. økt sentral koordinering eller 2. fortsatt 
utvikling av lokale varianter av LMS som vanskeliggjør nasjonalt fellesskap, prioritering og 
LMS-identitet. Etter vår mening eksisterer det en 3. løsning: Etableringen av gode regionale 
nettverk og formell kontakt med Dialogforum kan bøte på utfordringene som skisseres. 
RHFene bør samarbeide om hvordan den regionale oppbyggingen skal utformes og sikre 
ressurser til det – i dag har regionene svært ulik praksis. 

2.4 Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling  

2.4.1 Gjennomgang ved NK LMS 
 
Faktadel:  
Sammensetning av referansegruppen (beskrevet under pkt. 1.2.) for NK LMS kan bidra til 
kvalitetskontroll.  

• 2008 Evalueringsskjema er utarbeidet til bruk for kvalitetsutvikling av læringstilbud og 
lagt ut på www.mestring.no. Skjemaene er utviklet og testet av en prosjektgruppe 
bestående av forskere ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, Høgskolen i Oslo, 
leder ved LMS, Aker og NK LMS. Skjemaene har vært til vurdering hos lederne ved 
alle LMS i Norge, og revidert på bakgrunn av tilbakemeldinger gitt i denne høringen. 

• Prosjekt Nasjonal kursdatabase som har startet ved LMS i Bergen, vil kunne være et 
nyttig og viktig bidrag i forhold til kvalitetsutvikling av læringstilbud. 

 
Vurderingsdel: NK LMS  
Ansvaret for kvalitetsarbeid innen pasient og pårørendeopplæring er også et ansvar tillagt 
hvert enkelt HF.  
 

2.4. Vurdering ved de fire RHF 
NK LMS skal ikke ha en rolle i å kvalitetssikre aktivitet utført i HFene, men kan ha en rolle i å 
bidra til utvikling av kvalitet. NK LMS har mandat til å anbefale faglige standarder som kan 
ligge til grunn for god praksis, lokale beslutninger og organisering. Gjennom dialog med 
regionale og lokale LMS kan NK LMS bidra til at lokale LMS jobber frem retningslinjer i eget 
kvalitetssystem.  
 
På dette feltet mener vi NK LMS har vært lite synlige. Sentret skulle hatt en sentral plass 
som pådriver for tilpassingen av helseadministrative system som rapporteringssystem for 
opplæring, pasientadministrative system (PAS, EPJ) og kvalitetssystem (EQS). Alle 
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rapportene SINTEF har laget om NK LMS etterlyser kvalitetssikring og felles faglige 
retningslinjer, f.eks. påpeker Steihaug og Hatling (2006) mangel på føringer for 
kursevaluering ved de mange LMSene.  Gjennomgangen under viser at dette er på linje med 
LMSenes erfaringer. NK LMS har utviklet et felles evalueringskjema som ble tilgjengelig 
våren 2009. I mellomtiden har regionene utviklet egne verktøy. Helse Vest har utviklet et 
skjema som bygger på NK LMS’ tidligere forslag, og som kan legges inn i felles, regional 
evalueringsdatabase. Helse Midt har oversatt og testet ut et skjema for måling av effekt av 
pasientopplæring (PAM).11  
 
Rapportering og kvalitetssikring er sentrale stikkord for å sørge for at opplæring av pasienter 
og pårørende blir en integrert aktivitet i avdelingene. Det er behov for å enes om 
kvalitetskriterier og indikatorer for opplæring, og å skaffe dokumentasjon om hvilke tilbud 
som finnes og hvilke som mangler. Det finnes ingen oversikt over læringstilbud lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Det er også pekt på behov for å utvikle felles rutiner for registrering av 
aktivitet, for å spare hvert enkelt LMS for arbeid og gi mulighet for oversikter/rapporter 
(Steihaug og Hatling 2007). SINTEF (Steihaug, Hatling og Bringanger 2008) understreket 
videre behov for faglige retningslinjer for hvordan prosjekttilbud skal utformes, utover krav til 
brukermedvirkning.  
 

Helse Sunnmøre sitt EQS-prosjekt og Helse Bergen sin kursdatabase12 er tiltak rettet mot 
disse behovene. Regionene savner støtte og interesse fra NK LMS for problemstillingene, og 
at de ser behovet for arbeidet. I følge Strategisk plan skal NK LMS ”Initiere utviklingsarbeid 
knyttet til rapportering og aktivitetsregistrering” og ”bidra i arbeidet med etablering av 
kursdatabase for all pasient- og pårørendeopplæring.” (NK LMS 2009b:15). Per i dag er 
finansieringen av prosjektet for en nasjonal kursdatabase ikke sikret.13 
 

Felles retningslinjer for brukerhonorering som de regionale kontaktene tok opp i Dialogforum, 
ga en nasjonal anbefaling til retningslinjer til alle foretak. Dette var et stort og etterlengtet 
fremskritt for brukermedvirkning ved LMSene. Retningslinjene som må vedtas i hvert HF 
sikrer at brukere får dekket sine kostnader ved medvirkning i opplæringsarbeidet ved LMS, 
slik HOD krever (Oppdragdokument 2009). 
 

3.0 Nasjonale behov for tjenester fra NK LMS anno 2 009 

3.1. Oppgaver  
 
Hvilke konkrete oppgaver er det størst behov for at  et nasjonalt kompetansesenter 
ivaretar for landet som helhet gitt dagens situasjo n? 

3.1.1. Vurdering ved NK LMS 
Viser til Nasjonal strategi (2009-2013) som er utarbeidet på bakgrunn av SINTEF Helse sin 
evaluering, mandat for nasjonalt kompetansesenter, innspill fra referansegruppen, fra alle 
LMS og brukerorganisasjoner. Strategiske satsningsområder er 

                                                
11 Steinsbekk, A. 2008: Måling av effekt av pasientopplæring. Tidsskriftet Den Norske Legeforening nr. 
20, 2008; 128: 2316-8. 
12 I 2008 utviklet LMS i Bergen en modell for en kursdatabase for pasient-pårørende-opplæring. 
Databasen er et publiseringsverktøy for å gjøre kurs tilgjengelig for pasienter, pårørende og 
henvisende leger. Videre er den et arbeidsverktøy for LMS/helsepersonell og et 
kvalitetssikringsverktøy for sykehuset og myndigheter. I 2009 prøver regionale LMS kontakter å 
etablere et nasjonalt prosjekt for en nasjonal kursdatabase i samarbeid med NK LMS. 
13 NK LMS har satt som betingelse for å støtte prosjektet med kr 200.000 at alle regionene bidrar med 
det samme. De regionale LMS representantene prøver å skaffe pengene til veie. 
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1. Forskning 
2. Utvikling 
3. Kommunikasjon og kompetansespredning 

Det vil være en forutsetning at de oppgaver som er beskrevet blir gjennomført i løpet av 
denne perioden. Det vil være viktig å fortsette arbeidet med likeverdige opplæringstilbud 
også til personer med minoritetsbakgrunn. Av 60 LMS er det 6 som har tilbud til personer 
med minoritetsbakgrunn. 

3.1.2 Vurdering ved de fire RHF 
NK LMS bør:  

• Utvikle sin rolle som pådriver og rådgiver ovenfor departement, RHF, HF, 
brukerorganisasjoner, forskningsmiljø, universitet og høyskoler m.m. 

o Tydeliggjøre strategier/ rammevilkår/ strukturer/ utviklingsbehov m.v. 
o Arbeide for en økning (og utvidelse) av refusjonstakstene ved opplæring  

• I forbindelse med Samhandlingsreformen tydeliggjøre LMSenes kompetanse innen 
habilitering/rehabilitering, og stimulere utvikling av organisasjonsmodeller hvor 1. og 
2. linjetjenesten samarbeider og funksjonsfordeler opplæring 

• (Skal NK LMS fungere i en slik rolle, må de råd sentret gir nasjonale (og regionale) 
myndigheter være basert på omfattende kompetanse. I dag kan ikke NK LMS fylle 
denne rollen.) 

• Avklare NK LMS’ rolle ovenfor fremtidige LMS i kommunehelsetjenesten. I dag er 
mandatet begrenset til LMS i spesialisthelsetjenesten. 

• Ha hovedfokus på nasjonale kvalitetsregistre, kvalitetssikring og utvikling: 
o Sikre utvikling av en nasjonal kursdatabase 
o Bidra i utvikling av metoder/standarder for læring for helsepersonell til bruk 

på kurs 
o Bidra i utvikling av anbefalte nasjonale standarder for opplæringstiltak, med 

rom for lokale tilpasninger (harmonisering av tilbudene i Norge) 
• Styrke den forskningsbaserte virksomheten, når økt kompetanse innen forskning er 

på plass: 
o Definere kunnskapsfeltet 
o Bidra til utvikling av forskningsstrategier 
o Aktivt jobbe for dedikerte forskningsmidler for arbeidsfeltet  
o Starte eget forskningsarbeid eller stimulere andre til å starte 

 

3.2 Endringsforslag 
 
Basert på evalueringen gjort under mandatets punkt 1: Hva er de viktigste forhold ved 
dagens drift som bør endres for at senteret skal fu ngere best mulig i henhold til HOD´s 
kriterier, og gi et mest mulig likeverdig tilbud ti l aktuelle brukere over hele landet?  

3.2.1 Vurdering ved NK LMS 

• Rekruttering av personer med kompetanse innen forskning som er nødvendig for 
operasjonalisering av planen. NK LMS er pr. dags dato i en rekrutteringsprosess i 
forhold til dette. 

• Fortsette å videreutvikle samarbeidet med LMS-nettverket gjennom de regionale 
LMS-kontaktene, spesielt med tanke på samkjøring av innhold, kvalitet og evaluering 
av opplæringstilbudene.  

3.2.2 Vurdering ved de fire RHF 

• NK LMS må øke sin faglige kompetanse (tverrvitenskapelig). Se punkt 4. 
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• Endre arbeidsform: Man bør legge større vekt på samhandling og dialog med RHF-
ene og LMSene, slik at sentret oppleves som initierende og støttende.  

• Prosjekt må utvikle LMSenes faglige plattform og forankring i sykehusene. 
• NK LMS bør initiere en funksjons- og rollefordeling i dialog med regionale og lokale 

LMS: 
o Samhandling mellom LMS i regionene bør formaliseres via et formelt forum 

(Dialogforum) som binder sammen klinisk praksis og nasjonal overbygning  
o Ressurser som finnes på arbeidsfeltet i landet som helhet bør kartlegges, og 

man bør vurdere hvordan uløste oppgaver kan løses kostnadseffektivt og godt  
o De regionale nettverkene bør overta direkte veiledning og rådgivning for det 

enkelte LMS og overfor sin region 

4.0 Nasjonale behov for oppgaver ved et kompetanses enter i et femårs 
perspektiv – ønsket situasjon i 2014. 

4.1 Behov for kompetansesenter 
Langsiktig behov for et nasjonalt kompetansesenter.  
Kompetansesenterets virksomhet har så langt vært knyttet til en omfattende oppbygging av 
lærings- og mestringssentre ved et stort antall HF, mange av dem med en betydelig 
størrelse. Det er alt etablert regionale kompetansesentre innen læring og mestring i Helse 
Midt-Norge og Helse Nord. I et femårs perspektiv vil denne oppbyggingsfasen være over.  
Derfor ønskes svar på følgende spørsmål:  
 
A1. Har man om ca. fem år fortsatt behov for et kom petansesenter på nasjonalt nivå 
for å ivareta oppgaver for det system av LMS som er  bygget opp nasjonalt?  

4.1.1 Vurdering ved NK LMS 
Vi tror at det fortsatt vil være behov for et nasjonalt kompetansesenter som ivaretar utvikling 
og koordinering av fagfeltet innen pasient og pårørendeopplæring. Samhandling med 
1.linjetjenesten vil være en viktig oppgave fremover. Det vil være en forutsetning at strategisk 
plan er gjennomført og at kompetansesenteret har ansatte med den kompetanse som er 
nødvendig. Kompetansesenteret bør gjennomføre en ny evaluering innen en 5 års periode.   

4.1.2 Vurdering ved de fire RHF 
Det er i dag opprettet et Regionalt nettverkskompetansesenter for Læring og mestring i 
Helse Sør-Øst, og regionale nettverk for LMS i Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest RHF. 
De regionale representantene mener allikevel at det vil være behov for et NK LMS i 2014, 
under forutsetning at sentret finner en god og fornuftig måte å være nasjonal koordinator for 
utvikling av opplæring i spesialisthelsetjenesten. Om NK LMS skal klare dette og kan ta igjen 
lokal og regional utvikling de seinere årene, forutsetter en vesentlig og rask styrking av 
kompetansen. NK LMS sin legitimitet bygger på dette.  
 
A2. Er dette en type kompetansesenter som har gjort  sin oppgave når kompetansen er 
spredt til alle RHF og HF. jf. omtale av dette i in nledningens avsnitt I-4 over?  

4.1.3 Vurdering ved NK LMS 
Nei, NK LMS mener det vil være nødvendig og fruktbart med en nasjonal enhet som sikrer et 
overordnet og komparativt perspektiv. Det vil fortsatt være nødvendig med koordinering, 
samkjøring, videreutvikling og spredning av kompetanse nasjonalt. 

4.1.4 Vurdering ved de fire RHF 
Spesialisthelsetjenesten har lang tradisjon for behandling, forskning og utdanning og har 
sterke fagmiljø knyttet til dette. Det er en langsom prosess å endre fagmiljøenes måte å 
jobbe på innen opplæring. Opplæringsfeltet har et godt stykke igjen før det er befestet som 
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en naturlig del av pasientforløpet. Det samme gjelder oppfattelsen av LMS som en arena 
med høy kompetanse, selv om mye positivt har skjedd.  
 
Samhandlingsreformen og vektlegging av primærhelsetjenestens hovedansvar for opplæring 
utfordrer LMSenes nye forankring i sykehuset. Det vil komme en tydeligere spissing av 
hvilken opplæring som skal ivaretas i spesialisthelsetjenesten. Det er således viktig å få 
utviklet nye organisasjonsmodeller for fordeling av opplæring mellom 1. og 2. linjen. Det er 
derfor et behov for et NK LMS i årene fremover som koordinerer den nasjonale utviklingen av 
opplæring sykehus, etter nye politiske føringer. Det vil videre være behov for et NK LMS som 
fungerer som pådriver for å utvikle dette nye kunnskapsfeltet, som underbygger 
læringsmetoder med forskning og viser hva som er nyttig for våre pasienter, i lang tid 
fremover.  

4.2. Forskning 
I et femårs perspektiv ønskes besvart: 
B1. Vil et kompetansesenter tilsvarende det eksiste rende være en egnet organisasjon 
(kompetanse, tilgang til pasienter/brukere) for å d rive forskning i egen regi?  

4.2.1 Vurdering ved NK LMS 
NK LMS har som oppgave å initiere forskning, delta i eksisterende nasjonale og 
internasjonale nettverk, være pådrivere og spre informasjon om teori og forskning, jamfør 
Strategisk plan 2009-2013 (NK LMS 2009b). Først må kompetanse på plass, så vil 
gjennomføring av strategisk plan vise hvorvidt det vil være hensiktsmessig å bygge opp et 
eget forskningsmiljø. 
Spørsmålet ble diskutert i forbindelse med utarbeidelse av strategisk plan, tilbakemeldingene 
i den forbindelse var at det først og fremst vil være viktig å bygge opp og samordne 
kompetanse og delta i eksisterende nasjonale nettverk, tydeliggjøre det teoretiske og 
forskningsmessige fundamentet og etablere et eget nasjonalt nettverk og stimulere nettverk 
og brukerorganisasjoner til deltagelse i forskning.  

4.2.2 Vurdering ved de fire RHF 
Det er stor enighet om at slik NK LMS fremstår i dag er ikke senteret egnet til å drive 
forskning i egen regi eller initiere forskning på grunn av manglende forskningskompetanse.  
 
B2. Er senteret egnet til å koordinere forskning?   

4.2.3 Vurdering ved NK LMS 
Vi mener å være egnet til å koordinere forskning innen feltet pasient og pårørendeopplæring. 
Dette avhenger av at det er ansatte med den kompetanse som er nødvendig for å ivareta 
oppgaven. Senteret har i dag en ansatt som er PhD-kandidat og er i en rekrutteringsprosess 
for å knytte til seg flere personer med forskerkompetanse innen feltet. Pasienters erfaringer, 
medvirkning og empowerment er alle sider av ideologier, som LMS også er en del av. Kritisk 
forskning som også fremmer refleksjon over eksisterende praksiser og som derved kan gi 
grunnlag for utvikling og forbedringer av praksis er en viktig oppgave. Det er en stor mangel 
på forskning med nasjonalt omfang som kan generere data som gjør det mulig å trekke 
slutninger på dette området. 

4.2.4 Vurdering ved de fire RHF 
NK LMS bør i sterkere grad bygge sin aktivitet rundt rollen som pådriver for et nasjonalt 
forskingsmiljø som har forankring i de ulike regionene. NK LMS bør i samarbeid med 
praksisfeltet og de akademiske fagmiljøer utvikle forskningsstrategier og utvikle 
forskernettverk. Senteret bør knytte til seg studenter på master- og doktorgradsnivå. Dette 
krever kompetanse og ressurser utover hva NK LMS har hatt til nå.  
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B 3. Finnes det i LMS systemet nasjonalt (evt. ved universitet og høyskoler) i Norge 
personer eller miljø som er kompetente og ønsker å forske innenfor det aktuelle felt, 
og har behov for en koordinering av sin aktivitet v ed et nasjonalt senter?  

4.2.5 Vurdering ved NK LMS 
Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra forskningsmiljøer og forskere er det et ønske om og 
behov for koordinering og drifting av et nasjonalt forskernettverk innen dette feltet. Med 
bakgrunn i dette blir det, som tidligere nevnt, arrangert en forskerkonferanse 24. september 
2009 for forskere innen feltet pasient og pårørendeopplæring. 

4.2.6 Vurdering ved de fire RHF 
Midt-Norge (NTNU og Helse Sunnmøre) driver i dag forskning innenfor opplæringsfeltet. De 
har ikke behov for koordinering av aktiviteten ved et nasjonalt senter, men et samarbeid. NK 
LMS bør bygge infrastruktur; herunder arbeide overfor Forskningsråd, departement og 
direktorat for å knytte midler inn mot feltet. Dette krever høy forskningsfaglig kompetanse og 
forskningspolitisk forståelse. 
 
B.4 Finnes det alternative måter å organisere forsk ning innenfor fagområdet læring og 
mestring?  

4.2.7 Vurdering ved NK LMS 
I tilfelle må de ulike miljøene som er aktive innen forskning, samkjøres og utarbeide en felles 
plattform og strategi for den forskning som vil være aktuell innen pasient og 
pårørendeopplæring. NK LMS ser det viktig å være tilknyttet de helsefaglige 
forskningsmiljøene ved Oslo universitetsykehus HF, Aker, Ullevål, Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet. 

4.2.8 Vurdering ved de fire RHF 
Det må kartlegges hvor kompetansen finnes pr. i dag, og effektivt nyttiggjøre seg denne via 
forskningsstrategier og forskernettverk. En modell kan være å gi RHFene større innflytelse 
og initiere forskningsmiljøer flere steder i Norge. Nasjonale og internasjonale møteplasser 
kan skapes gjennom samarbeid mellom regionene og de ulike regionale miljøene. Det er i 
det hele tatt behov for å tenke mer offensivt. NK LMS’ stimuleringsmidler må gjerne brukes 
på å få frem gode forskningssøknader slik at disse kan oppfylle kravene som stilles for å få 
forskningsmidler fra RHFene og andre finansieringskilder.  
 
Det vil styrke LMSenes posisjon som lokale læringsarenaer at forskningen knyttes opp mot 
lokale kliniske miljøs forskning. Det er de kliniske avdelingene som må tildele allerede 
knappe personalressurser til arbeidet og inkludere lokale opplæringstilbud i pasientforløpet. 
Oppdragsdokumentet og øremerkede midler kan stimulere fagmiljøene til samarbeid om 
forskning på resultat av tilbudene. 
 
Et forskningsmiljø ved NK LMS som skal understøtte et nytt arbeidsfelts oppbygning i 
sykehus (gruppebasert opplæring med brukermedvirkning) bør være tverrfaglig.  Det er 
vesentlig med kompetanse om sykehus og ledelse, medisin og helsefag, pedagogikk og 
andre relevante samfunnsfag.  
 

5.0 Andre forhold 
Her omtales i fritekst det som arbeidsgruppen mener er viktig i forhold til hovedformålet med 
rapporten, og som ikke er dekket under punktene over. 
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5.1 Vurdering ved NK LMS 
Liv Hopen etablerte NK LMS i år 2000. Hun sluttet som leder 28.02.06. Lokalt LMS på Aker 
og NK LMS var på den tiden samlokalisert.  Ny leder for NK LMS ble ansatt november 2005. 
SINTEF Helse sin evaluering av NK LMS ble lagt frem i mars 2006 (Steihaug og Hatling 
2006). Evalueringen viste til flere nødvendige forbedringspunkter og retninger for det videre 
arbeidet ved NK LMS. 
 
De påfølgende to årene var det store interne samarbeidsproblemer ved NK LMS som tok 
mye tid, energi og fokus bort fra gjennomføringen av senterets oppgaver. NK LMS flyttet i 
juni 2007 ut fra samlokaliseringen med det lokale LMS på Aker og inn i egne lokaler, slik som 
anbefalt i SINTEF Helse sin evaluering. 
  
Ny leder for senteret ble ansatt 01.10.07. Betydelig oppryddingsarbeid var påkrevd, i tillegg til 
iverksetting av arbeidet med strategisk plan, samt utskiftning og rekruttering av ansatte med 
kompetanse som var nødvendig i forhold til de oppgaver som NK LMS skulle ivareta. 
Nødvendig oppryddingsarbeid har medført at NK LMS først nå operasjonaliserer strategisk 
plan og setter i verk anbefalinger fra SINTEF Helse sin evaluering.  
 

5.2. Vurdering ved de fire RHF 
Turnover ved kompetansesenteret har vært høy, og det kan stilles spørsmål ved om 
kompetansebehovet er tilstrekkelig dekket gjennom ansettelsene. Vi mener dette har 
påvirket ”merkevaren LMS”, renomméet og forventningene til NK LMS negativt.  
 
Navnet 
Det er viktig for NK LMS å tydeliggjøre at de er et landsdekkende kompetansesenter som 
jobber overordnet. Et senters navn bør gjenspeile hvilket arbeidsfelt det har. NK LMS skal 
ikke være et Nasjonalt Kompetansesenter for lærings og mestringssentrene,- men for 
arbeidsfeltet. Navneskifte bør derfor vurderes.   

• Alternativ 1: NK LM – Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring. 
Innvendingen mot dette alternativet er at det fremhever et pasient/bruker-perspektiv, og ikke 
den organisatoriske og pedagogiske kunnskapen ved arbeidet.  
 

• Alternativ 2: NKOPP - Nasjonalt Kompetansesenter for opplæring av pasienter og 
pårørende.  

Dette svarer til hvordan arbeidsområdet betegnes i Spesialisthelsetjenesteloven - opplæring 
av pasienter og pårørende (OPP). Arbeidsområdet er sykehusets og oppgaven er opplæring, 
i tillegg til pasient og pårørende-perspektivet.  

 
Da Kompetansesenteret drøftet navneendring med HOD tidligere i år, fikk de anbefalt at 
navnet inneholdt ”LMS”. Dette er et kjent begrep innen helsevesenet. Vi mener likevel at et 
navneskifte vil tydeliggjøre kompetansesenterets tilknytning til spesialisthelsetjenesten og 
dets overordnete rolle for arbeidsfeltet. 
 

Konklusjon 
Senteret bør videreføres under forutsetning av at det finner en god arbeidsform som nasjonal 
koordinator for utvikling av opplæring i spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter en vesentlig 
styrking av kompetansen. Det bør raskest mulig initieres en endring i lys av de momenter 
som har kommet frem i denne gjennomgangen. HOD bør trekkes med i den videre 
prosessen. 
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Vedlegg 

1. Nærmere omtale av prosjektene 
Familieprosjektet   
Familieprosjektet ble etablert med utgangspunkt i ”den infrastruktur som er etablert gjennom 
LMS ene” (Prosjektbeskrivelse 2005, ref. i Steihaug, Hatling og Bringanger 2008). Mange 
LMS har utviklet familierettede tilbud som en følge av satsingen. I tillegg til tildeling av 
stimuleringsmidlene har nettverksbygging åpnet dører for samarbeid i sykehus og 
primærhelsetjenesten. Flere lokale LMS er fornøyde med prosjektet.  
 
Familieprosjektet vektla å være et lavterskeltilbud (Steihaug et al, 2008). Blant annet ble det 
ikke alltid stilt krav til henvisning fra lege for å delta på tilbudene eller krav om medisinsk 
ansvarlig for tilbudet. Uten henvisning får ikke sykehuset ISF-refusjon. Dette førte til at flere 
tilbud falt bort da eksternfinansieringen opphørte og fordi tilbudene ikke var forankret i 
barneavdelingenes pasientforløp (ibid).  
 
Smil-prosjektet  
Smil-prosjektet har som et av sine mål ”å utvikle nasjonale redskap for drift av gruppetilbud til 
barn og psykisk syke”. Enkelte lokale LMS er positive til prosjektet. I likhet med 
Familieprosjektet satser NK LMS også her til dels på ”lavterskeltilbud”(NK LMS 2009d). Til 
sammenligning stiller LMS Valen, Helse Fonna i dag krav om at barna har tilknytning til 
spesialisthelsetjenesten enten gjennom egen henvisning eller ved at foreldrene er henvist. I 
Helse Fonna blir Smil-prosjektets målgruppe ivaretatt i kommunehelsetjenesten. Også andre 
regioner har stilt spørsmål ved bruken av ressurser i dette prosjektet. Prosjektets mål er 
ambisiøst og flere aktører innen spesialisthelsetjenesten i Norge gjør liknende arbeid.14 Det 
hadde vært ønskelig at NK LMS hadde utlyst og etablert prosjektet i samarbeid med et 
etablert LMS i sykehus og brukte ressurser på å styrke dette. 

Opplæring til minoritetsspråklige familier  
I følge Mestring.no har flere ansatte ved NK LMS opplæring til minoritetsspråklige familier 
som sitt arbeidsfelt. NK LMS’ arbeid med denne målgruppen er viktig for familiene det 
gjelder, men har størst betydning for LMS i Oslo-området på grunn av konsentrasjonen av 
minoritetsspråklige (Tøyen-Grønland) (Steihaug 2009). Andre regioner har færre antall 
fremmedspråklige og flere mindre grupper og klarer derfor ikke å etablere gruppetilbud. 
Disse familienes behov for opplæring må derfor bli ivaretatt ved tolk i et en-til-en forhold på 
poliklinikkene og/eller i små grupper knyttet til kommune/primærhelsetjenesten.  Vi tillater oss 
derfor spørsmål om prosjektet har nasjonal relevans. Vi støtter forslaget i SINTEFs 
evalueringsrapport (ibid.) om å integrere opplæring til minoritetsspråklige familier bedre i 
eksisterende helsetjeneste, for eksempel ved barneavdelingen ved Ullevål sykehus  
 
ReSonare  
Mange LMS har ovenfor NK LMS kritisert ReSonares opplæringsmodell som prosjektet 
implementerer. Modellen pålegger både LMS og lokale Høresentraler oppgaver de verken 
kan eller skal håndtere. Flere LMS har utviklet gode informasjonstilbud til personer med 
hørselshemming uavhengig av ReSonareprosjektet, men i sambeid med lokale aktører i og 
utenfor sykehus. Mandatet til ReESonareprosjektet ved NK LMS er å utvikle manglende 
informasjonstilbud til hørselshemmede i Oslo-regionen. Ressursene og tiltaket hører etter vår 
mening hjemme ved et lokalt LMS (Aker).   
 

                                                
14 Dette gjelder blant annet lokale LMS, ”Barns beste”, ”Voksne for barn” og Regnbueprogrammet i 
Helse Sør-Øst.  Statlige organ som BUFetat tilbyr også midler og kompetansepakker for gruppeledere 
i spesialisthelsetjenesten, kommunene, helsesøstre og familierettledere innen psykisk helsetjeneste. 
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2. Liste over LMSene i Norge som har vært involvert i gjennomgangen 
 
Helse Nord RHF:  

• LMS Mosjøen, Helgelandssykehuset HF 
• LMS Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF (vakant stilling)  
• LMS Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF 
• LMS Bodø, Nordlandssykehuset HF  
• LMS Lofoten, Nordlandssykehuset HF  
• LMS Stokmarknes, Nordlandssykehuset HF  
• LMS Narvik, Universitetssykehuset Nord Norge HF 
• LMS Harstad, Universitetssykehuset Nord Norge HF 
• LMS Tromsø, Universitetssykehuset Nord Norge HF 
• LMS Hammerfest, Helse Finnmark HF 
• LMS Kirkenes, Helse Finnmark HF 

 
Regionalt LMS nettverk ledes LMS Stokmarknes, Nordlandssykehuset HF 
 
Helse Midt RHF:  

� LMS Helse Sunnmøre 
• LMS Nordmøre og Romsdal, Kristiansund sykehus 
• LMS Rusforetaket 
• LMS Helse Nord Trøndelag 

o Sykehuset Levanger  
o Sykehuset Namsos 

• LMS St. Olavs Hospital 
o LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, koordinerende enhet St.O H 

� St. Olavs Hospital, Trondheim 
� St. Olavs Hospital, Orkdal Sjukehus 

o LMS Barne- og ungdomsklinikken  
o LMS Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk 
o LMS Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 
o LMS Tiller Distriktspsykiatriske Senter 
o LMS Trondsletten Habiliteringssenter 

 
Regionalt LMS nettverk ledes LMS i Helse Sunnmøre 
 
Helse Vest RHF:    

• LMS i Bergen, Helse Bergen & Haraldsplass Diakonale Sykehus 
• LMS Voss, Avdeling Voss Sjukehus, Helse Bergen 
• LMS Valen, Klinikk Psykisk helsevern, Helse Fonna 
• LMS Førde, Førde Sentralsjukehus, Helse Førde 
• LMS Stavanger, Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger 
• LMS Haugesund, Haugesund Sjukehus, Helse Fonna 
• LMS Barn, Haugesund Sjukehus, Helse Fonna 
• LMS Odda, Odda Sjukehus, Helse Fonna 
• LMS Egersund, Dalane distriktsmedisinske senter (DMS), Helse Stavanger 
• LMS Jæren DPS, Kløverinstitusjon, NKS  

 
Regionalt LMS nettverk ledes av LMS i Bergen 
 
Helse Sør-Øst RHF 

• LMS Akershus universitetssykehus  
• LMS Betonien hospital  
• LMS Blefjell sykehus  
• LMS Diakonhjemmet Sykehuset  
• http://avd.rikshospitalet.no/bns/default.asp?pageID=45LMS Glittreklinikken 

http://www.ringerike-



 24 

sykehus.no/?M=PV&folderid=20&PHPSESSID=18a1e197bcc0f5759de03b3f7f4a6b4
a 

• LMS Lovisenberg Diakonale Sykehus 
http://www.sandefjord.kommune.no/Symfoni/tjeneste.nsf/.vieShowWeb/3C84E7974C
6169A4C1256F1D00292046?Open 

• LMS Psykiatrien i Vestfold  
• LMS Oslo universitetssykehus HF, Aker  
• LMS Oslo universitetssykehus HF, Ullevål  (Læresenteret)  
• LMS-barn Oslo universitetssykehus HF, Ullevål  
• LMS Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet-Radiumhospitalet 

http://www.helsedialog.no/Laring_og_mestring_LMS/Larings-
og_mestringssentra/Kontaktinformasjon_LMS/?module=Articles;action=Article.public
Show;ID=412; 

• LMS Revmatismesykehuset  
• LMS Ringerike sykehus  
• LMS Røysumtunet  
• LMS Sandefjord kommune  
• LMS Sunnaas sykehus  
• LMS Sykehuset Asker og Bærum  
• LMS Sykehuset Buskerud  
• LMS Sykehuset i Vestfold  
• LMS Sykehuset Innlandet  
• LMS Sykehuset Telemark  
• LMS Martina Hansens Hospital   
• LMS Sørlandet sykehus 

 
Regionalt Nettverkskompetansesenter for LMS er lokalisert ved SSHF i Kristiansand, og medarbeidere 
i Sandefjord og Sogndalen kommune. 

 



 

Til punkt 5.2 - Dissens fra Nasjonalt kompetansesenter for 
læring og mestring 
 
NK LMS er uenig i konklusjon under punkt 5.2 
 
Følgende alternativ foreslås: 
Senteret videreføres under forutsetning av at strategisk plan 2009-2013 blir operasjonalisert. 
Senteret har fått tilført økt kompetanse det siste året. Innspill og kommentarer i denne 
gjennomgangen som ikke allerede er tatt med i strategisk plan bør drøftes med 
referansegruppen og vurdere hvordan det kan tas med i det videre arbeidet. 
 
Begrunnelse: 
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring har utarbeidet en strategisk plan for 2009-
2013 
Planen er utarbeidet med utgangspunkt i rundskriv fra Helsedepartementet, 1-19/2003 om 
høyspesialiserte tjenester og Steihaug, S Hatling T (2006) Evaluering av nasjonalt 
kompetansesenter for læring og mestring.  
Prosessen i forhold til denne har vært grundig, ved samarbeid med referansegruppen, seminar, 
videokonferanse, muntlige og skriftlige innspill fra alle 60 LMS og brukerorganisasjoner, 
SAFO og FFO.  
Planen er forankret i referansegruppen og ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, Aker. 
Totalt ble det brukt 9 mnd på denne prosessen og dokumentet ble godkjent november 2008. 
Det utarbeides handlingsplaner for hvert år i forhold til operasjonalisering av planen. 
Handlingsplanene forankres i referansegruppen og ledelsen ved Oslo universitetssykehus, HF, 
Aker 
Nasjonalt kompetansesenter har fått tilført økt kompetanse ved at de fleste har utdanning på 
masternivå/ hovedfag og dekker et bredt fagfelt innenfor pedagogikk, sosialantropologi, 
fysioterapi, ergoterapi, økonomi, markedsføring, sykepleie, helsefag, sykepleievitenskap, 
kommunikasjon og helseadministrasjon, en er PhD kandidat og seniorforsker 20 % fra UIO.   
 



Nasjonale tjenester                                                                                                                 
 
                                                                                                                   Bergen 10.05.09 
 
 
 
Vedlagt følger rapport fra arbeidsgruppen vedrørende Kompetansesenteret for sammensatte 
lidelser (NKSL).  
 
Det har vært et krevende prosess og arbeidsgruppen måtte be om en ukes utvidet frist. I 
utgangspunkt synes det prinsipielt vanskelig at en fra enheten som skal evalueres sitter i 
arbeidsgruppen. Flertallet i arbeidsgruppen (Tore Jensen, Elena Kvan og Rae Frances Bell) 
fant det hensiktsmessig å møtes og skrive en rapport sammen. Leder i NKSL Petter 
Borchgrevink fikk deretter mulighet til å tilføye egne kommentarer.  
 
Vedr. Petter Borchgrevinks kommentar til siste punktet om søknad fra Helse Midt-
Norge om landsfunksjon for sammensatte lidelser (smertelidelser): I et brev fra 
Prosjektsekretariatet for nasjonale tjenester datert 15. april ble arbeidsgruppen anmodet om å 
kommentere dette i et avsluttende punkt.  I mail til arbeidsgruppen datert samme dag skrev 
Petter Borchgrevink følgende:  
 
”Mens vi snakket i dag kom en ny henvendelse til oss om søknaden fra Helse Midt-Norge om 
landsfunksjon for sammensatte lidelser. Jeg fikk ikke åpnet det ene vedlegget, men vil allerede 
nå informere dere om at jeg vil ta kontakt med avsender i morgen. Det gjorde jeg også da 
avsender sendte den forrige forespørselen. Jeg ble da bedt, i alle fall inntil videre, om kun å 
konsentrere meg om det eksisterende NKSL og ikke trekke inn den omtalte søknaden.”  
 
I mail til arbeidsgruppen datert 22. april skrev han følgende: 
 
Jeg har snakket med flere, nå sist sykehusavd. i Helsedirektoratet, om  
den korte, summariske behandlingen prosjektsekretariatet har gitt nedenfor omtalte søknad. 
Uten å gjengi for mye av synspunktene, er det vel nok å si i denne omgangen at vår 
arbeidsgruppe ikke skal tillegges denne vurderingen.” 
 
Øvrige medlemmer i gruppen har allikevel oppfattet det slik at det var ønskelig med en 
vurdering av søknaden. Derfor er prosjektsekretariatets vurdering av søknaden kommentert i 
siste punktet i rapporten. NKSL’s leder fikk anledning til å diskutere dette punktet når 
rapporten ble diskutert i telefonmøte 5. mai. Han hadde mange innspill på møtet, men nevnte 
ikke dette punktet. 
 
Leder i NKSL har flere ganger uttrykt sterk misnøye med undertegnede som leder for 
arbeidsgruppen. Dette til orientering. 
 
MVH 
 
Rae Frances Bell                                                                 
Leder i arbeidsgruppen 

sler
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Arbeidsgruppens rapport om Nasjonalt kompetansesenter 
for sammensatte lidelser (NKSL) 

 
Der hvor det fremkommer beskrivelse av aktivitet ved NKSL er dette basert på 
opplysninger fra leder ved NKSL Petter Borchgrevink. 
 
Med arbeidsgruppen menes her leder Rae Bell (Helse Vest), Tore Jensen (Helse 
Nord) og Elena Kvan (Helse Sør-Øst). Petter Borchgrevink (leder av NKSL (Helse 
Midt-Norge) og arbeidsgruppens fjerde medlem) har deltatt i telefonmøter og 
vedlegger egne kommentarer der han mener det er nødvendig, angitt med PB og 
skrevet i kursiv.  
  
Det er i tillegg innhentet synspunkter fra enkelte aktører i de øvrige helseregioner 
bortsett fra Helse Midt-Norge. Disse synspunktene er også tatt med i betraktning når 
arbeidsgruppen har foretatt sin vurdering.  
 
 
1. Avgrensing av de aktuelle målgrupper for kompetansesenteret. 
Begrepet sammensatte lidelser er uklart og kan rent språklig inkludere svært mange 
tilstander og kombinasjoner av tilstander. Det er derfor behov for å klargjøre 
begrepet. 
Er de pasientgrupper som sammen utgjør de endelig målgrupper for 
kompetansesenteret klart definert?  
Begrepet sammensatte lidelser har ved NKSL blitt definert som pasienter med 
psykosomatisk sykdom eller somatoform lidelse med betydelig funksjonssvikt og et 
komplekst symptombilde eller lidelser med betydelig somatiske symptomer der bio-
psyko-sosiale faktorer er spesielt tett vevet sammen og der ingen anerkjent diagnose 
fullt ut kan forklare symptomene. Denne definisjonen av pasientgruppen er særegen 
for NKSL. NKSL nevner to eksempler på sammensatte lidelser og det er smertefulle 
generaliserte muskellidelser og kronisk utmattelsessyndrom. Det har ikke vært mulig 
for arbeidsgruppen å avgrense målgruppen mer presist. 
 
PB: Jeg har flere ganger bedt om at den offisielle definisjonen fra vår hjemmeside og 
fra en artikkel som er akseptert i legetidsskriftet, blir benyttet: ” Begrepet  
sammensatte lidelser omfatter tilstander med betydelige somatiske symptomer der 
biopsykososiale faktorer er spesielt tett vevet sammen og der ingen anerkjent 
diagnose fullt ut kan forklare symptomene.” Grunnen til dette er at avgrensningen 
blir enda vanskeligere med en definisjon som også trekker inn enda mer uklare 
begrep som psykosomatisk sykdom og somatoform lidelse, som har en rekke ulike 
definisjoner. 
 
Finnes det ”gråsoner” i forhold til hvem som inngår i målgruppene? 
Ja, se over 
 
Er det større pasientgrupper som rent språklig kan falle inn under begrepet 
”sammensatte lidelser”, men som ikke inngår i senterets målgrupper? 
Vanskelig å besvare 
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PB: Det gjelder særlig pasienter med multimorbiditet. Spesielt har det blitt brukt om 
pasientermed både stoffmisbruk og psykiatrisk sykdom.     
Hvordan bør de aktuelle pasientgrupper defineres best mulig for å sikre klarhet for 
utenforstående i forhold til hvem som er kompetansesenterets målgrupper? 
Begrepsdefinisjonen av sammensatte lidelser har sitt opphav ved NKSL. 
Arbeidsgruppen mangler ytre referanser og kan ikke avklare dette ytterligere. Se over.  
 
PB: Den omtalte artikkelen i språkspalten i legetidsskriftet utdyper målgruppen. 
Begrepet er dessuten beskrevet og definert i NOU 2000: 27.   
 
2. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt 
kompetansesenter de siste tre år i forhold til:  
 
NB: NKSL har vært definert som en del av en større enhet Avdeling for smerte og 
sammensatte lidelser, St. Olavs Hospital, samt har hatt tett samarbeid med 
Forskningsgruppe smerte og palliasjon, NTNU og Seksjon lindrende behandling ved 
St. Olavs Hospital. Samlet kursaktivitet og forskningspublikasjoner har derfor vært 
samrapportert. 
 
PB: Oversikten over NKSL sine publikasjoner inklusive artikler fra de som er 
tilknyttet NKSL, er ikke samrapportert med artiklene fra Forskningsgruppe: smerte og 
palliasjon og Seksjon lindrende behandling. 
 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Opplæring (kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, individuell 
veiledning/rådgiving). 
Beskrivelse av aktivitet: 
Kurs: 
Når det gjelder kurs, har NKSL sammen med Seksjon lindrende behandling, St. Olavs 
hospital, siden 2001 hatt årlige kurskataloger og arrangert ca. 20 kurs pr. år. Dessuten 
de siste tre år ca. 14 møter i serien ”Forum for sammensatte lidelser/psykosomatikk” 
og 12 møter i serien ”Tverretatlig forum for avklaring av sammensatte trygdesaker” 
som arrangeres sammen med NAV Sør-Trøndelag.  
Ca. 17 av ovennevnte kurs har helt eller delvis hatt fokus på sammensatte 
smertelidelser og kronisk utmattelsessyndrom.  Fire kurs har dreid seg om 
sammensatt lidelse/psykosomatikk og har vært landsomfattende.  
 
Hospitering: 
NKSL har hatt noe hospiteringsaktivitet de siste tre år. 
 
Artikler: 
Arbeidsgruppen har mottatt en liste med 35 publikasjoner for de siste 3 år. 
  
Lærebøker/kapittel: 
Tore C. Stiles, red: Lidelsesspesifikk kognitiv atferdsterapi. Tano forlag 2007. 
Kaasa, Stein; Borchgrevink, Petter Chr. Smerteanalyse og diagnostikk. I: Palliasjon 
Nordisk lærebok. Oslo: Gyldendal Akademisk 2007. ISBN 978-82-05-35181-3.  
 
Faglige retningslinjer: 
NKSL har vært representert i følgende nasjonale samarbeid: 
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Utarbeidelse av norsk smerteforenings minimumsevalueringsskjema. NOSF-MISS 
som brukes som evalueringsskjema av en rekke smerteklinikker i landet. 
Fredheims arbeid: Validation and comparison of the health-related instruments 
EORTC QLQ-C30 and SF-36 in assessment of patients with chronic non-malignant 
pain. J Pain Symptom Manage 2007 inngår som referanse. 
SLVs terapianbefaling. Bruk av opioider ved behandling av langvarige, non-maligne 
smertetilstander 2008. Tre publikasjoner på listen til NKSL er angitt som nyttig 
materiale for utarbeidelse av dette dokumentet. 
Prioriteringsveileder for smertetilstander (Sosial og helse dir).  
 
Individuell veiledning/rådgiving: 
I følge leder Petter Borchgrevink har NKSL ikke prioritert dette. 
 
Arbeidsgruppens vurdering: 
Kursvirksomhet: 
Arbeidsgruppen mener NKSL har vært delaktig i å arrangere mange og relevante 
kurs. Hele fire kurs har vært landsdekkende.   
 
Hospitering: 
NKSL har hatt noe hospiteringsaktivitet de siste tre år, men det fremstår som uklart 
hvorvidt hospitantene har besøkt den kliniske delen av Avdeling for smerte og 
sammensatte lidelser eller ved NKSL. 
 
Artikler: 
Det er tydelig at NKSL og deres samarbeidspartnere er svært aktive i forhold til 
forskning. På grunn av problemer med operasjonalisering av begrepet sammensatte 
lidelser så er det følgelig også vanskelig å definere grad av relevans vedrørende 
forskningsfokus for publikasjonslisten. 
Temaene i listen er spredt og noen artikler synes åpenbart ikke relevant, eksempelvis: 
Moksnes K, et al: Early pharmacokinetics of nasal fentanyl: is there a significant 
arterio-venous difference? Eur J Clin Pharmacol. 2008.  
Egeland J, et al: Norwegian norms and factor-structure of phonemic and semantic 
word list. Clin Neuropsychol. 2006;20:716-28. 
Dale O, et al: Serum and cerebrospinal fluid morphine pharmacokinetics after single 
doses of intravenous and intramuscular morphine after hip replacement surgery. Eur J 
Clin Pharm 2007.  
 
Dersom fibromyalgi kan defineres som sammensatt lidelse er følgende artikler meget 
relevant for målgrupppen:  
Landmark T, Stiles TC, Fors EA, Holen A, Borchgrevink PC: Defense mechanisms in 
patients with fibromyalgia and major depressive disorder. Eu. J. Psychiat 2008; 22: 
185-193. 

Nordahl HM, Stiles TC: Personality styles in patients with fibromyalgia, major 
depression and healthy controls. Ann Gen Psychiatry. 2007;.6:9. 

PB: Det er overraskende at arbeidsgruppen til og med tar så mange forbehold med 
tanke på relevans. For å nevne et annet eksempel på arbeider som bør være relevante 
uansett ståsted, er Olav Fredheims phd fra 2007, der det er et sentralt tema i flere av 
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artiklene og sammendraget å se på ulikheter mellom  forskjellige typer kronisk 
smerte.   
 
Så vidt arbeidsgruppen kan se er det kun få artikler hvor faglig tilhørighet til NKSL er 
angitt i artiklene. Leder for NKSL har forklart at dette henger sammen med at NKSL 
inntil nylig har valgt å publisere under annen tilhørighet for sine publikasjoner. 
 
Lærebøker/kapittel: 
Disse er inkludert i publikasjonslisten, men arbeidsgruppen er usikker på om grad av 
relevans for målgruppen. 
 
 
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 
Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
nettside), individuell veiledning/rådgiving. 
NKSL har arbeidet lite planmessig med dette. 
 
 
C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 
Beskrivelse av aktivitet: 
NKSL samarbeider med HUNT (Helseundersøkelsene i Nord Trøndelag) 
SmerteHUNT: 4825 personer i Levanger og Verdal svarte to måneder etter at de 
deltok i Helseundersøkelse Nord-Trøndelag 3 (HUNT3) på et spørreskjema om 
smertekarakteristika, fysisk aktivitet, mental helse og endringer i helsetilstanden for 
øvrig.  
 
Reseptregisterstudier: Tre reseptregisterstudier om opioider er publisert i et samarbeid 
mellom NKSL og Folkehelseinstituttet.  
Registerkoblingsstudier: Farmasøyt Anna Moroz, som har 20% forskerstilling, har 
begynt å forberede koblingen av HUNT 3 og reseptregisteret.  
 
Kodein-bruk: Nevropsykologiske konsekvenser, prestasjoner i bilsimulator og 
avvenning. Ålesund sykehus.   
Bruk av dihydrokodein (dhc) som depotpreparat vs. dhc som kortvirkende ved behov.  
    
Bruk av opioider ved behandling av kronisk ikke kreftrelatert smerte. En 
spørreundersøkelse ved apotekene i Tromsø Institutt for Farmasi, Universitetet i 
Tromsø. Det er NKSL sitt initiativ, men studien drives hovedsakelig i Tromsø. 
 
Evaluering av arbeidsrettet rehabilitering på Hysnes helsefort av pasienter med 
sammensatte lidelser. En femårs studie som planlegges nå, og som blir ledet av 
NKSLs fysioterapeut som post. doc. prosjekt.   
Sammenligningsstudie av kroniske smertepasienter og CFS/ME med hensyn til bl. 
livskvalitet, kondisjon og kognitiv funksjon.  
Randomisert studie av 1000 konsekutive pasienter med kroniske smerter der 500 får 
fastlegen med i telefonisk planleggingsmøte etter tverrfaglig undersøkelse samt etter 
avsluttet prøvebehandling.  
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Kognitiv terapi av CFS/ME-pasienter. Samarbeidsprosjekt med professor Trudie 
Chalder. 
 
Arbeidsgruppens vurdering: 
NKSL har beskrevet flere interessante samarbeidsprosjekter som omhandler klinisk 
bruk av opioider. Arbeidsgruppen er usikker på i hvor stor grad disse er relevante i 
forhold til målgruppen. Ovennevnte studie vedrørende kognitiv terapi av CFS/ME-
pasienter i samarbeid med professor Trudie Chalder synes meget aktuelt for 
målgruppen. 
  
PB: Det er et sentralt tema i alle de pågående smerte- og opioidstudiene å undersøke 
om det er forskjeller mellom pasienter med kroniske smerter med sikker årsak og 
pasienter med usikker utløsende årsak. 
 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 
Beskrivelse av aktivitet: 
Norsk smerteforenings minimumsspørreskjema er et landsomfattende prosjekt. 
 
Arbeidsgruppens vurdering: 
NKSL har vært representert i dette nasjonale arbeidet. 
 
 
3. Nasjonale behov for tjenester fra et kompetansesenter nå og i et 
femårs perspektiv 
Det vises til avsnitt I-2, I-3 og I-4 i informasjon i over, og den avgrensing av 
pasientgrupper som er gitt under besvarelse av mandatets punkt 1 over: 
 
Hvilke konkrete oppgaver er det størst behov for at et nasjonalt kompetansesenter 
ivaretar for landet som helhet gitt dagens situasjon? 
Arbeidsgruppen mener at når det gjelder den store gruppen med pasienter med 
somatoforme og psykosomatiske lidelser er det behov for mer kunnskap og forskning. 
For eksempel når det gjelder pasientgruppen med kronisk utmattelsessyndrom vil 
følgende være viktige aktiviteter ved et nasjonalt kompetansesenter: 
Utvikling av forståelsesmodeller, utredningsverktøy og retningslinjer for behandling 
og samhandling slik at denne pasientgruppen i størst mulig grad kan ivaretas i 
primærhelsetjenesten.   
 
Hittil har forskningen ved NKSL hovedsaklig vært fokusert på kronisk smerte og 
behandling med opioider. Arbeidsgruppen mener at denne forskningen er viktig, men 
vi har vansker med å relatere dette direkte til målgruppen slik den er definert av 
NKSL.  
Når det gjelder den store pasientgruppen med kronisk smerte mener arbeidsgruppen at 
det er større behov for styrking av kompetanse regionalt enn opprettelse av et 
nasjonalt kompetansesenter.  
Derimot for pasienter med somatoforme og psykosomatiske lidelser, der vi antar det 
inngår en undergruppe kroniske smertepasienter, er det et behov for et nasjonalt 
kompetansesenter også i et 5-års perspektiv.  
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PB: Det er synd at arbeidsgruppen ikke har diskutert dette punktet mer med det fjerde 
assosierte medlemmet. Den siste setningen er interessant:    
 
Hvordan vil behovet for disse tjenester utvikle seg sett i et femårs perspektiv (bl.a. på 
bakgrunn av aktuelle pasientgruppers størrelse, faglig utvikling, forventet 
kompetanseutvikling de fire RHF)? 
Se over. 
 
Basert på evalueringen gjort under mandatets punkt 2: Hva er de viktigste forhold ved 
dagens drift som bør endres for at senteret skal fungere best mulig i henhold til 
HOD´s kriterier, og gi et mest mulig likeverdig tilbud til aktuelle brukere over hele 
landet? 
Hittil har forskningen ved NKSL hovedsaklig vært fokusert på kronisk smerte og 
behandling med opioider. I fremtiden bør fokus bli bredere og også gjelde pasienter 
med somatoforme og psykosomatiske lidelser med andre plagsomme symptomer enn 
kun smerte.  
NKSL bør i tillegg utvikle et samarbeid med andre instanser i Norge som har 
kunnskap og erfaring med f.eks kronisk utmattelsessyndrom, slik at kunnskap på dette 
området kan systematiseres og formidles.  
Hittil har NKSL fungert meget bra i forhold til egen helseregion, men i mindre grad i 
forhold til hele landet. Nasjonal formidling bør derfor vektlegges i større grad enn til 
nå. 
 
PB: Det er synd at arbeidsgruppen nesten ikke har hatt tid til å diskutere punkt 3 med 
undertegnede. Den skriver at ”det er behov for et nasjonalt kompetansesenter også i 
et 5-års perspektiv” ”for pasienter med somatoforme og psykosomatiske lidelser, der 
vi antar det inngår en undergruppe kroniske smertepasienter”. Når det gjelder denne 
store gruppen som helhet, er det professor Ulrik Malt sin avdeling som har størst 
kompetanse i Norge. Når det gjelder kronisk smerte som helhet, er det professor 
Harald Breivik som har størst kompetanse. Disse har vært NKSL sine rådgivere siden 
starten, og begge anbefaler oss å fokusere på den undergruppen kroniske 
smertepasienter som DSM-IV og ICD 10 på forskjellig vis definerer som somatoforme 
lidelser, og som det samlede norske smertekliniske fagområde nylig har betegnet som 
”sammensatt, vanskelig smertetilstand som har vart i mer enn 6 måneder med ukjent 
eller uklar utløsende årsak”. NKSL bruker betegnelsen sammensatte smertelidelser. 
Et viktig forskningstema er å fastslå omfanget av bruken av opioider og andre 
vanedannende medikamenter og se om dette bidrar til kronifiseringen av denne store 
gruppen pasienter. Et annet om fibromyalgi og andre sammensatte smertelidelser har 
betydelige likhetstrekk med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME),slik det stadig 
postuleres, og om de, som de førstnevnte, har effekt av kognitiv atferdsterapi. For 
øvrig mener NKSL at andre har bedre forutsetninger for kompetanseutvikling for 
CFS/ME og andre sammensatte lidelser med somatiske symptomer som ikke er 
smerte,  for eksempel svimmelhet og tinnitus. På samme måte mener vi at andre er 
bedre når det gjelder kompetanseutvikling for annen type kronisk smerte, for 
eksempel nevropatisk smerte.     
 
 
4. Navn på senteret 
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Det er ønskelig at arbeidsgruppen kommer med forslag til et kort navn på 
kompetansesenteret som er mest mulig dekkende i forhold til slik gruppen mener 
tjenesten bør drives.  
Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en 
setning som kort beskriver hva tjenesten omfatter. 
Ingen forslag. 
 
 
5. Andre forhold 
Her omtales i fritekst det som arbeidsgruppen mener er viktig i forhold til 
hovedformålet med rapporten, og som ikke er dekket under punktene over. 
Avklaring av målgruppen har vært et vanskelig tema. Gruppen har hatt mange 
diskusjoner og til slutt har flertallet i gruppen besluttet å skrive rapporten på denne 
måten.  
 
Vi vil berømme NKSL for innsatsen de har nedlagt i arbeidet hittil.  
 
 
 
 
 
 
Tilleggsoppdrag vedrørende søknad om landsfunksjon (Nasjonalt 
senter for sammensatte smertelidelser) fra Avdeling for smerte og 
sammensatte lidelser og NKSL 
 
Arbeidsgruppen er blitt anmodet om å kommentere ovennevnte søknad.  
 
Arbeidsgruppen er enig i vurderingen som er gjort. Vi mener at behandlingsopplegget 
for denne pasientgruppen vil være langvarig, og både behandling og rehabilitering vil 
kreve tett samarbeid med primærhelsetjenesten eventuelt rusomsorg, psykiatri og 
NAV lokalt. Vi mener at dette er klare regionale oppgaver. 
 
PB: Dette punktet har arbeidsgruppen ikke diskutert med undertegnede overhode.  
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Ad. RHFenes gjennomgang av nasjonale tjenester 
(landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale 
kompetansesentra)  
 

 

Arbeidsgruppen for sarkomer 
Arbeidsgruppen for sarkomer har bestått av følgende medlemmer: Gunnar Follerås, Helse 
Sør-Øst, Clement Trovik, Helse Vest, Eivind Smeland, Helse Nord og Heidi Knobel, Helse 
Midt-Norge (leder). 
 
Bruker-og universitetsrepresentant er ennå ikke blitt oppnevnt av Nasjonale Tjenester-
Prosjektsekretariatet slik opprinnelig planlagt, jfr skriv datert 24.04.2009.  
 
Arbeidsgruppen ble opprinnelig nedsatt for å vurdere eksisterende nasjonale 
kompetansetjeneste innen sarkom. I arbeidet med å kartlegge hva Norge trenger av nasjonale 
tjenester i et 5–års perspektiv, var det kommet inn to søknader innen området sarkom, og 
prosjektgruppen anså det derfor naturlig at arbeidsgruppen vurderte disse samtidig med 
vurdering av eksisterende tjenester. Søknadene som ble bedt vurdert var 
1. Søknad om landsfunksjon fra Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet): Landsfunksjon 

for kirurgisk behandling av skjelettsarkom. 
2. Søknad om flerregional funksjon fra Haukeland Universitetssykehus: Flerregional 

funksjon for utredning av behandling av sarkom. 
 
Til mandatet for vurdering av eksisterende nasjonale tjenester samt til felles mandat for de to 
søknadene vises det til oppdragsdokument fra Prosjektsekretariatet for nasjonale tjenester 
datert 24.04.2009,  rundskriv I-19/2003, opprinnelig oppdragsbrev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet  samt  nettsiden http://nasjonale-tjenester.ihelse.net. Arbeidsgruppen 
fikk i oppdraget per mail 24.04.2009, og med frist for innrapportering 02.06.2009. 
Arbeidsgruppen uttrykte umiddelbart og har ved flere anledninger senere uttrykt bekymring i 
forhold til en så kort frist for å vurdere en såvidt komplisert som kompetansesenterfunksjonen 
for sarkom i Norge kan representere, dette gjelde spesielt for Helse Sør Øst og Helse Vest. 
Tilsvarende har gruppen ikke kunne enes om en felles vurdering av eksisterende tjenester og 
heller ei en felles vurdering av de to søknader som en innkommet. Arbeidsgruppen for 
sarkomer sender derfor inn et dokument som består av de vurderinger gruppen har gjort og 
egne vurderinger fra Helse Vest og Helse Sør Øst som vedlegg. Vedleggene ligger delvis som 
kopi av mail korrespondanse for å bedre kunne belyse de ulike forhold gruppens medlemmer 
mener er viktig å få frem i den videre behandlingen av dette arbeidet. 
 
 
 

sler
Tekstboks
GRUPPE 45 - 39 siderFlere vedlegg 
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1. Evaluering av kompetansesenteret for sarkom ved Det norske 
Radiumhospital, Oslo 
 
Arbeidsgruppen for sarkomer har ikke klart å enes om en felles vurdering av nasjonalt 
kompetansesenter for sarkomer ved Det Norske Radiumhospital, Oslo.  Det er med bakgrunn i 
en grunnleggende uenighet innad i gruppen om tolkningen av begrepet kompetansesenter for 
sarkomer og derav hvor pasienter med sarkom skal behandles. Gruppen har derfor sett det 
som nødvendig å sende en uttalelse bestående av vurdering fra arbeidsgruppen som i stor grad 
består av vurdering utført av representanten fra Helse Sør-Øst. Helse Midt og Helse Nord 
slutter seg til den vurdering i stor grad. En egen fra Helse Vest ligger vedlagt i teksten s 11 
etterfulgt av kopi av mail korrespondanse med kommentar fra Helse Nord, Helse Vest og 
Helse Sør Øst som vedlegg. 
 
 
 
Innledning 
Det Norske Radiumhospital DNR ble utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter for sarkomer i 
begynnelsen av 90årene. Bakgrunnen var at DNR ble valgt som kompetansesenter var at man 
på DNR hadde hatt et aktivt behandlingsmiljø for sarkomer helt siden 70-tallet. Skandinavisk 
sarkomgruppe ble stiftet i Oslo 1979, og en sarkom-onkolog ved DNR var en av stifterne. 
Finansiering av kompetansesenteret kom først i 2004, noe som har muliggjort større aktivitet. 
 
Kompetansesenteret har nå følgende bemanning:  
Leder: Gunnar Follerås, ort. kirurg i 50% stilling 
Sekretær: Trine Thoresen 100 % 
Forskningssykepleier 20% 
 
I rundskriv I-19/203 går frem at et kompetansesenter ikke skal behandle pasienter, men mener 
at det er av den største betydning at kompetansesenteret jobber nært med den største kliniske 
avdelingen inne dette fagfeltet. DNR behandler ca 70% av alle sarkompasienter i landet. 
 
Leder av det kliniske programmet for ben- og bløtdelssvulster er overlege dr. med. Kirsten 
Sundby Hall.  Alle leger som for øvrig er tilknyttet programmet (4 ort. kirurger, 2 
gastrokirurger, 3 radiologer, 2 patologer 3 onkologer) bidrar i arbeidet på kompetansesenteret, 
noe som gjør at vi kan tilby bred kompetanse på alle områder av sarkomutredning og 
behandling. Kompetansesenteret har en referansegruppe oppnevnt av RHF-ene. 
 
 
1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet som nasjonalt 
kompetansesenter. 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell 
Kompetansesenteret har bidratt som arrangør og / eller stilt med forelesere til nasjonale 
universitetskurs obligatorisk for norsk spesialistutdanning i ortopedi og radiologi. 

Kompetansesenterets leger har laget sarkomdelen av oncolex som er en web-basert 
informasjonskilde for alle kreftformer (www.oncolex.no). Den ligger åpent på nettet, 
tilgjengelig både for fagpersonell og publikum generelt. 
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I 2008 og inneværende år har kompetansesenteret fått i oppgave av HOD å organisere 
utarbeidelse av nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for behandling av sarkom. 
Dette arbeidet har pågått siden høsten 2007, og nærmer seg sin avslutning. Fagpersoner fra 
alle universitetssykehus (minus Stavanger) i landet hvor sarkomer behandles i Norge deltar i 
arbeidet.  

Kompetansesenteret har produsert pasientinformasjon i ulike medier (TV, tidskrifter, osv). 

Kompetansesenteret og program for ben-og bløtvevssvulster vurderer pasienter på bakgrunn 
av tilsendte røntgenbilder, siste år kom der mer enn 900 henvendelser, primært fra de øvrige 
universitetssykehusene. 

Kompetansesenteret har organisert faggruppemøte for sarkominteresserte under det årlige 
nasjonale møtet Onkologisk Forum 

Kompetansesenteret har organisert regionale møter om behandling av intraabdominale 
sarkomer. Disse regionale møtene har kun vært avholdt innad i Helse Sør-Øst. 

Kompetansesenteret og Program for ben-og bløtvevssvulster  er åpent for hospitering fra 
andre sykehus, dette har leger fra hele landet benyttet seg av.  

Ut fra Program for ben-og bløtvevssvulster sitt nettverk har det de siste årene vokst frem en 
interesse for at sykepleiere, fysioterapeuter, dietetikere og sosionomer lager sine egne sesjoner 
under fagmøter som tidligere har vært holdt for leger. Dette bidrar til et økende engasjement 
fra disse faggruppene, og kompetansesenteret har stimulert til denne utviklingen, både på 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. 

 

Vurdering 
Kompetansesenteret har utført de pålagte oppgaver i hht rundskrivene. Mest ressurskrevende 
har arbeidet med Oncolex og utarbeidelsen av handlingsplan og nasjonale retningslinjer for 
sarkombehandling.  Den store mengden vurderinger av pasienter med røntgenbilder anses 
viktig, men er tidkrevende. Det anses likefullt som at denne virksomheten er av vesentlig 
betydning for kompetansesenterets funksjon, og skal fortsatt prioriteres. 
 
 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet) 

Alle pasienter som er til behandling blir informert om sin sykdom og behandling. DNR har 
også mange henvendelser fra andre regioner, både fra leger og helsepersonell og pasienter 
med forespørsler om sarkom. 

Kompetansesenteret har gitt individuell rådgiving til pasienter, pårørende og helsepersonell 
innen sarkom og sarkombehandling 
 
Oncolex dekker også mye av informasjonsbehovet hos enkeltpersoner og grupper. 
 
Rikshospitalet har også en nettside som er laget av kompetansesenteret hvor det gis 
opplysning om ben- og bløtvevssvulster inkl sarkomer: 
http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/sykdom/enheter?p_sub_id=32163&p_
style_id=32184&p_doc_id=48509&p_prev_id=23097) 
Kompetansesenteret planlegger nå en egen nettside med linker til informasjon om sarkomer, 
og med linker til hjemmesidene til de andre sarkombehandlingsstedene i Norge. 
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Vurdering: 
Kompetansesenteret har prioritert arbeidet med Oncolex. Til høsten skal kompetansesenteret 
komme i gang med egen hjemmeside som beskrevet ovenfor. Den daglige informasjon pr 
telefon overfor pasienter og helsepersonell fungerer tilfredsstillende. 
 
 
 
C. Forskning, fag- og metodeutvikling.                                                                     
Radiumhospitalet driver utstrakt forskning på sarkomer både på klinisk og basalt nivå, og er 
sterkt involvert i internasjonale samarbeidsprosjekter.  

Det vises til litteraturlisten som ligger som vedlegg. 
Flere i staben ved kompetansesenteret har eller har hatt sentrale verv i Den Skandinaviske 
Sarkomgruppen (SSG) (www.ssg-org.net) og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om 
studieprotokoller og forskningsprosjekter). 
 
 
Pågående doktorgradsprosjekter ved Radiumhospitalet: 
1. Prognostiske markører hos osteosarkompasienter 
2. Etterundersøkelse av pasienter behandlet for skjelettsarkom, et samarbeidsprosjekt    
    mellom ulike sarkomsentre i Norge og Sverige. Disputas nylig fullført. 
3. Biologisk tilpasset terapi mot ben-og bindevevskreft 
4. Sekundære sarkomer 
5. Samarbeid mellom Universitetssykehuset i Bergen, Radiumhospitalet og andre    
    sentra i Skandinavisk sarkomgruppe: prosjekt om strålebehandling ved    
    bløtvevssarkom-betydning for lokalt recidiv og prognose (doktoranden arbeider  
    ved Haukeland Universitetssykehus)  
6. Photochemical Internalization as an adjuvant treatment for STS 
7. Treatment of spinal metastatic disease and metastatic spinal cord compression 
8. Strålebehandling av bløtvevssarkomer: planlegging og evaluering med PET og   
    MRI 
9. New insights in the biology of MPNST identify novel markers for disease outcome 
 
Innen Skandinavisk sarkomgruppe foregår det nesten kontinuerlig forskningssamarbeid, med 
Det Norske Radiumhospital som en aktiv partner, og samarbeid om forskningsbaserte 
behandlingsprotokoller. 
 
Vurdering: Det Norske Radiumhospital har en svært bred forskningsaktivitet innen 
sarkomfeltet i landet, og således en del av til kompetansesenteret foksningsarbeid. Det Norske 
Radiumhospital deltar aktivt i skandinaviske og internasjonale forskningsprosjekter innen 
sarkom. Denne utviklingen vil fortsette. 
 
 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.                                                                                 
Kompetansenteret har i flere år arbeidet med å lage et eget populasjonsbasert nasjonalt 
kvalitetsregister over pasienter som har eller har hatt sarkom. Det er aksept for dette fra alle 
sentre i Norge som behandler sarkompasienter, og de vil bidra til at registeret blir en suksess. 
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Registeret har fått konsesjon fra datatilsynet, og er nå klar for å registrere pasienter. 
Egenerklæring er nødvendig. 

Registeret kan brukes til å følge behandlingen av sarkompasienter og kontrollere om 
internasjonal standard holdes. Kompetansesenteret vil også samarbeide med Kreftregisteret 
for å få vårt eget register så komplett som mulig. 

Det nasjonale registeret skal eksportere anonymiserte data til et skandinavisk kvalitetsregister 
i Lund, Sverige, i regi av Skandinavisk sarkomgruppe. 

Dette registeret har gitt opphav til flere doktorarbeider. 

Ved Det Norske Radiumhospitalet har man hatt en database over sarkom og deres behandling 
siden ca 1980. Registeret er brukt til å følge kvaliteten av behandlingen. 

 

 
 
Vurdering: 
Det nasjonale sarkomregisteret har høy prioritet i kompetansesenteret. Dessverre har 
registreringen stadig blitt forsinket av tekniske forhold.  Kompetansesenteret vil legge stor 
energi i å få registrert alle sarkompasienter i landet i dette registeret. Anonymiserte data skal 
overføres til den skadinaviske forskningsdatabasen i Lund. Dette er av stor betydning for 
forskningssamarbeidet i Skandinavia 
 
 
 
2. Nasjonale behov for tjenester fra et kompetansesenter nå og i et femårs 
perspektiv. 

⇒ Hvilke konkrete oppgaver er det størst behov for at et nasjonalt kompetansesenter ivaretar for 
landet som helhet gitt dagens situasjon? 

 
De tjenestene som er beskrevet i dette skriv og i årsmeldingene bør fortsette som tidligere. 
Drift av den Nasjonale sarkomdatabasen og analyse av kvaliteten i behandlingen blir en svært 
sentral oppgave de neste 5 år. Analysene må gå ut på å undersøke om landets sarkompasienter 
får den behandlingen som er skissert i nasjonale handlingsplaner for sarkombehandling. 
Kompetansesenteret vil også engasjere seg i revisjon av de nasjonale retningslinjene for 
sarkombehandling slik at de holdes oppdatert. 
Der er behov for kontinuerlig å arbeide for bedret diagnostikk og behandling av de 
sarkomgruppene som har dårligst prognose, spesielt intra- og retroperitoneale sarkom og 
gynekologiske sarkom. Behandlingene av disse gruppene bør sentraliseres til få sentre i 
landet, og man må arbeide for at de blir registrert i Nasjonal sarkomdatabase. Det er en 
utfordring å få dette til fordi man må arbeide sammen med gastroenterologiske og 
gynekologiske miljøer som ikke har noen særlig tradisjon for sarkombehandling. 
 
Hvordan vil behovet for disse tjenester utvikle seg sett i et femårs perspektiv? 

 
Man regner ikke med noen reell økning av insidensen av sarkom. Det er viktig å følge opp 
registreringen i den nasjonale databasen.  Behandlingen av sarkom er under jevnlig endring. 
Resultater fra internasjonale trials vil gradvis endre pasientbehandlingen, og 
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kompetansesenteret bør sørge for at nye behandlingsmetoder blir implementert når de er godt 
nok dokumentert. 

 
⇒ Basert på evalueringen gjort under mandatets punkt 1: Hva er de viktigste forhold ved 
dagens drift som bør endres for at senteret skal fungere best mulig i henhold til HOD´s 
kriterier, og gi et mest mulig likeverdig tilbud til aktuelle brukere over hele landet? 

 
Kompetansesenteret bør bestrebe seg på å holde god kontakt med de andre sentrene som 
behandler sarkom. Det er viktig å forsøke å stimulere til en god tverrfaglig korpsånd blant de 
legene som arbeider med sarkom. Kompetansesenteret bør arbeide for en rask, enhetlig og 
god diagnostikk og behandling av disse pasientene uavhengig av bosted.  

 

3. Andre forhold 
Kompetansesentet for sarkom ved DNR tror at kompetansesenterfunksjonen og 
behandlerfunksjonen for sarkomer har hatt en gjensidig og god påvirkning på hverandre. DNR 
tror at det har vært gunstig å samle disse funksjonene. Over tid er det bygd opp mye 
kompetanse internt som kan spres til publikum, pasienter og pårørende, samt andre fagfolk 
som arbeider med sarkomer. 
DNR sin oppfatning er at kompetansesenteret bør finansieres som tidligere og fortsatt forbli 
på DNR. Denne innstillingen deles også av Helse Midt Norge samt delvis av Helse Nord, 
mens Helse Vest mener at kompetansesenterfunksjonen også kan tildeles et annet senter som 
også behandler sarkompasienter, eksempelvis Haukeland Universitetssykehus.   
 
 
4. Publikasjoner 2006-2008 

 
Listen er en oversikt over publikasjoner med innhold direkte knyttet til aktiviteten ved 
Kompetansesenteret samt publikasjoner med sarkomrelaterte emner hvor 
Kompetansesenterets medlemmer er medforfattere. Doktorgradsavhandlinger og 
hovedfagsoppgaver til slutt.  (Vedlegg 1) 
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Evaluering og framtidig organisering av Kompetansesenter for sarkom. 
Evalueringsuttalelse fra Helse-Vest ved Clement Trovik 
 
Evalueringen utføres med rundskriv og styringsdokumentene: 94/706 2BCS av 16/5-97,  
97/4054 2BCS av 10/3-99,  I-36/99 av 9/11-99 og I-19/2003 av 19/12-03 som bakgrunn. Den 
dekker de siste 10 års virksomhet ved kompetansesenteret. 
 
Det eksisterer en grunnleggende uenighet om hvordan begrepet Kompetansesenter for sarkom 
skal forståes mellom de ulike RHF. Denne definisjonsulikhet leder til ulik evaluering av 
hvordan kompetansesenteret har fungert. 
 
Ved Radiumhospitalet oppfatter man at institusjonen ble utnevnt til kompetansesenter som en 
æresbevisning etter at myndighet hadde vurdert den diagnostiske og behandlingsmessig 
standard som god. Virksomheten til Radiumhospitalets sarkomgruppe og kompetansesenteret 
blir derfor oppfattet som to sider av samme sak. Økonomiske midler tildelt 
kompetansesenteret blir naturlig disponert av Radiumhospitalets ledelse etter denne modellen. 
Og rapporter og evaluering fra kompetansesenteret beskriver virksomheten til 
Radiumhospitalets sarkomgruppe. 
 
Denne virksomheten skiller seg ikke vesentlig fra den som drives ved de øvrige 
sarkomgrupper i RHF ene med unntak av arbeid for å etablere et sarkomregister og bidrag til 
nettstedet Oncolex. 
 
I de øvrige RHF har det vært et ønske at Kompetansesenteret skal oppfattes som atskilt fra 
Radiumhospitalets sarkomgruppe og at de regionale referansegruppe kan få innflytelse på 
bruken av midlene. Flere midler ville da blitt disponert for kompetanseoppbygging i RHFene 
utenom Helse SørØst. Hittil har referansegruppen årlig fått presentert en liste over 
disposisjoner av midlene, allerede vedtatt i Radiumhospitalets ledelse, og som ikke kan 
påvirkes verken av kompetansesenterets leder eller referansegruppens medlemmer. 
Disposisjonene har hovedsak vært bundet opp i flerårige forskerstillinger/D-stillinger for 
sarkomgruppens medlemmer. Ikke alltid har prosjektene hatt klar sarkomrelevans. Det har 
også vært bevilget midler til rene driftsformål som radiologisk vurdering av tilsendte bilder,- 
en virksomhet som foregår i alle RHF. 
Ved kun én anledning er det gitt støtte til et prosjekt utenfor Radiumhospitalet. Det ble da 
stillet som vilkår at prosjektet skulle ha hovedveileder fra Radiumhospitalet og utgå fra 
Universitetet i Oslo siden midlene kom fra Radiumhospitalets budsjett. Prosjektet fant støtte 
annet steds. 
 
Arbeidet med å opprette en nasjonal database har vært preget av et ønske om å beholde mest 
mulig av strukturen i Radiumhospitalets eksisterende database. Denne hadde vært revidert og 
omlagt i ulik software flere ganger da arbeidet begynte. Det ble med denne bakgrunn valgt å 
la Radiumhospitalets IT-avdeling konstruere en ny database uten å bruke etablerte 
databaseprodukter. Økonomiske overslag over prosjektet ble ikke framlagt for 
referansegruppen. Produktet kan etter 10 år fortsatt ikke kommunisere med noe sykehus 
utenfor Radiumhospitalet. Utprøving av funksjonalitet for RHF enes kommunikasjon med den 
Skandinaviske Databasen er ikke påbegynt. I denne databasen er data om kvaliteten på de 
ulike norske og svenske helseregioners sarkombehandling gjennom 25 år lagret. 
 



 8

I den framtidige struktur for sarkomomsorg må HOD sikre at referansegruppen får avgjørende 
innflytelse på drift av Kompetansesenteret, og tildeling av midler må gjøres avhengig av et 
budsjett vedtatt i denne gruppen der hele landets representanter har innflytelse og ansvar.  
 
Alternativt kan midlene også formelt overføres til Radiumhospitalets driftsbudsjett og 
referansegruppen avvikles. 
 
  
VEDLEGG 2 
Kommentarer til Helse Vest sin evaluering av eksisterende kompetansesenter ved  
1) Eivind Smeland, Helse Nord 08.06.09,  2)Gunnar Follerås, Helse Sør-Øst mail 
09.06.09, 3) Clement Trovik  11.09.09  samt 4) Gunnar Follerås 11.09.09) 
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Utredning for vurdering av søknad om etablering av                                
1) Landsfunksjon for kirurgisk behandling av skjelettsarkom og 
søknad om etablering av 2) Flerregional funksjon for sarkom 
 

1. Kort oversikt over pasientgruppe 
Sarkom er en sjelden krefttype og utgjør cirka 1 % av alle maligne svulster. I 2007 ble det i 
Norge diagnostisert 276 bløtvevssarkom og 36 bensarkom. Insidensen er svakt økende for 
bløtdelssarkom hos kvinner, ellers er insidensen stabil. 0,8 % av alle kreftdødsfall i Norge er 
relatert til sarkom-diagnosen.   
 
Alle tall oppgitt under er basert på Kreftregisteret sitt datamaterialet.  Et eget register for 
sarkomer i Skandinavia viser noe høyere antall for de fleste sarkomer. Det skyldes at 
sarkomer i dette særregisteret registreres mer nøyaktig opp mot organ-lokalisasjon i 
primærsituasjon, eller spesifikke grupperinger.  Det er derfor vanskelig å få korrekte 
prevalens- og indisenstall for sarkom.  
 
Fem års overlevelse for alle sarkomer er ca 50%, lik for begge kjønn. 
 
 
 
| Sarkom; antall per år i Norge 2003-2007 (Kreftregisteret) 

 
År 
 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
Bløtvevssarkom 

 
289 

 
265 

 
291 

 
310 

 
276 

 
Bensarkom 

 
36 

 
47 

 
38 

 
34 

 
36 

 
Totalt 

 
325 

 
312 

 
329 

 
344 

 
312 

 
 
Bløtvevssarkom 
Bløtvevssarkom opptrer i alle aldersgrupper, gjennomsnittsalder er cirka 60 år. 
Sykdommen forekommer noe hyppigere hos menn enn kvinner. Bløtvevssarkom kan oppstå 
hvor som helst i kroppen, men vanligste lokalisasjon er underekstremitetene som utgjør cirka 
45 % av tilfellene.  
 
Bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus består av mange undertyper med en del fellestrekk, 
men de typene som forekommer hyppigst er: 
liposarkom – malign tumor med fettdifferensiering  
• pleomorft og spolcellet sarkom/malignt fibrøst histiocytom (MFH) – lite differensiert 

sarkom   
• leiomyosarkom – malign tumor med glattmuskelcelledifferensiering  
• synovialt sarkom – malign tumor med spolformede og epiteloide celler  
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Andre typer som forekommer sjeldnere er angiosarkom, småcellet rundcellet sarkom (Ewings 
sarkom/PNET, rhabdomyosarkom, småcellet rundcellet desmoplastisk tumor, mesenkymalt 
kondrosarkom), malign perifer nerveskjede tumor (MPNST), fibrosarkom og solitær fibrøs 
tumor/hemangiopericytom.  
 
Bløtvevssarkom i abdomen og bekken utgjør cirka 25–30 % av alle bløtvevssarkom. 
Retroperitoneale sarkom utgjør cirka 15 % av det totale antall bløtvevssarkom, og viscerale 
sarkom utgjør 10–15 %. De forekommer i alle aldersgrupper og rammer menn og kvinner likt. 
Gynekologiske sarkom forekommer hos kvinner i alle aldre. Sykdommen utgjør 5 % av alle 
uterine kreftsykdommer. 
 
 
Bensarkom 
Samlet forekomst av bensarkom er cirka 40 nye tilfeller i Norge per år. Sarkom i ben består 
av mange ulike varianter. Hyppigst forekommer: 
• osteosarkom – malign tumor med bendifferensiering  
• Ewings sarkom/PNET – utgår fra nevroektodermalt deriverte celler  
• kondrosarkom – malign tumor med bruskdifferensiering  
 
Andre sjeldne bensarkom er kordom, malignt fibrøst histiocytom (MFH) i ben, fibrosarkom, 
angiosarkom, leiomyosarkom, malign kjempecelletumor og adamantinom. 
 
Osteosarkom forekommer hyppigst med 10–15 nye tilfeller hvert år. Sykdommen er vanligst 
hos unge i alderen 10–30 år, og gjennomsnittsalder ved diagnose er cirka 16 år. 
Osteosarkom forekommer oftere hos gutter enn hos jenter (2:1).  
 
Kondrosarkom utgjør cirka 5–10 av maligne bentumorer. Median alder på 
diagnosetidspunktet er 50 år. Sykdommen forekommer noe hyppigere hos menn enn hos 
kvinner(1,5:1).  
 
Ewings sarkom utgjør cirka 5–10 nye tilfeller hvert år. Median alder er 14 år, og sykdommen 
forekommer svært sjelden > 40 år. Det er omtrent lik fordeling mellom kjønn.  

  
Ved residiv eller metastase i skjelett fra sarkom, må behandlingen styres av residivets 
anatomiske utbredelse, tumors malignitetsgrad og eventuelle øvrige metastaser. Dersom det er 
mulig å fjerne residivet lokalt, forsøker man det, ellers er amputasjon en mulighet 
 

 

 

2.Standardbehandling 
Standard utredning, behandling og oppfølging av sarkomer er gjennomgått av en bredt 
sammensatt tverrfaglig gruppe, se vedlegg 3. 
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3.Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
Mye av kunnskapsgrunnlaget for dagens praksis ligger i teksten under pkt 4. Viser derfor til 
pkt for disse vurderingene. 

 

4. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
 
Det mangler stor sett vitenskapelig undersøkelser hvor nytten av sentralisering er undersøkt 
direkte. Det finnes noe indirekte evidens. 
  
Vitenskapelige holdepunkt for nytten av Sarkomgruppe-organisert behandling og av 
pasientvolum. 
Det er vanskelig å skille mellom effekten av å bli behandlet av en formelt arbeidende 
sarkomgruppe (SG), et vanlig spesialistsenter og antallet pasienter behandlet på ett senter. 
Multidisiplinære sarkom team tenderer til å være lokalisert til spesialistsentra som i sin tur 
vanligvis behandler de største antall pasienter. Sarkom er en ytterst uvanlig kreftform (< 1 % 
av all kreft) og studier med utgangspunkt i primære og sekundære behandlingsnivåer 
eksisterer ikke. Det som finnes av vitenskapelig dokumentasjon er således begrenset til case 
serier fra tertiære og kvartiære behandlingssentra samt studier som bruker kreftregistre. Pre-
senterbehandling kan være svært heterogen, men svært få studier justerer for slik case-mix. 
 
Beinsarkom 

Evidens som begrunner behovet for å behandle beinsarkompasienter i regi av en SG er 
begrenset til en enkelt UK cohort studie om behandlings nivåer og overlevelse for pasienter < 
40 år. Den var delvis justert for case-mix. Pasienter behandlet av en SG på supraregionalt nivå 
eller i regi av United Kingdom Children`s Cancer Study Group (UKCCSG) peadiatric 
oncology sentra i England og Wales hadde bedre overall survival enn dem behandlet andre 
steder. Studien var imidlertid ikke designet for å studere effekten av SG-organisering og det er 
ukjent hvordan arbeidet var organisert ”andre steder”. 
 

Bløtvevssarkom 

Det er sammenfallende evidens fra observasjonsstudier som indikerer en positiv effekt av å 
behandle bløtvevssarkom i regi av SG. Studiene benyttet kreftregistre og sykehusjournaler for 
å sammenligne behandlingsresultatene. Fire studier, to fra Skandinavia (SSG-registeret), en 
fra Canada og en fra UK inkluderte bare pasienter med ekstremitets eller kroppsvegg sarkom. 
En fransk høring/administrativ gjennomgang inkluderte i hovedsak slike pasienter, men 
inneholdt også noen fra andre anatomiske lokalisasjoner. Bare UK studien justerte for case-
mix. 
Det var evidens for bedre over-all survival for pasienter behandlet i regi av en SG i de tre 
studiene som rapporterte dette. Alle de fire studiene som rapporterte disease-free survival fant 
at SG behandling var en fordel. 
 
Ingen av de tre sammenligningene av kirurgiske reseksjonsmarginer var justert for case-mix. 
To studier rapporterte at wide eller bedre marginer forekom oftere hos pasienter behandlet i 
regi av en SG. UK studien fant ingen forskjell i marginkvalitet hos pasienter behandlet i regi 
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av en SG og dem behandlet på lokalsykehus i samme region. Men 45 % pasientene behandlet 
i regi av SG hadde store, høy-maligne og dypt beliggende svulster, mot 21 % av dem 
behandlet på lokal sykehus. 
Ulikheter i hvordan marginer fastsettes kan gjøre resultatene vanskelig å tolke. 
En amerikansk observasjonsstudie av pasienter rapportert operert med ”wide” margin på 
”non-spesialist” senter, fant review-patolog likevel residualt tumorvev hos 59 % av 
pasientene. 
 
Andre konsistente forskjeller mellom SG-behandlingsopplegg og behandling andre steder var 
mer utstrakt bruk av preoperativ radiologi og morfologiske studier ved SG. Pasientene ble 
også oftere behandlet i samsvar med vedtatte retningslinjer. 
 
Pasientvolum 

Det er i andre sammenhenger sammenfallende evidens for at ved kompleks og høy-risiko 
kirurgi er pasientvolum positivt korrelert med forbedring i resultat. Det er innen kreftkirurgi 
best dokumentert at man oppnår rutinemessig fjerning av et større antall lymfeknuter ved 
colorectalkirurgi når operasjonsantallet pr. kirurg er stort. 
 
Evidens for sammenheng mellom pasientvolum og resultat ved sarkombehandling er 
begrenset til to observasjonsstudier og en cohort studie. 
Ettersom sarkom er en så uvanlig lidelse, tenderer definisjonen av ”høyt pasientantall” til å 
være meget sjenerøs og varierer i disse studiene mellom 1 og 10 pasienter behandlet pr. år.  
 
En UK bein tumor cohort studie undersøkte sammenhengen mellom hospital  
pasientvolum og overlevelse for pasienter med osteosarkom og Ewing sarkom. Sykehusene 
ble kategorisert som 0-1,2-4,5-9 og mer enn 9 pasienter pr. år. Delvis korreksjon for case-mix 
ble utført. Det var en fordel med høyere pasientvolum for Ewing-pasienter, men man kunne 
ikke påvise en slik sammenheng for pasienter med osteosarkom. 
 
En nederlandsk observasjonsstudie sammenlignet resultatene ved sykehus som behandlet 
færre en én pasient med retroperitonealt sarkom /år med sykehus som behandlet flere. 
Korreksjon for case-mix. Selv om mer komplett reseksjon var mer sannsynlig på ”høy-volum” 
sykehusene var det ingen forskjell i survival. En annen nederlandsk studie pekte på at det var 
større mulighet for behandling i tråd med vedtatte protokoller på sykehus som behandlet mer 
enn to pasienter i året. 
 
En kanadisk observasjonsstudie av pasienter med ekstremitets lokaliserte bløtdelssarkom 
sammenlignet resultatene på sykehus som behandlet < 2, 2-5 og mer enn 5 pasienter pr. år i 
gjennomsnitt. Pasientvolum pr hospital var verken statistisk assosiert med risk for amputasjon 
eller survival. Ingen justering for case-mix. 
Det er i flere studier vist at sarkomkreft diagnostiseres og behandles med størst sikkerhet for 
et godt resultat på organiserte sarkomsentra. Hovedelementet i et sarkomsenter er organisert, 
multidisiplinær diskusjon om diagnose og behandlingsstrategi. Denne prosedyre er den 
samme både for bein og bløtvevsarkom. 
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5. Råd i forhold til etablering av landsfunksjon  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-4 over, og innholdet i søknaden 
fra Helse Bergen: 

• Bør det etableres en landsfunksjon for primærutredning og kirurgisk behandling av 
skjelettsarkom ved Oslo Universitetssykehus? 

• Bør det opprettes en flerregional funksjon for sarkom i Helse Bergen og ved Oslo 
Universitetssykehus? 

• Bør dagens funksjonsfordeling, der ansvaret i utgangspunktet er regionalt, 
opprettholdes? 

• Bør andre modeller vurderes? 
 

Til dette punktet legges ved to vedlegg, en uttalelse fra Clement Trovik, Helse-Vest (vedlegg 
4) og fra Gunnar Follerås, Helse Sør-Øst (vedlegg 5). Begge forslaget legges ved med navn, 
og det som står der står for deres regning. Det presiseres at Gunnar Follerås er på 
utenlandsreise på tidspunkt for innsendelse av dette dokumentet, og har således ikke 
samtykket at det sendes slik, men har avgitt sine vurderinger i sitt opprinnelige dokument og 
har også lest og samtykket i vurderingene fra Clement Trovik. Legger også ved siste mail 
korrespondanse fra Celemt Trovik datert 14.09.2009 (vedlegg 6). Den endrede teksten er lagt 
inn i vedlegg 4 , slik at hans vurdering er oppdatert. 
 
For Helse Nord er det slik at ingen blir operert for benssarkomer ved Universitetssykehuset i 
Tromsø, disse pasienten blir sendt til enten Haukeland Universitetssykehus eller DNR. Helse 
Nord går derfor inn for å opprettholde dagens praksis idet man er tilfreds med dagens ordning 
ved at begge sentra (Helse Vest og Helse Sør Øst). 
 
For pasientene i Helse Midt Norge som St Olavs Hospital har ansvaret for, blir alle pasienter 
med bensarkom, PNET/EWING og rhabdomyosarkom henvist til DNR, og behandlet der. Det 
har ikke vært tilstrekkelig ortopedisk kompetanse her til å operere de få pasienten som får 
denne diagnosen i denne helseregion, og en har derfor valgt å sentralisere denne 
pasientgruppen til DNR der hvor erfaringen med denne krevende kirurgiske behandlingen er 
større. Denne praksisen ønsker St Olavs Hospital å fortsette med. For pasienter med primært 
operable bløtvevssarkom i ekstremiteter og truncus og til dels buk  opereres de ved St. Olavs 
Hospital, og de utfører også onkologisk tilleggsbehandling med stråleterapi og kjemoterapi 
(pre-) og postoperativt. Pasienter med bløtvevssarkom i bekken, henvises som regel til DNR 
for kirurgi , men den onkologiske behandlingen gis ved St. Olavs Hospital. For særdeles 
kompliserte sarkompasienter bes det ofte om en tverrfaglig vurdering ved sarkomgruppen ved 
DNR, ved at sarkomgruppen der vurderer tilsendte røntgenbilder og biopsier, eller at de 
opereres ved DNR. 
 St Olavs hospital som er behandlingsansvarlig institusjon for pasienter med sarkom i Midt 
Norge, er tilfreds med denne ordningen, og går fortsatt inn for å sentralisere behandling av 
bensarkom til DNR som har vært intitusjonens praksis i flere år, og behandle bløtvevssarkom 
ved St Olavs slik som i dag. Der hvor omfattende mutilerende kirurgi er nødvendig, vil også 
de bli sendt til DNR hvor erfaringen med denne type inngrep er større grunnet flere pasient-
behandlinger. Det skal nevnes at det har vært praksis med at sarkom-ortoped ved St Olavs 
hospital har reist ned og deltatt ved ulike kirurgiske inngrep utført ved DNR nettopp for å øke 
egen og dermed institusjonens kompetanse.  
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VEDLEGG 1 
Publikasjoner 2006-2008 
 
Listen er en oversikt over publikasjoner med innhold direkte knyttet til aktiviteten ved 
Kompetansesenteret samt publikasjoner med sarkomrelaterte emner hvor 
Kompetansesenterets medlemmer er medforfattere. Doktorgradsavhandlinger og 
hovedfagsoppgaver til slutt.  
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VEDLEGG 2 
Kommentarer til Helse Vest sin evaluering av eksisterende kompetansesenter ved  
1) Eivind Smeland, Helse Nord,  08.06.09; 2)Gunnar Follerås, Helse Sør-Øst mail  
09.06.09   3) Clement Trovik, Helse Vest 11.09.09 og 4) Gunnar Follerås 11.09.09 
 
1) Kopi av mail Eivind Smeland, Helse Nord  08.06.09 
  
”1. Evaluering av kompetansesenterets aktivitet. 
 
    Kjære Gunnar!  
Om du leser i grunnlags-dokumentene, OG de konkrete spørsmål som stilles i mandatet, bør 
du se at direkte pasient-behandling ikke er et kompetanse-senters oppgave. Der må jeg støtte 
Clement; vi har nok helt ulik definisjon, og da blir vurderingene ganske så ulike. Ser for  
 meg å komplettere Clement sitt utkast, istedefor å lage et nytt. Tror også det er lurt for deg 
med en nyere ref. liste enn 1998....om det blir flere uttalelser her også. Og så var det igjen hva 
som utgår fra kompetanse-senteret, og avdelingen som sådann.. 
  
2. Søknadene; her blir vi ikke enige det jeg kan se. Men det framkommer angivelig påstander 
fra begge sider. Gunnar mener at Clement ikke  bruker riktige tall om aktiviteten i Bergen, 
samt at det ikke kan dokumenteres at resultatene er likeverdige. Dette må vi klare opp i; hva 
er fakta?  
Mye av det som er skrevet i søknadene går igjen i vurderingene. Jeg er helt klart for dagens 
løsning, og vil gå inn for den.” 
 



 
 
2) Kopi av mail fra Gunnar Follerås 09.06.06 
 
”Takk for respons fra Eivind om  
 
1. Evaluering av kompetansesenteret. 
 
Jeg tror det er behov for en oppklaring her. I rundskriv I-19/2003 er det slått fast at 
”Kompetansesentre skal ikke selv drive pasientbehandling, men det vil i enkelte tilfeller være 
hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til virksomheten”. 
Likeledes står det i skrivet ”Informasjon om rammebetingelsene for nasjonale 
kompetansetjenester – premisser for arbeidsgruppen” (som er vårt oppdragsdokument) 
følgende: ”Nasjonale kompetansesentre bør ved behov selv kunne drive pasientbehandling 
tilknyttet virksomheten, samtidig som et sentralt formål for senteret er å understøtte den 
pasientbehandling som skjer nasjonalt”. Dette beskriver situasjonen slik den er ved 
Radiumhospitalet. 
Kompetanseoppbygging kan skje via litteraturstudier, forskning og erfaring fra behandling av 
pasienter. 
Dersom kompetansesenteret hadde vært separert fra den kliniske virksomheten ved DNR ville 
vi manglet noe vesentlig, nemlig den kompetanse som alle faggrupper bygger opp ved å 
utføre klinisk/laboratoriemessig arbeid, og kunnskapsnivået i kompetansesenteret ville vært 
dårligere. 
Vår mening er derfor at det for sarkomer ”er hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til 
virksomheten”  
Forskningsaktiviteten som kompetansesenteret skal stimulere til og støtte er også avhengig av 
den kliniske virksomheten. En rekke basale forskningsprosjekt er avhengig av klinisk 
korrelasjon, noe som man kan få når vi har en lokal database som kan beskrive pasientforløp 
og behandlingsresultater. 
Derfor er det hensiktsmessig med en viss integrasjon mellom kompetansesenter og klinikk. 
Klinikerne innen de forskjellige fagområder er viktige kilder for kunnskap og erfaring som 
kompetansesenteret drar nytte av. Likeledes er klinikerne viktige når det gjelder å spre 
kunnskap cfr. vårt prosjekt Nasjonale retningslinjer for sarkombehandling”, Oncolex, samt 
foredragsvirksomhet og undervisning. 
 
 
Hilsen 
Gunnar Follerås ” 



 
 
 
3) Kopi av mail fra Clement Trovik 11.09.2009 
 
”Hei! 
  
Som før nevnt tror jeg det blir en umennesklig oppgave å pålegge Heidi å få til et skriv som 
virker sammenhengende, og som både Gunnar og jeg kan skrive under på. Til det er 
uenigheten for dyp. Vi risikerer en endeløs sending av dokumentutkast med rettelser frem og 
tilbake. 
Da er det bedre å sette opp det ukontroversielle om selv sarkomsykommen først, deretter ta 
med våre uttalelser ordrett og navngitt, og tilslutt et meget kort oppsumering av hva vi alle 
kan være enige om.  
  
Jeg tror det i virkeligheten begrenser seg til at ingen av oss kan påvise noen medisinske 
skadevirkninger av at dagens ordning kontinueres. 
  
Noen få kommentarer til Gunnars "faktafeil": 
  
Dersom det var slik som han skriver, at myndighetene la kompetansesenteret til 
Radiumhospitalet etter å gjennomført noen vurdering av kompetansenivået rundt om i landet, 
burde i alle fall DNR oppfatte det som en æresbevisning. Hans forklaring illustrerer i én 
setning mitt poeng. 
  
  
Det er var greit å få en mer detaljert forklaring på hvorfor databaseprogrammet ikke virker, og 
at det er brannmurene som bør tilpasse seg DNRs program? 
  
Punkt c: Dette blir særlig merkbart dersom de aller fleste sarkom skal behandles bare ett sted i 
landet. Vårt poeng er jo nettopp at det blir den reelle konsekvensen av å sentralisere all 
beisarkomutredning og behandling til Oslo.  
Landet er stort nok til å ha to full skala sarkomsentre, men da må disse dele på service for hele 
landet.  
Det er klart at forskjellen for Trondheim og Tromsø kanskje ikke blir så merkbar om man 
velger to eller ett landssentrum, - på noe annet enn servicenivå, men her må man huske at vårt 
mandat også er å foreslå en plan som skal gjelde hele Norge, ikke bare egen region.  
Det er Gunnar som har bevisbyrden (eller i det minste et sansynligjørings ansvar) for å peke 
på hvilke fordeler 1 million Vestlendinger får om de må forholde seg til Oslo når man 
mistenker neoplasi i muskelskjelettsystemet. Og at de i dag får så dårlig behandling for sine 
skjelettsarkom at det er verdt å ta sjansen på en så omfattende reorganisering. 
Men, igjen, man unngår hele denne debatten ved å beholde dagens ordning organisatorisk, 
gjøre det man er god til på alle regionsykehus, og la de to største sentra konkurrere om å tilby 
best mulig service. 
  
Punkt d: Jeg mener ikke at sarkomsenteret skal være juridisk ansvarlig for "doctors delay", 
men alle de fire sarkomsentra føler i dag et ansvar for å organisere sarkomomsorgen i egen 
region slik at det blir lett å henvise til utredning (og nå frem) på grunnlag av funn av  tumor 
som eneste henvisningsgrunn.  



Jeg tror det er nødvendig å presisere dette ansvaret sterkere jo mer omfattende 
sentraliseringen blir.  
  
God helg!  
Clement 
  
  
  
  
 

 
Fra: Gunnar Follerås [mailto:Gunnar.Folleras@radiumhospitalet.no]  
Sendt: 11. september 2009 12:56 
Til: Heidi.Knobel@stolav.no; Trovik, Clement S; eivind.smeland@unn.no 
Emne: Eval kompetansesenter og nasjonale behandlingstjenester 
Hei, alle sammen! 
Jjeg har gått igjennom Heidis utkast  til svar, og jeg har noen kommentarer som ligger som 
vedlegg. 
Når svaret har modnet seg må vi få det tilbake til endelig godkjenning. Det inneholder mye 
tekst og jeg tror at svaret vil tjene på at man lar mye av teksten ligge som vedlegg. Det blir 
da mye enklere å lese for de som skal behandle saken videre. 
Jeg er bortreist i uke 38 og 39, og kan ikke respondere på nytt dokumentutkast før etter 
hjemkomst. 
  
  
Hilsen 
  
  
  
Gunnar Follerås  
Overlege, Avdeling for onkologisk kirurgi  
Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF  
Montebello  
0310 Oslo  
Email: gunnar.folleras@radiumhospitalet.no  
Ikke sensitiv  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
4) Kopi av mail fra Gunnar Follerås 11.09.09 
 
”c. Kommentar til Clements evaluering av Kompetansesenter.  Jeg synes at de faktafeil som 
er påpekt bør rettes opp før skrivet sendes. (Ikke rettet opp, orginalen foreligger med 
kommentarer til dette under) 
 
Side 7, avsnitt 3: Radiumhospitalet oppfatter ikke utnevnelsen til Nasjonalt kompetansesenter 
som en æresbevisning. Vi oppfatter det som en konstatering av at Radiumhospitalet hadde og 
har størst ekspertise i behandling av sarkomer. 
Side 7, avsnitt 5: Faktafeil: Kompetansesenteret har aldri bevilget midler til radiologisk 
avdeling som kompensasjon for stort arbeid med vurdering av tilsendte bilder. 
 
Om den Nasjonale sarkomdatabase, nederst på side 7, Faktafeil: 
1. Databasen kan kommunisere med sykehus utenfor DNR. Kan kommunisere med St Olav 
Hospital. 
2. Databasen har rapportert pasienter fra DNR til SSG-databasen . Dette er i orden. 
3. Det verktøyet som databasen er utviklet i er et meget etablert databaseverktøy.” 



VEDLEGG 3 

Standard behandling 
Standard diagnostikk, henvisningsrutiner og utredning 
Henvisningsrutiner for bløtvevssvulster i trunkus og ekstremiteter 
Bløtvevssarkom på trunkus og ekstremiteter debuterer oftest som en smertefri kul eller 
hevelse. Det kan dermed lett forveksles med et meget stort antall benigne tilstander, både av 
pasienten selv og av lege. Riktig og rask behandling vil avhenge av at de maligne svulstene 
siles ut ved klinisk undersøkelse og relevant bildediagnostikk, og henvises urørt videre. For å 
oppnå dette, er det nødvendig å vurdere og utrede en rekke tilstander som i ettertid viser seg å 
være benigne. Forsøk på fjernelse, og biopsi med kniv eller nål, kan spre tumorceller. Dette 
vil komplisere senere kirurgi, og redusere muligheten for optimal behandling.  

 
Skandinavisk Sarkomgruppe (SSG) har vedtatt retningslinjer for hvilke pasienter med 
ekstremitets- og trunkuslokaliserte svulster som skal henvises til sarkomgruppe uten 
forutgående operasjon eller invasiv diagnostikk. Disse retningslinjene er i tråd med 
internasjonal konsensus (1-5): 

• Alle dype svulster uansett størrelse (immobile mot kontrahert muskulatur)  

• Alle subkutane svulster > 5 cm  

• Svulster med annen grunn til malignitetsmistanke (rask vekst, smerter) 

Bakgrunnen for retningslinjene er at det ved alle palpable kuler og klumper i bløtdeler er et 
forhold mellom benigne og maligne svulster på ca 250:1. Hvis utvalget begrenses til dype, 
store og klinisk malignitetssuspekte svulster, vil forholdet reduseres til ca 10:1. Følges 
retningslinjene for henvisning, vil svært få maligne svulster falle utenfor.  

 
MR er den beste bildediagnostiske metoden til utredning av bløtvevssvulster. Ofte vil 
pasienter som fyller kriteriene for henvisning (store overfladiske, og dype svulster) ha utført 
MR som ledd i utredning hos sin primærlege. Det gjelder også mange pasienter med 
subkutane svulster som er mindre enn 5 cm. De subkutane lipomene, uansett størrelse, kan 
avklares på MR og behandles ved lokalsykehus etter avtale med sarkomgruppen. 

MR-undersøkelsens diagnostiske verdi avhenger av teknisk kvalitet, undersøkelsesprotokoll 
med relevante serier for å kunne karakterisere vevet, og riktig tolkning av bildene. Siden 
bløtvevssarkomene er sjeldne og kan ha variabelt radiologisk utseende, er det risiko for 
feiltolkning i forhold til andre tilstander enn malign tumor (cyste, hematom, muskelruptur, 
betennelse, abscess, godartet svulst osv). Terskelen må derfor være lav for henvisning videre 
til tverrfaglig vurdering. Utenfor sarkomsenter er det viktigste å oppdage tumor og utrede den 
tilstrekkelig for henvisning videre. På sarkomsenter vil behovet for ytterligere 
bildediagnostikk vurderes og undersøkelsene skreddersys i hvert enkelt tilfelle, ut fra tumors 
lokalisasjon og hvilken type behandling som er aktuell. 

 
Henvisningsrutiner for bensvulster 
Siden bensarkom er så sjeldne, vil symptomer og funn fra muskel-skjelettsystemet i de aller 
fleste tilfeller ha annen årsak enn dette. Symptomene er vage, og ofte mangler spesifikke funn 



ved klinisk undersøkelse. Diagnosen kan derfor sjelden stilles på bakgrunn av klinikk alene, 
men avhenger av at det rekvireres relevant bildediagnostikk.  
Det finnes ikke spesifikke kriterier for hvilke tilstander i ben som skal henvises til vurdering 
ved sarkomsenter på samme måte som for bløtvevssvulster. Generelt kan følgende 
anbefalinger angis (5,10-12): 
 

• Ved smerter fra skjelettet (trunkus, ekstremiteter), palpabel kul og / eller annen 
suspekt klinikk skal det være lav terskel for henvisning til røntgenundersøkelse 
 

• Ved mistanke om patologisk fraktur skal pasienten umiddelbart henvises til røntgen 
 

• Ved suspekt røntgenfunn skal pasienten henvises til sarkomgruppe   
 

• Ved negativt røntgenfunn og persisterende symptomer må det gjøres ny klinisk 
vurdering. Røntgen bør gjentas, eventuelt suppleres med MR. 
 

• Ved minste mistanke om bensvulst skal bildene granskes av radiologer med 
spesialkompetanse.  

 
En rekke patologiske tilstander i ben kan ligne bensarkom. I mange tilfeller kan diagnosen 
avklares ved at bildene vurderes ved sarkomsenter sammen med relevante kliniske 
opplysninger, og benigne tilstander kan tas hånd om av primærhelsetjenesten eller 
lokalsykehus.  
 
Med økende tilgjengelighet av MR henvises mange pasienter til slik undersøkelse, ofte med 
lang ventetid, uten samtidig eller forutgående røntgenundersøkelse. Røntgen er imidlertid den 
enkleste, minst ressurskrevende og lettest tilgjengelige undersøkelsen for påvisning av 
patologi i skjelettet. Ved mange benlesjoner vil røntgen være den avgjørende modaliteten i 
diagnostisk avklaring (13-14). De fleste bensarkom er synlig på røntgen når tumor gir 
symptomer, men kan overses eller forveksles med benigne tilstander. Det er dermed mange 
kilder til forsinket diagnostikk, både klinisk og radiologisk. MR er vesentlig som preoperativ 
utredning av bensarkom, men de standardiserte MR protokoller som benyttes ved generell 
utredning av ben- og leddsmerter er mer spesifikt innrettet på leddundersøkelse og sjelden 
tilstrekkelige til tumordiagnostikk.  
 
Ved mistanke om bensarkom er det mest hensiktsmessig at den endelige utredningen gjøres 
ved den institusjon som skal behandle pasienten. Biopsi skal planlegges i samarbeid med den 
ortoped som skal utføre det kirurgiske inngrepet, siden biopsikanalen alltid skal fjernes 
sammen med tumor. Det er vesentlig at man unngår å kontaminere de strukturer som skal 
brukes til rekonstruksjon eller er viktige å bevare av annen grunn. Pasienten skal derfor 
henvises uten forutgående biopsi.  
 
Dersom det ved radiologisk eller klinisk undersøkelse er påvist en svulst der ikke diagnosen 
kan stilles radiologisk hører det med til den videre utredning å ta en biopsi av svulsten. 
Biopsitilgang skal være avklart med kirurg. For å unngå unødig kontaminasjon ved malignitet 
skal biopsikanalen plasseres slik at den krysser så få kompartimenter som mulig og slik at 
den enkelt kan fjernes ved en eventuell senere kirurgisk reseksjon. Biopsi kan tas veiledet av 
palpasjon, ultralyd, rtg.gjennomlysning eller CT. 
 



Sarkom er sjeldne, og det er derfor vanskelig som patolog å få tilstrekkelig erfaring. Flere 
benigne svulster og reaktive lesjoner kan ligne på sarkom morfologisk. Diagnostikken bør 
utføres av patologer med erfaring og interesse for sarkom. Ideelt sett skal biopsier tas på et 
sarkomsenter, ellers bør biopsimateriale fra sarkom revideres eller sendes til et 
patologilaboratorium som har erfaring med sarkomdiagnostikk og kan gjøre de nødvendige 
tilleggsundersøkelsene (immunhistokjemi og molekylærpatologiske undersøkelser). Patologen 
skal delta i det tverrfaglige sarkomteamet ved sykehuset. Her kan vanskelige kasus diskuteres 
og kompletterende informasjon om radiologiske og kliniske funn fås. Diagnostikken bør 
foregå i nært samarbeid med kliniker og radiolog. Ved vanskelige kasus bør preparater sendes 
for ”second opinion” til andre patologilaboratorier i inn- eller utland. Det anbefales at 
patologen i sin besvarelse av sarkom eller der sarkom kan mistenkes anbefaler henvisning til 
et sarkomsenter. 
 
 
Standard behandling  
Hovedbehandlingen for maligne ben- og bløtvevssvulster er kirurgisk fjerning av svulsten 
med adekvate marginer. 
 
De høygradige bensvulstene skal oftest ha multimodal behandling, kirurgi kombinert med 
intensivert onkologisk behandling med kjemoterapi og strålebehandling. 
Lavgradige svulster og kondrosarkom (med unntak av dedifferensierte typer) og chordomer 
synes ikke å ha tilstrekkelig nytte av kjemoterapi og strålebehandling til at slik behandling er 
indisert. 
 
Ved bløtvevssarkom blir det  best resultat om svulsten fjernes kirurgisk uten at den åpnes og 
omgivelsene kontamineres. Planleggingen skal baseres på klinisk og radiologisk utredning. 
Dersom svulsten ikke kan fjernes med minimum marginal eller intralesjonell margin, bør 
pasienten tilbys amputasjon om ikke svulsten kan bli operabel med ekstremitetsbevarende 
kirurgi etter forbehandling. Ingen absolutte retningslinjer for eksempel for type kirurgi dens 
omfang eller for type rekonstruksjon kan gis. Men det anbefales liberal bruk av 
rotasjonslapper eller andre typer vaskulære lapper. Dette er spesielt viktig etter preoperativ 
strålebehandling.  
 
Dersom et ekstremitetslokalisert bløtvevssarkom vurderes som inoperabel, og det er 
indikasjon for amputasjon bør en vurdere ILP, lokal strålebehandling, eller kjemoterapi. I 
noen tilfelle kan tumor skrumpe og tillate ekstremitetsbevarende kirurgi.  
 
Adjuvant strålebehandling skal gis til pasienter med ekstremitetslokaliserte høygradig maligne 
bløtvevssarkom som er radikalt opererte. Adjuvant cytostatikabehandling er ikke standard 
behandling ved bløtvevssarkom, men gis ofte internasjonalt ved høygradig maligne 
bløtvevssarkom utenfor studieprotokoller. 
 
Etterkontroll av sarkom   
Kontrollene etter behandling for bensarkom utføres ved sarkomsenter på grunn av kravet om 
spesiell ortopedisk og onkologisk kompetanse og fortløpende nøyaktig oppdatering av den 
nasjonale sarkomdatabasen. I enkelte tilfeller (alder, geografisk avstand, mobilitet) vil 
kontrollene helt eller delvis kunne overføres til pasientens lokalsykehus. Dette gjelder spesielt 
oppfølging etter behandling for bløtvevssarkom. 
 
 



Bensarkom  
Ved lavgradig maligne bensarkom er primærfokus ved kontrollene å utelukke lokalt residiv 
og metastaser (forekommer sjelden) 
  
Ved høygradig maligne bensarkom er primærfokus ved kontrollene å utelukke residiv, 
lungemetastaser og metastaser til andre lokalisasjoner. Kontroller etter 10 år fokuserer på 
langtidseffektene etter behandlingen. 
Antall kontroller per år: 
Hver 3. måned 1.– 3. år  
Hver 4. måned 4.–5. år  
Hver 6. måned 6.–10 år  
Livslang oppfølging med kontroller hvert andre år etter 10 år for pasienter som har fått 
cytostatika.  
 
Undersøkelser: 
rutineprøver inkludert klinisk undersøkelse, spesielt av primærtumorområdet  
røntgen/CT thorax, eventuelt røntgen av primærtumorområdet  
 
Bløtvevssarkom  
Ved lavgradig maligne er primærfokus ved kontrollene å utelukke lokalt residiv og metastaser 
(forekommer sjelden). 
 
Ved høygradig maligne er primærfokus ved kontrollene å utelukke lokalt residiv, 
lungemetastaser og til andre organer.  Pasienter som har fått cytostatika- og/eller 
strålebehandling kontrolleres også med henblikk på toksiske effekter av behandlingen. 
Antall kontroller per år: 
Hver 3. måned 1.– 3. år  
Hver 6. måned 4.–5. år  
Årlig 6.–10 år  
Livslang oppfølging med kontroller. 
 
Undersøkelser: 
klinisk undersøkelse, spesielt av primærtumorområdet  
røntgen/CT thorax, eventuelt MR av primærtumorområdet  
  
 
Arbeidsgruppen ønsker at behandlingen skal organiseres slik at alle pasienter uansett bosted 
kan få behandling basert på kvalitetssikret medisinsk kunnskap, og således bedre prognose. 
Behandlingsresultatet er avhengig av mange faktorer, som dels har sin basis i pasientrelaterte 
faktorer og dels har sammenheng med organiseringen og kvaliteten av behandlingen. Gruppen 
mener at det er viktig at en har en sammenhengende og samarbeidende kjede fra pasientene 
får symptomer, utredning hos primærlegen og lokalsykehuset, spesialistutredning på 
sarkomsenteret, behandling på sarkomsenteret og etterkontroll.  Videre bør alle pasienter 
registreres i en nasjonal database slik at en jevnlig kan analysere behandlingsresultatene, og 
gripe inn med kurskorrigering om nødvendig. 
Gruppen har diskutert betydningen av gode henvisningsrutiner. Sarkomsenteret må utrede 
mange benigne lesjoner for å finne de relativt fåtallige sarkomene. Det er viktig at 
sarkompasientene sendes ubiopsert og uoperert til sarkomsenter. 
Gruppen har laget spesifikasjoner for et sarkomsenter. Sykehus som ønsker å være 
sarkomsenter må sette av betydelige ressurser, både økonomiske og personellmessige. Av 



sikkerhetsgrunner må funksjonene ikke henge på enkeltpersoner. Personellet må utdannes og 
utdanningen må vedlikeholdes. Alle sarkompasienter bør behandles i sarkomsenter. Vi mener 
det er viktig at behandlingen av sarkom sentraliseres slik at helsepersonellet får tilstrekkelig 
erfaring i behandlingen av disse krevende pasientene. 
 
 
Symptomene pasientene får kan være vage og generelle. Bensarkom debuterer oftest med 
smerter, bløtvevssarkom oftest med smertefrie hevelser/kuler. Selv om pasienter med andre 
diagnoser i noen grad siles bort hos primærlege/lokalsykehus må sarkomsenteret selv vurdere 
mange pasienter før man finner sarkompasientene. Dette er en ressurskrevende del av 
arbeidet. Diagnostikken er krevende og bør utføres av spesialister med spesiell erfaring innen 
sarkomutredning (radiologer, patologer onkologer og kirurger).  Man må kartlegge både 
primærtumor og eventuell spredning på diagnosetidspunkt. Vurderingene kan være 
kompliserte og pasientenes behandlingsopplegg skal diskuteres på tverrfaglig møte i 
sarkomsenteret.  
 
Behandlingen av en stor del av sarkompasientene går etter internasjonale protokoller. 
I disse protokollene er det retningslinjer for diagnostikk, onkologisk behandling (kjemoterapi 
og strålebehandling), kirurgisk behandling og kontroll og oppfølging. Pasientens data under 
behandlingsforløpet blir registrert og i etterkant kan man analysere resultatene.  For noen 
grupper av pasientene finnes det ikke protokollert behandling. I disse retningslinjene er 
behandlingen av disse gruppene skissert. Det er viktig at man melder flest mulig 
sarkompasienter til protokoller, og behandler dem etter protokoll. På den måten kan man 
analysere resultatene vitenskapelig. Dette kan føre til bedret behandling. 
Behandlingen av barnesarkom, abdominale sarkom og gynekologiske sarkom har fått egne 
kapitler. Det gjør det lettere å finne informasjon om disse spesielle gruppene. 
 
Sett under ett vil man med dagens behandling kunne helbrede ca 50% av alle 
sarkompasienter. Dessverre vil en del pasienter få lokalt recidiv, noen får metastaser, og noen 
får samtidig lokalt recidiv og metastaser. Hos en mindre del av disse pasientene kan en 
fortsatt ha et kurativt siktemål, andre går inn i en palliativ fase, hvor lindrende behandling 
overtar. Den er ikke vesensforskjellig fra den lindrende behandling man gir andre krefttyper. 
Gruppen har derfor ikke gitt detaljerte retningslinjer for palliativ behandling. 
Oppfølgingen av behandlede sarkompasienter er stratifisert ut fra hvilke problemer man kan 
forvente fra de forskjellige undergrupper av sarkom. Under oppfølging må en ha for øye å 
registrere tilbakefall av sarkomsykdommen, og ikke minst langtidsbivirkninger av selve 
behandlingen. Både kirurgisk reseksjon og rekonstruksjon, kjemoterapi og strålebehandling 
kan gi langtidseffekter. Det er redegjort for oppfølgingen i de forskjellige kapitler. 
Det er vårt håp at retningslinjene skal gi en god orientering om behandlingsprinsippene som 
gjelder i dag for denne pasientgruppen. Retningslinjene vil bli revidert jevnlig. 
 



VEDLEGG 4 

5. Råd i forhold til etablering av landsfunksjon  
Clement Trovik, Helse-Vest 
 
Det viktigste organisatoriske tiltak er å sikre at færrest mulig sarkompasienter opereres eller 
biopseres utenfor en sarkomgruppe.  
Kirurgi er den viktigste og oftest den eneste behandlingsmodalitet ved sarkom. Det er lettere å 
operere en pasient med god margin rundt sarkomsvulsten om svulsten ikke er åpnet for biopsi 
på forhånd. Dersom man skal gjøre en operasjon nummer to for å fjerne svulsten komplett, må 
man etablere en større sikkerhetsmargin rundt svulstområdet for å få med det forurensede 
haematomet. Da taper pasienten funksjonelt vev unødvendig. 
Et operasjonshaematom oppstår ofte under den første, innkomplette fjerning eller ved 
biopsien. Slike blødninger kan krysse anatomiske barrierer som ellers er en adekvat margin 
ved urørte svulster når operasjonen planlegges for dette. Det er slik planlegging som blir 
bedre med de resurser og den ekspertise et sarkomsenter har. 
I Skandinavia er disse sentra organisert ved regionssykehus og universiteter med en mindre 
populasjon i opptaksområdet enn ellers i Europa. Dette gir et lavere antall pasienter pr. senter, 
men gir god compliance i forhold til henvisnings-retningslinjer. I Skandinavia har vi således 
de høyeste tall for pasienter primærbehandlet på senter i verden. Det er grunn til å tro at dette 
er en viktig årsak til de gode lokal kontroll og overlevelses tall vi har. Lokalresidivrate er en 
anvendbar kvalitetsparameter, da man tester både kvaliteten på den preoperative planlegging, 
kvaliteten på kirurgien og på den supplerende behandling.  Eksempelvis var lokal-residiv 
tallene etter behandling for osteogent sarkom i de siste 20 års Skandinaviske 
behandlingsprotokoller 6% i SSGII, 7% i SSGVIII og 4% i SSGXIV. Det er ingen forskjell 
mellom store og små institusjoner i Skandinavia. De største osteosarkomsentra i Europa har 
rapportert 5,4% og 6% i to protokoller fra Bologna, 8% i Münster og 5% i Cooperative 
Osteosarcoma Study (COSS).  Det kan se ut som om antallet pasienter kan ha mindre 
betydning for erfaringsgrunnlaget enn den formelle senterorganisering.  
 
 
Sammensetningen av en sarkomgruppe må defineres. Helsedirektoratets  
”Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med sarkomer”  
vil bli publisert i løpet av de nærmeste måneder og her heter det: 
 
"Pasienter med diagnosen sarkom bør behandles under ledelse av en sarkomgruppe. Denne må være 

lokalisert på én institusjon eller på flere i nær geografisk relasjon til hverandre, og som tilsammen 

utgjør et behandlingssenter for sarkom. Det skal utnevnes én klinisk leder som har det faglige 

behandlingsansvaret og dette ansvaret skal nedfelles i klinikerens arbeidsinstruks. Lederen skal være 

et aktivt medlem av kjerneteamet.  

En sarkomgruppe skal være multidisipliner og ha et kjerneteam bestående av: 

Kirurger/ortopeder og onkologer  som har sin kliniske hovedinteresse innen sarkombehandling.  

Radiologer og patologer som har problemstillinger innen muskel/skjelett diagnostikk som en viktig del 

av sitt arbeidsfelt.  

Pediatrisk onkolog med erfaring innen behandling av muskel/skjelett neoplasmer.  

 
Det er ønskelig at minst to leger innen hvert spesialområde innehar ovennevnte kompetanseprofil.  



En sarkomgruppe må ha en formell organisering og den daglige organisering av virksomhet og 

ekstern/intern service må ivaretaes av en fast koordinator. 

Sarkomgruppen har regelmessig, kliniske diskusjonsmøter der alle pasienter senteret behandler 

multidisiplinært, drøftes.  

Pasientene må hospitaliseres i faste enheter der personell og støttepersonell har erfaring og kapasitet 

til å håndtere denne pasientgruppens spesielle utfordringer både behandlingsmessig og 

rehabiliteringsmessig. 

  
Rikshospitalet/Radiumhospitalet,  Haukeland Universitetssykehus, St. Olav`s Hospital og 

Universitetssykehuset  i Nord-Norge har denne ekspertisen i dag. Slik ekspertise vil ikke ha vansker 

med å avgjøre når tilfellet er så spesielt at diskusjon om behandlings-opplegget med andre sentra bør 

innledes. Det taes allerede i dag ofte kontakt for slikt samarbeid både nasjonalt og på ulike nivå i 

Skandinavia, og det er ikke grunn til å anta at antallet slike kontakter mellom sarkomsentra har vært 

for lavt.  

 
I utredningsgruppen er det således enighet om at det faglige nivået i dagens sarkomomsorg er 

tilfredsstillende og at det er vitenskapelig usikkert om de foreliggende sentraliseringsmodeller vil  

bedre dette. 

 
Skulle man, til tross for dette, likevel ønske en formalisert sentralisering av sarkomomsorgen, vil det 

være fare for at ekspertisen ved de universitetssykehus som ikke har den nasjonale enhet, reduseres 

til et lavere nivå enn hva som er definert for et sarkomsenter. En kan også over tid regne med en 

reduksjon i diagnostisk kapasitet. Den sentrale enhet må derfor, i tilfelle, ha det organisatoriske 

ansvaret for hele den diagnostiske og behandlingsmessige kjede og legge fram en realistisk plan for 

hvordan en økning i antall sarkompasienter primærbehandlet utenfor senter skal unngåes. " 
  

 

 
Clement Trovik som representant fra Helse-Vest, støtter ovenstående prioriteringer og vil 
primært gi sin støtte til dagens organisasjonsmodell for sarkomomsorg, der fire sarkomsentra 
samarbeider på fritt faglig grunnlag. 
Subsidiært vises til søknad om ett flerregionalt sarkomsenter organisert som et samarbeid 
mellom Oslo og Bergen. Det er her lagt vekt på at alle typer sarkom må sees som en 
diagnostisk/behandlingsmessig enhet med behov for samme ekspertise, og at alle pasienter 
uansett bosted får likt tilbud gjennom presisering av det sentrale ansvar. Det er redegjort for 
de demografiske årsaker til at en slik service bør ligge i Oslo og Bergen, og hvordan 
samarbeid med de universiteter som ikke har den nasjonale service kunne organiseres for å 
redusere risikoen for avtagende ekspertise. 
 
 
Gunnar Follerås som representant for Helse Sør-Øst  støtter ovenstående prioriteringer, men 
vil primært anbefale at all kirurgisk behandling av beinsarkom sentraliseres til 



Rikshospitalet/Radiumhospitalet. Begrunnelsen for dette syn fremgår av følgende vurdering 
samt av søknaden. 
 
 



VEDLEGG 5 
Vurdering av søknadene om Nasjonale behandlingstjenester  
(Oslo 5/6.09 Gunnar Follerås) 
 
 
 
Mandat: 
Gjør kort rede for kunnskapsgrunnlaget og/eller den faglige argumentasjon for å 1) samle 
den primærutredning og kirurgiske behandling av pasienter med skjelettsarkom i 
landsfunksjon, 2) opprette en flerregional funksjon for sarkom eller 3) avstå fra disse 
modeller. 

 
A. Landsfunksjon for behandling av bensarkomer og  
B. Flerregional funksjon for behandling av ben- og bløtvevssarkomer  
C. Argumenter for å avstå fra disse modeller.  
 
A. Landsfunksjon for kirurgisk behandling av bensarkomer 
Forekomsten av bensarkomer ligger stabilt på 35 til 40 nye tilfeller pr år i Norge. 
Bensarkomene oppstår hos både voksne og barn og i alle anatomiske lokalisasjoner, noe som 
krever svært individualisert behandling. I et lite land som Norge er det utfordrende å skaffe 
seg nødvendig erfaring med kirurgiske reseksjon og påfølgende rekonstruksjon av skjelettet.  
 
Radiumhospitalet har det siste tiåret behandlet ca 30 bensarkomer pr år. Det resterende (5-10 
pasienter) er behandlet på universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø.   
 
Det er internasjonal og nasjonal enighet om at den individuelle behandlingsplanen for hver 
enkelt pasient skal avgjøres av en tverrfaglig gruppe bestående av kirurger, onkologer, 
radiologer og patologer. Det foreligger ingen sikre vitenskapelige bevis for at 
behandlingsresultatene blir bedre om pasientene sentraliseres.  Erfaringer fra England viser 
likevel bedre resultater etter at man sentraliserte behandlingen av bensarkom til to store 
sentra.  Data fra det Skandinaviske sarkomregisteret er ikke tilstrekkelig for å trekke sikre 
konklusjoner om disse forholdene.  
 
HOD har i rundskriv I-19 laget følgende kriterier for forholdet mellom antall pasienter og 
antall sentre med behandlingsfunksjon: Ved mindre enn 20 pas/år: Vurdere overnasjonale 
løsninger.  Ved 20-200 pasienter pr år: Behandling i ett senter. Ved > 200 pas pr år: Vurdere 
deling av funksjonen. 
 
I England (National Health Service) har man laget retningslinjer for minimumsstørrelsen for 
et sarkomsenter. Størrelsen bør være slik at en opererer minimum 50 bensarkom og 100 
bløtvevssarkom pr år for å kvalifisere for å være et sarkomsenter. 
  
 I Norge bør man derfor samle kirurgisk behandling av bensarkomer til i ett senter. Mye av 
den onkologiske behandlingen kan imidlertid foregå i et samarbeid med 
universitetssykehusene hvor man har stor erfaring med kjemoterapi. 
  
Konsekvensen av å sentralisere den invasive diagnostikken og den kirurgiske behandlingen 
vil være at noen få pasienter (5-10, av totalt 40) vil få sin behandling flyttet til ett 
landsdekkende senter istedenfor at de får sin behandling på ett av de resterende 3 



universitetssykehusene.  For majoriteten av pasientene (ca 30 pasienter) vil det ikke bli noen 
endring i behandlingssted, disse behandles allerede ved Radiumhospitalet. 
 
Søknad A innebærer ingen endring for behandling av pasienter med bløtvevssarkom. 
 
Ved Radiumhospitalet har vi 4 ortopediske kirurger i døgnkontinuerlig vakt. Bemanningen 
sikrer god kontinuitet i ferier og høytider og er lite sårbart for fratreden. Vi har 3-4 onkologer, 
3-4 radiologer og 2 patologer som arbeider med sarkom. Disse spesialistene danner den 
tverrfaglige sarkomgruppen som møtes ukentlig og hvor man fastlegger behandlingsopplegget 
for pasientene. Denne bemanningen sikrer at man har god kontinuitet både for diagnostikk og 
behandling i ferier og høytider. Systemet er lite sårbart for fravær.  Vi har optimal tilgang til 
andre spesialister (plastikkirurgi, thoraxkirurgi, ryggkirurgi gastrokirurgi, urologi) ved behov 
for samarbeid under inngrepene. Radiumhospitalet kan uten problem påta seg behandlingen 
av 40 pasienter med bensarkom pr år, mot 30 pasienter pr år i dag. 
 
Den nasjonale sarkomdatabase, som er er ferdigstilt i 2009, vil sikre kontinuitet i 
oppfølgingen selv om deler av denne desentraliseres og utføres nærmere pasientens hjemsted. 
 
Alle som behandler pasienter med sarkom er med i den skandinaviske sarkomgruppen (SSG).   
SSG har jevnlige møter og programlederen for sarkomer på Radiumhospitalet (Dr.med. 
Kirsten Sundby Hall)  er leder for SSG. Alle kan i tillegg delta nettbasert diskusjon om 
vanskelige tilfeller. Ved Radiumhospitalet har vi etablert et spesielt godt samarbeid med 
kirurgene på sarkomsenteret i Gøteborg, og har i fellesskap operert enkelte vanskelige 
tilfeller. 
Forøvrig har vi samarbeid på europeisk plan (EMSOS) og internasjonalt (CTOS, ISOLS 
MSTS). 
 
 
B. Søknad om flerregional behandlingstjeneste for sarkom fra Helse Bergen 
 Konsekvensen av innvilgning av søknad B er at alle pasienter med både ben og 
bløtvevsarkomer i Norge skal behandles kun på to steder, enten i Oslo eller i 
Bergen.(Rundskriv  HOD I-19 side 2).  Søknaden omfatter et ønske om å utføre diagnostikk 
og behandling samt stillingtagen til behovet for nordisk samarbeid. Videre, gjennomføre 
spesielle radiologiske undersøkelser, radiologiske veiledet biopsi, høyspesialisert 
histopatologi, og medikamentell behandling. Mange av disse funksjonene utføres med høy 
faglig standard på de 4 universitetssykehusene i dag. Etterkontrollene ønskes ikke sentralisert 
– en viktig kilde for å skaffe seg et erfaringsgrunnlag med kirurgisk behandling av sarkomer.   
 
Søknad B omfatter, i tillegg til sarkompasientene, et ønske om å sentralisere behandlingen av 
flere metastasepasienter. Vi mener at disse pasientene er godt ivaretatt på regionssykehusene 
og de større sentralsykehusene. Diskusjonen omkring behandling av metastasepasienter hører 
derfor ikke hjemme i en søknad om å behandle sarkomer. 
 
Søknad B inneholder følgende momenter der faktagrunnlaget svikter: 
 
 Pkt 2 i søknaden:  

• Det nasjonale kompetansesenteret ved Radiumhospitalet har som  en av oppgavene å 
organisere et samarbeid om behandling av enkeltpasienter. 

•  
Pkt 3 i søknaden: 



• Termokjemoterapi er en eksperimentell behandling, ikke etablert terapi 
• Kunnskap om avansert behandling av skjelettmetastaser finnes ved alle regionsykehus.  
•  
 

Pkt7 i søknaden:  
• Andel behandlede sarkomer i Bergen (30-35%) er udokumentert og sannsynligvis for 

høye.  
• Påstanden om at langt flere pasienter primærbehandles utenfor senter i Helse Sør-Øst 

er beviselig feil. 
• Påstanden om at antall sarkom øker er ikke dokumentert i kreftregisteret 
. 

Pkt 10 i søknaden: 
• Påstanden om at behandlingsresultatene i Bergen er minst like gode som i Oslo er 

ikke dokumentert.  
 

Pkt 15 i søknaden: 
• Formuleringen om at et 2-delt behandlingsansvar er en formalisering av dagens 

situasjon er feil  
• Påstanden om at sarkombehandling på sentre med befolkningsgrunnlag på 2 mill eller 

mindre fører til lavere lokalrecidivfrekvens og bedre overlevelse enn på større sentra 
er feil.  

 
 
 
Innvilger man søknad B vil Norge ikke vil være i nærheten av å ha ett eneste senter som vil 
kunne kalle seg et fullverdig sarkomsenter etter de internasjonalt aksepterte engelske 
retningslinjene (man bør operere 50 bensarkom og 100 bløtvevssarkom pr år). Om man deler 
landets sarkompasienter i to like deler gir dette i underkant av 20 bensarkom hvert sted.  
 
Konsekvensene av søknad B er også langt mer radikale og omfattende enn søknad A, sett i 
forhold til dagens situasjon. Det vil føre til at flere pasienter med bløtvevssarkom må reise fra 
sin helseregion for å få behandling.  
Det vitenskapelige grunnlag for søknad B er ikke forskjellig fra argumentasjonen i søknad A 
og kan ikke alene legges til grunn for beslutningen..  
 
En vesentlig ulempe ved sentralisering til 2 steder er mindre kunnskap, engasjement og fokus 
på sarkompasientene ved de universitetssykehus som blir fratatt sitt sarkomansvar. Denne 
utfordringen må ikke neglisjeres og blir ivaretatt på en langt mer positiv måte i søknad A der 
kun et svært lite antall pasienter blir sentralisert. 
 
 
Konklusjoner:  
 
Søknaden A bør innvilges fordi 
1. Man får samlet bensarkompasientene på ett sted, i tråd med departementets retningslinjer 
2. Nåværende behandlingsstruktur endres kun minimalt 
3. Endringen kan gjøres uten økonomiske eller bemanningsmessige konsekvenser. 
 
Søknad B bør ikke innvilges fordi 



1. Man får ikke samlet pasienter med sjeldne diagnoser og krevende behandling (bensarkom), 
noe som står i motsetning til departementets retningslinjer. 
2. Fører til vesentlige endringer i behandlingsstrukturen og pasientstrømmene for pasienter 
med bløtvevssarkom. 
3. Nedbygging av kompetanse på bløtvevssarkom på de andre regionsykehus 
 
 
 



VEDLEGG 6 
Kopi av mail Clement Trovik datert 14.09.09 
Hei! 
  
Jeg foreslo i mai følgende som tekst til hva vi alle kan være enige om, og har lagt til de 
endringer Gunnar foreslo nå sist:  
Jeg har endret "pålegges det formelle ansvar" til "ha det organisatoriske ansvar" når det 
gjelder ansvaret hos den sentrale enhet, (men jeg synes altså ikke vi kan presisere at 
sentralisering får større skadevirkninger ved å følge sekundærforslaget fra helse Vest enn å 
følge helse Sør-Øst forslaget. Man må i det minste presisere begges forslag ved navn.): 
  
"Pasienter med diagnosen sarkom bør behandles under ledelse av en sarkomgruppe. Denne må være 

lokalisert på én institusjon eller på flere i nær geografisk relasjon til hverandre, og som tilsammen 

utgjør et behandlingssenter for sarkom. Det skal utnevnes én klinisk leder som har det faglige 

behandlingsansvaret og dette ansvaret skal nedfelles i klinikerens arbeidsinstruks. Lederen skal være 

et aktivt medlem av kjerneteamet.  

En sarkomgruppe skal være multidisipliner og ha et kjerneteam bestående av: 

Kirurger/ortopeder og onkologer  som har sin kliniske hovedinteresse innen sarkombehandling.  

Radiologer og patologer som har problemstillinger innen muskel/skjelett diagnostikk som en viktig del 

av sitt arbeidsfelt.  

Pediatrisk onkolog med erfaring innen behandling av muskel/skjelett neoplasmer.  

 
Det er ønskelig at minst to leger innen hvert spesialområde innehar ovennevnte kompetanseprofil.  

En sarkomgruppe må ha en formell organisering og den daglige organisering av virksomhet og 

ekstern/intern service må ivaretaes av en fast koordinator. 

Sarkomgruppen har regelmessig, kliniske diskusjonsmøter der alle pasienter senteret behandler 

multidisiplinært, drøftes.  

Pasientene må hospitaliseres i faste enheter der personell og støttepersonell har erfaring og kapasitet 

til å håndtere denne pasientgruppens spesielle utfordringer både behandlingsmessig og 

rehabiliteringsmessig. 

 

  
Rikshospitalet/Radiumhospitalet,  Haukeland Universitetssykehus, St. Olaf Hospital og 

Universitetssykehuset  i Nord-Norge har denne ekspertisen i dag. Slik ekspertise vil ikke ha vansker 

med å avgjøre når tilfellet er så spesielt at diskusjon om behandlings-opplegget med andre sentra bør 

innledes. Det taes allerede i dag ofte kontakt for slikt samarbeid både nasjonalt og på ulike nivå i 

Skandinavia, og det er ikke grunn til å anta at antallet slike kontakter mellom sarkomsentra har vært 

for lavt.  

 
I utredningsgruppen er det således enighet om at det faglige nivået i dagens sarkomomsorg er 

tilfredsstillende og at det er vitenskapelig usikkert om de foreliggende sentraliseringsmodeller vil  

bedre dette. 



 
Skulle man, til tross for dette, likevel ønske en formalisert sentralisering av sarkomomsorgen, vil det 

være fare for at ekspertisen ved de universitetssykehus som ikke har den nasjonale enhet, reduseres 

til et lavere nivå enn hva som er definert for et sarkomsenter. En kan også over tid regne med en 

reduksjon i diagnostisk kapasitet. Den sentrale enhet må derfor, i tilfelle, ha det organisatoriske 

ansvaret for hele den diagnostiske og behandlingsmessige kjede og legge fram en realistisk plan for 

hvordan en økning i antall sarkompasienter primærbehandlet utenfor senter skal unngåes. " 
  

Dette har altså Gunnar lest og vært enig i, slik at det er mitt forslag at vi sender det i løpet av 

uken, men presiserer at Gunnar er fraværende i USA og ikke har  fått anledning til å signere 

formeldt og endelig. Ellers klipper du inn alle våre mailer med presisering av at dette står for 

vår regning. 

  

Lykke til! 

  

Clement 

 



 
 [  
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for vestibularis-schwannomer
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1.Innledning: 
 

Bakgrunn 
 
Utredningsgruppen er nedsatt på bakgrunn av søknad fra Helse Vest om å etablere en 
landsfunksjon for behandling av vestibularisschwannomer. 
 
Utredningsgruppen er sammensatt av en representant fra fagmiljøet i Helse Vest, en 
nevrokirurg fra Helse Sør-Øst og øre-nese-halsleger fra Helse Nord og Helse Midt-Norge.  
Det er ikke opprettet brukerrepresentant eller universitetsrepresentant. 
Gruppens sammensetting: 
 
Navn Institusjon  Bakgrunn e-post  

Brit Kari Stene, 
leder 

Helse Midt-Norge ØNH-lege brit.kari.stene@stolav.no  

Rune Klette Helse Nord ØNH-lege rune.klette@nlsh.no  

Jon Berg-Johnsen Helse Sør-Øst Nevrokirurg jon.berg-
johnsen@rikshospitalet.no  

Morten Lund-
Johansen 

Helse Vest, fra det 
aktuelle fagmiljøet 

Nevrokirurg Morten.lund-johansen@helse-
bergen.no  

Ingen representant Brukerorganisasjon   

Ingen representant Universitet   

 
 

Oppgaver for ledere og medlemmer av utredningsgrupper  

Hvem representerer det enkelte medlem av gruppene? 
Prosjektet dreier seg om i hovedsak om hvordan de fire RHF skal fordele oppgaver og 
samordne sine aktiviteter for å ivareta sitt ”sørge for” ansvar også for de nasjonale tjenestene 
som bare skal utøves i ett eller to RHF. Gruppens RHF-medlemmer representerer derfor hele 
sitt RHF i dette arbeidet, ikke bare den avdeling eller det HF der de i det daglige arbeider.  
 
Mange nasjonale tjenester involverer flere spesialiteter eller fagområder. Gruppene som 
helhet er sammensatt med sikte på å dekke mest mulig av denne helheten. Fra hvert RHF vil 
likevel vanligvis bare en spesialitet være representert.  Medlemmene må derfor ved behov ta 
kontakt på tvers av HF og spesialiteter/fagområder i eget RHF, for å sikre at relevante 
synspunkter og innspill fra eget RHF blir vurdert av gruppen. 
 
Universitetsrepresentanter og brukerrepresentanter er oppnevnt for å ivareta interesser og 
behov for henholdsvis universitetsfunksjoner og bruker 
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Mandat: 

  
Bakgrunnen for at utredningen skal gjennomføres er den innsendte søknad fra Helse Bergen 
om etablering av Landsfunksjon for behandling av pasienter med vestibularisschwannom. 

Utredningen bør være så kortfattet som mulig (inntil 15 A4 sider), gjerne i form av 
informasjon og svar flettet inn mellom de enkelte punkter og underpunkter i mandatet 
nedenfor, og en avsluttende fritekst der gruppen trekker frem viktige forhold som ikke er 
dekket av de spesifikke punkter nedenfor.  

For tall som etterspørres nedenfor kan det være usikkerhet. Det understrekes derfor at det 
spørres etter estimater, for å kunne få et bilde av omtrentlige størrelser på pasientgruppene og 
den tilknyttet klinisk aktivitet.  

Noen av de forhold som det spørres om nedenfor er også besvart i søknaden, men det er 
ønskelig å få utredningsgruppens samlede syn på dette. 

Frist for arbeidet: senest innen 2. juni 2009. Utredningen skal sendes 
nasjonaletjenester@ihelse.net  
 
 
 
 

 
 
 

2. Svar på konkrete spørsmål 
 

2.1. Kort oversikt over pasientgruppe 
Gi en kort oversikt over pasientgruppen på punktene nedenfor. Hvis gruppen er enig i 
gjengivelsen av disse forhold i søknaden, kan dette bare gjengis kort:  
 
 
A. Klinisk bilde/forløp for vestibularisschwannomer 

• De viktigste symptomer på tilstanden 

 

Nedenstående tabell viser data for 301 norske pasienter med VS undersøkt ved 

Haukeland Universitetssykehus i perioden 2001-5. 

    %   % 
    presenting  on admission 
 
Reduced hearing  60.1   92.3 
Tinnitus   32.7   69.5 
Vertigo   23.4   42.5 
Unsteadiness  11.9   38.9 
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• Konsekvenser for pasientene av ukontrollert tumorvekst  

Rundt halvparten av svulstene vokser etter at de er påvist. De vil, dersom de blir store, 

gi trykk på hjernestammen med gangproblemer, ustøhet og hodepine. Obstruktiv 

hydrocephalus kan forekomme. Store svulster (mer enn 40mm) er meget sjeldne, men 

truer livet til pasienten. 

De viktigste bivirkninger/komplikasjoner av ulike typer behandling. 

Det finnes tre muligheter når tumor er oppdaget: Kirurgi, strålekniv og ekspektans 

(vente og se). Tabellen viser behandlingsvolumer for kirurgi ved hvert enkelt senter. I 

tillegg er den landsdekkende stråleknivsvirksomheten oppgitt for HUS. 

 

 

 Nord Midt Sørøst 

 

Vest Sum opr 

pr år 

Vest 

Strålekniv 

2005 Totalt 1 6 12  27 

2006 Ca 0 9 (+2utland) 20  20 

2007 5-7 1 11 13  31 

2008 siste 2 11 (+1utland) 8  27 

2009 fem år 2 6 15  36 

Sum opr pr 

senter 

5-7 6  43 

UUS: anslag >15 

(se under) 

68  141 

 

Ullevål Universitetssykehus har ikke eksakte tall, men angir at de har operert 3-5 

svulster per år, det vil si minst 15 i en femårsperiode. 

 

Kirurgi: er den best dokumenterte behandlingsformen: Sentre med store 

behandlingsvolumer har bedre resultater (spesielt færre bivirkninger/komplikasjoner) 

enn de med færre pasienter.  

De vanligste bivirkninger er tap av resthørsel, facialisparese, hodepine og 

spinalvæskelekkasje postoperativt. Alvorlige komplikasjoner, (skade på 

hjernestamme, blødninger, trombose og meningitt), er sjeldne. 
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Det er langvarige inngrep som krever 1-2 ukers hospitalisering. Sykemelding kreves 

vanligvis 2-3 måneder postoperativt.  

 

Strålekniv: Strålekniv blir brukt til et stadig økende antall pasienter. Målsetningen er å 

stanse veksten av svulsten. Få dokumenterte bivirkninger. 1-2 dagers hospitalisering. 

Sykemelding kreves vanligvis ikke. Noen få som får behandling med strålekniv, 

anslagsvis 3-5 %, får shuntkrevende hydrocephalus. På grunn av manglende 

langtidsobservasjon vet man ikke nok om risiko for utvikling av andre neoplasmer 

etter strålebehandling, men dagens viten indikerer ingen økt risiko. Ved cystiske 

tumorer og tumordiameter opp mot /over 3 cm er effekten av strålekniv avtagende. 

Hos noen pasienter virker ikke strålekniv, svulsten vokser, eller øker i volum pga 

ødem, uten at dette skyldes en reell vekst. Pasientene vil da kunne merke ubehag som 

hodepine og svimmelhet. Hvis økningen i tumorvolum går tilbake (ila 1-2 år), 

forsvinner plagene. Operativ behandling kan bli nødvendig hos ca 5% av pasientene 

på grunn av fortsatt vekst av tumor etter stråleknivbehandlingen. 

 
B. Insidens i et femårs perspektiv 

• Incidensen er i dag i underkant av 70 pr år ut fra registreringer i Kreftregisteret 

(p.m Tom Børge Johannesen, NKR). 

• I et femårs perspektiv anslås omkring 100 pr år, økningen mest pga økt bruk av 

MR-diagnostikk som påviser små svulster og ikke pga økt forekomst i 

befolkningen. 

 
  

2.2. Standardbehandling gitt dagens praksis 
Gi en kort beskrivelse av standard oppfølging og behandling av vestibularisschwannomer av 
ulik størrelse og med ulikt vekstpotensiale.  
Det nedenstående er retningslinjer, avvik kan forekomme, avhengig av pasientens alder og 
øvrige helse.  
 

• Pasienter med svulster der diameter er under 20 mm målt langs tinningbenspyramiden 
bør observeres med MR, første gang etter 6 mnd. 

 
• Hvis tumor har diameter under 20 mm og påvist vekst, tilbys vanligvis strålekniv.  

• Tumorer med diameter mellom 20 og 30 mm skal tilbys behandling. Det er da to 
alternativer: stråling og kirurgi. Pasienten bør informeres grundig om resultater og 
bivirkninger av behandlingsformene, og få anledning til å treffe sitt eget valg på best 
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mulig grunnlag. Helse-Bergen anbefaler i dag de fleste pasienter med svulster i denne 
størrelse strålekniv. 

• Svulster med diameter over 30 mm bør opereres. 

• Observasjon etter diagnose, og etter behandling med strålekniv: MR-intervaller: 6 
mndr første kontroll. Hvis ikke vekst 1 år. Så 2 år, 4 år og 8-10 år.  

• Kontroll etter kirurgi: Første MR-kontroll 3-6 mnd etter operasjonen, deretter 1 år, 2 år 
og 5 år. 

 

2.3. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
 

Basert på tilgjengelig kunnskap i form av randomiserte studier, større klasse II studier, evt. 
systematiske kunnskapsoppsummeringer: Er det mulig å angi i hvilken grad det opplegg som 
er beskrevet under punkt 2 over er å betrakte som etablert, kunnskapsbasert medisin? 

Om mulig bør de aller viktigste publikasjoner som er grunnlag for et slikt standpunkt omtales 
kort.  

Klasse I-evidens: Det er ingen randomiserte studier. 

Klasse II-evidens: Det finnes to slike: Mayo-klinikken og Haukeland Universitetssykehus 
har begge gjort prospektive ikke-randomiserte studier av behandlingsrelatert morbiditet ved 
strålekniv og kirurgi. .Studiene er kritisert for ikke å gi generell informasjon, fordi kvaliteten 
på kirurgien ikke er så god som hos de aller beste sentrene. Disse har imidlertid ikke selv 
utført slike sammenlignende studier. 

Klasse III-evidens: 5 retrospektive studier, hvorav Haukeland Universitetssykehus har 
publisert en.  

Alle studiene konkluderer med at det er mindre morbiditet ved behandling med strålekniv og 
at recidivfaren, målt ved rebehandlingsrate, er lik for kirurgi og ståleknivbehandling. Noen av 
studiene viser bedre livskvalitet ved stråling enn ved kirurgi.  

Det er ingen evidens med tanke på langtidsoppfølging (mer enn fem til ti år for store 
materialer). 

 

2.4. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
Gjør kort rede for kunnskapsgrunnlaget og/eller den faglige argumentasjon for å samle 
pasienter med vestibularisschwannom i landsfunksjon, evt. å avstå fra å gjøre dette. 

 

Det er enighet om at strålekniv vil være et viktig tilbud til pasientene. Denne funksjonen er 
sentralisert til HUS. Det er og enighet om at pasienter som observeres ubehandlet skal 
kontrolleres lokalt, men at lokale leger bør kunne konferere med et senter om diagnostikk og 
tolking av MR-bilder. 

Når det gjelder operativ behandling er det et delt syn i utvalget. Nedenfor angis argumentene 
for og mot sentralisering og gruppens synspunkter: 
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For sentralisering:  
Volum/kvalitetshensynet (øvelse gjør mester) tilsier sentralisering. De norske publikasjonene 
fra HUS er blitt møtt med kritikk fra utenlandsk hold fordi komplikasjonstallene er høyere 
enn det man oppnår ved de beste sentrene i verden. Det ansees likevel urealistisk at en 
samling av alle operasjonene til ett senter vil medføre at resultatene vil kunne sammenlignes 
med de beste, fordi volumet fortsatt vil være mindre. Dette skyldes ikke minst at strålekniv ser 
ut til å bli en stadig mer etablert behandlingsform for denne gruppen pasienter. Det er likevel 
sannsynlig/mulig at resultatene vil bli målbart bedre enn i dag. 

Forskning og dokumentasjon. Gruppen er enig i at HUS bør opprettholde et høyt 
behandlingsvolum for å kunne fortsette det vitenskapelige arbeidet på denne pasientgruppen. 
En sikring av et volum som minst er tilsvarende dagens er nødvendig for en kontinuering av 
dette.  

Opplæring. Ved opprettelse av ett senter for operativ behandling av vestibularisscwannomer 
kan man lære opp flere kirurger fordi volumet er større.  

Ensrettede behandlingsforløp. Dette vil være lettere å oppnå ved sentralisering til ett sted som 
har begge behandlingsmodaliteter og et tverrfaglig samarbeid for utredning og oppfølging av 
pasientene.  

Senterfunksjon: HUS har et stort antall av disse pasientene og planlegger å yte helsehjelp 
rettet mot symptomatologi til pasientgrupper (mestringskurs) fra august i år.  

 

Mot sentralisering:  
Kompetansetap: Nedleggelse av denne formen for kirurgi vil medføre kompetansetap for det 
enkelte senter som ikke lengre opererer slike pasienter, og dette tapet kan gå ut over 
beslektede pasientgrupper (skallebasiskirurgi).  

Sårbarhet: Sentralisering kan medføre at færre norske kirurger har kompetanse på disse 
inngrepene, og flytting/sykdom etc. ved det ene senter hvor funksjonen opprettholdes vil 
kunne svekke funksjonen nasjonalt dersom god rekruttering ikke er ivaretatt.  

Konkurranse: Ved en monopolisering vil aspektet om sykehusvalg utebli på nasjonalt plan, 
men ikke internasjonalt.  

 

 

2.5. Råd i forhold til etablering av landsfunksjon  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 14 over, og innholdet i 
søknaden fra Helse Bergen 

Disse pasientene ivaretas av to spesialiteter, nemlig Øre-Nese-Hals og nevrokirurgi. 
Diagnostikk og daglig klinisk oppfølging skjer oftest ved ØNH-leger. Den operative 
behandlingen foretas, i likhet med stråleknivsbehandlingen av nevrokirurger.  

Uttalelse fra fagmiljøene: 

Norsk Øre-Nese-Halsforening har gjort følgende vedtak: 
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"ØNH har skriftlig støttet at det opprettes ett senter i Norge med landsfunksjon 
vestibularisschwannom og ser det ikke unaturlig at et slikt senter ligger i Bergen som er eneste 
sted i Norge med strålekniv. Per i dag behandles de fleste med nevnte diagnose på Haukeland." 
Mette Bratt (leder). 

Norsk Nevrokirurgisk forening har ikke behandlet søknaden.  

 

Innhenting av synspunkter fra de ulike RHF: 

Øre-Nese-Hals: Søknaden ble enstemmig støttet av foreningen, og således må dette være 
representativt. 

Nevrokirurgi: Representantene fra Helse-Nord og Helse-Midt-Norge har rådført seg med 
avdelingsoverlegene ved de to regionale nevrokirurgiske avdelingene.  Disse uttaler at de 
ønsker å opprettholde den operative aktiviteten på VS innen regionen. Dette synet ble 
derfor førende for standpunkt til organisering av den operative delen av virksomheten fra 
disse to regionene. De to nevrokirurgiske representantene fra Helse-Sør-Øst og Helse Vest 
mente begge at aktiviteten minst burde opprettholdes innen regionen de representerte. 

Gruppens synspunkt:  

Med en full landsfunksjon forstår vi at all behandlingsvirksomhet (stråling og kirurgi) 
samles ett sted. Ett medlem av gruppen støttet dette synet. 

De øvrige medlemmer støtter, dels etter mandat fra nevrokirurgisk fagmiljø i egen region, 
en delt funksjon. Det er enighet om etablering av nasjonale retningslinjer for utøvelse av 
behandlingen. Det er estimert at ca 30 pasienter i året opereres for VS i Norge. De aller 
fleste av disse pasientene opereres i Helse Bergen og Helse Sørøst (se tabell under). Man 
må være klar over at mange nevrokirurgiske tilstander er så sjeldne hver for seg at de vil 
falle inn under kriteriene for minstevolum ift nasjonal funksjon (20-200 tilfeller, rundskriv 
I-19 /2003 fra SHD). 

Det er full enighet i utvalget om at et Nasjonalt kompetansesenter for 
Vestibularisschwannom bør opprettes på Haukeland Universitetssykehus, i tråd med 
søknaden.  

Hvis nei, hvordan bør da tjenesten organiseres? 

Flertallet mener at den operative virksomheten bør være flerregional. 

.Nevrokirurgimiljøene ved hvert RHF har via sine representanter i utvalget signalisert at 

de ønsker VS-kirurgi opprettholdt ved eget senter. De to nevrokirurgene i utvalget mener 

at virksomheten bør begrenses til henholdsvis ett (Helse-Bergen) eller to (i tillegg Helse-

Sør-Øst) sentre. 

2.6. Diagnostikk knyttet til observasjon og behandling 

Uavhengig av landsfunksjonen bør prinsippene for observasjon og behandling innebære 
følgende: 
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Radiologi: Observasjon er førstealternativ for de fleste VS-pasienter. Utvalget anser det som 
viktig å ha gode rutiner på nasjonalt plan for oppfølging med MRI-diagnostikk. Spesielt bør 
radiolog ha gamle og nye bilder til sammenligning ved granskningen for med best mulig 
sikkerhet kunne vurdere tumors utvikling. Dette innebærer at ett eller noen få sentre med 
nevroradiologisk kompetanse gjennomgår bildene og tar stilling til diagnostikk og eventuell 
vekst av tumor. Denne virksomheten er allerede etablert ved HUS gjennom mange år. 

Klinikk: Pasientene bør etter at diagnosen er stilt undersøkes og informeres av Øre-Nese-
Halslege eller nevrokirurg med spesiell kompetanse på denne tilstanden. De bør, dersom de 
har mye plager, tilbys instruksjon, mestringskurs for å takle sine plager.   

Hvis det ikke etableres en landsfunksjon må disse tilbudene organiseres ved flere sentre i 
Norge. En del data om pasientene og behandlingen må i så fall registreres og samles i ett 
register. 

 

2.7. Etablering av helhetlige pasientforløp 
Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) over. Basert 
på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape sammenhengende 
pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter som skal 
omfattes av nasjonal behandlingstjeneste?  

• Ved mistanke om eller påvisning av unilateralt hørselstap, tinnitus, vertigo eller 
øresmerter bør pasienten undersøkes av øre-nese-hals-lege. Undersøkelsen innbefatter 
otonevrologiske undersøkelser med balanse- og koordinasjonstester, kalorisk 
vestibularprøver, rentone- og taleaudiometri (med stapedius-reflekstester) og eventuell 
hjernestammeresponsaudiometri. Det mest typiske hørselstap er diskanttap ved 
rentoneaudiometri og taleaudiometri viser ofte dårligere resultat enn 
rentoneaudiometrien skulle tilsi.  
MR av bakre skallegrop bør tilbys pasienter med nyoppdaget.unilateralt nevrogent 
hørselstap med mer antydningsvis mer enn 10 dB sideforskjell i PTA Ved påvist 
asymmetrisk hørselstap, bør den kliniske og audiologiske undersøkelse gjentas innen 
6–12 måneder.   

 
Denne sykdommen medfører kroniske plager både før og etter behandlingen, som 
utgjør en svært kort del av forløpet. Det meste av oppfølgningen skjer lokalt. Øre-
Nese-Halslegene bør ha hovedansvaret for dette, fordi symptomatologien, og den 
kliniske vurderingen av denne, sorterer under denne medisinske spesialiteten og kan 
tilby tiltak som kan hjelpe ved kroniske plager som høretap, tinnitus og 
svimmelhet.  
De lokale legene bør ha flerregionale (eller et nasjonalt) miljø å spille på, mhp 
billeddiagnostikk/mestringskurs og lignende. Disse miljøene bør være flerdisiplinære 
og bestå av nevrokirurger, øre-nese-halsleger og nevroradiologer. Det bør også finnes i 
hvert fall ett norsk senter for innledende klinisk vurdering og symptomoppfølgning av 
pasienter med mye plager.  
 

• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet?  
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Den geografiske tilgjengelighet vil være god og vil bare innebære et fåtall 
pasientreiser til et senter, enten man etablerer en flerregional eller nasjonal 
fuksjon. Det vesentlige av oppfølgingen vil skje lokalt. 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet?  
Det vil være vanskelig å dokumentere geografisk resultatlikhet for operativ 
virksomhet med det lave antall operasjoner som gjøres i Norge, der noen sentre 
opererer færre enn en pasient i året. 

 
  

2.8. Internasjonalt samarbeid 
Det vises til avsnitt I-6 (”Behov for samarbeid utenfor Norge”) over.  

Er det, gitt den oppgavefordeling utredningsgruppen anbefaler, undergrupper av pasienter 
som i sin helhet eller etter individuell vurdering bør henvises til utenlandsk senter?  

Ikke etter gruppens syn 
 

Hvordan bør samarbeid med utenlandske sentre organiseres i forhold til å dekke behov for 
enkeltpasienter eller undergrupper av pasienter med spesielle behov?  

            Se over, evt E-mail og utenlandskontorer.  

 
 

2.9. Funksjon som kompetansesenter 
Som det fremgår av avsnitt I-8 i innledningen over vil det å drive en nasjonal 
behandlingstjeneste innebære en korresponderende plikt til å fungere som nasjonalt 
kompetansesenter i forhold til de aktuelle pasientgrupper behandlingstjenesten omfatter.  

Hvis det etableres en landsfunksjon, hvilke nasjonale kompetansesenteroppgaver bør da være 
knyttet til landsfunksjonen? 
 
Dette er relativt grundig gjort rede for i søknaden, og det henvises til denne. 
 
 

2.10. Supplerende innspill på fritt grunnlag. 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-9 over.  
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Rapport fra utredningsgruppe - Nasjonalt 
kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet behandling 

 

Innledning 
Det vises bestilling 22.04.09 med mandat for utredningsgruppen, brev av 17.03.08 og 
rundskriv I-19/2003 fra HOD. 
 
Helseforetaket St. Olavs Hospital / Helse Midt-Norge har i søknad datert 13.3.2009 
søkt om opprettelse av ”Kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling”. 
Utredningsgruppen skal i henhold til sitt mandat, utrede behovet for et slikt nasjonalt 
kompetansesenter i Norge. 
 
Medlemmer i Utredningsgruppen har vært Geirmund Unsgård (nevrokirurg, Helse 
Midt-Norge), Trond Buanes (gastrokirurg, Helse Sør-Øst), Guttorm Jenssen (radiolog, 
Helse Vest), Olav Haraldseth (NTNU) og Roar Kloster (nevrokirurg, Helse Nord).  
 
Arbeidet er utført på grunnlag av de kriterier for nasjonale kompetansesentre som 
fremgår i rundskriv I-19/2003 fra HOD og i brev av 17.03.2008 (s. 9-14). 
Arbeidsformen har bestått i e-mail korrespondanse og et arbeidsmøte den 17.6.09. Det 
har vært konsensus i gruppen vedrørende de konklusjoner vi er kommet frem til. 
 
 

Utredningsgruppens vurdering i forhold til generelle kriterier for 
lokalisering av et nasjonalt kompetansesenter 
I henhold til spesifisering av oppdraget i oppdragsdokument for 2008 om lands- og 
flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten skal 
følgende kriterier være tilfredstilt: 
 

• Dokumentert kompetanse 
• Tilgang til nødvendig infrastruktur 
• Forskningskompetanse og etablert forskernettverk/samarbeid nasjonalt 
• Dokumenterte evner til å formidle kunnskap 
• Villighet fra RHF og HF til å påta seg ansvaret 

 
Søknaden er en videreføring og utvidelse av tre nåværende kompetansesentre (3D 
ultralyd i nevrokirurgi, vaskulær kirurgi og laparoskopisk kirurgi). Hittil har 
kompetansesentrene i Trondheim i flere år dokumentert en omfattende vitenskapelig 
aktivitet av både nasjonal og internasjonal betydning. Ny medisinsk teknologi er 
fortløpende blitt utviklet. Innen 3D ultralyd teknologi i faget nevrokirurgi, har miljøet 
fått en høy internasjonal status innen moderne teknologisk medisin, der det ikke 
finnes andre sammenlignbare nasjonale medisinsk teknologiske forskningsmiljøer.  
 
Det foreligger et meget veletablert forskningsmiljø med høy vitenskapelig og 
medisinskfaglig kompetanse (radiologer, nevrokirurger, karkirurger gastrokirurger 
med mer.) Av særdeles stor betydning for forskning og fagutvikling har et tett 

sler
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samarbeidet mellom klinikk og forskningsmiljøet vært. I tillegg er det tett samarbeid 
opp mot SINTEF. Dette miljø har også vist en meget god tverrfaglighet særlig 
mellom teknologer og medisiner, og drevet god translasjonsforskning i betydningen 
translasjon av ny teknologi til ny klinisk praksis. 
 
Det foreligger stor forskningskompetanse som er godt dokumentert ved hjelp av 
publikasjonslister, et høyt antall doktorgrader og flere forskningspriser. I enkelte 
fagområder foreligger det et velutviklet forskernettverk nasjonalt, for andre 
fagområder bør dette utvides videre.  
 
Innen enkelte fagområder har det foregått en betydelig opplæringsaktivitet som også 
bekreftes av fagmiljøene i de andre RHF-er. Særlig innen laparoskopisk gastrokirurgi 
har det foregått en omfattende videreformidling av kunnskap og metoder til andre 
sykehus i Norge. 
 
Helse Midt og St. Olavs Hospital er villige å påta seg oppgaven med etablering av 
Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet behandling. 
 
Utredningsgruppen konkluderer med at samtlige kriterier er tilfredstilt for etablering 
av Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet behandling ved St. Olavs 
Hospital. 
 
 

A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele 
landet)  
 
Søknaden er en videreføring og utvidelse av tre nåværende kompetansesentre (3D 
ultralyd i nevrokirurgi, vaskulær kirurgi og laparoskopisk kirurgi). Dette nye 
Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet behandling vil drive 
kompetansebygging, fag- og metode utvikling og kompetansespredning innen et bredt 
spekter av metoder i bildeveiledet minimal invasiv kirurgi og utnytte synergiene i 
metode til anvendelse på mange pasientgrupper som trenger kirurgisk behandling. 
Kompetansesenteret har et hovedfokus på 3D ultralyd som den mest anvendelige 
bildeteknikk for bruk intraoperativt . 
 
Pasientgruppene som Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet 
behandling er rettet mot, behandles hovedsaklig ved alle universitetssykehus i landet. 
Spredning av kompetanse og kunnskap nasjonalt blir derfor en svært viktig oppgave 
for et nasjonalt kompetansesenter.  

 
I søknaden foreligger det spesifiserte planer for en lang rekke tjenester rettet mot 
helsepersonell og annet fagpersonell:  

• Kompetanseutvikling  og -spredning for ansatte i alle helseforetak bl.a. 
gjennom: 

o Forskeropphold /hospitering ved kompetansesenteret 
o Gjennomføring av kurs, workshops og seminarer om minimal invasiv 

behandling rettet mot ulike typer av helsepersonell (kirurger, 
radiologer, sykepleiere, radiografer, teknisk personale) i samarbeid 
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med Fremtidens Operasjons Rom (kurs i elektromedisinsk utstyr) og 
NTNU/SINTEF 

o Teknologisk og klinisk assistanse fra kompetansesenteret ved oppstart 
og innføring av nye prosedyrer og metoder 

o Gjennomføring av multisenterstudier, der ny teknologi og metoder 
etablert ved kompetansesenteret prøves ut ved andre sykehus i Norge.  

o Utvikling av prosedyre- og sjekklisteinformasjon/faglige retningslinjer 
ved bruk av nye minimal invasive bildeveilede metoder og teknologi. 

o Utarbeidelse av ulike typer informasjon, webbasert formidling, 
utforming av nyhetsbrev og informasjonsmateriell tilrettelagt for ulike 
grupper av helsepersonell 

o Etablere Nasjonalt nettverk gjennom årlige workshops  
 

• “Open innovation”: Tilgang til å benytte metoder og teknologi for 
bildeveiledet behandling utviklet ved Kompetansesenteret for egne 
forskningsformål ved andre helseforetak i Norge. 

 
• Utvidelse av de kliniske områdene innen bruk av ultralyd og bildeveiledede 

teknikker til å omhandle alle pasientgrupper der det er identifisert et behov for 
bildeveiledede teknikker. Gjennom dette vil man sikre kompetanseoverføring 
mellom kliniske fagdisipliner. 

 
Utredningsgruppens vurdering: 
De tre nåværende kompetansesentrene (3D ultralyd i nevrokirurgi, vaskulær kirurgi 
og laparoskopisk kirurgi) har i sin virksomhet til nå hatt en klar styrke innen 
forskning inkludert fag- og metodeutvikling (se punkt C under). De har også hatt en 
brukbar aktivitet innen kompetansespredning rettet mot helsepersonell og annet 
fagpersonell i Norge. Arbeidsgruppen mener imidlertid at det er innen dette området 
at det er behov for at det nye kompetansesenteret må utvide sin aktivitet for å øke 
bruken av bildeveiledet minimal invasiv kirurgi i Norge. Planene for dette, slik de er 
beskrevet i søknaden og ved presentasjon på utredningsgruppens møte 17. juni, ansees 
av arbeidsgruppen å være meget gode. Det er viktig at Nasjonalt kompetansesenter for 
ultralyd- og bildeveiledet behandling har en klar strategi for å vurdere hvilke nye 
metoder/teknologi som til en hver tid bør taes i bruk på de rette nivå i norsk 
helsevesen og har målrettede tiltak for å oppnå dette gjennom kursing, hospitanttilbud 
og hjelp til oppstart av ny teknologi og nye metoder ved andre sykehus i Norge. 
 
 
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller 
gruppe, og deres pårørende (hele landet) 
 

Følgende informasjonstiltak er etablert og planlegges ovenfor pasienter, 
pårørende og publikum: 

• Informasjon i forbindelse med deltagelse i ulike forskningsstudier  
• Utarbeidelse av ulike typer informasjon bl.a. styrking av web formidling, 

utforming av nyhetsbrev, informasjonsmateriell tilrettelagt for pasient-
organisasjoner og pasienter og pårørende  

• Presentere aktiviteten i ulike populærvitenskapelige forum og media  
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• Vise frem/formidle tjenester gjennom publikumsåpne arenaer som  
”Technoport”, ”Researchers night”, Karkirurgens dag, forskningstorg og 
lignende forum. 

 

Behandling av pasienter: 
Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet behandling har som en av 
flere målsettinger å forbedre behandlingsteknikker/prosedyrer for flere 
pasientgrupper. Dette gjøres dels ved forskning og utvikling av ny teknologi som gjør 
det mulig å konvertere fra åpen til minimal invasive teknikker slik at behandlingen 
blir mer skånsom for pasienten, og dels ved å utvikle teknologi som bedre kan veilede 
minimal invasive behandlingsmetoder, slik at man øker sikkerheten, kvaliteten og 
effektiviteten i behandlingen. Teknologien som utvikles ved senteret er basert på 
ultralyd, multimodal visualisering og navigasjonsteknologi. Fremtidens nanomedisin 
kan også gi mulighet til ultralydindusert lokal medikament-avlevering uten kirurgiske 
inngrep. Målet er som beskrevet under punkt A over å medvirke gjennom 
kompetansespredning, at de nye metoder taes i bruk over hele landet. 
 

Utredningsgruppens vurdering: 
De nåværende kompetansesentrene har gjennom sin virksomhet utviklet gode 
teknologiske metoder i bildeveiledet minimal invasiv behandling innen nevrokirurgi, 
vaskulær kirurgi og laparoskopisk kirurgi. Det har også innen deler av området vært 
en god virksomhet når det gjelder å medvirke til at disse nye metoder kan gies som 
tilbud til pasienter over hele landet. For noen områder har dette vært vanskeligere å 
gjennomføre, på grunn av at andre sykehus ikke har gjort de nødvendige investeringer 
i utstyr for å ta i bruk metodene eller at alternativ teknologi brukes. Arbeidsgruppen 
mener imidlertid at planene til det nye Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd- og 
bildeveiledet behandling, slik de er beskrevet i søknaden og ved presentasjon på 
arbeidsgruppens møte 17. juni, for å gjennomføre dette er meget gode. 
 
Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet behandling presenterer i 
liten grad planer for informasjon og opplæring rettet mot den enkelte pasient og 
pårørende. Derimot fokuseres det istedenfor på å videreføre informasjon til 
allmennheten gjennom media. Arbeidsgruppen mener at denne strategien er riktig, 
ettersom behov for informasjon og ”opplæring” av teknologiske metoder ikke er like 
nødvendig for den enkelte pasient og pårørende som innen andre områder av 
medisinen.  
 
 
C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
 
Gjennom FoU aktivitetene ved senteret de siste 10-20 år synliggjør miljøet at 
Trondheim har særlige forutsetninger for å ivareta en nasjonal kompetansetjeneste 
innenfor området ultralyd og bildeveiledet behandling. 

Separat aktivitet i egen HF: Kap 9 i søknaden beskriver Kompetansesenterets miljø 
bestående av et sterkt medisinsk teknologiske imaging (MR og ultralyd) miljø ved St 
Olavs Hospital, NTNU og SINTEF. Miljøet har gjennom en årrekke utført forsknings- 
og utviklingsaktiviteter med resultater som er internasjonalt anerkjent og publisert i 
internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Miljøet har også etablert ”spinn off”, 
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Sonowand i 1998. Gjennom FoU aktivitetene (C) opprettholdes og utvikles 
kompetanse som er nødvendig og en forutsetning for å kunne ivareta tilfredsstillende 
kvalitet i tjenester knyttet til pkt A-D. Av FoU aktiviteter i egen RHF med relevans 
for den nye senteret kan følgende nevnes: 

• Eksisterende Kompetansesenter for 3D ultralyd innenfor nevrokirurgi, 
laparoskopisk kirurgi og karkirurgi bestående av både kliniske og teknologiske 
FoU prosjekter. Internasjonalt anerkjent FoU miljø innenfor ultralyd og 
bildeveiledet behandling. Flere kliniske og teknologiske forskningsstudier 
(dokumentert gjennom publikasjoner og internasjonale priser, ønsket i EU 
prosjekter) 

• Solid kompetanse innenfor grunnleggende teknologier som ultralyd, MR og 
navigasjon gjennom flere prof stillinger (både klinisk og teknologisk)  

• SFI (Senter for forskningsbasert Innovasjon) finansiert av Forskningsrådet: 
Medical Imaging Laboratory (MILab) med delområdet innen minimal invasiv 
behandling. 

• Nasjonal Forskerskole innen Medical Imaging, styrkning av PhD utdanningen 
• St Olavs Hospital/NTNU har også gjort betydelige investeringer for å utvikle 

en solid infrastruktur for aktiviteten ved Kompetansesenteret gjennom 
etablering av Fremtidens Operasjons Rom (FOR) i 2005. Kompetansesenteret 
har også i samarbeid med Fremtidens Operasjons Rom  utviklet kurs i hygiene 
for medisinsk teknologisk personell og kurs i EMU: elektromedisinsk utstyr, 
for helsepersonell som deltar på operasjonsstuen.  

• Nært samarbeid med SINTEF innen anvendt forskning, HIST og industri 
• NTNU, St Olavs Hospitals og SINTEFs strategiske satsning innenfor 

medisinsk teknologi 
• Samarbeid med Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi 
• Samarbeid med Molde/Levanger omkring bruk av telemedisin i bruk av 

oppfølging av pasienter behandlet med stentgrafting (publisert studie). 
 
Aktivitet i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører: 
• Nasjonal Forskerskole innen Medical Imaging 
• Kompetansesenteret har initiert og deltar i flere EU prosjekter og søknader 

bl.a. VECTOR, ESSENTIAL, IIIOS og 3-MICRON og har gjennom sin 
faglige tyngde vist seg som attraktive partnere i internasjonale konsortia og 
EU prosjekter og vil gjennom slik deltagelse sikre videreutvikling 
kompetansen ihht den internasjonale utviklingen.  

• Kompetansesenteret samarbeidet med Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet 
i IIIOS (”Integrated Interventional Imaging Operating System”) 

• Kompetansesenteret samarbeidet med Rikshospitalet i multisenterstudien 
CAPTURE (“Improved Carotid Artery Plaque diagnosis and Therapy by 
Ultrasound Research Exploration”) og søknaden e-MIT (“enhanced 
Minimally Invasive Therapy”),  søknader Forskningsrådet 09 

• Kompetansesenteret samarbeidet med Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk 
Ultrasonografi, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus under 
spesifikasjonsfase i prosjektet VECTOR. EU prosjekt for utvikling av 
screening teknologi for tykktarmskreft.  

• Forskningssamarbeid med Oslo Vaskulære Senter, Aker Universitetssykehus. 
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• Forskningsprosjekt omkring HLA-typing hos pasienter med aneurismer 
sammen med Rikshospitalet (pris for beste foredrag, Vintermøtet, Norsk 
Karkirurgisk Forening). 

• Inflammatoriske mediatorer etter stentgrafting. Samarbeid med Universitetet i 
Tromsø. 

• Forskningssamarbeid med Sykehuset i Tønsberg. 
• Kompetansesenteret har også initiert søknad om en nasjonal infrastruktur for 

forskning CMITT: “Centre for Minimally invasive Image guided Therapy and 
medical Technologies,- an interdisciplinary clinical research and innovation 
infrastructure”. St Olavs Hospital er vert. Rikshospitalet er samarbeidspartner 
og UNN er potensiell partner. Sendt Forskningsrådet 4 juni 2009. 

• Klinisk samarbeid med andre helseforetak i Norge gjennom felles søknader til 
forskningsrådet bl.a. innenfor FRIMED, bl.a. CAPTURE og e-MIT innenfor 
utvikling av medisinsk teknologi, feasibility studier og kliniske 
multisenterstudier og gjennom EU training site (IIIOS). 

• Aktivt advisory board med representanter fra alle RHF.  
• Klinisk og teknologiske prosjektledere innehar flere nasjonale verv  
• Kompetansesenteret arrangerer i konferansen for SMIT (Society for Medical 

innovation and Technology) i 2010 med representanter fra flere RHF i 
organisasjonskomiteen 

• SMIT2010 planlegges en Workshop i samarbeid med Rikshospitalet som 
omhandler nye teknologier for minimal invasive metoder. 

 
Utredningsgruppens vurdering: 
Dokumentasjonen i søknaden og i presentasjon på arbeidsgruppens møte 17. juni 
(bl.a. i form av en meget omfattende publikasjonsliste) viser at de nåværende 
kompetansesentrene har høy internasjonal klasse med omfattende og viktig forskning 
som til dels er banebrytende og har bidratt til å skape nye behandlingsmetoder. 
Arbeidsgruppen konkluderer med at planene for det nye Nasjonalt kompetansesenter 
for ultralyd- og bildeveiledet behandling, viser at man ønsker å beholde dette høye 
nivå både når det gjelder kvantitet, kvalitet og bredde på forskningen. 
 
 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling  
Kvalitetskontroll/utvikling iht. internasjonale retningslinjer og trender: 

• Kompetansesenteret følger med på den internasjonale forskningsfronten både 
gjennom deltagelse på internasjonale konferanser og ved jevnlig faglitteratur 
søk og kvalitetsikrer dette gjennom dette fokus i egen virksomhet.  

• Kompetansesenteret har initiert og deltar i flere EU prosjekter og søknader og 
vil gjennom slik deltagelse sikre videreutvikling kompetansen ihht den 
internasjonale utviklingen når det gjelder behov for kompetanse i Norge. Eks: 
ESSENTIAL: ”Enhanced safety for Image guided surgery with Patient 
specific models”, 

• Kompetansesenteret har etablert et aktivt “advisory board” med representanter 
fra alle RHF som gir tilbakemelding på aktiviteten ved senteret. (Siste møte i 
april 2008 , neste møte planlegges nov 2009), vedlagt . 

• EMU opplæring i samarbeid med FOR 
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• Initiativtaker til NorKar (det norske karkirurgiske register) som i alle år har 
vært styrt fra vår avdeling og initiativtager til etablering av EUROSTAR 
register,- det europeiske register for endovaskulære prosedyrer. Har vært en 
meget viktig kvalitetskontroll for implantater og stentgraftprosedyrer 

 
Kvalitetsikring av egen aktivitet: 

• Kompetansesenteret har etablert en Styringsgruppe som har overordnet ansvar 
for aktiviteten. Styringsgruppen består av fagdirektør St Olavs Hospital, 
Dekanus DMF og Konserndirektør SINTEF Teknologi og Samfunn. 

• Kompetansesenteret har årlige strategisamlinger der handlingsplaner og 
aktiviteter konkretiseres. Kompetansesenteret utarbeider kvartalsrapporter ihht 
mål og leveranser. 

• Alle kliniske studier er godkjent av REK. I tillegg har Fremtidens Operasjons 
Rom (FOR) etablert et Fagråd som evaluerer alle kliniske studier som benytter 
FOR som infrastruktur.   

• Det nye kompetansesenteret ønsker å etablere rutiner for monitorering av 
egeninitierte studier vha godkjente forskningskoordinatorer. Dette skal 
kvalitetssikre egne forskningsstudier i henhold til “good clinical practice”. 

• Utarbeidelse av faglige og prosedyremessige sjekklister og retningslinjer for 
bruk av metoder og teknologi 

• Evaluering og kvalitetssikring av egen og kommersiell teknologi gjennom 
ulike studier, bl.a. nøyaktighetsevaluering av utstyr og teknologi  

• Initiering av flere klinisk valideringsstudier i samarbeid med andre miljøer, 
bl.a. Multisenterstudier 

• Kvalitetsikring av forskningsaktiviteten gjennom Livskvalitetsstudier 
• Kompetansepersoner ved senteret har medvirket i HTA (Health Technology 

assessment)-arbeid i Kunnskapssenteret (HOM) og benyttet slike metoder ved 
de enkelte avdelingene  

• Kontinuerlig monitorering av komplikasjoner ved ulike kliniske studier 
• Div andre studier og prosjekter. 

 
Kvalitetsikring av aktivitet i andre HF: 
Utarbeidelse av faglige og prosedyremessige sjekklister og retningslinjer for bruk av 
metoder og teknologi som skal spres til helsepersonell ved andre HF gjennom: 

• Kurs, workshops for helsepersonell som arbeider med ultralyd og 
bildeveiledet behandling og Web side der prosedyrer, retningslinjer og 
informasjonsmateriell kan lastes ned  

• Direkte assistanse/hjelp fra teknologer og klinikere fra Kompetansesenteret 
som vil hospitere i andre HF og hjelpe til med oppstart og at helsepersonell fra 
andre HF kan hospitere hos oss (det er satt opp noen midler til dette i det nye 
kompetansesenteret).  

• Opprettelse nettverk der alle interesserte helsepersonell i Norge kan være med, 
med årlige møteplasser.  

• Initiering av flere klinisk valideringsstudier i samarbeid med andre miljøer, 
bl.a. Multisenterstudier.  

 
Utredningsgruppens vurdering: 
Utredningsgruppen mener at planene til det nye Nasjonale kompetansesenter for 
ultralyd- og bildeveiledet behandling, slik de er beskrevet i søknaden og ved 
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presentasjon på arbeidsgruppens møte 17. juni, for å gjennomføre kvalitetssikring og 
–utvikling er omfattende men realistiske. Arbeidsgruppen legger vekt på at 
kompetansesenteret bør drive eller initiere aktiviteter innen pasientsikkerhet (unngå 
feil og alvorlige hendelser) særlig knyttet til kontinuerlig kvalitetssikring av det 
aktuelle medisinsk teknisk utstyr, og evaluering av nytte av ny teknologi særlig 
knyttet til helseøkonomiske vurderinger av kostnadseffektivitet og utfall for pasienten 
i form av studier av livskvalitet og knyttet til relevante helseregistre (særlig 
kvalitetsregistre). 

 

Behov for et nasjonalt kompetansesenter nå og i et femårs 
perspektiv 
 
Er det behov for et Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet 
behandling ut fra de kriterier for aktiviteten ved slike kompetansesentre som er 
fastlagt av HOD? 
 
Utredningsgruppens Vurdering: 
Ja, det et behov for et slikt senter. 
 
Hvis ja: 
Vurdert på fritt grunnlag: Hvilke konkrete oppgaver) er det da størst behov for 
at et nasjonalt kompetansesenter ivaretar for landet som helhet? Hvordan bør 
disse oppgavene løses? 
 
Utredningsgruppens vurdering: 
Utredningsgruppen konkluderer at forskning/videreutvikling av nye metoder og 
videreformidling av denne kunnskapen til helsepersonell er de viktigste oppgaver 
kompetansesenteret skal ivareta for landet som helhet. Videreutvikling av ultralyd- og 
bildeveiledet behandling er viktig i et pasientsikkerhetsmessig og helseøkonomisk 
perspektiv. Utvikling av kostnadseffektive metoder basert på minimal invasiv 
teknologi kan gi god behandling og samtidig redusert behov for hospitalisering. Det er 
fortsatt et stort potensial for videreutvikling av teknologien. Det er viktig at miljøet 
fortsetter å utvikle dette potensialet ved å videreføre sin produktive satsing på 
forskning, fag - og metodeutvikling. 
 
De nyvinninger som er utviklet ved kompetansesentrert er blitt spredd både nasjonalt 
og internasjonalt. Innenfor laparaskopi og karkirurgi har kompetansespredningen vært 
nasjonal, mens i nevrokirurgi har denne formidlingsaktiviteten fått et mer 
internasjonalt preg. I den nye søknaden legges det opp til en mer bevisst strategi for 
nasjonal kompetansespredning innen alle tre fagområder. Det vil bli viktig for det nye 
kompetansesentrert å sørge for en slik nasjonal spredning av den kompetansen som 
utvikles. 
 
Det er også et stort behov for å etablere systemer for kvalitetssikring av ny teknologi. 
Søknaden dekker de områder som arbeidsgruppa mener er viktig i denne 
sammenheng. Det er ikke søkt om midler til etablering av kliniske kvalitetsregistre. 
Selv om slike registre er svært viktig i sammenheng med kvalitetssikring, så mener 
utredningsgruppa at behovet for dette må løses på foretaksnivå/brukernivå.. 
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Når det gjelder informasjon mot pasienter og pårørende er det i søknaden skissert en 
del nye aktiviteter. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at den aktiviteten som har 
vært med innslag i populærvitenskapelige magasiner (Schrødinger katt, Newton, 
avisoppslag etc.) har vært god og dekkende for denne type kompetansesenter. De 
skisserte web-løsninger kan være et nyttig og fremtidsrettet supplement. 
 

 
Hvordan vil behovet for disse tjenester utvikle seg sett i et femårs perspektiv 
(bl.a. på bakgrunn av aktuelle pasientgruppers størrelse, faglig utvikling, 
forventet kompetanseutvikling i alle RHF)? 
 
Utredningsgruppens vurdering: 
Arbeidsgruppen ser et stort behov for ytterligere kompetanseutvikling innenfor 
ultralyd og billedveiledet behandling i et tidsperspektiv på 10-20 år. I dette 
tidsperspektivet vil det være behov for et kompetansesenter som kan sørge for 
kunnskapsgenerering, generering av kostnad-nytte-evalueringer (i samarbeid med 
andre) kunnskapsinnhenting fra internasjonale miljøer, kunnskapsspredning til alle 
RHFer og kvalitetssikring av ny teknologi. 
 
 
 
Andre forhold 
 
Innføring, kompetansebygging og anvendelse av medisinsk teknologi 
Minimal invasive bildeveiledede behandlingsmetoder krever både gode kliniske og 
teknologiske kunnskaper. Den teknologiske utviklingen på området er økende og flere 
vil etter hvert bli behandlet med minimal invasive teknikker. Teknologien er avansert 
og det krever betydelig kompetanse hos bruker for at utstyret skal kunne bli benyttet 
optimalt og iht. intensjonen. Samtidig er feil bruk av elektromedisinsk utstyr betydelig 
i omfang da kompleksiteten i utstyret er økende og i seg selv krever spisskompetanse 
for å kunne benyttes riktig. Selv om metoder og teknologi utvikles med utgangspunkt 
i brukerbehov, er mange av de kommersielle teknologiene så avanserte, at det krever 
spesiell kunnskap på området for å kunne tas i bruk. Feil bruk vil kunne gi fatale 
følger både for pasienter og helsepersonell. Få kliniske miljøer i Norge har 
kompetanse nok til å kunne forstå teknologiske nyvinninger som utvikles på 
verdensbasis og se umiddelbar klinisk nytte. Likeså har få teknologiske miljøer i 
Norge evnen til å se kliniske brukerbehov og omsette disse til anvendbar teknologi 
med praktisk nytte for pasient og helsepersonell. Tverrfaglige kompetansemiljøer må 
besitte spisskompetanse både klinisk og teknologisk, og kunne formidle og overføre 
denne på en god praktisk måte til praktiserende helsepersonell. 
 
Miljøets forutsetninger for å ivareta tjenester knyttet til et nasjonalt 
kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet behandling: 
Trondheimsmiljøet har spesielle forutsetninger for å ivareta tverrfaglig forskning, 
utvikling og kompetanseoverføring innen fagområdet medisinsk teknologi og 
bildeveiledet behandling spesielt, bl.a gjennom mer enn 13 år som Nasjonalt 
Kompetansesenter innen 3D ultralyd. En styrkning av kompetansespredningen og -
oppbyggingen nasjonalt gjennom kompetansesenterets aktiviteter spesifisert i 
søknaden vil således kunne forbedre kunnskapen til helsepersonell og videre 
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kvaliteten i tilbudet til et bredere utvalg av pasientgruppen (kunne tilby pasienter i alle 
helseregioner et likeverdig behandlingstilbud). Teknologene og klinikere ved 
kompetansesenteret i Trondheim stilles til disposisjon for direkte praktisk hjelp i 
utprøvende fase av behandlingen og kan også bistå med hjelp og veiledning ved 
implementeringen av nye metoder og teknologi andre steder i landet.  Vi mener dette 
vil gi bedre trygghet for helsepersonell som vil bli opplært av personer med 
spisskompetanse på området og som samtidig "snakker samme språk". En slik 
kompetanseoppbygging av både sykepleiere, radiologer og kirurger vil på sikt kunne 
lette innføring av ny og ”rett” teknologi/metode(r), og gjennom dette bedre kvaliteten 
av pasientbehandlingen. I tillegg til å inneha kompetansesenterfunksjonen i mer enn 
13 år, har Trondheim et unikt ultralyd/MR- og tverrfaglig medisinsk teknologisk 
miljø, som gir et godt utgangspunkt for å kunne ivareta en nasjonal funksjon. 
Kompetansesenteret er også en del av /bidrar med kompetanse inn i den nylig 
opprettetede forskningsrådsfinansierte Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), 
MI Lab (Medical Imaging Laboratory) og den Nasjonale Forskerskolen for Medisinsk 
Avbildning ledet fra NTNU, og som også omfatter bildeveiledet behandling. Dette gir 
et godt utgangspunkt for å kunne ivareta en nasjonal kompetansetjeneste innen 
ultralyd og bildeveiledet minimal invasiv behandling. 
 
Utfordringer for et nasjonalt kompetansesenter for ultralyd- og bildeveiledet 
behandling 
I tiden fremover, vil det være viktig å opprettholde innovasjonsiver og 
forskningsaktiviteten som har preget ”trondheimsmiljøet”, og samtidig i økt omfang 
engasjere andre norske sykehus i klinisk utprøving av nye metoder og teknologi, 
særlig i internasjonal sammenheng. 
Med tanke på stadig økt etterspørsel etter helsetjenester og særlig teknologiske 
nyvinninger, bør et nasjonalt kompetansesenter ta på seg oppgaven å bidra til 
metodevurdering. Vurdering av nytte og kostnadsnytteeffekt vil kunne bli en del av 
problemstillingene som blir knyttet opp mot en slik metodevurdering. Dette betyr ikke 
nødvendigvis at senteret selv skal foreta analysene og vurderingene, men senteret bør 
tilby sin faglige kompetanse og samarbeide med andre som for eksempel 
Kunnskapssenteret i Oslo, HiST eller SINTEF. 
 
En annen utfordring for et slikt nasjonalt kompetansesenter vil være å utnytte 
synergiene i felless teknologiske løsninger til å bidra til metodeutvikling innen andre 
kirurgiske fagområder som f. eks lungesykdommer og ØNH sykdommer. 
 
 
 



Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv kirurgi på 
overekstremitet ved tetraplegi 
 
Uttalelse fra nedsatt utredningsgruppe 
 
 
1.  Kort oversikt over pasientgruppen 
 
 
Trafikkulykker, fallskader, stupeulykker og idrettsulykker er de vanligste årsaker til 
nakkeskader med lammelser av alle ekstremiteter (tetraplegi). 
Pasientene får en mer eller mindre komplett lammelse av alle ekstremiteter. Noen kan også få 
respiratorisk besvær. 
 
Anslagsvis 20-30 pasienter behøver vurdering for kirurgi årlig, antallet nye tilfeller er              
noe mindre. Behovet for operativ behandling er ca. 10-15 per år på landsbasis. De fleste av 
disse er yngre menn.   
 
En kan ikke forvente vesentlig forandring  av antall nye pasienter i kommende 5-årsperiode. 
Det vil uansett eventuelle forandringer i forekomst være en meget begrenset pasientgruppe 
tallmessig sett. 
 
 
2.   Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
 
Det operative skiller seg noe fra den øvrige nevroortopedien diagnostisk og operativt             
da det er få muskler som kan brukes ved rekonstruksjonen. Viktigste grunnen til at denne 
aktiviteten bør samles i Norge er likevel at det er snakk om så få pasienter. Det er derfor 
uheldig å spre denne aktiviteten på flere institusjoner. Dette er også i tråd med etablert praksis 
i våre naboland samt andre land det er naturlig å sammenligne seg med.  
 
3.   Råd i forhold til etablering av nasjonal behandlingstjeneste 

 
Denne virksomheten bør foregå på ett sted i Norge som nevnt ovenfor, dette er helt 
grunnleggende. Den senere historien med aktiviteten i Bergen tilsier at behandlingen bør 
foregå der. Alternativet må eventuelt være å flytte aktiviteten til Oslo. Der må en i så fall i 
stor grad bygge opp aktiviteten fra bunnen av, men dette er likevel en mulighet som kan være 
faglig akseptabelt. Aktiviteten i Bergen bør i så fall avvikles. Dette synes ikke å være riktig 
prioritering. Fagmiljøet i Bergen har på en meget tilfredsstillende måte dokumentert at  det 
kan ta ansvar for dette fagavsnittet. Det må stilles visse krav til en  institusjon med 
landsfunksjon, se pkt. 7. 
 
4.   Diagnostikk knyttet til utredning og behandling 
       
Tjenesten må selv besørge at nødvendig diagnostikk sikres. Dette er nok i praksis allerede 
sikret fra søker gjennom etablert samarbeid med landets spinalenheter (pkt. 7 i søknaden).                               

  
5.   Etablering av enhetlig pasientforløp. 
       

sler
Tekstboks
GRUPPE 48Del 1 - tetraplegiDel 2 - avanserte bekkenskader



Dette er en liten pasientgruppe som følges opp av et lite antall spinalenheter i Norge. Således 
skulle forholdene ligge til rette for et tett og kontinuerlig samarbeid mellom institusjonene.   
Disse enheter besøkes fast av kirurg(er) fra søkerinstitusjon for vurdering av operasjon. Slik 
sett skulle unødvendig pasienttransport unngås. Det er viktig at denne praksis kontinueres 
også med tanke på den langsiktige oppfølging etter operative inngrep. Geografisk lik 
tilgjengelighet og resultatlikhet sikres også best ved nevnte praksis.  
 
6.   Nasjonal Kompetansetjeneste 
        
Dette synes å være  godt etablert allerede med nært og systematisk samarbeid med landets 
spinalenheter og et  tett skandinavisk samarbeide. Gjennom  det etablerte internasjonale 
samarbeidet skulle forholdene ligge til rette for forskning og fagutvikling. 
 
7.   Supplerende innspill 
 
Utredningsgruppen mener det er viktig å signalisere at denne aktiviteten må foregå på ett sted 
i  Norge grunnet det begrensede pasienttallet og fagfeltets spesielle karakter. Det er derfor 
viktig å få etablert en landsfunksjon slik at  aktiviteten ikke spres for mye utover.  
 
Det er av avgjørende betydning at søker har et robust fagmiljø og fokus på rekruttering slik at 
miljøet ikke blir lidende når de første ildsjelene engang takker av. De opprinnelige 
sakspapirer (punkt 10 i søknaden fra Haukeland Sykehus)  gir i denne sammenheng grunnlag 
for noe bekymring da gjennomsnittsalder på oppgitte kirurger er relativt høy. Vi har i ettertid 
fått opplyst at noe av teksten (navn og alder på to yngre kolleger) har falt ut i det tilsendte 
vedlegg. Rekrutteringsaspektet ser således ut til å være vurdert. Vi legger til grunn at 
tetraplegienheten ved tildeling av landsfunksjon gir rekruttering og vitenskapelig aktivitet høy 
prioritet.  
 
 
 
 
Martinus Bråten (sign)                                           Astrid Buvik (sign) 
 
 
Gunnar Flugsrud (sign)                                           Kjell Matre (sign) 
 
 
 
        
 



Nasjonal behandlingstjeneste for avanserte bekkenskader 
 
Uttalelse fra utredningsgruppe 
 
 
 
 
1. Kort oversikt over pasientgruppe 
 
De fleste avanserte bekkenskader er resultat av høyenergiskader som trafikk- og fallulykker. 
Skader av selve hofteskåla (acetabulum) kan i en del tilfelle være av mer lavenergetisk natur, 
men likevel forårsake en problematisk fraktur. Mange brudd i bekken gir ingen eller moderat 
forandring av anatomien og er ikke gjenstand for operativ behandling.  
 
Ved de mer avanserte skader i acetabulum  påvirkes kongruensen og stabiliteten i hofteleddet. 
Hvis anatomien ikke kan reetableres er det stor fare for utvikling av post-traumatisk artrose og 
eventuelt instabilitet i hofteleddet. Det finnes en rekke varianter av acetabularfrakturer. Noen 
har bra prognose og er relativt greie å behandle, mens andre er mye vanskeligere å operere og 
har dårligere prognose.  
 
Ved isolerte bekkenringskader er ikke hofteleddet affisert, men bekkenring- og 
acetabularskader kan forekomme i kombinasjon. Ved bekkenringskader er det skader både i 
fremre og bakre del av bekkenet. Dette kan være bruddskader, leddbåndskader eller 
kombinasjoner av brudd- og båndskader. Spesielt kan skadene i bakre del av bekkenringen 
være problematiske da de har nær relasjon til store blodårer samt viktige nervestrukturer. I 
tillegg er ledsagende skader i urinveiene hyppige, mens skader av endetarm og vagina er 
sjeldnere. Ofte er det de ledsagende skader som bestemmer prognosen for pasientene. Men det 
er også av stor betydning med optimal skjelettrekonstruksjon da bakre bekkenring har stor 
vektbelastning. Den operative behandling av bakre bekkenringskader er krevende og har en 
rekke fallgruver. Som eksempel kan nevnes at nerveskader påføres under slike operasjoner.   
 
Bekkenringskadene er ofte ledsaget av omfattende skader for øvrig, både skjelettskader og 
skader av indre organer. Disse pasientene er derfor som regel svært ressurskrevende å 
behandle. Acetabularfrakturene forekommer oftere som isolerte skader. 
 
En forventer at behovet for operativ behandling av disse pasientene vil være 100-150 per år. 
En forventer ingen vesentlig forandring av dette de kommende 5 år. 
 
 
2. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering. 
 
Vi har i Norge 15-20 års praksis og erfaring med moderne bekkenkirurgi. Den operative 
behandlingen har i praksis vært utført ved tre universitetssykehus (Haukeland Sykehus, St. 
Olavs Hospital og Ullevål Sykehus), Ullevål med den største aktiviteten volummessig. De 
fleste frakturene er av en slik karakter at denne praksisen bør fortsette. Det er vanskelig å 
anslå hvor stort pasientvolum som er nødvendig for at et sykehus kan opprettholde et godt 
faglig nivå. Med et årlig operativt volum på 100-150 kan denne aktiviteten definitivt foregå på 
mer enn ett sted i Norge. 
 



Noen frakturvarianter er imidlertid så sjeldne og vanskelige å behandle at de bør sentraliseres 
slik at ett sykehus kan ha mulighet til å skaffe seg noe mer erfaring med disse skadene. Det er 
mulig å definere noen undertyper av både acetabularfrakturer samt bekkenringskader som kan 
være tjent med en slik  sentralisering. Faren med stor grad av sentralisering er at avdelingene 
utenfor Oslo gradvis kan bli faglig utarmet. Pasientvolumet ved disse sykehusene bør 
definitivt ikke bli mindre enn det som er beskrevet i søknaden. 
 
 
3. Råd i forhold til etablering av nasjonal behandlingstjeneste 
 
Vi mener det bør etableres en behandlingstjeneste for avanserte bekkenskader ved Ullevål 
Sykehus. Bare en avgrenset gruppe av pasienter er aktuelle for denne funksjon, se punkt 4. 
Det bør etableres som en landsfunksjon, da dette trolig gir klarere ansvarsforhold og 
forpliktelser på pasientnivå enn et kompetansesenter. Kompetansesenter er imidlertid også en 
mulig løsning da disse i visse tilfelle kan drive pasientbehandling. 
 
4. Avgrensning av den aktuelle pasientgruppe 
 
Helse Vest og Helse Midt/Nord behandler de fleste skader i bekkenringen selv. Samarbeidet 
mellom de tre bekkensentrene er tett, og det er fortløpende dialog om behandlingsprinsipper. 
Avgrensing av en landsfunksjon vil foregå i forlengelsen av denne dialogen, og også i Norsk 
Ortopedisk Forenings traumeutvalg. 
 
Det skulle i prinsippet ikke være aktuelt med annen oppgavefordeling under ferieavvikling 
etc. Det satses nå på tre fullverdige ortopediske traumesentre i Norge, og det forutsettes at 
disse skal ha kontinuerlig beredskap blant annen for bekkenskader.  Hvis det er problemer 
med  ferieberedskap bør dette forsøkes løst med samarbeid mellom alle tre sentra. Det vil i 
slike perioder være de samme definerte skader som eventuelt skal sendes til sykehus med 
landsfunksjon. 
 
5. Diagnostikk knyttet til utredning og behandling 
 
Hvis det her menes diagnostisk utstyr ser vi ikke noe spesielt behov for dette. De nødvendige 
røntgen- og CT-undersøkelser kan gjøres på de fleste sykehus. Primærbehandling av akutte 
blødninger skal kunne utføres ved alle sykehus innenfor traumesystemet, og definitiv 
blødningsbehandling ved alle traumesentra. Sykehus med landsfunksjon behøver ikke å ha 
mer avansert utstyr enn øvrige traumesentra. Det må mellom disse sentrene sikres en effektiv 
og smidig overføring av billedmateriale for diskusjon rundt aktuelle pasienter.   
 
6. Etablering av helhetlige pasientforløp 
 
Pasientforløpet burde ikke være noe problem da dette allerede er sentraliserte tjenester  med 
nært samarbeid mellom institusjonene. 
 
7. Funksjon som nasjonal kompetansetjeneste  
 
Søkeravdelingen har allerede et meget høyt nivå på klinisk aktivitet, forskning samt 
undervisning både nasjonalt og internasjonalt. Oppgaven blir å viderebringe dette til øvrige 
nasjonale traumesentra i så stort omfang som mulig for å høyne kvaliteten også der. Spesielt 
bør en anstrenge seg for å finne egnede møteplasser  for fagpersonell som er engasjert i 



behandlingen av disse pasienter, dvs. faglige møter hvor nivået ligger vesentlig høyere enn de 
obligatoriske spesialistkursene. Det må også forventes at forskningsaktiviteten involverer alle 
traumesentrene der dette er praktisk mulig. 
 
7. Supplerende innspill 
 
Søkeren anslår en økning på 10-15 pasienter per år ved Ullevål Sykehus dersom 
landsfunksjon blir en realitet. Dette er et usikkert estimat. Hvis den foreslåtte organisering 
med 3 traumesentre i Norge fungerer etter intensjonene må en anta at det vil forekomme  
mindre direkte av pasienter fra Helse Nord og Helse Vest direkte til Ullevål Sykehus. Men en 
må forvente at flere av de spesielt kompliserte tilfellene blir behandlet der. Hvordan dette 
faller ut tallmessig er noe usikkert. 
 
 
 
 
Martinus Bråten (sign)                                           Astrid Buvik (sign) 
 
 
 
 
Gunnar B. Flugsrud (sign)                                      Kjell Matre (sign) 
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II. Mandat 
Bakgrunnen for at utredningen skal gjennomføres er den innsendte søknad fra Oslo 
Universitetssykehus (Rikshospitalet) om etablering av Nasjonal behandlingstjeneste 
for behandling av skader på plexus brachialis. 

Utredningen bør være så kortfattet som mulig (inntil 15 A4 sider), gjerne i form av 
informasjon og svar flettet inn mellom de enkelte punkter og underpunkter i mandatet 
nedenfor, og en avsluttende fritekst der gruppen trekker frem viktige forhold som ikke 
er dekket av de spesifikke punkter i mandatet.  

For tall som etterspørres nedenfor kan det være usikkerhet. Det understrekes derfor at 
det spørres etter estimater, for å kunne få et bilde av omtrentlige størrelser på 
pasientgruppene og den tilknyttet klinisk aktivitet.  

Noen av de forhold som spørres om nedenfor er også omtalt i søknaden, men det er 
ønskelig å få utredningsgruppens samlede oppfatning. 

Frist for arbeidet: senest innen 14. september 2009. Utredningen skal sendes 
nasjonaletjenester@ihelse.net  
 
 

1. Kort oversikt over pasientgruppe 
Gi en kort oversikt over pasientgruppene som omfattes av søknaden (Hvis gruppen er 
enig i gjengivelsen av disse forhold i søknaden, kan dette bare gjengis kort):  
 
A. De viktigste undergrupper med plexusskade. 
1) Fødselsskader. 
2) Barn og voksne som har fått traumatiske skader på plexus, i forbindelse med 
forskjellige type ulykker. 
 
B. Klinisk bilde/forløp: 

• De viktigste symptomer på tilstanden 

1) Nyfødte har typisk en slapp arm og manglende Moro-refleks. En sjelden 

gang, ved skade på hele plexuset kan man se Horner syndrom, lammelse 

av mellomgulv, feilstilling av hode/nakke (torticollis) og/eller skade av 

hjernenerven til øret og ansiktet (n.facialis). 

2) Gruppen for de andre årsakene til skade på plexus, viser fram en stor 

variasjon av lammelse, nedsatt følelsessans og smerter i armen(e). 

• Effekt av behandling 

1) Behandlingen kan deles inn i kirurgisk og konservativ behandling, hvor de 

fleste pasientene får sistnevnte behandling, som da oftest omfatter fysio-

/ergoterapi. Dette har vist seg å gi bedre effekt dersom behandlingen gis i 

forbindelse med et tverrfaglig og spesialisert team versus behandling hos 

en fysioterapeut i vanlig praksis. 

sler
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2) Kirurgisk behandling kan deles inn i operasjoner på plexus (nervene) og 

operasjoner på andre strukturer i overekstremiteten. Begge typer kirurgi 

er dokumenter å gi gevinst, selv om det ofte også blir restplager. 

• Betydning av behandlingskvalitet for langsiktig utfall 

Kvaliteten på behandlingen og graden av øket teamarbeide over flere 

forskjellige yrkesgrupper er proporsjonal med bedre utfall på lang sikt, da 

denne pasientgruppen bør følges opp over flere år. 

 
C. Insidens i et femårs perspektiv 

• Antall nye pasienter pr. år i Norge i de enkelte undergrupper 

1) Av fødselsskadene er insidensen av plexusskader 1-2 tilfeller/1000 fødsler. 

Dersom man regner 64.000 fødsler årlig, vil det si 64 til 128 nye tilfeller i 

året. I en norsk studie fra 1996 av Rootwelt et.al fant man en innsidens på 

1.8/1000 fødsler. I følge dr. B.T.Haga ved Haukeland sykehus oppstår det 

plexusskader hos 120-180 barn i året, men hvor kun 20 av disse får varige 

konsekvenser, da de fleste blir bra innen 3 måneder etter skaden. 

2) Det er i følge dr. Myrseth ved Rikshospitalet 30 til 50 pasienter som 

vurderes for kirurgi og omtrent 10 pasienter pr. år i Norge, som trenger 

denne type kirurgi 

• Forventet endring av antall nye pasienter pr. år om fem år 

Antallet forventes å forbli stabilt lavt. 

 

2. Standardbehandling gitt dagens praksis 
Gi en kort beskrivelse av standard oppfølging og behandling av plexusskader i 
forhold til: 
 

• Perifer nervekirurgi. 
1) Fødselskadene opereres etter 3 måneders alder. Unntaket er de barna som 

har komplette skader, som blir operert tidligere. 
2) Operasjon på voksne varierer mer og er avhengig av om det er en skarp skade 

eller drag på nervene som årsak til skaden. Enkle skjæreskader kan som regel 
behandles med enkel sutur (det å sy nervene), mens man ellers ofte må gjøre 
transplantasjon av nerve tatt fra annet sted på kroppen. 

• Annen korrigerende kirurgi 
Operasjon på knokler og sener. Man har en rekke forskjellige prinsipper til 
rådighet, hvor hovedtanken er å flytte eller å fjerne de strukturer som gir plager, 
eller å flytte sener for å kunne få en øket funksjon i den delen av overekstremiteten 
som er lammet. 
• Habilitering/rehabilitering 
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Avansert rehabilitering etter perifer nervekirurgi er nødvendig i flere måneder, 
før oppfølging og hovedansvar kan overtas av lokale ressurser. 

 
Er det nasjonal enighet om hvilke pasienter som bør observeres, hvilke som bør 
behandles kirurgisk, og hvilke metoder som skal brukes der det er 
behandlingsindikasjon? Hvis nei, redegjør kort for denne uenighet. 
 
Det er kun 2 steder i landet denne type kirurgi utføres, og det er disse som setter 
indikasjonen for om man skal operere eller ikke. Kirurgien utføres på Rikshospitalet 
og Haukeland sykehus. Disse har for øyeblikket intet samarbeid, som vil kunne gi 
grobunn for forskjeller i indikasjonsstillingen. Dog følger man internasjonale 
retningsslinjer som sikrer en god konsistens i vurderingen. På begge steder har man 
også samarbeide med utenlandske kirurger (i fra Sverige, England og USA), for å 
kunne opprettholde kompetansen i vurdering og behandling. 

 

3. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
Basert på tilgjengelig kunnskap i form av randomiserte studier, større fase II studier, 
evt. systematiske kunnskapsoppsummeringer: Er det mulig å angi i hvilken grad det 
opplegg som er beskrevet under punkt 2 over er å betrakte som etablert, 
kunnskapsbasert medisin? 

Om mulig bør de aller viktigste publikasjoner som er grunnlag for et slikt standpunkt 
omtales kort.  

1)  Omfanget av publikasjoner er ikke stort, men det synes å være enighet om 
tidspunktet og indikasjon for operativ behandling. Artikler som underbygger 
intervensjon med perifer nervekirurgi er rundt 3 måneders alder ved fødselsskader er: 

- Semel-Concepcion J, Hasr H. Neonatal brachial plexus palsies. eMedicine 2006: 
www.emedicine.com/pmr/topic215.htm. 

- Gilbert A, Razaboni R, Amar-Khodja S. Indications and results of brachial plexus 
surgery in obstetrical palsy. Ortoph Clin North Am 1988;19:1:91-105. 

- Carlstedt T, Strømbeck C, Persson HE, Grane P, Forsberg H. Mikrokirurgisk 
rekonstruksjon av obstetriska plexusskador. Lekartidningen 1990;87:1669-73. 

- Hentz VR, Meyer RD. Brachial plexus microsurgery in children. Microsurgery 
1991;12:175-85. 

2)  Dr. Haga et al har gjort en 5 års retrospektiv undersøkelse av 37 barn som ble 
kirurgisk behandlet i Bergen i perioden 2002 til 2007, hvor 35 av disse fikk en 
funksjonell bedring. Denne oversikten er vedlagt på PDF-fil med navn 
”20090813102535104”. Denne gir også en utfyllende beskrivelse av deres tilbud 
samt en oversikt over plexusskader hos nyfødte. 
 

3)  Kirurgisk behandling av voksne og skader relatert til annen mekanisme enn 
fødsler, er på samme måte dokumentert i medisinsk litteratur, uten at vi i 
utredningsgruppen har gått inn spesifikt på disse undersøkelsene. 
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4. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
Gjør kort rede for kunnskapsgrunnlaget og/eller den faglige argumentasjon for å 
samle pasienter med skade på plexus brachialis i en nasjonal behandlingstjeneste, evt. 
å avstå fra å gjøre dette. 

1) Det er allment akseptert at det må være et minimum av antall inngrep pr kirurg pr 
tidsenhet, for å kunne opprettholde den faglige dyktighet. Antall pasienter i aktuelle 
gruppe er så få at dette tilsier en sentralisering. 

2) I Norge i dag har vi kun to lokalisasjoner for denne type kirurgi. Argumentet for å 
opprettholde 2 lokalisasjoner er at det er lettere å få en ”second opinion”, i stedet for 
at pasienten må dra til utlandet hvis uenighet. 

3) Geografiske forhold kan også tale for mer enn en lokalisasjon, da pasientene skal 
følges opp over lang tid ved det stedet de har fått den kirurgiske behandlingen. 

 

5. Råd i forhold til etablering av nasjonal behandlingstjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-4 over, og innholdet i 
søknaden: 

• Bør det etableres en nasjonal behandlingstjeneste for behandling av skader på 
plexus brachialis ved Oslo Universitetssykehus? 

 
Helseforetaket i Nord-Norge støtter etablering av en nasjonal behandlingstjeneste 
ved Oslo Universitetssykehus. 
Helseforetaket i Midt-Norge har ikke offisielt hatt representant i 
utredningsgruppen, men dr. Nygaard har gitt utrykk for at det synes å være støtte 
for ett behandlingssted. 

Hvis nei, hvordan bør da tjenesten organiseres? 

Haukeland sykehus ønsker å opprettholde sitt tilbud om kirurgisk behandling.    
Dersom dette, ser man for seg to muligheter: 
a) Man fortsetter dagens ordning med to separate tilbud. 
b) Man starter et samarbeid de to behandlingsstedene i mellom med utveksling av 
personell og en samordning av utredning og behandlingsmetoder. 

6. Diagnostikk knyttet til utredning og behandling 
I hvilken grad bør en eventuell nasjonal behandlingstjeneste også omfatte diagnostikk 
knyttet til utredning og behandling. 

Det anbefales at det enkelte helseforetak sørger for best mulig utredning før 
pasientene sendes for vurdering om operativ behandling. Utredning som kan foretas 
på lokalsykehus eller et større sykehus tilknyttet pasientens helseforetak er for 
eksempel: Røntgenundersøkelse, CT og/eller MR undersøkelse, blodprøver, 
EMG/nevrografi og en klinisk vurdering. 

Hvordan bør diagnostikk knyttet til utredning og behandling organiseres hvis det ikke 
etableres en nasjonal behandlingstjeneste? 

Samme forslag som nevnt ovenfor, da alternativet er ett eller to steder for kirurgisk 
behandling. 
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7. Etablering av helhetlige pasientforløp 
Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) 
over. Basert på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape 
sammenhengende pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF 
for pasienter som skal omfattes av nasjonal behandlingstjeneste? 

Begge aktuelle behandlingssteder har rutiner for å samarbeide med 
behandlingsapparatet i pasientenes lokalsamfunn. Det synes å bli liten 
forandring i forhold til dagens rutiner. 
• Hvordan bør somatisk behandling utover den perifere nervekirurgi 

(annen supplerende kirurgi, habilitering/rehabilitering) organiseres og 
funksjonsfordeles? 

1)  Etter som hva vi vet er det kun ved Rikshospitalet og Haukeland 
sykehus denne type kirurgi er veletablert. 
2)  Hva gjelder konservativ behandling, så er dette også etablert ved 
St.Olav i Trondheim og i Tønsberg. 
• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 
Dette er vel ikke mulig? 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 

Vurdere alle pasienter likt uavhengig av hjemsted. 

 

8. Internasjonalt samarbeid 
Det vises til avsnitt I-6 (”Behov for samarbeid utenfor Norge”) over.  

• Er det, gitt den oppgavefordeling utredningsgruppen anbefaler, 
undergrupper av pasienter som i sin helhet eller etter individuell 
vurdering bør henvises til utenlandsk senter? 

Nei. 
• Hvordan bør samarbeid med utenlandske sentre organiseres i forhold 

til å dekke behov for enkeltpasienter eller undergrupper av pasienter 
med spesielle behov? 

Samarbeidet som er grunnlagt bør fortsette. 

 

9. Funksjon som nasjonal kompetansetjeneste 
Som det fremgår av avsnitt I-8 i innledningen over vil det å drive en nasjonal 
behandlingstjeneste innebære en korresponderende plikt til å fungere som nasjonalt 
kompetansetjeneste i forhold til de aktuelle pasientgrupper behandlingstjenesten 
omfatter.  

• Hvis det etableres en nasjonal behandlingstjeneste, hvilke nasjonale 
kompetansetjenester bør da være knyttet til behandlingstjenesten? 

 
Forskning, registrering av resultater i forhold til driften, fag- og 
metodeutvikling. Veiledning og rådgivning til personell som henviser og 
mottar pasienter som er operert og/eller som skal ha konservativ 
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behandling/oppfølging. Det ansees viktig at man har en koordinerende 
funksjon for den totale oppfølgingen av pasienten. 

10. Supplerende innspill å fritt grunnlag. 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som 
ikke er dekket av punktene 1-9 over.  
 
Vedlagt svaret på dette mandatet er dokumentasjon på den dissens som er i gruppen i 
form av e-mail korrespondanse.  



Mail fra Lars-Eldar Myrseth 110909 
 
Hei 
Jeg viser til mail og innspill fra Bjørn Tore Haga. 
  
Jeg synes fortsatt at det er dårlig medisin i et lite land som Norge å dele opp en så liten 
pasientgruppe som trenger såpass avansert behandling.  Jeg har gått gjennom opplysningene fra 
Bergen og reagerer på at det ikke noe sted kommer frem at det faktisk ikke finnes kirurger i Bergen 
som selvstendig kan operere plexusskader.  De har hver gang vært henvist til å leie inn kirurger, dels 
fra Sverige (Clas Backmann fra Umeå, leger fra Malmö) og dels fra England (Simon Kay fra Leeds).  
Når man vet dette blir det for meg svært underilg at man antyder at det skal være en økonomisk 
gevinst ved å opprettholde et tilbud i Bergen; trolig vil det være langt billigere  å sende de få 
pasientene som trenger kirurgi til Oslo for operasjon enn å leie inn kirurger fra utlandet for at de skal 
kunne bli operert i Bergen. 
  
Når dette er sagt synes jeg plexusteamet i Bergen gjør en utmerket jobb ved systematisk vurdering av 
denne pasientgruppen og ved å tilby fysikalsk behandling og ergotrerapitjenester til de som trenger 
det (enten det er pasienter som er blitt så "bra" spontant at de ikke skal opereres eller det er i den 
postoperative oppfølging av pasienter som er opererte) og dette synes jeg det er all grunn til at de 
skal fortsette med. 
  
Når det gjelder tallene under er de til dels sterkt avvikende fra de tallene vi fikk servert i forrige 
mailveksling.  Den gang anga de 37 pasienter operert over en fem-års periode hvorav kun en 
eneste var operert på selve plexus mens resten var sekundærinngrep (seneforlengelser, 
senetransposisjoner, osteotomier o.l.).  
De anfører nå å ha operert (22+18+14+12) 66 pasienter over en 4-års periode.  Jeg vet ikke hva 
som ligger bak tallene men finner det (for å si det forsiktig) svært påfallende at man i Bergen (som vi 
vet rekrutterer bare fra deler av Vestlandet) skal ha operert til dels mye mer enn Umeå-og 
Malmöregionene til sammen der det er angitt (10+16+12+6) 44 pasienter i samme 4-års periode. 
  
Jeg kan for øvrig vise til symposiet om plexusskader på fjorårets høstmøte.  Det var arrangert av Olav 
Røise på Ullevål og invitert foredragsholder var Tomas Hultgren fra Södersjukhuset i Stockholm (den 
kirurg som har operert overlegent flest plexusskader av de som per i dag er aktive i Skandinavia).  
Konklusjonen på dette symposiet var helt klar:   
1) Plexusskader bør tas hånd om i ortopediske avdelinger, ikke først og fremst på grunn av 
plexuskirurgien, men fordi så mange av dem (både de som får utført primær plexuskirurgi og de som 
blir så bra at dette ikke er nødvendig) trenger sekundære korrigerende inngrep som nesten 
utelukkende er klassisk ortopediske (osteotomier, artrodeser, senetranspiosisjoner, seneforlengelser). 
2) Disse skadene bør i så små land som de skandinaviske sentraliseres til ett sted (det var faktisk flere 
som mente at man heller burde gå inn for et felles skandinavisk senter som da ville kunne få et 
opptaksområde sammenlignbart med de toneangivende sentra utenlands). 
  
Min konklusjon og min påstand er altså som sist: 
Plexuskirurgien i Norge bør sentraliseres til ett sted.  Dette stedet bør (av grunner jeg har nevnt 
tildigere og til dels gjentar ovenfor) være Rikshospitalet. 
  
  
Lykke til med innstillingen! 
   
Beste hilsen 
Lars-Eldar Myrseth 
  
  

 
Fra: Stamnes-Larsen Glenn Robert [Glenn.Robert.Stamnes-Larsen@unn.no] 
Sendt: 10. september 2009 12:18 



Til: Lars Eldar Myrseth 
Emne: VS: Landsfunksjon, plexuskirurgi 

ikke sensitiv 100909 
  
Hei Lars-Eldar 
  
Tiden går fort hva gjelder fristen for å sende inn vårt forslag for fordelingen av plexuskirurgi. Etter 
avtale med Bjørn Tore videresender jeg mailen hans, og forventer et svar ifra deg i løpet av en dag 
eller to. 
  
Vennlig hilsen 
Glenn Stamnes-Larsen 
  
Ort.avd.UNN HF Tromsø 
  
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: "Haga, Bjørn Tore" [mailto:bjorn.tore.haga@helse-bergen.no]  
Sendt: 10. september 2009 08:11 
Til: Stamnes-Larsen Glenn Robert 
Emne: Landsfunksjon, plexuskirurgi 

I anledning av diskusjonen av landsfunksjon av plexusskader. Jeg vil først og fremst presisere at de 
pasient tall som fremkommer i artikkelen er del av virksomheten som kun omfatter fødselsskader i 
plexus i perioden 2002 til 2007. I  tillegg til dette behandles voksne med traumatiske plexsusskader.  
  
Vedrørende tverrffalig oppflging av plexusskader hos barn:  
I Bergen har vi de siste 10 år har vi hatt vurdering og behandling av samtlige barn som fødes med 
OBP (Obstretisk Brachial Plexus skade) bestående av et team fysioterapeut, barnelege, plastikk og 
"håndkirurger"  med spesiell vinkling på plexusskader. Teamets sammensetning tilbyr pasienten en 
ivaretagen og vurdering ut fra kirurgisk, medisinsk og fysioterapeutsk synspunkt hos den enkelte 
pasient. Medisinske differensialdiagnoser vurderes. Kontakt med hjemmefysioterapeut etableres også. 
Teamets arbeide utgjøre et grunnlag for å kunne tilby tilstrekkelig informasjon til foreldrene. Spørsmål 
fra pasienten belyses fra flere synsvinkler og vi føler at pasienten ivaretas bedre.  
Plexusskadeteamet ved Haukeland Sykehus treffes regelmessig fire ganger pr år. Da samler vi alle 
pasienter med plexusskader og går gjennom disse tverrfaglig. Fysioterapien har vært en grunnsten i 
behanadlingen for samtlige pasienter. Vurdering av fysioterapi har vært på bakrunn av pasientens 
alder og behov. I alle tilfeller har vi hatt både skriftlig og muntlig kommunikasjon med fysioterapeut på 
hjemstedet.  
Vi som driver pleusvirksomheten i Bergen har et internasjonalt samarbeide såvel i Norden (sverige 
som med England. Vi har i siste årene av 90 tallet hospitert ved flere tilfeller i London (prof Rolf Birch) 
og en i teamet har arbeidet 1 år hos professor Simon Kay har der drevet hyppig avansert 
plexusskirurgi både for voksne og barn.  
Det internasjonale samarbeidet med Sverige får vi et volum på antallet pasienter som gir tilstrekkelig 
grunn for å kunne bedrive virksomheten på en kvalifisert måte. Vårt samarbeide med såvel London 
som Leeds gir oss diskusjonspartnere og muligheter til kirurgisk konsultasjon ved kompliserte 
spørsmålstillinger. 
De kliniske kontakter vi har med utlandet (Sverige, Enlangd), samt avansert nerveforskning ved de 
sentral vi har samarbeidet med i Svarige (sentra medinternasjonalt renomme Umeå, Malmø) sikrer 
oss at den virksomheten som drives er av høy kvalitet.  
Si ser barn fra hele Norge såvel kirkenes som Oslo og opplever at virksomheten fungerer bra. Bergen-
Umeå-Malmø er en meget høy kompetanse på nerverekonstruksjoner. Virksomheten er velfungerende 
klinisk og den er basert på vitenskap og klinisk erfaring. Det drives en meget intensiver forskning og  
og utviklinsaktiviteten med et omfattende internasjonalt samarbeide  som gagner virksomheten 
gjennom ytterligere forbedre kvaliteten og gjøre den kostnadseffektiv 
Vårt forslag før fremtiden er således heller at vi i norge kan øke samarbeidet (Bergen, Oslo). Dette 
skulle medføre at antallet pasienter man trenger å sende til andre land reduseres og at vi innen 
Norges grenser kan tilby samme behandling til samtdlige pasienter med plexusskade. Den 
økonomiske fordelen burde være åpenbar.  



  
OBP pasienter Bergen, Umeå og Malmø 
  
Pasienter vurdert 
  
OBP pasienter Bergen Umeå Malmö         
  2004   2005     2006   2007   
  Vurdert     OP Vurdert    Op   Vurdert    OP Vurdert    OP 
                    
Bergen 52 22 48 18   60 14 56 12 
                    
Umeå                   
Malmö 74 10 75 16 Umeå 63 12 72 6 
  
Vennlig hilsen  
BT Haga 
  

 
Fra: Stamnes-Larsen Glenn Robert [mailto:Glenn.Robert.Stamnes-Larsen@unn.no]  
Sendt: 27. august 2009 08:59 
Til: Haga, Bjørn Tore 
Emne: VS: Landsfunksjon, plexuskirurgi 

ikke sensitiv 270809 
  
Hei Bjørn Tore 
  
Håper formen er god. Nygaard i Trondheim skrev at de ikke har noe tilbud til pasientgruppen med 
plexus brachialisskader, slik at det nå synes å gjenstå å koordinere og fordele funksjon mellom dere 
og Oslo. Her er svaret jeg fikk fra Lars Eldar etter at han fikk lest deres oversikt over den tjenesten 
dere utfører på Haukeland. Jeg har hatt ferie, derfor noe forsinkelse. Han har vel rett i at det er lite 
operasjoner på plexus brachialis andre steder enn i Oslo. Jeg ser av din oversikt at dere synes å ha 
en god rutine på behandling med annen kirurgi og videre oppfølging av fødselsskader. Det må vel 
kanskje kunne sees på som et supplement til en evt landsfunksjon for disse plexusskadene? Vil det 
være mulig å fremme et forslag om at alle som synes å skulle ha behov for kirurgi på plexus, kan 
sendes til utredning og behandling ved Helse Sør-Øst? Samtidig som man foreslår at deres funksjon 
opprettholdes, med unntak av kirurgi på plexus brachialis?  
  
Vennlig hilsen 
Glenn Stamnes-Larsen 
Ort.avd. UNN HF Tromsø 
  
  
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Lars Eldar Myrseth [mailto:lars.eldar.myrseth@rikshospitalet.no]  
Sendt: 18. august 2009 14:12 
Til: Stamnes-Larsen Glenn Robert 
Kopi: Trine Sand Kaastad; Magne Røkkum 
Emne: Re: Landsfunksjon, plexuskirurgi 

  
  
  



  
Hei 
  
  
Jeg synes vel for så vidt at tallene fra Bergen taler for seg.  De har operert tilsammen ca 35 pasienter 
på 5 år, altså omtrent en pasient annenhver måned.  Av dette er en eneste operert med eksplorasjon av 
plexus brachialis.  
  
Til sammenligning hadde vi hos oss ca 450 innlagte i perioden  1992-2007 (altså ca. 30 pr år, dette 
omfatter noen med  kirurgi på plexus (5-10 pr år totalt), noen få vurderingsopphold og resten 
sekundærkirurgi av typen seneforlengelser, senetransposisjoner, osteotomier, artrodeser o.l).    
  
I samme periode hadde vi  900 polikliniske konsultasjoner på plexuspasienter. Dette er vel og merke 
kun poliklinikkonsultasjoner der pasient/familie møter legen.  Vårt team er organisert litt annerledes 
enn i Bergen.  Pasienten møter lege (ortoped) ved første konsultasjon.  Dersom det ikke er åpenbar og 
umiddelbar operasjonsindikasjon blir spesialutdannede ergo-og fysioterapeuter dratt inn i behandling 
og vurdering.  De fleste pasientene har således flere behandlngssesjoner og vurderingssesjoner hos 
fysio-/ergoterapeut mellom hver legekontakt.  Vi har i tillegg rutinemessig samarbeid med 
nevrofysiolog og nevroradiolog som er spesielt interessert i disse problemstillingene.   I de tilfellene vi 
vil ha med barnelege i vurderingen blir pasienten kalt inn til fellesklinikk med barnenevrologisk 
seksjon (på disse klinikkene er det ortoped, barnelege (barnenevrolog), ergoterapeut og fysioterapeut).  
  
Tallene over referer seg til kontakter med ortopedisk avdeling ettersom det er her pasientforløpene blir 
koordinert og planlagt.   
  
Dette er pasienter med kompliserte sykdomsbilder og i et lite land som Norge er dette en liten 
pasientgruppe.  Vårt standpunkt er derfor at all kirurgien på disse, og all vurdering av 
operasjonsindikasjon,  bør sentraliseres til en lokalisasjon.  Dette sikrer likeverdig behandling av alle 
pasienter og det gir en mulighet for å opprettholde en viss kompetanse i Norge (og det gir en viss 
mulighet for opplæring av nye kirurger, selv om vi nok må innrømme at vi er så små at kirurger som 
skal drive med dette her hjemme nok bør få sjansen til å dra ut for å lære og trolig bør reise ut til større 
sentra utenlands i ny og ne for å oppdatere seg).  Vi tror likevel at det er fornuftig å ha team i de andre 
 regionene som koordinerer/tar seg av opptrening og oppfølging av disse pasientene. 
  
For ekstra kompliserte kasus har også vi (som Nygaard i Trondheim nevner) etablert et samarbeid med 
Peripheral Nerve Unit på  Royal National Orthopaedic Hospital i London.  Vi har der et utmerket 
samarbeid som omfatter alt fra diskusjoner på mail og telefon om strategier og behandlngsoplegg og 
til at vi sender pasienter dit for vurdering og operasjon (dette er kommet i stand etter at jeg hospiterte 
på RNOH hos Carlstedt og Birch våren 2005). 
  
Beste hilsen 
Lars-Eldar Myrseth 
  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Lars-Eldar Myrseth  
overlege,  hånd-og mikrokirurgi  
kst. avdelingssjef 
Ortopedisk avdeling  
Rikshospitalet  
0027 Oslo  
tel: 23 07 60 26   fax: 23 07 60 10  
alternativt  mailto:lmyrseth@c2i.net  
ikke sensitiv 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  































Fra: Ragnhild H. Myklebust [rh-mykle@online.no] 
Sendt: 2. september 2009 20:11 
Til: Nasjonale Tjenester 
Emne: SV: IS: Oppstart utredningsgruppe - vurdering av søknad om behandlingstjeneste plexus 
brachialis - frist innen 14. september 2009 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Gul 
Hei 
Jeg beklager at jeg først nå har kommet med i denne gruppen som skal vurdere søknaden om nasjonal 
behandlingstjeneste for skader på plexus brachialis. Jeg har forsøkt å lese meg opp på deler av det som jeg 
her har fått oversendt. All den tid dette er arbeid som skal være ferdig innen 15. september, er det ikke så 
mye jeg kan si. Det viktigste for meg som brukerrepresentant er å sette fokuset på pasienten. Og ut i fra et 
slikt ståsted kan jeg ikke se at det er særlig lønnsomt at denne tjenesten skal spres på flere steder, men bør 
samles et sted. Det jeg ellers kan si, er at etterbehandlingen etter denne type operasjon vil være svært viktig. 
Når disse pasientene kommer tilbake til sine hjemsteder, skal de ofte ha langvarige fysikalske oppfølginger. 
Her ser jeg at mye bør gjøres. Dette vil så vidt jeg kan se, være viktig at behandlerne kan nok om skaden og 
dens omfang. Med andre ord er det viktig at operatøren er svært presis i sin beskrivelse til fysioterapeuten. Alt 
for ofte kommer det bare ”fysioterapi” eller ”øvelsesbehandling”. Det er ikke alle fysioterapeuter forunt å ha 
den kunnskapen som skal til for gi en adekvat behandling på et vanskelig kasus. 
Dette bare som noen raske kommentarer fra en brukerrepresentant som har kommet ”rekende på en fjøl” i 
siste øyeblikk. 
Vennlig hilsen 
Ragnhild Myklebust 
  

Fra: "Lerfald, Sølvi" [mailto:solvi.lerfald@helse-bergen.no] På vegne av Nasjonale Tjenester 
Sendt: 2. september 2009 10:09 
Til: rh-mykle@online.no 
Kopi: glenn.robert.stamnes-larsen@unn.no; Nasjonale Tjenester 
Emne: VS: IS: Oppstart utredningsgruppe - vurdering av søknad om behandlingstjeneste plexus brachialis - 
frist innen 14. september 2009 
  
Hei. 
  
Prosjektsekretariatet fikk først i går ettermiddag beskjed om oppnevning av brukerrepresentant til gruppen 
som skal vurdere søknaden om nasjonal behandlingstjeneste for skader på plexus brachialis. Vedlagt følger 
dokumentene i saken. Gruppen startet opp før sommeren, og har frist 14. september. E-posten sendes med 
kopi til gruppens leder, Glenn R. Stamnes. 
  

Med vennlig hilsen 
  
Sølvi Lerfald 
Seniorrådgiver 
  
Nasjonale tjenester - Prosjektsekretariatet 
Tlf.: 55 97 47 34 
Mobil: 95 89 05 72 
E-post: nasjonaletjenester@ihelse.net  
Nettside: http://nasjonale-tjenester.ihelse.net  
  

Fra: Lerfald, Sølvi På vegne av Nasjonale Tjenester 
Sendt: 16. juni 2009 12:06 
Til: 'Oystein.Nygaard@stolav.no'; 'glenn.robert.stamnes-larsen@unn.no'; 
'Lars.eldar.myrseth@rikshospitalet.no'; Haga, Bjørn Tore 
Kopi: Nasjonale Tjenester 
Emne: IS: Oppstart utredningsgruppe - vurdering av søknad om behandlingstjeneste plexus brachialis - frist 
innen 14. september 2009 
  
Ad. RHFenes gjennomgang av nasjonale tjenester (landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og 
nasjonale kompetansesentre). 
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Følgende dokumenter oversendes i forbindelse med oppstart av utredningsgruppen som skal vurdere søknad 
om Nasjonal behandlingstjeneste for behandling av skader på plexus brachialis: 
  

1.       Utredningsgruppen plexus brachialis: Inneholder informasjon om gruppens sammensetning og 
oppgaver. Merk: Det er sendt forespørsel om oppnevning av bruker- og universitetsrepresentanter. 
Pr. dato foreligger ingen navn. Dette ettersendes. Vi ber likevel om at utredningsgruppen starter 
sitt arbeid umiddelbart.  

2.       Mandat for utredningsgruppen: Mandatet består av 1) en innledning, som gir avgjørende 
informasjon og bakgrunn for besvarelsen av 2) de konkrete spørsmålene som utredningsgruppen 
skal besvare. Det er altså ikke snakk om en full utredning, men om å gi svar på konkrete spørsmål.  

3.       Søknad fra Helse Sør-Øst om nasjonal behandlingstjeneste. 
4.       Grunnlagsdokumenter: Dette vedlegget består av 1) Oppdragsbrev fra Helse- og 

omsorgsdepartementet 2) Rundskriv I-19/2003, 3) Kriterier for etablering, vurdering, endring og 
avvikling av nasjonale tjenester, 4) Resultatmål, og 5) Mandat og sammensetning av 
referansegruppene. Disse dokumentene finner dere også på nettsiden: http://nasjonale-
tjenester.ihelse.net  

  
Fristen for å levere utredningen er senest innen 14. september 2009, og vi gjør oppmerksom på at denne 
fristen ikke kan oversittes. Vi er klar over at fristen er kort, men håper at utformingen av gruppens mandat, der 
det skal gis svar på konkrete spørsmål, gjør det lettere å holde tidsrammen.  
  
Utredningen skal sendes til prosjektsekretariatets e-postboks: nasjonaletjenester@ihelse.net  
Spørsmål kan rettes til samme e-postadresse.  
  
Leder av gruppen er Bjørn Tore Haga, Helse Vest, og prosjektsekretariatet ber om tilbakemelding fra leder 
om at e-posten er mottatt.  
  
  

Med vennlig hilsen 
  
Sølvi Lerfald 
Seniorrådgiver 
  
Nasjonale tjenester - Prosjektsekretariatet 
Tlf.: 55 97 47 34 
Mobil: 95 89 05 72 
E-post: nasjonaletjenester@ihelse.net  
Nettside: http://nasjonale-tjenester.ihelse.net  
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RAPPORT: UTREDNING AV NASJONAL 
BEHANDLINGSTJENESTE FOR HEPATOBILIÆR CANCER 
 

Gruppens sammensetning 
Professor dr. med. / overlege Asgaut Viste (gastroenterologisk kirurg), Helse Vest (leder) 
Overlege dr. med.  Pål-Dag Line (transplantasjonskirurg), Helse Sør-Øst 
Overlege Eyvind J. Paulssen (gastroenterolog), Helse Nord 
Førsteamanu. dr. med. / overlege Ivar Gladhaug (gastroenterologisk kirurg), Universitetene  
(oppnevnt 26.8.09) 
Vivian Dotseth, brukerrepresentant (oppnevnt 1.9.09) 
 
Det er ennå ikke oppnevnt representant for Helse Midt-Norge (onkolog). 
 
Det bemerkes at den innsendte søknad kommer fra Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet). 
Gruppens medlemmer Pål Dag Line og Ivar Gladhaug arbeider begge ved det sykehus og den 
kirurgiske avdeling som er søker og hvor behandlingen også er planlagt å finne sted.  
 

Gruppens mandat 
Bakgrunnen for at utredningen skal gjennomføres er den innsendte søknad fra Oslo 
universitetssykehus (Rikshospitalet) om etablering av Nasjonal behandlingstjeneste for 
Kirurgi og intervensjon ved primær hepatobiliær cancer. 

Det er en premiss for arbeidet at søknaden dreier om primærsvulster, ikke lokalbehandling av 
metastaser til lever/galleveier. 

 

Gruppens arbeid 
Mandat og grunnlagsmateriale ble oversendt per e-post 16.06.09. Svarfrist for oppdraget ble 
oppgitt til 14. september uten mulighet til forlengelse. Forberedende arbeid har foregått via e-
post og telefon. 

Asgaut Viste har i tillegg konferert med ansvarlig for leverkirurgi ved St. Olavs hospital, 
professor dr. med. / overlege Jon Erik Grønbech og ansvarlig for leverkirurgi ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, professor dr. med. / overlege Jørn Kjæve.  

 

Gruppens rapport 
I mandatet er det listet 10 punkter med spørsmål til gruppen og områder som ønskes fordypet 
nærmere. Rapporten er laget etter denne malen: 
 

1. Oversikt over aktuelle pasientgrupper 
Hepatobiliær kreft defineres som kreft som oppstår i lever med utgangspunkt i leverceller 
eller gallegangsepitel, altså i hovedsak hepatocellulært karsinom og kolangiokarsinom (både 
intra- og ekstrehepatisk). Kreft i galleblæren regnes vanligvis med til de hepatobiliære 

sler
Tekstboks
GRUPPE 50



kreftformer, men er ikke omfattet av søknaden. Sekundære kreftformer i leveren (metastaser) 
er også unntatt videre diskusjon. 
 
Antall tilfeller av kreft i Norge i hhv. lever og gallveier (inklusive galleblæren) i en 
femårsperiode er gitt fra tabellen nedenfor:  
 

 
 

Kilde: Cancer in Norway 20071 
 
Levercancer og galleveiscancer utgjør altså begge ca. 0,5 % av samlet antall krefttilfeller i 
Norge. Rapporten fra Kreftregisteret skiller ikke mellom galleblære- og gallegangscancer. 
 
Antall nye tilfeller per år (2007) fremgår av samme rapport:  
 

 

 
Kilde: Cancer in Norway 20071 
 
Kjønnsfordelingen er ulik: Menn utgjør hovedvekten av pasienten med primær leverkreft, 
mens kvinner dominerer i gruppen gallegangs-/galleblærekreft: 
 

 

 
Kilde: Cancer in Norway 20072 
 
Man antar videre i denne rapporten at denne kjønnsforskjellen ikke innvirker på utredning og 
behandling. 
 
Endringen i insidenstall de neste fem år er usikker. Siden det blir flere eldre i befolkningen 
(generell øking av flere kreftformer) og det tilkommer flere i risikogruppen for hepatocellulær 
cancer (kronisk hepatitt C (intravenøse rusmiddelmisbrukere) og kronisk hepatitt B 
(innvandrere fra endemiske områder)) antas en liten stigning i de ovennevnte tall. Dette er 
også sett i USA3 

 

2. Standardbehandling gitt dagens praksis 
Gi en kort beskrivelse av standard oppfølging og behandling av de viktigste 
diagnoser/tilstander omtalt under mandatets punkt 1. 
 

                                                 
1 www.kreftregisteret.no  
2 www.kreftregisteret.no  
3 El-Serag HB og Mason AC (1999): Rising incidence of hepatocellular carcinoma in the United States. NEJM 
340;745-50 



• I søknaden omtales en rekke aktuelle behandlingsmetoder. I hvilken grad oppfattes 
disse å være henholdsvis etablert eller utprøvende behandling ved de viktigste former 
for hepatobiliær kreft (jf avsnitt I-9 i den innledende informasjon til mandatet). 

• Er det nasjonal enighet om hvilke pasienter som bør observeres, hvilke som bør 
behandles, og hvilke metoder som skal brukes der det er behandlingsindikasjon? 

 

Standardbehandling og oppfølging av hepatocellulær cancer (HCC). 

Behandlingen av HCC er avhengig av sykdommens stadium og eventuell grad og alvorlighet 

av samtidig leversykdom.  HCC kan klassifiseres etter TNM systemet4. Klassifikasjonen 

betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" betegner 

utbredelsen av den lokale tumor i og omkring leveren. "N" (node) uttrykker om det er 

spredning til lymfeknuter. "M" uttrykker fjernmetastaser. 

TNM‐klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM) og den 

patologiske klassifisering (pTNM).  Denne klassifikasjonen er beregnet primært på 

hepatocellulært karsinom men kan også brukes for intrahepatisk kolangiokarsinom 

(IHCC). 

 
Primærtumor (T) 
 TX – primærtumor kan ikke vurderes. 
 T0 – ikke erkjent primærtumor. 
 T1 – en enkel tumor uten vaskulær innvekst. 
 T2 – en enkel tumor med vaskulær innvekst, eller flere tumorer, ingen over 5 cm i den største diameter. 
 T3 – flere tumorer større enn 5 cm eller tumor som inkluderer en større gren av lever‐ eller portvenen. 
 T4 – tumor med direkte innvekst av andre organer utenom galleblæren eller med perforasjon av 

viscerale peritoneum. 
 
Regionale lymfeknuter (N) 
 NX – regionale lymfeknuter kan ikke vurderes 
 N0 – ingen regionale lymfeknuter 
 N1 – regionale lymfeknute metastaser 
 
Metastaser (M) 
 MX – fjernspredning kan ikke vurderes 
 M0 – ingen fjernmetastaser 
 M1 – fjernmetastaser 
  

Stadieinndeling 
Stadium I  Stadium II   Stadium III  Stadium IV 

    A  B  C 
 
T1 N0 M0 

 
T2 N0 M0 
  

 
T3 N0 M0 
 

 
T4 N0 M0 
  

 
T1–4 N1 M0 
  

   
 T1–4 NX–1 M1 

 



Potensiell kurativ behandling kan tilbys pasienter i stadium I og II, sjelden i stadium III a 

og b og ikke i stadium III b og IV.   Siden en stor del av pasientene har annen kronisk 

leversykdom i tillegg vil valg av terapi avhenge av leversykdommens alvorlighet.  Denne 

kan enkelt inndeles etter Child‐Pugh klassifikasjonen5,6.  Denne graderer leversykdom 

basert på fem kliniske og laboratoriemessige tegn på leversykdom registreres og vektes 

i et poengsystem fra 1 til 3 som i tabellen under (tabell 2). 

Parametere for beregning av Child‐Pugh score 

Parameter 1 poeng 2 poeng 3 poeng 

Bilirubin (µmol/l) < 34 34 - 50 > 50 

Serum albumin (g/l) > 35 28 - 35 < 28 

INR < 1,7 1,71 – 2,20 > 2,20 

Ascites Ingen Kontrollert med medikasjon Refraktær 

Encefalopati Ingen Grad 1-2 (eller kontrollert med 

medikasjon) 

Grad 3-4 (eller refraktær) 

 

Graden av leversykdom uttrykt I Child‐Pugh klasse og estimert overlevelse følger av 
tabell 3 

  

 

 

 

 

Ved primær skleroserende kolangitt (PSC) og primær biliær cirrhose er grenseverdiene 
for bilirubin i skåren økt til henholdsvis 68 og 170 for 1 og 2 poeng på grunn av at disse 
sykdommene primørt affiserer galleveiene og gir icterus. 

 

                                                                                                                                                         
4 Wittekind, Ch; Sobin, L. H. (2002). TNM classification of malignant tumours. New York: Wiley-Liss. ISBN 0-
471-22288-7. 
5 Child CG, Turcotte JG. Surgery and portal hypertension. In: The liver and portal hypertension. Edited by CG 
Child. Philadelphia: Saunders 1964:50-64. 
 
6 Pugh RN, Murray-Lyon IM, Dawson JL, Pietroni MC, Williams R (1973). "Transection of the oesophagus for 
bleeding oesophageal varices". The British journal of surgery 60 (8): 646–9. 

Poeng 
Child-Pugh 

klasse 
1 års 

overlevelse 
2 års 

overlevelse 
5-6 A 100% 85% 
7-9 B 81% 57% 
10-15 C 45% 35% 



Behandlingsmodaliteter for HCC 

Radiofrekvens ablasjon (RFA) 
Dette er en metode for termisk destruksjon av leversvulster via elektroder som stikkes 
inn I svulsten.  Den kan utføres perkutant, åpent eller laparoskopisk, og vill alltid styres 
av ultralyd.  Hovedindikasjonen er små svulster (opptil 3 cm).  Dersom tumor ligger 
inntil store blodkar vil metoden være lite egnet, da kjøleeffekten av blodstrømmen vil 
svekke virkningen.  Nærhet til store galleveier eller naboorganer kan også representere 
en begrensning.  Kan også brukes ved kompensert leversvikt (Child B).  
Hovedindikasjonen er pasienter som har liten tumor og som ikke er gode kandidater for 
kirurgi.  Resultatene i større studier viser gjennomgående god lokal tumorkontroll når 
svulstene er små og de tekniske og anatomiske forhold ligger til rette for RF behandling, 
men tendensen til lokalt residiv er høy7. 
 
Leverreseksjon 
Dette er den viktigste behandlingsmodalitet ved leversvulster (primære og sekundære) 
generelt.  Det er imidlertid noen vesentlige begrensninger man må ta hensyn til hos 
pasienter med HCC.   Reseksjon er meget dårlig egnet ved kompensert eller 
ukompensert leversvikt (Child‐Pugh B og C), og frarådes.  Årsaken til dette er markert 
høyere perioperativ morbiditet og mortalitet 8.  Selv om man oppnår en tilsynelatende 
radikal reseksjon, er residivraten etter 5 år i større materialer rapportert opptil 50‐70% 
9.  Reseksjon er derfor først og fremst aktuelt hos leverfriske pasienter med solitær 
tumor, stadium 1‐2, eller pasienter med Child Pugh klasse A leversykdom som man 
velger å  ikke tilby levertransplantasjon som primær behandling.  
 
Levertransplantasjon 
Ved transplantasjon oppnår man radikal kirurgi, men ulempen er at pasientene må 
immunsupprimeres. Transplantasjon av lever ved HCC er den behandling som gir best 
totaloverlevelse (over 75% 5 års overlevelse) og minst residiv (< 10‐15%) ved HCC i 
tidlig stadium. Mazzaferro og medarbeidere viste  at dersom pasienter hadde solitær 
svulst ≤ 5 cm eller inntil 3 svulster ≤ 3 cm, kunne man oppnå så gode 

                                                 
7 Lopez PM, Villanueva A, Llovet JM. Systematic review: evidence-based management of hepatocellular 
carcinoma--an updated analysis of randomized controlled trials. Aliment Pharmacol Ther. 2006 Jun 
1;23(11):1535-47. Review. 
 
8 Llovet JM, Fuster J, Bruix J. Intention-to-treat analysis of surgical treatment for early hepatocellular 
carcinoma: resection versus transplantation. Hepatology. 1999 Dec;30(6):1434-40.  
 
9 Llovet JM, Burroughs A, Bruix J. Hepatocellular carcinoma. Lancet. 2003 Dec 6;362(9399):1907-17. Review.  



behandlingsresultater at dette er sammenlignbart med andre indikasjoner for 
levertransplantasjon10.  Dette har derfor blitt etablert og akseptert over hele verden som 
”Milan kriteriene” for seleksjon til transplantasjon av HCC.  Internasjonalt har man vært 
helt avhengig av å finne denne type kriterier for å selektere tumorpasienter på grunn av 
meget lange ventetider for levertransplantasjon generelt. I Norge har tilgangen på 
levergraft og ventetiden for transplantasjon vært betydelig gunstigere med en 
gjennomsnittlig ventetid på ca 4 uker de siste årene.  Dette skyldes for en stor del at 
prevalensen av en rekke sykdommer som leder til transplantasjon (spesielt hepatitt C) 
er vesentlig lavere i Norge enn internasjonalt.  Transplantasjonsmiljøet i Norge har 
derfor funnet det forsvarlig å tilby pasienter utenfor Milan kriteriene transplantasjon 
etter bestemte retningslinjer.  Disse ”Oslo” kriteriene er basert på at man ved en 
estimert 5 års overlevelse på minst 50 % finner det forsvarlig å tilby 
levertransplantasjon.  Dataene som disse retningslinjene bygger på er basert på en 
internasjonal multisenterstudie i regi av ILTS (International Liver Transplantation 
Society) og ILCA (International Liver Cancer Association) der man sammenholder 
tumorstørrelse og antall tumores i eksplantert lever med overlevelse etter 
transplantasjon11.  I Norge aksepteres derfor transplantasjon ved HCC på følgende 
kritereier dersom det ikke foreligger andre kontraindikasjoner; 

• Solitær tumor inntil 10 cm 
• 5 svulster der ingen er over 4 cm 
• Mer enn 5 svulster inntil 2 cm 

Det er grunn til å anta at nyere utvikling i immunsuppresjon vil bedre resultatene 
ytterligere ved transplantasjon av HCC pasienter som har mer omfattende 
tumorsykdom, og at en stadig større andel pasienter derfor kan tilbys transplantasjon12. 
 
Trans arteriell kjemoembolisering (TACE) 
De fleste primære og sekundære maligne svulster i lever har en overvekt av arteriell 
perfusjon med lite bidrag fra porta sirkulasjonen.  Dette utnyttes ved TACE der man 
tilfører svulsten cytostatika samtidig som den arterielle perfusjonen stenges.  
Prosedyren utføres på angiografi laboratorium med superselektiv leverarterie 
                                                 
 
10 Mazzaferro V, Regalia E, Doci R, Andreola S, Pulvirenti A, Bozzetti F, Montalto F, Ammatuna M, Morabito 
A, Gennari L. Liver transplantation for the treatment of small hepatocellular carcinomas in patients with 
cirrhosis. N Engl J Med. 1996 Mar 14;334(11):693-9. 
 
11 http://www.hcc-olt-metroticket.org/ 
 
12 Toso C, Meeberg GA, Bigam DL, Oberholzer J, Shapiro AM, Gutfreund K, Ma MM, Mason AL, Wong WW, 
Bain VG, Kneteman NM. De novo sirolimus-based immunosuppression after liver transplantation for 
hepatocellular carcinoma: long-term outcomes and side effects. Transplantation. 2007 May 15;83(9):1162-8 



kateterisering. Internasjonale studier har vist at dette er god livsforlengende behandling 
for inoperable pasienter med fremskreden, men ikke metastatisk eller ekstrahepatisk 
sykdom, tisvarende stadium III a og b 13,14.  TACE er etablert behandling ved 
Rikshospitalet, og  i protokollen brukes såkalte DC beads  som er mettet med 
doxyrubicin med en maksimal dose på 150 mg.  Eksklusjonskriterium er metastatisk 
sykdom, dekompensert leversvikt (Child‐Pugh C) eller vaskulær invasjon med 
portvenetrombose. 
 
Medikamentell behandling 
Tidligere er en rekke cytostatika brukt ved HCC, men på grunn av lav responsrate og 
betydelige bivirkninger hadde man i mange år lite å tilby av tumorrettet behandling.  
Sorefanib er en tyrosin kinase hemmer som blokkerer RAF/RAS kjeden i cellekjernen.  
Medikamentet er i løpet av de siste årene godkjent for bruk ved HCC, og er den første 
substansen som har vist økt overlevelse hos pasienter som ikke kan tilbys annen 
behandling15.  
 
Standardbehandling og oppfølging av cholangiocarcinom (CCA) 

Cholangiocarcinomer utgår fra galleveisepithelet og utgjør den nest hyppigste primære cancer 
I lever og galleveier.  Primær skleroserende cholangitt som er en autoimmun sykdom i 
galleveiene utgjør en særskilt risikofaktor og er assosiert med dårlig prognose.  Andre 
risikofaktorer er cholelithiasis på bakgrunn av strukturelle galleveisforandringer, 
choledochuscyster, carolis sykdom, biliære adenomer, biliære parasitt infeksjoner og 
Thorotrast eksponering. Ovelevelsen uten kirurgisk behandling er meget dårlig, og respons på 
kjemoterapi og stråling er begrenset. 

Klassifisering og stadie inndeling. 

Cholangiocarcinomene deles inn etter lokalisasjon i to hovedtyper; perifere 
cholangiocarcinoimer som opptrer som solide parenchymatøse levertumores og hilære 
cholangiocarcinomer (også omtalt som såkalte Klatskin tumores).  Galleblærecancer 
hører patologisk anatomisk med til samme sykdomsgruppe.   

                                                 
 
13 Lo CM, Ngan H, Tso WK sykdommen, Liu CL, Lam CM, Poon RT, Fan ST, Wong J. Randomized controlled 
trial of transarterial lipiodol chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2002 
May;35(5):1164-71 
 
14 Llovet JM, Bruix J. Systematic review of randomized trials for unresectable hepatocellular carcinoma: 
Chemoembolization improves survival. Hepatology. 2003 Feb;37(2):429-42. Review 
 
15 Llovet et al. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med. 2008 Jul 24;359(4):378-90. 



TNM klassifisering av ekstrahepatisk gallegangscancer. 
 
Primærtumor (T) 
 TX   Primærtumor kan ikke vurderes 
 T0   Ikke erkjent primærtumor 
 Tis  Carcinoma in situ 
  
 T1   Tumor er begrenset til gallegangen 
 T2   Tumor vokser utenfor gallegangen 
   
 T3   Tumor infiltrerer lever, galleblære, pankreas eller unilaterale grener av vena porta eller 

arteria hepatica. 
 T4   Tumor infiltrerer vena portas hovedstamme eller en av dens grener bilateralt, arteria 

hepaticas hovedstamme eller nærliggende organ 
som tykktarm, magesekk, tolvfingertarm og abdominalvegg. 

 
Regionale lymfeknuter (N) 
 NX   Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes 
 N0   Ingen regionale lymfeknutemetastaser 
 N1   Regionale lymfeknutemetastaser 
 
TNM klassifisering av cancer i galleblære (gjelder kun carcinomer) 
Primærtumor (T) 
 TX   Primærtumor kan ikke vurderes 
 T0   Ikke erkjent primærtumor 
 Tis  Carcinoma in situ 
  
• T1   Infiltrasjon mucosa eller muskellag 
◦ T1a   Tumor infiltrerer mucosa 
◦ T1b   Tumor infiltrerer muskellag 
• T2   Tumor infiltrer perimuskulært bindevev uten ekstensjon bortenfor serosa eller inn i 

leveren 
• T3   Tumor perforerer serosa og/eller direkte infiltrerer lever og/eller et annet organ eller 

struktur som magesekk, tolvfingertarm, tykktarm, bukspyttkjertel, omentum eller 
ekstrahepatiske galleganger 

• T4   Tumor infiltrerer hovedportvenen eller leverarterien, eller infiltrerer to eller flere 
ekstrahepatiske organer eller strukturer 

 
Regionale lymfeknuter (N) 
• NX   Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes 
• N0   Ingen regionale lymfeknutemetastaser 
• N1   Regionale lymfeknutemetastaser  
 
 

Galleblære- følgende stadieinndeling er vanlig: 
Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV 

  A B 
Tis 
Carcinoma in 
situ 
T1 N0 

T2 N0 M0 
(T1b) 
Vekst inn i 
muskularis, 

T3 N0 M0 
Vekst gjennom serosa, 
affeksjon av lever < 2 
cm, eller 

T4 N0–N1 M0 
Affeksjon av lever 
> 2 cm med eller 
uten 

T1–T4 N2 M0 
Lymfeknutemetastasering 
utenfor ligament 
hepatoduodenale, eller 



M0(T1a) 
Mucosa 
lesjon 

men ikke 
gjennom 
serosa 
 

T1–T3 N1 M0 
Lymfeknutemetastaserin
g til ligament 
hepatoduodenale 

lymfeknutemetast
asering 
 
 
 

T1–T4 N0–2 
M1 fjernmetastaser 
 

 

Hilære cholangiocarcinomer klassifierses også morfologisk etter Bismuths klassifikasjon 
utfra hvordan de fremstilles etter radiologisk utredning med endoskopisk retrograd 
cholangiografi og/eller MR cholagiografi.  Hensikten med dette er å ta stilling til 
eventuell kirurgisk resektabilitet. 

 

 

Behandlingsmodaliteter for CCA 

Eneste potensielt kurative behandling for denne svulstformen er leverreseksjon.  Lokal 
ablasjon kan anvendes ved intrahepatisk isolert cholangiocarcinom med størrelse opptil 
3 cm.  Ved Hilære cholangiocarcinomer kan reseksjon teoretisk gjøres gjøres ved 
Bismuth type I – III.   Type IV er inoperable på grunn av affeksjon av 2. Ordens 
galleganger på begge sider. 

Resultatene ved reseksjon for cholangiocarcinom gir i de største publiserte serier en 
rapportert 5 års overlevelse på 10‐40 %16.  Hos selekterte pasienter med Bismuth type 
IV lesjoner og uten tegn til intraheaptisk spredning eller lymfeknutemetastaser kan man 
oppnå meget gode resultater ved å kombinere neoadjuvant kjemoradioterapi (ekstern 
bestråling og brachyterapi) og levertansplantasjon.  Dette gir en rapportert 5 års 
overlevelse i publiserte serier på over 75%17.  Fotodynamisk terapi i galleveiene er en 

                                                 
16 Ito F, Cho CS, Rikkers LF, Weber SM. Hilar Cholagiocarcinoma: Current management. Annals of Surgery 
2009, 250 (2): 210-218. 
17 Rea DJ, Heimbach JK, Rosen CB, et al. Liver transplantation with neoad- juvant chemoradiation is more effective than resection for hilar 
cholangio- carcinoma. Ann Surg. 2005;242:451–458. 



ny, palliativ metode for pasienter som ikke kan tilbys operasjon, og dette fins pr. dags 
dato kun tilgjengelig ved OUS. 

3. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
Basert på tilgjengelig kunnskap i form av randomiserte studier, større fase II studier, evt. 
systematiske kunnskapsoppsummeringer: Er det mulig å angi i hvilken grad det opplegg som 
er beskrevet under punkt 2 over er å betrakte som etablert, kunnskapsbasert medisin? 

Om mulig bør de aller viktigste publikasjoner som er grunnlag for et slikt standpunkt omtales 
kort.  

Under punkt 2 har man gitt en summarisk oversikt over ”state of the art” for behandling for de 
diagnoser som søknaden omfatter med sentrale referanser til litteraturen. Det vises også til 
nasjonale retningslinjer med referanser fra Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe 
(www.ngicg.no). 

4. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
Gjør kort rede for kunnskapsgrunnlaget og/eller den faglige argumentasjon for å samle 
pasienter med hepatobiliær kreft og behov for kirurgi eller intervensjon i en nasjonal 
behandlingstjeneste, evt. å avstå fra å gjøre dette. 

Svar: Dissens fra Asgaut Viste 

I det følgende ser en bort fra de pasientgrupper som en enig i bør behandles ved 
Rikshospitalet (alle innen aktuell sykdomsgruppe hvor det er aktuelt å vurdere 
transplantasjon). Jeg antar videre at det ikke er spesiell uenighet om mindre, perifere 
hepatocellulære cancere hvor reseksjon er førstevalg. Ved de tre regionsykehusene utenfor 
Oslo foreligger det en betydelig kompetanse innen reseksjonskirurgi på lever. Eksempelvis 
utføres det ved Haukeland Universitetssykehus ca. 75 leverreseksjoner per år. Det foreligger 
ingen dokumentasjon fra Rikshospitalet på at pasienter uten kompliserende levercirrhose med 
små hepatomer som kan reseseres, eller cholangiocarcinomer som kan reseseres, har en bedre 
prognose behandlet ved dette sykehus enn om de er behandlet ved andre regionsykehus. 
Sentrale cholangiocarcinomer (Klatskin-tumores) representerer en spesiell gruppe, idet 
disseksjonen kan være svært vanskelig. Selv om man ikke kan dokumentere forskjell i 
prognose mellom sykehusene, kan man likevel argumentere med at det kunne være 
hensiktsmessig at ett sykehus fikk størst mulig erfaring med denne svulsttypen. Det skal 
imidlertid bemerkes at regionsykehusene fortsatt skal ha ansvar for levermetastasene, og disse 
kan også være lokalisert sentralt slik at disseksjonen er vanskelig. Det er derfor av betydning 
for alle regionsykehusene å opprettholde kompetanse på operativ behandling også av sentralt 
beliggende svulster.  

Svar: Dissens fra Pål-Dag Line og Ivar Gladhaug 

Behandlingsresultatene av primær leverkreft har ikke bedret seg vesentlig i Norge de siste 50 
år (se data fra Kreftregisteret i kurve nedenfor). Behandlingen av denne pasientgruppen er nå 
spredt på et stort antall sykehus, selv om det er relativt få institusjoner som utfører 
leverkirurgiske inngrep, og neppe noen utenom Rikshospitalet som har tatt i bruk nye 
intervensjonsmetoder utover kirurgi. Vi er nå i en situasjon der det skulle være mulig å gi 
bedre behandling til denne pasientgruppen. Viktige argumenter for sentralisering av 
behandlingen av primær leverkreft er at (i) det er i utgangspunktet få pasienter, (ii)det er 
betydelig evidens for at komplekse operative behandlingsprosedyrer (inklusive 
levertransplantasjon) kan utføres med lavere postoperativ mortalitet og bedre 



langtidsoverlevelse ved høy-volum sentre sammenlignet med lav-volum sentre, (iii) det er i 
løpet av de siste årene kommet nye og avanserte behandlingstilbud (TACE, fotodynamisk 
terapi) som i liten grad er tatt i bruk utenfor Rikshospitalet, og (iv) for at hele 
pasientpopulasjonen skal få adgang til tilgjengelige tilbud må pasientene vurderes i et multi-
modalt behandlingssenter.  

Strategien bak sentraliseringen av denne behandlingen er at hele den relativt lille gruppen av 
pasienter med primær levertumor skal få vurdering i ett senter som behersker hele registeret 
av behandlingsmodaliteter, og at dette senteret derved også skal få tilstrekkelig erfaring til å 
kunne utvikle seg til et leversenter av internasjonalt format. Dette vil i neste omgang komme 
norske pasienter til nytte pga kompetanseoppbyning/forskning.  

 
 

 
Årsakene til at prognosen for disse sykdommene er grovt sett uendret gjennom 50 år kan være 
multifaktorielle, men det er likevel grunn til å stille spørsmål om alle pasientene med 
diagnosene får ensartet vurdering og behandling i henhold til internasjonale protokoller.  



Forekomsten av disse kreftformene er så lav at det er vanskelig å få erfaring, og tilsvarende 
vanskelig å publisere resultater fra ett senter selv om man har et tilfredsstillende volum av 
metastasekirurgi i lever.  Haukeland Universitetssykehus publiserte i abstract form sine 
erfaringer med hilære cholangiocarcinomer fra 1990-2005, og av 60 behandlede pasienter ble 
10 operert i løpet av perioden (Norsk Kirurgisk Høstmøte 2006, Vitenskapelige forhandlinger, 
abstract 184).  Ved Ullevål/Rikshospitalet vurderte man i perioden 2002-2007 108 pasienter, 
og 26 pasienter ble operert (Norsk Kirurgisk Høstmøte 2007, Vitenskapelige forhandlinger, 
abstract 168). 

Det mangler gode data på samlede behandlingsresultater i Norge. Selv om antallet pasienter 
med primær cancer i lever og galleveier av populasjonsmessige årsaker er høyest i Helse Sør 
Øst vil manglende sentralisering og generelt lav forekomst gjøre at ingen av de norske 
sentrene egentlig får stor erfaring med behandling av denne sykdomsgruppen.  Rikshospitalet 
har publisert sine data, og materialet viser at selv om man samler alle kasus i en lang periode 
er det samlet et lavt antall pasienter preget av  sen diagnose og fremskreden sykdom18. 

Et sentralt punkt er at denne pasientgruppen vil profitere på vurdering og behandling i et bredt 
hepatobiliært miljø (HPB senter) som inneholder alle de relevante diagnostiske og 
terapeutiske modaliteter som kreves og som opparbeider tilstrekkelig volum19.  Det finnes 
støtte for at sentralisering for å sikre erfaringsvolum og kvalitet gir bedre behandlingskvalitet 
20. 

 

5. Råd i forhold til etablering av nasjonal behandlingstjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-4 over, og innholdet i søknaden fra 
Rikshospitalet: 

• Bør det etableres en Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi og intervensjon ved 
primær hepatobiliær cancer ved Oslo Universitetssykehus? 

• Hvis ja, bør tjenesten omfatte alle pasienter med hepatobiliær kreft som skal ha slik 
behandling, eller grupper med spesielle behov knyttet til kirurgi eller intervensjon?  

• Hvis nei, hvordan bør da behandlingstilbudet organiseres nasjonalt? 

 

Svar: Gruppen har ikke kommet til enighet på dette punkt. 

De ansvarlige leverkirurger ved Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og 
Universitetssykehuset i Nord-Norge mener at det ikke bør etableres en Nasjonal 
behandlingstjeneste for kirurgi og intervensjon ved primær hepatobiliær cancer ved Oslo 
Universitetssykehus. Man er av den oppfatning at dagens praksis er funksjonelt bra og 
medisinsk riktig. Man vil som tidligere henvise alle pasienter med primær levercancer hvor 
det kan være aktuelt med transplantasjon til vurdering ved Rikshospitalet.  

                                                 
18 Mala T, Mathisen Ø, Bergan A, Søreide O. Hepatocellular carcinoma in a low-incidence region. Surgical 
perspectives. Dig Surg. 2002;19(5):373-8.  
19 Clavien PA, Mullhaupt B, Pestalozzi BC. Do we need a center approach to treat patients with liver diseases? J 
Hepatol. 2006;44:639-642. PMID: 16503074 
20  Fong, Y. Long-term survival is superior after resection for cancer in high-volume centers. Ann Surg. 2005, 
242(4);540-4; discussion 544-7. PMID: 16192814 



 

Dissens fra Ivar Gladhaug og Pål-Dag Line 

Vi mener at de epidemiologiske data fra Norge, samt forekomst likevel taler for en 
sentralisering.  Vi er ikke i tvil om at intensjonen om at alle som bør tilbys transplantasjon blir 
henvist til Rikhospitalet, men tror at allokering til alle altualle moderne 
behandlingsmodaliteter ville bli bedre dersom disse pasientene ble vurdert samlet i et HPB 
senter.  I dag kan denne bredden kun tilbys ved Oslo Universitetssykehus. 

 

6. Diagnostikk knyttet til utredning og behandling 
I hvilken grad bør en eventuell nasjonal behandlingstjeneste også omfatte diagnostikk knyttet 
til utredning og behandling? 

Hvordan bør diagnostikk knyttet til utredning og behandling organiseres hvis det ikke 
etableres en nasjonal behandlingstjeneste? 

 

Svar: Dissens fra Asgaut Viste 

Dersom det ikke etableres en nasjonal behandlingstjeneste, kan diagnostikk og utredning av 
pasientgruppen som i dag foregå ved Regionsykehusene.  

Svar: Dissens fra Ivar Gladhaug og Pål-Dag Line 

Primær diagnostikk vil utføres ved pasientens primærsykehus, mens nødvendig videre 
diagnostisk utredning med hensyn på valg av behandling med fordel bør gjøres ved den 
nasjonale behandlingstjenesten for å sikre optimal kvalitet og relevant vinkling av 
undersøkelsene.  Dette vil også ha viktige forskningsmessige implikasjoner med innsamling 
av relevante data til biobanker osv. 

 

7. Etablering av helhetlige pasientforløp 
Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) over. Basert 
på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape sammenhengende 
pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter som skal 
omfattes av nasjonal behandlingstjeneste? 

• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 
• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 

 

Svar: Dissens fra Asgaut Viste.  

Ettersom man ikke foreslår at det etableres en nasjonal behandlingstjeneste finner jeg ikke 
dette punktet relevant. Det foreligger i dag ingen dokumentasjon på at det er ulik geografisk 
tilgjengelighet eller variasjoner i behandlingsresultat for den aktuelle pasientgruppe.   

 

Dissens fra Ivar Gladhaug og Pål-Dag Line 



Sammenhengende pasientforløp vil kunne sikres gjennom utstrakt nettverkssamarbeid på 
samme måte som andre nasjonale behandlingstjenester i dag er oppbygd, f.eks ved 
organtransplantasjon.   

 

8. Internasjonalt samarbeid 
Det vises til avsnitt I-6 (”Behov for samarbeid utenfor Norge”) over.  

• Er det, gitt den oppgavefordeling utredningsgruppen anbefaler, undergrupper 
av pasienter som i sin helhet eller etter individuell vurdering bør henvises til 
utenlandsk senter? 

• Hvordan bør samarbeid med utenlandske sentre organiseres i forhold til å 
dekke behov for enkeltpasienter eller undergrupper av pasienter med spesielle 
behov? 

Svar: Slik systemet fungerer i dag, og slik Asgaut Viste foreslår, vil de aktuelle pasienter være 
henvist til Rikshospitalet. Det vil da være opp til Rikshospitalet å vurdere om det finnes 
pasienter som etter individuell vurdering bør henvises til utenlandsk senter. Per i dag er en 
ikke kjent med at et slikt behov foreligger.  

9. Funksjon som nasjonal kompetansetjeneste 
Som det fremgår av avsnitt I-8 i innledningen over vil det å drive en nasjonal 
behandlingstjeneste innebære en korresponderende plikt til å fungere som nasjonal 
kompetansetjeneste i forhold til de aktuelle pasientgrupper behandlingstjenesten omfatter.  

• Hvis det etableres en nasjonal behandlingstjeneste, hvilke nasjonale 
kompetansetjenester bør da være knyttet til behandlingstjenesten? 

 
Svar: (Asgaut Viste). Ikke aktuelt 
 

10. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-9 over.  
 
 
 
 Merknad fra Vivian Dotseth (brukerrepresentant): 
” Har sett på det du har sendt og det virker bra. Når man skal se på det med kompetansesenter 
og spesialisering ser jeg helt klart at dette har mange fordeler for pasient gruppa, men det er 
også viktig å se på ulempene. For pasientene som blir rammet av en alvorlig sykdom ønsker 
alle å møte best mulig kompetanse og å få best mulig hjelp og oppfølging. Ser helt klart at å 
samle alt på ett sted vil dette bli faglig sterkest, men man vil i tillegg svekke kompetansen 
regionalt. Det som er viktig om man velger å gå inn for et kompetansesenter er å passe på at 
man da også tenker på hvordan man vil praktisk løse oppfølgingen av disse pasientene lokalt 
etter behandling. Ingen ting er så slitsomt som å komme fra et sted der pasienten føler at alt er 
under kontroll til et lokal sykehus som overhode ikke har kontroll. Dette er skremmende og 
veldig frustrerende. Tror det er veldig viktig at man tenker på hvordan man skal løse dette. 
Pasienter som får en alvorlig sykdom må slippe å krangle å mase i helsevesenet for å få det 
hjelp og behandling de trenger. Har desverre ikke noe fornuftig løsning på hvordan man kan 



løse dette. For pasientene tror jeg heller ikke det har så mye å si hvor i landet kompetansen er 
bare det er det beste og at samarbeidet lokalt og oppfølging fungerer. Og at det er plass og 
mulighet for pasienten å ha ned en pårørende om man må reise for å få behandling. ” 
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Vurdering av søknad om etablering av Nasjonal behandlingstjeneste for 
Diagnostikk og behandling av barn og voksne med primær (medfødte) 
immunsviktsykdommer. 
 
 
  
Konklusjon 
 
Søknaden fra Rikshospitalet om etablering av Nasjonal Behandlingstjeneste for Diagnostikk 
og behandling av barn med primær(medfødt) immsunviktsykdommer er mangelfull og støttes 
i sin nåværende form ikke. 
 
Forut for en ny søknad fra Rikshospitalet bør det  etableres en arbeidsgruppe med 
representanter fra miljøer som jobber med pasientene, representant for brukerene og 
universitetet. 
De må ta stilling til ; 
 
- avklaring av hvordan ett nasjonalt senter skal samhandle med lokale/regionale miljøer 

med hensyn på diagnostikk, behandling og oppfølging 

- organisering, bruk av data og rettigheter i forhold til ett nasjonalt register  

- samarbeid i forhold til andre internasjonale miljøer 

- nettverksbygging og formidling av kunnskap om primær immunsvikt 

- PID undergrupper – søknaden trenger å presisere hvilke typer PID som skal inngå i  

      behandlingstjenesten 

 

 
 
 
 
Utredningsgruppen medfødte immunsviktsykdommer:  
 
 
Gruppens sammensetning: 
 
 

Gruppens leder:                       Overlege Dr.philos                    Ø. Wendelbo, HUS 

Representant for søkeren:        Professor/overlege Dr.med        S. S. Frøland ,   RH 

Brukergruppen:                        Knut Vedal  

Gruppens andre medlemmer:  Professor/overlege, Dr.med        T. Flægstad, UNN 

                                                 Overlege, Dr.med                       H.H. Hansen, St Olavs hospital 

Universitetet:                                                                               Ikke representert 
 

sler
Tekstboks
GRUPPE 51
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Oppgaver: 
 

Gruppens mandat er å vurdere den innsendte søknad fra Oslo Universitetssykehus 
(Rikshospitalet) om etablering av Nasjonal behandlingstjeneste for Diagnostikk og 
behandling av barn og voksne med primære (medfødte) immunsviktsykdommer.  

I den forbindelse er det formulert en rekke spørsmål som ønskes besvart av  
uttredningsgruppen. Det er altså ikke snakk om en full utredning, men om å gi svar på 
konkrete spørsmål 

Utredningen bør være så kortfattet som mulig (innti15 A4 sider), gjerne i form av 
informasjon og svar flettet inn mellom de enkelte punkter og underpunkter i mandatet , og en 
avsluttende fritekst der gruppen trekker frem viktige forhold som ikke er dekket av de 
spesifikke punkter i mandatet.  

 

1. Kort oversikt over pasientgruppene 
 
A. De viktigste diagnoser/pasientgrupper; 
 
Det er beskrevet > 100 veldefinerte typer av PID med ulike sykdomsbilder og ulik 
behandling. Fellestrekket er imidlertid svikt i pasientens immunforsvar på ett eller annet punkt 
med alvorlige kliniske følger(infeksjoner, maligne sykdommer, autoimmune 
sykdommer)Sykdomsmanifestasjoner ved PID kan debutere dels i barnealder, dels på ulike 
tidspunkter i voksen alder. 
Rikshospitalet anslår at det årlig vil bli henvist ca 60-70 pasienter med PID, og ett tilsvarende 
antall vil henvises med spørsmål om PID , hvor dette blir avkreftet. Arbeidsgruppen har 
innhentet informasjon fra miljøer i de regionale helseforetakene som jobber med disse 
problemstillingene og fra brukergruppen.  En regner generelt med en betydelig 
underregistrering, men i en norsk undersøkelse fra 2000 er prevalensen ca 7 per 100.000 altså 
minst 350 i dag (selektiv IgA - defekter ekskludert). I følge tall fra brukergruppen vil bare 
anslagsvis 20-30% av de med PID diagnostiseres. 
 
Av de som diagnostiseres vil vel halvparten ha  antistoffdefekter, og de fleste vil kreve 
regelmessig og livslang tilførsel av immunglobulin.  
 
B. Klinisk bilder/forløp for de viktigste grupper 
 
Blant de største gruppene pasienter finner man de med ikke alvorlig immunsvikt f.eks.  de 
med  selektiv IgA svikt. Disse vil utgjøre i størrelsesorden 8000 mennesker i Norge. I tillegg 
kanskje DiGeorge syndrom (ca 1:2000 fødte) der flertallet ikke har immunsvikt, og transiente 
cytopenier.  
Dette i motsetning til de pasienter med alvorlig immunsvikt med alvorlige komplikasjoner til 
sin medfødte primære immundefekt. I søknaden fra Rikshospitalet anslår de at i 
størrelsesorden 1-2 pasienter hvert år vil være i behov for benargstransplantasjon, fra 0-1 
pasient per år vil være i behov for levertransplantasjon og antall behandlinger av 
lymfoproliferativ sykdom ved PID vil være 0-2 per år.  
 
C. Behandlingsmetoder rettet mot grunnsykdommene 
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Behandlingsmetodene vil i hovedsak  være rettet mot komplikasjonene til den primære 
immundefekten, og kan bestå i behandling av infeksjoner med ulike antimikrobielle midler, 
behandling av autoimmune komplikasjoner så vel som behandling av assosierte maligne 
tilstander. De ulike behandlingsalternativene vil være alt fra antmikrobielle midler,  
immunmodulerende terapi, cytostatika og i noen få utvalgte tilfeller organ transplantasjoner. 
 
D. Komplikasjonsbehandling 
 
Kommentert i teksten over. 
 
E. Insidens i et femårs perspektiv 
 
Gruppen kjenner ikke disse tallene i detalj godt nok. 
 

2. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
En forutsetning for overlevelse og god livskvalitet er at diagnosen stilles tidlig og riktig, at 
pasientene får riktig behandling , god oppfølging og at komplikasjonene diagnostiseres i tide. 
Forutsetningen for å kunne tilby dette er rett kompetanse på rett behandlingsnivå og  
muligheter for å kunne gjennomføre avansert diagnostikk. Dette forutsetter sykehus med 
tilgang til  laboratorier med immunologisk kompetanse, genetikere, høyt spesialiserte  leger 
innen pediatri, infeksjonsmedisin, lungemedisin og hematologi med interesse og kunnskap 
innen dette feltet.  
 
Hvorvidt dette kun skal gjennomføre på ett sted i Norge eller hvordan dette 
behandlingstilbudet skal organiseres er fortsatt for dårlig utredet. En uterdningsgruppe bør se 
på  ”kjøreregler” for samhandling mellom de ulike nivåer og de ulike sykehus omkring 
diagnostikk, utredning og behandling som er differensiert i forhold til eksisterende 
kompetanse. Meningsfull samhandling er viktig for å sikre lojalitet til et nasjonalt 
kompetansesenter og ivareta andre etablert fagmiljøer 
 

3. Råd i forhold til etablering av nasjonal behandlingstjeneste 

På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-2 over og innholdet i søknaden 
finner vi  ikke å kunne støtte Rikshospitalets søknad i sin nåværende form. 

Vi mener det bør nedsettes en arbeidsgruppe fra representative miljøer i de ulike regionale 
helseforetakene, universitetet og brukergruppen  som tar stilling til; 

- avklaring av hvordan ett nasjonalt senter skal samhandle med lokale/regionale miljøer 

med hensyn på diagnostikk, behandling og oppfølging 

- organisering, bruk av data og rettigheter i forhold til ett nasjonalt register  

- samarbeid i forhold til andre internasjonale miljøer 

- nettverksbygging og formidling av kunnskap om primær immunsvikt 

- PID undergrupper –søknaden trenger å presisere hvilke typer PID som skal inngå i  

behandlingstjenesten.  
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9. Supplerende innspill å fritt grunnlag 
 
Punktene 4-8 i mandatet faller ut  da vi ikke finner å kunne støtte Rikshospitalets søknad. 
Rikshospitalet ber om å få vurdert sin søknad om etablering av Nasjonal behandlingstjeneste 
for Diagnostikk og behandling av barn og voksne med primær (medfødte) 
immunsviktsykdommer.  
 
I skrivet fra Nasjonale helsetjenester er det nedfelt retningslinjer for hva en slik tjeneste skal 
inneholde, hva de skal ha ansvar for og hvordan det ideelt sett  bør organiseres. Før en søknad 
skal kunne støttes må det gjennomføres en konsekvensanalyse da det innebærer en betydelig 
grad av sentralisering av behandlingstilbudet i forhold til eksisterende tilbud. Det påpekes i 
skrivet fra nasjonale helsetjenester at hvis ett senter får tilslag om etablering av ett nasjonalt 
behandlingstilbud så skal det ikke etableres konkurrerende tilbud og tjenesten skal maksimalt 
tilbys ved 1-2 sentere.  
 
Arbeidsgruppen har vært representert med leger med ulik kunnskap om PID,  og det ble tidlig 
klart at det var nødvendig å innhente informasjon fra de miljøene som jobber med pasientene. 
I arbeidsgruppen manglet vi også en representant fra universitetet. Representanten utnevnt for 
brukerene ble tilsluttet arbeidsgruppen 1 uke forut for det siste møtet og har ikke deltatt i 
møter. Det er kommet verdifulle innspill fra bruker gruppen, Helse  Nord, Helse Midt Norge 
og helse Vest.  Innspill fra Helse Vest og brukergruppen vedlegges søknaden. Både Helse 
Nord og Helse Midt Norge slutter seg til innspillene fra Helse Vest. 
Det skal også påpekes at gruppen ikke har vært i kontakt med andre miljøer enn representant 
for søker miljøet i Helse Øst.  
 
Arbeidsgruppen konkluderer samlet med at  det ikke er grunnlag for å støtte den nåværende  
søknaden fra  Rikshospitalet. 
Forut for ny søknad bør det; 
 
1. Nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra: 
 
- søker 
- bruker gruppen 
- universitetet 
- leger fra de regionale helseforetakene som jobber med pasientgruppen 
 
2. Arbeidsgruppen avklarer  problemstillingene nevnt under punkt 3  
 
3. Ny komite avgjør ny søknad 
 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Innspill fra  brukergruppen 
2. Innspill fra Helse Vest 
 



 
 
Innspill til søknad om etablering av Nasjonal behandlingstjeneste for Diagnostikk og 
behandling av barn og voksne med primære (medfødte) immunsviktsykdommer. 
 
 
Brukerne, dvs. pasienter og pårørende, er i prinsippet positiv til etablering av et nasjonalt 
kompetansesenter for primær immunsviktsykdommer, og vi hilser dette initiativet 
velkommen. 
 
Vi har noen innvendinger og kommentarer 
 
Brukermedvirkning 
Det er beklagelig at oppnevning av brukerrepresentant skjedde et par uker før uttalelse skal 
gies. Derfor har denne saken dessverre hverken vært oppe til behandling i styret eller fagrådet 
til Norsk Immunsviktforening. Imidlertid ønsker vi som brukere å være med å påvirke 
prosessen videre. 
 
Nettverksbygging og formidling av kunnskap om primær immunsvikt 
Primær immunsvikt (PID) er betydelig underdiagnostisert i Norge. Anslagsvis har kun 20-
30% av de med PID blitt diagnostisert. For å fange opp disse pasientene trengs en betydelig 
kompetanseheving i de ulike fagmiljøene på alle nivå. Søknaden omhandler i liten grad denne 
problemstillingen. Vi ønsker at man er mer konkret på hvordan man ønsker å formidle 
kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med PID. En slik 
behandlingstjeneste bør være sentral i en slik nettverksbygging. 
 
Internasjonalt samarbeid 
Primær immunsvikt sykdommer er en gruppe sykdommer som er sjeldne. Noen av 
sykdommene har en forekomst på < 1:100.000. Dette gjør at man i et lite land som Norge er 
helt avhengig av å knytte seg opp mot internasjonale miljøer. Vi synes at søknaden bør være 
mer konkret i hvordan dette samarbeidet skal være. Opprettelse av en Nasjonal 
behandlingstjeneste forutsetter at man forholder seg til internasjonale retningslinjer for 
utredning og behandling og deltar på internasjonale kongresser og møter, og at man er aktiv i 
det internasjonale miljøet.  
 
Faglig nivå 
Vi savner en mer presis angivelse av faglig nivå. Søknaden bør presisere sterkere hvordan 
fagmiljøet ved OUS kan gjøres sterkere og mer robust. Her tenker vi på en økning av antall 
ansatte leger og en plan for utdanning av spesialistkandidater. I diagnostikk og behandling av 
PID trengs deltagelse av ulike faggrupper som immunologer, infeksjonsmedisinere, pediatere, 
gastroenterologer, hematologer og genetikere. Søknaden bør presisere nøyere hvordan slik 
tverrfaglighet er tenkt i praksis.  
Det er og viktig å samordne laboratorietjenestene innen de ulike sykehusene og mellom 
sykehusene. 
Det må og være viktig for en slik behandlingstjeneste å samarbeide med aktuelle laboratorier 
og forskningsgrupper nasjonalt. 
 
PID undergrupper 



Søknaden trenger å presisere hvilke typer PID som skal inngå i behandlingstjenesten. Fra vår 
side ønsker vi at nøytropeni defineres inn i PID, mens Heriditært Angioneurotisk ødem 
(HAE) ikke defineres inn. 
 
PID register 
Søknaden omhandler ikke opprettelsen av et kvalitetsregister for pasienter med primær 
immunsvikt. Det kan og være aktuelt å knytte seg til det europeiske registeret i regi av 
European Society of Primary Immunodeficiencies (ESID).  Brukergruppen har gjennom en 
årrekke vært en pådriver for et slikt register. Vi synes det er naturlig at et slikt register legges 
til behandlingstjenesten. For å få dette til er det viktig å ha god dialog med de ulike 
fagmiljøene, samt til pasienter og pårørende.  
 
Konklusjon 
Vi støtter opprettelsen av en behandlingstjeneste for primær immunsvikt om følgende gjøres 
mer tydelig 
 
Plan for samhandling mellom de ulike fagmiljøer i Norge  
Plan for deltagelse i internasjonalt samarbeid 
En nasjonal behandlingstjeneste må etablere et faglig nettverk for PID 
Et PID register hører naturlig inn i arbeidsoppgavene til en slik tjeneste 
 
                                                                                                                       Oslo 8.sept 2009 



Vurdering av søknad om etablering av Nasjonal behandlingstjeneste for Diagnostikk og 
behandling av barn og voksne med primær (medfødte) immunsviktsykdommer. 
 
Det følgende er en vurdering av søknaden ved Primær Immunsvikt gruppen ved Helse-Bergen 
(PID-gruppen) ved:  

overlege Aud Berstad, pediater,  
overlege Franziskus Bosse, pediater 
overlege Vebjørn Vik, pediater 
professor Are Næss, infeksjonsmedisiner 
overlege Anne Ma Dyrhol Riise, infeksjonsmedisiner 
overlege Einar K Kristoffersen, immunolog 

 
Vi støtter i prinsippet søknaden om å etablere et nasjonalt kompetansesenter for primære 
immunsviktsykdommer. Søknaden oppfattes derimot som mangelfull og utelater viktige 
presiseringer og oppgaver.  
 
Miljøbeskrivelse 
Søker beskriver et fagmiljø med høyspesialisert og bred kompetanse. I sin begrunnelse for å 
sentralisere utredning og behandling skriver søker at dette miljøet er unikt i Norge. Derimot 
har vi ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, HUS, i 10 år hatt en tverrfaglig gruppe 
bestående av pediatere, infeksjonsmedisinere, immunolog, genetiker, og lungemedisiner som 
hver måned møtes for å gjenomgå utredning og behandlingsopplegg for pasienter med 
medfødt immunsvikt. Også andre subspesialister trekkes inn ved behov. Vi utarbeider 
diagnostiske retningslinjer og deltar i det skandinaviske PID-miljøet. Vi har også tatt initiativ 
til å få laget et nasjonalt PID-møte. 
Vi tilbyr en immunologisk diagnostikk og utredning som dekker de alle viktige felt, for 
eksempel kan vi tilby granulocytt funksjonsundersøkelser på rutinemessig basis i tillegg til 
kvantitative og kvalitative undersøkelser av humorale, cellulære og innate immunsystem. 
Sykehuset har også svært god mikrobiologisk kompetanse. Vi har årelang erfaring i diagnose 
og behandling av de fleste PID-pasienter, og har ved noen tilfeller fungert som alternativt 
utredningssted (2d opinion).  
Ved andre større sykehus i landet vil nok PID-miljø variere, men de fleste har en eller flere 
som har dette som særlig ansvarsfelt, med mer eller mindre omfattende aktivitet. 
Ansvarsområdet for de ulike instanser innenfor diagnostikk og behandling av PID pasienter 
må derfor defineres nærmere og hensynet til andre etablerte fagmiljøer sikres.   
 
Diagnostikk 
Behovet for primær immunologisk diagnostikk og utredning synes undervurdert i søknaden. 
De fleste pasienter med primær immunsvikt har infeksjonstendens til felles, men er ellers en 
svært sammensatt gruppe. Den kliniske problemstilling infeksjonstendens er altså ikke 
uvanlig og krever lokal utredning. Antallet pasienter vil sannsynligvis overstige det antall som 
det vil være rimelig at et nasjonalt kompetansesenter skal ta hånd om. Primær immunologisk 
diagnostikk foregår i dag ved alle landets regionssykehus laboratorier, infeksjons- og 
barneavdelinger og bør fortsette å gjøre det selv om et nasjonalt kompetansesenter etableres. 
Vi savner i søknaden presisering av grenseoppgangen mellom utredning i regional sykehus og 
ved kompetansesenter samt opplysninger om hva et nasjonalt kompetansesenter for 
laboratoriebasert immunologisk diagnostikk vil kunne tilby av mer avansert diagnostikk 
(f.eks. vanlige monogenetiske tilstander?)  
 
 



Pasientgrunnlaget/behandling 
Søker anslår årlig 60-70 nyhenviste PID pasienter og samme antall hvor PID avkreftes. En 
regner generelt med en betydelig under-registrering, men i en norsk undersøkelse fra 2000 er 
prevalensen ca 7 per 100.000 altså minst 350 i dag (selektiv IgA-defekter ekskludert). Av 
disse har vel halvparten antistoffdefekter, og de fleste krever regelmessig og livslang tilførsel 
av immunglobulin. I helseregion Vest blir de fleste slike pasienter i dag utredet, diagnostisert 
og behandlet ved HUS lokalt, inkludert opplæring og oppfølging av subkutan sprøytepumpe 
for immunglobulinsubstitusjon. Vi tar kontakt med Rikshospitalet eller utenlandske 
spesialmiljøer ved behov. Vi har det inntrykk at nærhet til klinisk avdeling både mht 
diagnostikk og behandling oppleves viktig for pasientene. Omfattende sentralisering av disse 
pasientene mener vi derfor generelt vil generere lite helsegevinst. Derimot bør noen grupper 
pasienter, spesielt der det kan synes aktuelt med stamcelletransplantasjon, være naturlig å 
henvise til et kompetansesenter på Rikshospitalet. I søknaden fremkommer at pasientene som 
tjenesten skal omfatte er de med alvorlig immunsvikt. Ikke-alvorlig immunsvikt vil 
hovedsakelig være selektiv IgA-svikt. Disse utgjør ca 8000 mennesker i Norge. I tillegg 
kanskje DiGeorge syndrom (ca 1:2000 fødte) der flertallet ikke har immunsvikt, og transiente 
cytopenier. 
Vi savner derfor en presisering av hvilke pasienter som ønskes henvist til utredning og 
behandling.       
 
Kompetanseformidling og nettverksetablering 
Kompetanseformidling og etablering av nasjonale retningslinjer har liten plass i søknaden. I 
Sverige har man gjennom et nasjonalt PID-nettverk i betydelig grad klart å etablere slik 
formidling og også egne retningslinjer for diagnostikk, utredning og behandling av primær 
immunsvikt. Dette inkludere både legespesialister og sykepleiere samt pasientorganisasjon. 
PID-gruppen ved HUS har flere ganger forsøkt å etablere slike gjennom et nasjonalt forum, 
og imøteser et snarlig initiativ her fra et nasjonalt kompetansesenter hvor det er naturlig at 
også fagmiljøer ellers i landet bidrar.  
 
Samhandling 
Søknaden mangler en beskrivelse av hvordan et nasjonalt PID senter skal samhandle med 
lokale/regionale miljø. Det skilles ikke mellom fastlege, lokalsykehus og regionssykehus. 
Samhandlingen for pasienter med livslang behandlingsforløp må være differensiert i forhold 
til eksisterende kompetanse, ambisjonsnivå og pasientdiagnose. Dette er viktig for å sikre 
lojalitet til senteret. Vi savner derfor en presisering av hvordan dette skal organiseres ovenfor 
fagmiljøer som allerede tilbyr samme type oppfølging som Kompetansesenteret legger opp til. 
 
PID-register 
Norge er ett av svært få land vi vanligvis sammenlikner oss med som ikke har klart å etablere 
et register for pasienter med primære immunsvikter, eller knyttet seg til det europeiske 
registeret. Opprettelse av et slikt register er ikke omtalt i søknaden. Det er viktig at landet får 
et slikt register, og at det etableres slik at alle miljøer har tillit og lojalitet til dette og ønsker å 
delta. Det bør for eksempel klargjøres at de personer eller det miljø som har stått for 
diagnostikk, datainnsamling og behandling av den enkelte pasient har rettigheter til innsyn og 
bruk av registrerte data og eierskap til biobank materiale mht publikasjoner i henhold til 
Vancouver reglene, gjeldende lovverk, og etter godkjenning i registerets styringsgruppe. 
Det forventes at et nasjonalt kompetansesenter for PID raskt etablerer et PID-register. 
 
 
 



Konklusjon  
Søknad støttes dersom følgende presiseringer gjøres:  
Det må utarbeides ”kjøreregler” for samhandling mellom det nasjonale kompetansesenteret og 
de ulike sykehus omkring diagnostikk, utredning og behandling som er differensiert i forhold 
til eksisterende kompetanse. Meningsfull samhandling er viktig for å sikre lojalitet til et 
nasjonalt kompetansesenter og ivareta andre etablert fagmiljøer 
 
Kompetansesenteret må, i samarbeide med andre fagmiljø, presisere hvilke pasientkategorier 
som skal henvises, og når. 
 
Et nasjonalt kompetansesenter må søke å skape et nasjonalt forum for PID.  
 
Det forventes at et nasjonalt kompetansesenter raskt tar opp igjen initiativet for å etablere et 
PID-register. 
 

Bergen, 20/8-09 



          25.09.2009 
 
Nasjonale tjenester 
Prosjektsekretariatet 
 
nasjonaletjenester@ihelse.net 
 
 
Rapport fra Utredningsgruppen vaskulitter takayasus sklerose 
 
Det vises til e-post av 04.06.2009 der denne gruppen oppnevnes med mandat om å 
vurdere 2 søknader fra Helse Sør-Øst om nasjonale behandlingstjenester for 
henholdsvis Takayasus arteritt og systemisk sklerose, samt 1 søknad fra Helse Nord 
om nasjonal kompetansetjeneste for systemiske vaskulitter. 
 
Gruppe har bestått av  
 Professor dr med Hans Nossent fra Revmatologisk avdeling, 
 Universitetssykehuset Nord-Norge 
 Overlege dr med Øyvind Palm fra Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet 
 Overlege Erik Rødevand, Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital 
 Brukerrepresentant Signe Ramberg 
 Overlege professor dr med Roald Omdal, Medisinsk divisjon, Stavanger 
 Universitetssjukehus 
 
Etter avtale har gruppen hatt frist til 25.09 med å avgi sin innstilling. Vi har i denne 
perioden hatt et forberedende møte den 11.06 i København i forbindelse med et annet 
europeisk møte, en telefonkonferanse den 01.09, og et heldagsmøte på Sola Strand 
Hotell den 23.09. 
 
Det har ikke vært mulig å oppnå en fullstendig konsensus på alle 3 søknadene. 
Mindretallet i gruppen (Øyvind Palm og Signe Ramberg) har derfor avgitt en 
tilleggskommentar under pkt 12 i de to søknadene fra Helse Sør-Øst. 
 
Flertallet i gruppen anbefaler at det ikke opprettes nasjonale behandlingstjenester ved 
RH for Takayasus arteritt og systemisk sklerose, men går inn for at det bør opprettes 
en nasjonal kompetansetjeneste for systemiske vaskulitter ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge, på nærmere spesifiserte vilkår. 
 
De tre dokumentene vedlegges som pdf-filer. Arbeidsgruppens medlemmer takker for 
at vi fikk tildelt oppdraget, og håper at utredningen vil komme til nytte. 
 
 
 
På vegne av arbeidsgruppen 
 
 
Roald Omdal, overlege professor dr med 
Seksjon for klinisk immunologi 
Medisinsk divisjon 
Stavanger Universitetssjukehus 

sler
Tekstboks
GRUPPE 52Del 1 - Brev fra gruppens lederDel 2 - Systemisk skleroseDel 3 - Takayasus arterittDel 4 - Systemiske vaskulitter



4068 Stavanger 
 
Tlf.: 05151 
E-post: omro@sus.no 
E-post 2: roald.omdal@lyse.net 
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Vurdering av søknad om Nasjonal behandlingstjeneste for 
systemisk sklerose  
 
1. Kort oversikt over pasientgruppen 
1.A.  
Systemisk sklerose (SS) er en livslang og ofte progredierende sykdomstilstand som medfører 
endringer i bindevev og små blodkar i hele kroppen. Kvinner rammest oftere enn menn 
(gjennomsnittlig ratio 6:1) og debutalder ligger oftest mellom 30-50 år. Årsaken til SS er 
fortsatt ukjent men det er funnet patologiske forandringer i både hud og indre organer og disse 
inkluderer betennelsesreaksjoner, fibrosedannelse og karobliterasjon (”vanishing capillaries”). 
Sykdommen relateres i hovedsak til 1) overaktivitet av fibroblaster, 2) en vaskulær reaksjon, 
og 3) en endret immunrespons. Sammenhengen mellom disse  prosesser er fortsatt uavklart. 
Ubehandlet vil dette kunne lede til komplett fibrosering i huden  med nedsatt bevegelighet 
pga. kontrakturdannelse samt sårbar hud som lett blir skadet og infisert. Samme  prosess kan 
også affisere indre organer slik som nyrer, lunger og hjerte.  
 
Det finnes i hovedsak to kliniske former av SS, basert på utbredelse av hudaffeksjon. Diffus 
affeksjon er assosiert med raskt progredierende organsvikt og redusert korttidsoverlevelse (10 
års overlevelse 60-75%), mens ved den mer begrensede form er organsvikt både mindre 
utbredt og utvikler seg langsommere (10 års overlevelse > 85%). Sammenlignet med 
jevnaldrende kontroller er dødeligheten 2-3 ganger høyere for SS pasienter. 
 
1.B.  
Insidens av SS (per 100.000 voksne/år) er 0,38 på Island, 1,1 i Hellas og 1,5 i Sør-Australia. 
Prevalensen varierer mellom 7 og 24 per 100.000 voksne/år i disse regioner. Det er ikke 
rapportert befolkningsstudier fra Norge, men ut ifra et sykehusbasert materiale på 14 pasienter 
anslår man SS insidens til å ligge mellom 0.2-1.9 Insidensen synes å være stabil. 
 

2. Standardbehandling gitt dagens praksis 
SS diagnosen er i hovedsak et klinisk anliggende, hvor man i den etablerte fasen finner tykk 
og hard hud flere steder (oftest fingre, hender, ansikt).  Det er sjeldent nødvendig med 
vevsprøver med mindre man vil utelukke alternative diagnoser. Diagnosen styrkes ved funn av 
organaffeksjon som passer ved SS samt funn av spesifikke autoantistoffer i blod. Rett 
diagnose kan være vanskelig å etablere i tidlig fase. Det finnes ikke kausal behandling for SS 
og aktuell behandling består i stor grad av symptomlindring (f.eks. vasodilatasjon mot 
Raynaudfenomener og antirefluks terapi). I tillegg benyttes cyclofosfamid og medikamenter 
mot organspesifikke komplikasjoner. Om og når disse tas i bruk, er avhengig av hissighet, 
utbredelse og antatt reversibilitet av prosessen.  
 

3. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
Det finnes få randomiserte studier om behandling. Randomiserte studier finnes på effekt av 
cyclofosfamidbehandling ved interstitiell lungeaffeksjon (ILD). Både oral og intravenøs 
behandling i ett år førte til mindre progresjon av ILD i behandlingsgruppen. Effekten er 
imidlertid kortvarig. 
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Det finnes noen få langtidsstudier. Både methotrexate og penicillamin førte til noe mindre 
progresjon av hudfibrose, men ingen av disse har visst effekt på lungeaffeksjon (1). 
Overlevelsen er betydelig økt etter forebygging/behandling av renal krise med ACE-hemmere. 
Pulmonal hypertensjon og digitale sår behandles med ulike vasodilaterende midler. Aktuell 
behandling er oppsummert i nylig publiserte retningslinjer (1). 

4. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
Utredningsgruppens flertall mener det er få faglige argumenter for å opprette en nasjonal 
behandlingstjeneste for pasienter med SS. Både diagnostikk, nærmere utredning og aktuelle 
behandlinger kan utføres ved de regionale akademiske avdelinger. Alle disse har bred erfaring 
med håndtering av pasientgrupper med systemiske bindevevsykdommer (som SLE og ANCA-
assossiert vaskulitt). Disse skiller seg ikke vesentlig fra SS med tanke på utredning og 
behandling. Bruk av PET-scan som søkeren har tilgang til er på ingen måte standard ved 
utredning av ILD. Det forventes for øvrig at PET-scan skal kunne tas i bruk andre steder i 
Norge i nærmeste framtid. 
Det er derimot liten tvil om at man trenger økt kunnskap om hvordan forventet levetid samt 
livskvalitet for SS pasienter kan forbedres. Det trengs derfor standardisering av utredning, 
klassifisering av evt. undergrupper og behandlingsindikasjoner. Ut ifra søkerens opplysninger, 
har man allerede registrert slike data for over 300 SS pasienter (dvs over halvparten av alle 
norske pasienter) og søkeren sitter derfor med en gylden mulighet til å gjennomføre slike 
nødvendige analyser for å så kunne utarbeide anbefalinger. 

5. Diagnostikk knyttet til utredning og behandling 
Arbeidsgruppen kan ikke se hvordan den forslåtte diagnostikk, utredning og behandling i en 
nasjonal behandlingstjeneste lokalisert til Rikshospitalet ville være forskjellig fra dagens 
praksis hvor de akademiske avdelinger følger opp disse pasienter. Se ellers kommentar under 
4.  

6. Etablering av helhetlige pasientforløp 
Dagens ordning hvor de akademiske avdelinger fungerer som regionale henvisningssentre for 
SS synes å fungere tilfredsstillende. Dette er ikke uventet siden disse avdelinger har sine egne 
interesseområder innefor systemiske bindevevsykdommer, noe som leder til at både faglig 
interesse og kompetanse samt tverrfaglighet innen SS også er ivaretatt. Gruppens flertall 
mener dermed at dagens ordning sikrer lik geografisk tilgjengelighet. Det finnes ingen data 
på behandlingsresultater for SS i Norge og dermed kan geografiske ulikheter ikke vurderes.  
Alt i alt virker det lite hensiktsmessig at ”alle nydiagnostiserte samt de med allerede verifisert 
diagnose” (tekst tatt fra søknadsskjemaet) årlig skal reise til Oslo en til to ganger årlig for en 
utredning/ kontroll som foreslått. De kostnader som dette vil påføre HF synes ikke å stå i 
forhold til (for øvrig ikke dokumentert) utbytte.  

7. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste for 
systemisk sklerose  
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
De siste år har søkerinstitusjonen avholdt kurs om SS i samarbeid med legemiddelindustrien. 
Dette sammen med økende oppmerksomhet for SS ved internasjonale kongresser virker 
tilfredsstillende som oppdatering for spesialister i revmatologi. Det er begrenset med kunnskap 
utenfor de revmatologiske miljøer hvor det synes å være et klart behov for en nasjonal 
kompetansetjeneste innen SS. Det tenkes spesielt å gjelde opplæring av annet helse- og 
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fagpersonell, pasienter og pårørende gjennom kurs og evt. hospitering. Opprettelse av en Web-
basert informasjonskanal bør også vurderes. Til å sette i gang slike funksjoner kan 
søkerorganisasjonen sannsynlig best benytte seg av samarbeid med Nasjonalt Revmatologisk 
Rehabiliterings og Kompetansesenter (NRRK). 

 
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet)  
Søkerorganisasjon har alle forutsetninger til å kunne fungere som kompetansesenter for SS, 
hvor individuelle pasienter kan henvises for en ”second opinion” når man er usikre på om 
optimal behandling foregår på regionalt nivå. Opprettelse av en Web-basert nasjonal 
informasjonskanal inkl forum for pasienter og pårørende bør samtidig vurderes. For øyeblikket 
har de fleste revmatologiske avdelinger opprettet pasientskoler hvor det drives 
informasjonsarbeid om aktuelle kroniske sykdommer og de konsekvenser de har for livet. Her 
bør selvsagt også SS pasienter inkluderes og for de regioner hvor den type tilbud mangler, bør 
søkerorganisasjonen vurdere å opprette et slik tilbud. 
 
C. Forskning, fag- og metodeutvikling 
Se under 4B. 
   
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling  
Utvikling av en standard for diagnostikk og behandling er mål i det internasjonale samarbeid 
som foregår. Basert på tilgjengelige data bør søkerinstitusjonen kunne utarbeide forslag til 
kvalitetssikring ved SS pasient behandling. 

8. Søkers kompetanse i forhold å drive en nasjonal 
kompetansetjeneste 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Søkeren har arrangert kurs om SS for spesialisthelsetjenesten hver annet år og har hatt to 
relevante publikasjoner i Tidsskrift for den Norske Legeforening de siste år. Søkeren 
planlegger ellers:  
 1. Kontinuerlig informasjon om standarder og prosedyrer for utredning, diagnostikk og 
 behandling gjennom hjemmesider for Norsk Revmatologisk Forening og avdelingens 
 internettsider på Rikshospitalet.  

 2. Årlig rapportering fra Register for autoimmune bindevevssykdommer og Register 
 for utprøvende behandling (MEDUB) til spesialisthelsetjenesten.  

 3. Nettbaserte problemkonsultasjoner for primærhelsetjenesten.  
 4. Kurs for sykepleiere innen det revmatologiske fagfeltet med fokus på SS  

 5. Sørge for at SS blir omtalt i undervisningen av medisinske studenter og 
 sykepleiestudenter.  

Søkeren planlegger å bruke erfaringer fra NAKBUR kompetansesenter ved samme avdeling 
og virker dermed å ha den nødvendige kompetanse for disse tjenester. Søkeren skriver at disse 
pasienttjenester vil kunne gjennomføres innen eksisterende økonomiske og driftsmessige 
rammer ved å opprette en styringsgruppe som vil bestå av avdelingssjef, en overlege og en 
underordnet lege i D-stilling.  
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B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet)  
Ut ifra søkerens opplysninger om tilbud til individuelle pasienter, erfaringer og tilgjengelige 
resurser på Rikshospitalet er det lite tvil om at det finnes nok lokal kyndighet til å drive en 
kompetansetjeneste. At søkeren planlegger også å medvirke til at det arrangeres kurs og 
undervisning i regi av pasientforeninger og vil kontinuere mestrings- og informasjonskurs for 
pasienter med SS som avholdes på Rikshospitalet, styrker dette. Det som søkeren ikke har 
tydeliggjort er at man har så eksplisitt spisskompetanse på SS utredning/behandling at dette 
rettferdiggjør en landsfunksjon for denne pasientgruppen..  
 
C. Forskning, fag- og metodeutvikling 
Søkeren skisserer ellers pågående og fremtidige forskningsprosjekter, men bortsett fra to 
oversiktsartikler i Tidsskriftet for Norske Legeforening har man ingen egne 
forskningsresultater å vise til. Dette er en svakhet når man mener å inneha kompetanse til å ha 
landsfunksjon. Senteret har ikke publisert egne forskningsresultater, men har beskrevet planer 
for hvordan det skal oppnåes. 
   
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling  
Se kommentar under 7D 

9. Planlagt aktivitet ved kompetansetjenesten i forhold til HOD´s 
kriterier og behovene i landet som helhet 
Ikke aktuelt 

10. Råd i forhold til etablering av nasjonal tjeneste 
Flertallet i utredningsgruppen anbefaler ikke å etablere en nasjonal behandlingstjeneste for SS 
ved Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet). Nåværende utrednings- og behandlings tilbud 
til den aktuelle pasientgruppe ved de fem akademiske avdelinger i Norge fungerer bra og bør 
beholdes.  
Flertallet i utredningsgruppen ønsker å tilføye at søkerens forsknings- og formidlings interesse 
for SS kunne med fordel ivaretas ved opprettelse av et kompetansesenter. 

11. Navn på kompetansetjeneste 
Ingen forslag 

12. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
Mindretallet mener at det skal legges vekt på at sykdommen er svært sjelden, kompleks 
og alvorlig, og at samling i en landsfunksjon vil være til fordel for pasienter og forskning.  
Brukerrepresentanten legger vekt på at pasientene vil føle økt trygghet ved et større 
miljø, og at det vil være økt kompetanse på læring og mestring ved et større senter og at 
det vil være økt tverrfaglig kompetanse. 
 

Referanser 
(EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis: a report from the EULAR Scleroderma Trials 
and Research group (EUSTAR) Annals of the Rheumatic Diseases 2009;68:620-628) 
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Vurdering av søknad om nasjonal behandlings-
tjeneste for Takayasus arteritt 
 

1. Kort oversikt over pasientgruppen 
1.A 
Takayasus arteritt (TAK) er en nekrotiserende vaskulitt (kronisk betennelse i 
blodårer) som affiserer aorta og dens større avgreininger. Den har en ukjent etiologi, 
og kan være vanskelig å diagnostisere fordi den gir lite spesifikke fenomener, men 
domineres oftest av generell sykdomsfølelse, vekttap og fatigue. Blodprøver gir funn 
som ved kronisk inflammasjon, og det finnes ingen spesifikke serologiske markører 
for tilstanden.  
 
1.B 
TAK rammer oftest personer <40 år, og betraktes som mer hyppig forekommende i 
Asia enn i andre deler av verden. En nylig studie fra England utgått fra Norfolk 
Vasculitis Register viser en årlig insidens på 0,8/million, og en prevalens på 
4,7/million innbygger (1). Det finnes ikke norske eller nordiske epidemiologiske 
studier som kan gi et mål for hyppigheten hos oss, men det er naturlig å anta at den 
ligger omtrent på nivå med England. I tidsskriftet ”Norsk epidemiologi” har Palm gitt 
en utmerket beskrivelse på norsk av TAK (2). 
 
TAK kan ha forskjellig forløp hos ulike pasienter, men bare en mindre andel av 
pasientene oppnår helbredelse. De fleste vil være avhengig av kontinuerlig 
immunsuppresjon på ubestemt tid. Fem års overlevelse er 70-93%, avhengig av 
alvorlighetsgrad og multiorganaffeksjon (3). Det er mulig at bruken av nye biologiske 
medikamenter i fremtiden vil kunne bedre sykdomsforløpet og dødelighet ytterligere. 
 

2. Standardbehandling gitt dagens praksis 
Diagnostikk 
CT og MR angiografi er gullstandard for etablering av diagnose. PET er en sensitiv 
metode for å påvise inflammasjon i åreveggen, men gir ikke informasjon om 
strukturen i åreveggen, og kan være ”positiv” uten at det foreligger vaskulitt, feks ved 
atherosklerose (4). Rollen til PET ved diagnostisering og monitorering ved TAK er 
ikke avklart (5). 
 
Behandling 
Basisbehandling er kortikosteroider med tillegg av immunosuppressive medikamenter 
som azathioprin, methotrexate og cyclofosfamid (6). Biologiske medikamenter og 
andre immunosuppressiva er under utprøving. Monitorering av behandlingen er basert 
på klinisk vurdering (skjønn) supplert med  måling av inflammatoriske markører 
(CRP, SR) (6). 
 
Ofte stilles ikke diagnosen før det har kommet stenotiske og okklusive lesjoner i aorta 
eller avgreininger av aorta. Operasjon med by-pass graft eller perkutan transluminal 
angioplastikk kan da være aktuelt. Resultatet er ofte relativt godt, selv om 
restenosering skjer i en betydelig andel av pasientene. 
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Spørsmål: 
Er det nasjonal enighet om hvilke diagnostiske metoder som skal brukes (inkl. 
bruk av PET), hvilke pasienter som bør behandles og hvilke metoder som skal 
brukes der det er behandlingsindikasjon? 

Svar: 
Det er en overveiende enighet om utrednings- og behandlingsstrategier slik 
som anført ovenfor, og som er i overensstemmelse med internasjonal praksis.  
Vedrørende PET er det enighet om at det per i dag ikke foreligger 
undersøkelser som dokumenterer at dette er en bedre metode for visualisering 
og monitorering av affeksjon og sykdomsaktivitet, enn konvensjonelle 
strategier. 

3. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
Det vises til pkt 2 over. Det eksisterer internasjonale anbefalinger (EULAR 
recommendations) fra 2008 (6). 
 
Vedrørende bildediagnostikk (imaging) vises til Pipitone og Arnaud (4,5). 
 

4. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
Spørsmål: 

Gjør kort rede for kunnskapsgrunnlaget og/eller den faglige argumentasjon 
for å samle pasienter Takayasus arteritt i en nasjonal behandlingstjeneste, evt. 
å avstå fra å gjøre dette. 

Svar: 
TAK er en sjelden sykdom. Dersom en bruker epidemiologiske data fra 
England (1), vil det altså foreligge ca 20 (4,7 per million) pasienter med denne 
sykdommen i Norge. Det er viktig å kunne utøve forskning vedrørende 
diagnostikk og behandling ved TAK, men pga sykdommens sjeldenhet kan 
dette bare foregå i internasjonal sammenheng. Et argument for å sentralisere 
behandlingen vil være at en lettere får identifisert pasienter slik at disse kan 
rekrutteres til studier. På den andre siden vil en interessegruppe kunne 
samarbeide om identifisering av pasienter med TAK ved sykehus i Norge, 
uten at pasientene må sendes til ett senter. 

 
Behandling av pasienter med TAK er konvensjonell immunsuppresjon slik 
som en rekke andre inflammatoriske tilstander. Dette baseres på skjønn og 
vurdering av inflammatoriske markører (CRP/SR), I tillegg evt karkirurgisk 
intervensjon. Det er etter flertallet i utredningsgruppen ikke faglige 
holdepunkter for at behandlingen må sentraliseres til ett behandlingssted i 
Norge, men bør kunne ivaretaes ved de fleste revmatologiske og 
indremedisinske avdelinger i Norge der kompetanse på behandling av kronisk 
inflammatoriske sykdommer finnes. 

 
PET scanning anføres som et argument for å sentralisere behandlingen. Det er 
ingen enighet om at PET er noen overlegen metode for diagnostikk eller 
monitorering (se ovenfor).  
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Dersom det ikke opprettes noen sentralisert behandlingstjeneste for pasienter 
med TAK, vil konsekvensene for pasientene være at dagens situasjon 
opprettholdes. Dvs at pasienter med mistanke om TAK henvises til nærmeste 
avdeling med kompetanse og utstyr for utredning og/eller oppfølging. 

5. Diagnostikk knyttet til utredning og behandling 
Det er vanskelig å se at det foreligger noe spesifikt behov for dette i og med at 
adekvat billeddiagnostikk er tilgjengelig i de fleste regioner av landet. PET scanning 
er ikke en etablert diagnostisk- eller monitorerings-metode for TAK på det nåværende 
stadium. 

6. Etablering av helhetlige pasientforløp 
Spørsmål: 

Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape sammenhengende 
pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter som skal 
omfattes av nasjonal behandlingstjeneste? 
Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 
Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 

Svar: 
TAK kan være en vanskelig diagnose å stille. Spørsmålet er ofte ”høy SR, 
feber, eller vekttap av ukjent årsak”. En slik problemstilling er meget vanlig 
hos pasienter i medisinske og revmatologiske avdelinger, og vil kun 
unntaksvis vise seg å være TAK. Pasienter som ikke avklares lokalt, vil 
vanligvis henvises til avdelinger som antaes å ha større kompetanse eller 
muligheter for mer omfattende utredning med andre spesialiteter, 
undersøkelsesmetoder, etc. Det ville medføre et betydelig overforbruk av 
tjenester dersom mange pasienter med denne problemstillingen skulle henvises 
for utredning av TAK. Man må anta at utredningen av slike tilstander i dag i 
overveiende grad er ”god nok”, og at man ikke kan bedre diagnostikken 
vesentlig ved at denne generelle problemstillingen skal håndteres sentralt. 

 
Geografisk lik tilgjengelighet og resultatlikhet tilstrebes ved en kontinuerlig 
undervisning og etterutdannelse av personell som arbeider med slik 
problematikk. 

7. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste for 
systemiske vaskulitter 
Ikke aktuelt – annet dokument. 

8. Søkers kompetanse i forhold å drive en nasjonal 
kompetansetjeneste. 
Ikke aktuelt 

9. Planlagt aktivitet ved kompetansetjenesten i forhold til HOD´s 
kriterier og behovene i landet som helhet 
Ikke aktuelt 
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10. Råd i forhold til etablering av nasjonal tjeneste 
Spørsmål: 

Bør det etableres en nasjonal behandlingstjeneste for Takayasus arteritt ved 
Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet)?  
Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 

Hvis nei, hvordan bør da tilbudet til den aktuelle pasientgruppe heller 
  organiseres? 

 
Svar: 

Det anses ikke formålstjenlig at det etableres en nasjonal behandlingstjeneste 
for TAK ved Oslo Universitetssykehus.  

 
Det er ingen tvil om at Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet har den 
nødvendige kompetanse til å utøve nasjonal behandlingstjeneste for TAK. 
Avdelingen har en stor og meget kompetent stab av leger som har lang 
erfaring i behandling av pasienter med systemiske inflammatoriske 
sykdommer. Det er et etablert samarbeid med andre spesialiteter, og sykehuset 
har en veletablert undervisningstradisjon. Problemstillingen er i følge 
arbeidsgruppen imidlertid en annen: 

 
Dette begrunnes i at utredning og behandling/monitorering av TAK anses å 
kunne utøves på et adekvat og forsvarlig grunnlag ved en rekke 
sykehusavdelinger i Norge. Bortsett fra PET undersøkelser (som er uavklart 
vedrørende nytten) kan alle aktuelle undersøkelsesmetoder utøves ved alle 
større sykehus. Behandlingen består i konvensjonell immunsuppresjon og 
karkirurgi, noe som ikke er en sentral oppgave å igangsette og monitorere.  

 
Det anses som unødvendig og forbundet med store kostnader dersom pasienter 
med den problemstilling som kan være forenlig med TA (høy SR/CRP, feber, 
vekttap, generell sykdomsfølelse, etc) skal utredes sentralt.  

 
At det er etablert et nasjonalt register ved Rikshospitalet (”Autoimmune 
bindevevssykdommer hos voksne”) som bla innbefatter TAK er meget 
positivt, og vil være viktig for forskning. Dette registeret kan imidlertid meget 
godt driftes uten at det etableres en nasjonal behandlingstjeneste, men ved 
samarbeid med andre avdelinger i landet. Dette vil styrke forskningen ved RH 
og landet forøvrig, som inntil i dag har vært meget sparsom vedrørende TAK.  

 

11. Navn på kompetansetjeneste 
Ikke aktuelt. 

12. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
Mindretallet mener at det skal legges vekt på at sykdommen er svært sjelden, 
kompleks og alvorlig, og at samling i en landsfunksjon vil være til fordel for pasienter 
og forskning.  
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Brukerrepresentanten legger vekt på at pasientene vil føle økt trygghet ved et større 
miljø, og at det vil være økt kompetanse på læring og mestring ved et større senter og 
at det vil være økt tverrfaglig kompetanse. 
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Vurdering av søknad om nasjonalt kompetansesenter 
for systemiske vaskulitter  
 
 

1. Kort oversikt over pasientgruppene 
Vaskulitter er en samlebetegnelse for inflammatoriske sykdommer hvor den 
immunmedierte betennelsen primært er lokalisert til blodåreveggen. Betennelsen 
skaper hevelse i blodåreveggen som gjør at blodåren blir forsnevret, evt. går helt tett. 
Dette medfører at organet som blodåren forsyner får for lite næring og surstoff, med 
derav følgende smerte, evt. at vevet dør og man får et infarkt (henfall av vev). De 
ulike vaskulitter rammer ulike størrelser av blodkar og ulike organer i kroppen. 
Vaskulitter kan dermed inndeles etter størrelsen på blodkar som affiseres, men også 
etter andre kriterier. Bortsett fra vaskulitter som kun rammer blodårer i huden, er alle 
vaskulitter alvorlige tilstander uten behandling.  
 
 Arteritis temporalis (AT)  
Den hyppigst forekommende vaskulitt hos personer over 50 år er AT. Navnet 
gjenspeiler at vaskulitten i hovedsak rammer tinningpulsåren med generell 
sykdomsfølelse, vekttap, hodepine og evt synsforstyrrelse, i verste fall blindhet. 
Behandlingen er kortikosteroider (prednisolon), evt tillegg av annet 
immunosuppressivt medikament Behandlingen kan strekke seg over flere år. 
Sykdommen kan være ledsaget av muskelsmerter og stivhet i skulder, nakke og hofte-
bekken området (polymyalgia rheumatica).  
 
ANCA – assosierte vaskulitter (Wegener’s granulomatose (WG), mikroskopisk 
polyangiitt (MPA) og Churg Strauss syndrom (CSS) 
WG er den hyppigste av de ANCA-assossierte vaskulitter, Ubehandlet dør 80% av 
pasientene innen 1 år, men med dagens behandling som består av kortikosteroider og 
immunosuppressive legemidler lever 75% av pasientene etter 10 år. Sykdommen kan 
starte med symptomer fra bihulene. Betennelsen ødelegger brusk og bein slik at noen 
utvikler den såkalte sadelnese. I tillegg rammes ofte lunger og nyrene. Mange utvikler 
alvorlig nyresvikt som krever dialyse og nyretransplantasjon. Med dagens behandling 
faller sykdommen til ro hos de fleste, men tilbakefall er svært hyppig. Pasientene må 
derfor behandles med immunosuppressive medikamenter over mange år og skal 
følges jevnlig av spesialister.  
 
Churg Strauss syndrom, en vaskulitt som ligner noe på WG, men som oppstår hos 
pasienter som på forhånd har astma og allergi.  
 
Mikroskopisk polyangiitt gir alvorlig nyrebetennelse og lungeaffeksjon, og behandles 
etter lignende prinsipper som WG. 
 
Ikke-ANCA assosierte vaskulitter 
Polyarteritis nodosa affiserer mellomstore arterier og kan gi nyreaffeksjon og ramme 
tarm, hud og en rekke andre organsystemer. 
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Takayasus arteritt Denne vaskulitten rammer mest kvinner under 40 år og det er 
hovedpulsåren og de største blodkar som blir betent og tettes til.  
 
Kawasaki syndrom rammer vesentlig barn. Den ledsages av feber, betente 
slimhinner og skyldes vaskulitt i blodårene til hjertet. Denne sykdommen behandles 
annerledes enn andre vaskulitter, i det man gir høye doser med gammaglobulin i 
tillegg til acetylsalisylsyre. 
 
Henoch-Schönleins purpura. Rammer oftest barn og unge voksne. Det sees utslett 
med sårdannelse på legger, magesmerter og evt. nyreaffeksjon.. Den er oftest 
selvbegrensende, men kan gi nedsatt nyrefunksjon senere i livet 
 
Behçet's sykdom er en vaskulitt som rammer små blodkar og gir generell 
sykdomsfølelse, sår i slimhinner i munn, genitalia og tarm. Den forekommer oftest 
hos mennesker fra indre Middelhavsområde. 
 

 
Tabellen viser insidens og prevalens i dag, og forventet endring i disse tall de 
kommende fem år for enkelte pasientgrupper basert på tall fra Nord-Norge 
 
 
Diagnose Årlig 

insidens 
Nye 
tilfeller 
H-N/år 

Prevalens Prevalens 
H-N 

Økt 
dødelighet 

10 års 
overlevelse 

Wegener’s 
granulomatose 

1 5 15 70 x4 75 % 

Arteritis 
temporalis 

29 (>50 
år) 

45 145 (> 50 
år) 

225 0  

Andre-samlet 1 5 15 70 x 3-4  
       
       
 
H-N = Helse Nord. Insidens og prevalens pr 100.000. 
Kilde: Planen for revmatologi i Nord-Norge 
 
Helse Nord omfatter knapt 10 % av landets befolkning. Det legges til grunn at 
insidens og prevalens må multipliseres med ca 10 for å estimere tall for hele 
landet. 
2. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste for systemiske 
vaskulitter. 

 

2. Kan de behov som beskrives bedre dekkes ved andre former for 
samarbeid mellom de fire RHF.  
2.1.Samarbeid har funnet sted, har foregått i fagmiljøet selv og ikke vært stimulert i  

foretaksstrukturen. Aktivitetene har vært fagmedisinske aktiviteter som dr. grads 
arbeider, kurs- og utdanningsaktiviteter for leger både i de nasjonale 
opplæringsprogrammene og deltakelse i internasjonale fora som kongresser og 
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symposier. I tillegg benyttes direkte og ikke systematiske kontakter med 
ressurspersoner ved behov, mest knyttet til behandlingen av konkrete pasienter. 
Denne form for aktivitet har bidratt til dagens kunnskapsnivå hos legene, men fører 
trolig også til ujevnt kunnskapsnivå i fagmiljøet. Sykehusene og foretakene har derfor 
ikke utviklet noe system for samarbeid utover at pasienter ved behov henvises til 
universitetssykehusene for vurderinger. Dette systemet vil fortsatt beholdes, men gir 
liten systematisk kompetanseoppbygging/overføring utover case- kunnskap.  
 

Et koordinerende kompetansesenter vil kunne medvirke til lettere utvikle 
behandlingsprogrammer, modeller for pasientforløp, initiere forskningsdatabaser og, 
drive opplæring av helsepersonell og pasienter. 
 

2.2.Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av 
de fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid 
Det forutsettes at helseforetakene har behov for og er motivert til å kvalitetssikre sine 
tjenester og bidra til likeverdighet i landet. Således kan de ulike behov som beskrives 
i prinsippet dekkes av aktivitet i de enkelte RHF. I praksis har Helse Nord og Helse 
Sør-Øst hatt systematisk forsknings og undervisningsaktivitet. 

 

3. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele 
landet) 
Det finnes ikke noe eget nasjonalt kurs for leger med tema systemiske vaskulitter, noe 
som bør utvikles på tvers av legespesialiteter som revmatologi, nefrologi, 
lungemedisin, nevrologi og øre - nese hals, evt. også andre.  
 
Det er også behov for kurs for annet helsepersonell og pasienter. 
 
Faglige retningslinjer er etterlengtet både i forhold til diagnostikk, behandling og 
oppfølging av behandlingsresultatene og sammenligning av om de ulike avdelingene 
følger ”best practice” f. eks som benchmarking og sammenligning av 
forskningsresultater. En slik standardisering vil være en naturlig oppgave for et 
kompetansesenter. 
 
Det bør sikres at et kompetansesenter kontinuerlig er i stand til å kunne gi rådgivning 
både for helsepersonell og pasienter/pårørende via av ulike medier som telefon, web- 
baserte tjenester, e- post, o. lignende. 
 
Det bør legges til rette for hospitering. 
 

4. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller 
gruppe, og deres pårørende (hele landet) 
Man bør etablere ulike løsninger med bruk av elektroniske verktøy og ikke 
nødvendigvis bare knyttet til tradisjonelle pasientskoler. Løsningene må være 
pasientsentrerte og pasienttilpassede i forhold til å nå pasienter i hele landet. Et evt. 
kompetansesenter bør utvikle et aktivt brukersamarbeide f. eks ved å ha 
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brukerrepresentanter i styringsgruppen. Brukerperspektivet i forskning og 
fagutvikling må ivaretas. 
 

5. Forskning, fag- og metodeutvikling 
Søker har dokumentert forskningsaktivitet innenfor ANCA-assossierte vaskulitter 
blant annet ved en leges fullførte doktorgrad. Videreført forskningsopplegg er 
pågående i et samarbeid mellom UNN og UiTø. Avdelingen selv har utviklet 
rutiner/pasientforløp for diagnostikk, behandling og oppfølging av ANCA-assossierte 
vaskulitter. Det legges opp til en samarbeidsstruktur på tvers av foretak og 
legespesialiteter. Søker står godt rustet og legger opp til en struktur som vil i vareta en 
nettverksbasert forsknings-, fag- og metodeutviklingsprosess. 
 

6. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling 
Søker er i ferd med å etablere en nasjonal database etter en modell utviklet av det 
nasjonale kompetansesenter (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering - 
SKDE).  
 

7. Søkers kompetanse i forhold å drive en nasjonal 
kompetansetjeneste. 
 
7.1. Oppfattes søker å være kompetent i forhold å utøve en nasjonal 
kompetansetjeneste? 
Søker oppfattes kompetent etter mange års systematisk arbeid lokalt og regionalt for å 
bedre tilbudet til grupper av pasienter med ANCA-assossierte vaskulitter.  

 
7.2.  Tjenester rettet mot helsepersonell 
Søker har i det revmatologiske miljøet uformelt vært benyttet som 
referanse/ressursavdeling for systemiske vaskulitter, spesielt WG. Miljøet har bidratt 
med publikasjoner, foredrag og abstrakt ved internasjonale kongresser. Avdelingen er 
også ansvarlig for kurset om systemiske bindevevssykdommer i spesialistutdanningen 
i revmatologi . 
7.3. Aktivitet rettet mot annet helsepersonell? 
Opplysninger mangler. 
 

7.4. Tjenester rettet mot pasienter 
Søker har lokalt/regionalt etablert en pasientskole for i hovedsak ANCA-assossierte 
vaskulitter. 
 

7.5. Forskning og metodeutvikling 
Søker har vist gjennom sin aktivitet tilstrekkelig kompetanse. Det er gjennomført 
doktorgradsarbeid for WG og det pågår forskning og databaseutvikling. 
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7.6 Kvalitet og kvalitetskontroll 
Det henvises til punktene ovenfor. 

 

8. Planlagt aktivitet ved kompetansetjenesten i forhold til HOD´s 
kriterier og behovene i landet som helhet 
8.1. Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva en  
nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

• Kvalitet? Ja, og med hovedbegrunnelse basert på: 
o Utvidelse av Nord-norsk vaskulittregister til å bli et nasjonalt register 

o Etablert og godkjent biobank som kan utvides til en nasjonal biobank. 
o Bredt sammensatt referansegruppe med internasjonal deltakelse 

• Kostnadseffektivitet?  
o Ja, i hovedsak ved at aktiviteten er basert på et lite antall ansatte med 

tilstrekkelige kvalifikasjoner og en planlagt effektiv Web-basert 
datainnsamling for forskning og kvalitetssikring/utvikling.  

o Elektroniske løsninger må utvikles og tas i bruk også for andre 
tjenester f. eks egen webside 

o Opplæring av pasienter og pårørende koordineres/styres fra 
kompetansesenteret, men utføres regionalt/lokalt. 

• Behandlingskjede? Ja, med begrunnelse i 
o Allerede utviklet lokalt/regionalt.  

• Pasientmedvirkning? Delvis, med begrunnelse 
o Bør forbedres og utvikles f. eks med brukerrepresentant i 

styringsgruppen.  

• Tverrfaglighet? Delvis 
o  Det legges opp til tverrfaglighet i opplæring og senterets 

stillingsstruktur. 
 

Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter 
som sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste for systemiske 
vaskulitter? 

o Ja 

 

9. Råd i forhold til etablering av nasjonal tjeneste 
 
9.1. Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for systemiske vaskulitter  ved 
UNN?  
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• Utredningsgruppen støtter i utgangspunktet at det opprettes en nasjonal 
kompetansesentertjeneste for systemiske vaskulitter ved UNN. Dette anbefales 
begrenset til ANCA-assossierte vaskulitter på bakgrunn av senterets 
dokumenterte kompetanse og erfaring. 

 
9.2. Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 

• Forskning knyttet til ANCA-assossierte vaskulitter, og langvarig 
undervisningsaktivitet vedrørende vaskulitter generelt 

. 

10. Navn på kompetansetjeneste 
 Nasjonalt kompetansesenter for ANCA-assossierte vaskulitter. 
 

11. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
 Ingen aktuelle 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Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnssykdommer 
 
 
Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten nedsatte en utredningsgruppe på bakgrunn av 
søknad fra Helse Nord om å etablere nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnssykdommer. Utredningsgruppens sammensetning var følgende: 
 
Navn Institusjon  Bakgrunn 

Astrid Rydning Helse Midt-Norge Gastrokirurg 

Barthold Vonen Helse Nord, fra søkermiljøet Gastrokirurg 

Tom Øresland, leder Helse Sør-Øst Gastrokirurg 

August Bakke Helse Vest Urolog 

Kristin P Evensen Brukerorganisasjon (NOFUS) Brukerrepresentant 

Liv Ellingsen  Universitet i Oslo (Rikshospitalet) Gynekolog 

 
 

Arbeidsform og omfang  
Gruppen ble nedsatt 16. juni 2009 (jf e-mail fra Nasjonale tjenester). Grunnet ferieavvikling 
og med tidsfrist 14. september, har arbeidsformen vært utveksling av synspunkt på e-mail og 
ved telefonmøter (2++). Arbeidet og dermed innstillingen har vært knyttet om mot gitte 
mandat og de generelle føringene / kriterier for etablering, endring og avvikling av nasjonale 
behandlingstjenester. 

Mandat 
Mandatet / oppdraget ble gitt ut fra seks hovedpunkter med anmodning om å besvare 
underliggende del spørsmål. Hovedpunktene var:  
 

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor ulike delområder 

2. Vurdering av søkers kompetanse 

3. Vurdere planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet som 
helhet 

4. Gi råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  

5. Foreslå navn på kompetansetjenesten 

6. Evt. gi supplerende innspill å fritt grunnlag 

 
 
 

sler
Tekstboks
GRUPPE 54Inkl. dissens fra representanten for Helse Sør-Øst
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Generelle betraktninger - behov og eksisterende tilbud 
 
Bekkenbunnslidelser har høy prevalens i samfunnet og må karakteriseres som en 
folkesykdom. Dette er ingen enkellidelse med et enhetlig bilde, men et konglomerat i antall, 
symptomatologi, kompleksitet og behandlingsmuligheter. Eksempler på behov, heterogenitet 
og antall som rammes kan være følgende: 

• Behov for relativt få utredninger og behandlinger pr år: 
o Inkontinens for tarminnhold medførende bruk av sakrale nervestimulatorer: 

200-100/år 
o Inkontinens for urin medførende bruk av urethrale sfinkter proteser: <50/år 
o Lekkasje fra tarm det man opererer med artifisiell sfinkter eller gracilis 

plastikk under 10 pr år 
• Behov for et større antall utredninger og behandlinger pr år: 

o Pasienter med ufrivillig lekkasje fra tarm som kommer til utredning og 
konservativ behandling.  Dette er en tilstand som rammer inntil 2 % av voksne 
kvinner. 

o Pasienter som kommer til utredning og får påvist en sekundær skade på 
lukkemuskelen og som skal til kirurgisk korreksjon 

• Behov for et stort antall utredninger og behandlinger pr år: 
o Urininkontinens pga urge- og / eller stress: (flere tusen pr år) 

 
Sykdomsbildene er derfor mangfoldige med komponenter av alt fra invalidiserende smerter til 
total sosial isolering pga stigmatiseringen og øvrige psykososiale forhold.  
 
Samlet summerer gruppen opp følgende vedrørende disse pasientkategoriene: 

• Store grupper pasienter innen inkontinens og bekkenbunnsykdommer har i dag et 
mangelfullt tjenestetilbud. Det kan være både på grunn av sviktende kompetanse hos 
helsepersonell, på grunn av lav status for pasientgruppen og fordi plagene er til dels 
tabubelagte.  

• Det er behov for en tverrfaglig tilnærming til pasientgruppen 
• Det er behov for bedret informasjon både til pasienter og helsepersonell 
• Det er behov for koordinering av og samarbeid om forskning på tvers av regioner 
• Det er behov for nasjonale faglige retningslinjer og moderne pasientlogistikk 
• Det er behov for et aktivt faglig nettverk på tvers av regionene 
• Det må bygges opp kompetente behandlingsmiljø i hvert RHF. For en del 

undergrupper må det også gjelde i hvert HF. 
 
Det er ikke til å komme bort fra at det har vært lite prestisje knyttet opp mot behandlingen av 
disse pasientgruppene, slik at tilbudet også fra helsevesenets side har vært varierende – ofte 
lite. Gjennom de siste årene har imidlertid stadig flere grupper av helsearbeidere fått interesse 
og gjort en god del for disse pasientene. Dette har vært alt fra høyteknologisk behandling 
(sacral nervestimulering) via opplæring av grupper av helsepersonell (eksempelvis utdannelse 
av uroterapeuter) til opplæring av pasientene eksempelvis ved LMS. I alle RHF – ene foregår 
det nå arbeid for å bedre tilbudet til disse pasientgruppene. De som har lengst erfaring er 
Inkontinens senteret i Tromsø (UNN) og Bekkenbunnsenteret ved Ahus. Utvikling av et 
spisskompetent fagmiljø i Tromsø har vært nyttig for å møte disse utfordringene og har bidratt 
til faglig vekst også utenfor Helse Nord. Virksomheten i Tromsø har de siste 3 årene hatt 
fokus på pasientbehandling, pasientlogistikk, tverrfaglig samarbeid, brukerfokus med 
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utarbeiding av informasjonsmateriell og LMS kurs, utvikling av kompetansenettverk, 
utdanning av helsepersonell, forskning og markedsføring.  
Bekkenbunnsenteret på Ahus har fulgt godt etter i god kooperasjon med UNN. De har utviklet 
systemer der pasienten utredes og behandles interdisiplinært. Det skal bygges opp en felles 
kunnskapsbase mellom og over spesialitetsgrensene. 
 
 
1 Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor ulike 
delområder 
 
Overordnet prinsipper: 
 

• Det er behov for å ha høyere kompetanse innen dette feltet.  Et evt. kompetansesenters 
rolle vil være som initiativtaker og som pådriver for å nå den overordnede 
målsettinger, herunder også for at man skal nå målsettinger i de enkelte RHF.  

• Det er et så stort volum av pasienter i denne gruppen at hovedprinsippet i 
behandlingen av disse må være å bygge opp gode tilbud i alle RHF – ene. 

• Behandlingen i RHF – ene må rimelig raskt kanaliseres ned på HF-nivå – gjerne etter 
en funksjonsfordeling der hvor det er naturlig. 

• Den pasientgruppen har ulike typer plager. Utrednings- og behandlingsopplegget må 
være preget av samarbeid over både profesjons- og faggrenser. 

 

Det må derfor i det videre arbeidet ligge som en forutsetning at det må satses på disse 
pasientgruppene i alle RHF – ene - på tvers av fag- og profesjonsgrenser. For majoriteten av 
pasientpopulasjonen må det foregå en god form for funksjonsfordeling internt i RHF – ene og 
til og med innen det enkelte HF. Disse forhold er den største utfordringen.   
Disse pasientene har hatt et mangelfullt helsetilbud delvis fordi kompetansen om disse 
lidelsene og behandlingstilbudene er for dårlig der pasienten befinner seg. En nasjonal 
kompetansetjeneste vil kunne tilføre en pasientgruppe som lider av et skjult og lite påaktet 
problem bedre behandling. Uansett må et slikt senter komme som et supplement og ikke som 
en erstatning for å bygge opp gode tilbud i alle RHF . Det er mange oppgaver og løsninger 
man kan tenke seg for et nasjonalt senter Nedenfor er angitt noen momenter knyttet opp mot å 
ha en nasjonal kompetansetjeneste. 
.  

A Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
 
Disse pasientene har hatt et mangelfullt helsetilbud delvis fordi kompetansen om disse 
lidelsene og behandlingstilbudene er for dårlig der pasienten befinner seg.  

• Det kan være behov for å utrede og utarbeide nasjonale retningslinjer for utdannelse av 
helsepersonell. Utdanningen må delvis skje desentralisert (lokale kurs, hands-on 
trening etc.) eller samlet for hele landet (eksempelvis uroterapiutdannelsen i Bergen).  
Utdanningen av stomisykepleierer er en annen utdanning som er et eksempel på at 
kompetanse utvikles dels lokalt og dels ved et senter og kommer mange sykehus og 
pasienter til gode etter hvert som kompetansen bygges opp.  Konservativ behandling 
av inkontinens skjer i all hovedsak hos spesialutdannede sykepleiere ved enkelte 
henvisnings sykehus og universitet i England.  Det er behov for en slik kompetanse i 
Norge også for det dreier seg om mange pasienter. 
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• Et nasjonalt kompetansesenter vil kunne stimulere til en bedre tverrfaglig samhandling.  
Man må få kompetanse til å arrangere kurs og drive opplæring i hvordan man skal forhindre 
rifter ved fødsel og forløsning og hvordan disse skal behandles. Dette er en oppgave som 
lett oversees fordi følgene av forløsningstraumer registreres av kolorektal kirurger og ofte 
kommer lekkasjeproblemene mange tiår etter forløsningsskaden. 

• Det er behov for å en standard for hva som forventes av helsetilbud til disse pasientene 
innen helseregionene. Det er behov for nasjonale faglige retningslinjer og pasientene må 
sikres behandling nær der de bor innen rimelig tid. . 
 
  

B Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet) 

 
Søknad fra UNN omfatter ikke tjenester rettet mot pasienter/bruker som enkelt person, 
og deres pårørende. For denne pasientgruppen må det etableres kompetente 
utrednings- og behandlingstilbud i alle RHF. På den andre siden er det et faktum at 
den entusiasmen, innsatsviljen og arbeidsmengden som er lagt ned i Tromsø har hevet 
kvaliteten på behandlingen av disse pasientene i hele Norge.  Det bør vises en positiv 
og inkluderende stil der man utvikler kompetanse, og det har man hatt i Tromsø. 
I dag er ikke alle RHF i stand til å tilby disse pasientene den behandling de bør ha. Det 
største behov er derfor å bygge opp denne kompetansen i helseforetaket. Som anført 
ovenfor er det viktigste for denne store gruppen pasienter at det blir opprettet og 
utviklet behandlingstilbud i alle RHF – ene. Volumet er så stort at det ikke er mulig 
med en samlet landsfunksjon for disse. Et nasjonalt kompetansesenter må som anført 
ikke komme i veien for dette. Det aller beste ville trolig ha vært at utredning og 
behandling av denne pasientgruppen kunne ha blitt fremmet gjennom de ordinære 
systemene eksempelvis i form av en konsensus mellom og pålegg fra de regionale 
fagdirektørene. Det har vært langt mindre sykdomsgrupper som har blitt fremhevet i 
bestillerdokumentene til RHF – ene og derfra til HF – ene. Det er også slik at det 
finnes ulik kompetanse fordelt over landet samt at både geografi og andre lokale 
forhold tilsier at man ikke kan lage standardiserte forløp som kan eller skal være ens.  
Behovene kan og bør dekkes innen det lokale foretaket når det gjelder pasientbehandling, 
mestringskurs, konservative råd og behandlingsrutiner.  Det bør og foreligge et fullstendig 
utredningstilbud i alle regioner. Dette kan imidlertid bli lettere om det foreligger maler og 
gjennomarbeidede strukturer for slike oppgaver.  
 

C  Forskning, fag- og metodeutvikling. 
 

Inkontinenssenteret ved UNN har drevet med og i søknaden legger de opp til å 
fortsette med forskning, fag – og metodeutvikling samt kvalitetskontroll / 
kvalitetsutvikling. Søker påpeker at kompetansesenterets rolle vil være som 
initiativtaker og som pådriver for å nå målsettinger, herunder også for at man skal nå 
målsettinger i det enkelte RHF. 

I forhold til den virksomheten søknad omhandler, har man fra starten til nå (2006-
2009): 

• Tatt initiativ til å etablere nasjonalt kvalitetsregister for anal inkontinens hvor alle 4 
RHF er representert. 

• Tatt initiativ til etablering av nettverk for konservativ behandling med deltakelse fra 
alle RHF. 
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• Vært pådriver for samarbeid og erfaringsutveksling mellom egen virksomhet og 
andre i øvrige helseregioner.  

 
D  Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling. 
 

Det er behov for et nasjonalt register over enkelte prosedyrer.  Dette er et arbeid som 
er i gangsatt på initiativ fra miljøet i Tromsø.  Dette gir oss mulighet til å gi alle den 
behandling de bør få og å overvåke resultatene av de prosedyrer som igangsettes.  
Et alternativ til et nasjonalt kompetansesenter er en ordning på linje med det man har 
ved behandling av leppe – kjeve - gane pasienter (LKG). Her er LKG - registeret lagt 
til Helse Bergen. Det ledes imidlertid av en styringsgruppe med medlemmer fra de 
behandlende sykehus og behandlingsenheter, og man kommer under konsensus fram 
til et felles behandlings- og informasjonsopplegg. Registeret vil samle data for alle 
behandlede pasienter og danne grunnlag for forskning og utvikling. 

 
 

 
 

2.  Vurdering av søkers kompetanse 
 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold å utøve en nasjonal kompetansetjeneste? 

Det er ønskelig at vurderingen begrunnes ut fra oppgavene skissert under punktene A-D i 
mandatets punkt 1 over, og om fagmiljøet er tilstrekkelig robust til å kunne sikre en stabil og 
bærekraftig drift. 

Det er ingen tvil om søkers kompetanse innen fagfeltet inkontinens og spesielt anal 
inkontinens.  Miljøet i Tromsø har vært stimulerende og utviklende for hele det norske miljøet 
og vil kunne fungere som fagutvikler de neste 5 år.  Miljøet har god bemanning og virker 
robust, har entusiasme og har tilsynelatende god økonomi. Miljøet har nok svakere 
kompetanse på bekkenbunnslidelser som ikke er relatert direkte til forløsningstraumer. 

 

3.  Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet 
som helhet 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva en 
nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? Ja delvis.  Det er nok lagt litt for meget vekt 
på direkte pasientbehandling og henvisning av pasienter fra andre regioner og foretak. 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter som 
sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdom. I forhold til obstetrikk og forebygging av rifter /suturering av 
rifter.   Ja Det er lagt god vekt på kursing av helsepersonell og utvikling av 
kompetanse slik at kunskap om reduksjon av forløsningsskader kan erverves.  Det er 
mindre kompetanse på andre bekkenbunnslidelse.        

• Hvis svaret på en eller begge kulepunkter over helt eller delvis er nei, hva må da 
endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være i samsvar med HOD´s 
kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet som helhet? 



  6

 

 
 

4.  Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
 
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, og innholdet i søknaden: 

• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdom ved UNN? JA det bør etableres et kompetansesenter for 
inkontinens.  Miljøet i Tromsø er ikke spesielt kompetent på andre 
bekkenbunnslidelser.  

• Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? Eneste søker. Godt begrunnet 
søknad.  

 
• Hvis nei, hvordan bør da samarbeidet mellom de fire RHF innenfor det aktuelle 

fagområde organiseres? Gi ved behov supplerende informasjon under punkt 6. 

5.  Navn på kompetansetjeneste 
 

Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en 
setning som kort beskriver hva tjenesten skal omfatte. 

Nasjonalt senter for inkontinens 
 
 

6  Supplerende innspill 
 

Om de behov som beskrives kan bedre dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF  

 
• Det er større behov for kompetanse i de enkelte helseregioner i dag.  Oppbygging av 

tverrfaglige team må skje innen hver helseregion.  Hver region må lage sine 
mestringskurs.  Konservative behandlingsopplegg må utvikles lokalt.  

• Det må taes lokale hensyn.  Hvis man ved et sykehus har en spinalenhet må det avsees 
midler til å utvikle kompetanse for å ta seg av tarm og tømmeproblem innen urologi 
og mage tarm kirurgi for disse spesielle pasientene der de aktuelle spinalenhetene 
ligger.  Det må ligge til rette for samarbeid og samhandling i alle helseforetak. 

• Det er nå etablert bekkenbunn senter i Helse Sør Øst på Ahus. Det er hentet 
inspirasjon og ideer fra Tromsø og andre steder. Dette er et senter som vil kunne 
dekke alle behov i den helseregionen.  Her finnes tverrfaglig kompetanse og man vil 
kunne løse alle regionens oppgaver knyttet til pasientbehandling og mestringskurs. 

• I helse Midt finnes det mye god kompetanse både på sykepleierhøyskolen 
gynekologisk avdeling og ved kirurgisk klinikk.  I tillegg finnes det bred 
forskningskompetanse innen urininkontinens og et samarbeid med forskningsmiljøet 
rundt HUNT er etablert. Her trengs nok drahjelp til å lage bedre nettverk både inne 
forskning og fagutvikling og innen tverrfaglig team arbeid. Det må prioriteres å bygge 
opp kompetanse i de helseregionene som er dårligst organisert og som har svakest 
kompetanse på dette feltet i dag. 



  7

 
 

Dette utkast er ført av Astrid Rydning 
 
Det er kortet betydelig inn etter de utspill som forelå, men konklusjonene er gjeldende. 
 
Tom Øresland har skrevet sin egen innstilling da hans syn er et mindretallssyn.  



Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens – bekkenbunnlidelser 
Dissens mot vurderingsgruppens innstilling 
 
Prosessen som sådan har vært altfor kort, gruppen har i praksis ikke hatt mer en tre uker til 
rådighet i den altfor travle perioden like etter ferien. Innstillingen kommer derfor til å avspeile 
de oppnevntes personlige syn på saken i veldig stor grad. Behovet av et kompetansesenter 
burde vurderes av spesialistforeningene inne gastro, uro, gyn, neuro, fysioterapi med flere. At 
man sentralt har bestemt at søker selv skal sitte med og vurdere sin søknad synes som en noe 
uvanlig fremgangsmåte. 
 
I stort er jeg enig i det meste som står i vurderingsgruppens innstilling dog synes jeg ikke man 
trekker de rette konklusjonene. 
 
 Bekkenbunnslidelser er meget prevalente i samfunnet og er vel å likne med folkesykdommer. 
Sentervirksomhetene innebærer att vi nå organiserer oss på en forhåpentligvis mer fornuftig 
måte og gjør en multidisiplinær kraftsamling for å bedre situasjonen for disse pasientene. 
Kompetansen for å arbeide på denne ”nye” måten er under oppbygging og kommer 
sannsynligvis til å utvikles – forandres stadig de kommende åra.    Vi håper på å utvikle 
systemer der pasienten utredes og behandles interdisiplinært i former som ennå ikke er klart 
definerte. Vi bygger en felles kunnskapsbase mellom spesialitetene og for dette kreves 
forskning og utviklingsarbeid over spesialitetsgrensene. For å klare denne oppgaven må vi 
alle ha både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 
Ideen til å skape senter for bekkenlidelser har jo funnets lenge og internasjonalt finnes det 
flere etablerte ”pelvic care centers”, jeg har selv ledet et sådant i liten skala i Gøteborg.  
 
At i denne situasjonen opprette et nasjonalt kompetanse senter ser jeg som heller uheldig. Vi 
må ha like tilbud i alle regioner med regionale kompetensesenter som kan samarbeide og til 
dels ”konkurrere” for å hurtigst mulig få til stand den gode kvalitet i dette arbeidet som vi alle 
håper på. Regionale forskjeller i hvordan man løser problemene kommer alltid å være en 
realitet og jeg ser ingen hensikt i at et senter heves over de andre. 
 
Innstillingen har lagt begrensningen til å foreslå et nasjonalt inkontinenssenter og dropper 
tilegget bekkenbunnlidelser. Dette gjør man bare utefra et kompetansesynspunkt, men jeg kan 
også se at begrepet bekkenlidelse et er svært udefinert og i sin videste bemerkning omfatter 
det meste av gynekologien og store deler av urologien etc. Også begrensningen til kun 
inkontinens er litt for vid i det man i grunnen, tror jeg, mener kun avførings eller anal 
inkontinens. 
Kunnskapen om fekal – anal inkontinens finnes i Tromsø men i like høy grad på Ahus og 
sannsynligvis også i andre helseregioner. Kunnskapen om andre bekkenlidelser er nok spredt 
og litt forskjellig innen de fire helseforetakene. Vi bør holde fast ved tanken på å skape 
sentere for bekkenlidelser men arbeidsformen er enda veldig ny her i landet og definisjonen 
av hvilke pasientgrupper disse senterne skall ha tilbud for er litt uklar og kommer også 
sannsynligvis til å variere.  Fra mitt ståsted er således den beste fremgangsmåten for stunden å 
støtte opp om regionale sentere for bekkenlidelser. Et nasjonalt senter for inkontinens ser jeg 
ikke behov for. 
 
Derimot må vi samarbeide i så måte at vi har felles prosjekter, felles syn på kvalitetssikring 
med mer. Dette er jo allerede i oppstart med et inkontinensregister. Kurs og mestringstilbud 
av god kvalitet utformes av de som tilbyr dem med inspirasjon fra hva andre har gjort og dette 
bør gjøres i alle de fire regionene ikke minst for å holde rimelige reiseavstander. 



Tom Øresland 
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Søknad om å opprette ”Nasjonal kompetansetjeneste for 
kunnskapsbasert laboratoriemedisin (klinisk kjemi)”. 
 

Søker: 
Ansvarlig avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi, Helse Bergen, Helse Vest 
Ansvarlig person: Sverre Sandberg 
 

Følgende er oppnevnt av Prosjektsekretariatet Nasjonale tjenester 
som medlemmer av søknadens utredningsgruppe: 

Avdelingssjef, professor Kristian S. Bjerve, Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs 
Hospital, Helse Midt-Norge (Leder) 

Avdelingsoverlege Erling Saltrøe, Fagområdet for medisinsk biokjemi, Avdeling for 
laboratoriemedisin, Nordlandssykehuset, Helse Nord 

Avdelingssjef Hilde Lurås, Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, 
AHUS, Helse Sør-Øst 

Avdelingssjef, professor Sverre Sandberg, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland 
sykehus og Institutt for samfunnsmedisinske fag, Allmennmedisin, Universitetet i Bergen, 
Helse Vest (Ansvarlig søker) 

Førsteamanuensis Oddvar Martin Kaarbøe, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen 

Jørn Pettersen representerer brukerorganisasjonene. 

 
 

sler
Tekstboks
GRUPPE 55Inkl. dissens fra Helse Vest
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Bakgrunn for søknaden: 
Bruken av laboratorietjenester har økt betydelig og det er stor variasjon i bruk mellom 
regioner og mellom sykehus. Denne variasjonen kan i liten grad forklares av forskjeller i 
sykelighet og dermed vil en redusert eller mer riktig bruk av laboratorietjenester ikke 
innebære dårligere kvalitet for pasientene. I søknaden om å opprette ”Nasjonal 
kompetansetjeneste for kunnskapsbasert laboratorietjeneste” etterlyses det et overordnet organ 
som kan gi retningslinjer og veilede til riktigere bruk av laboratorietjenester. Det foreslåtte 
kompetansesenteret er i søknaden beskrevet å skulle: 

1. Følge opp forslaget fra en arbeidsgruppe bestående av Gjelsvik, Kaarbøe, Monsen, og 
Sandberg som i 2005 publiserte en rapport med forslag til hvordan en ved hjelp av 
faglig styring og takster kunne oppnå en riktigere bruk av laboratorietjenester. 
Arbeidsgruppen var oppnevnt av Nasjonal strategigruppe for prioriteringer, og 
rapporten ble senere inkorporert i Rapporten fra Nasjonal Strategigruppe 05.02.06. En 
av konklusjonene i rapporten er: "Spesifikt vil strategigruppen be de regionale 
helseforetakene vurdere å opprette et nasjonalt faglig ressurssenter for 
laboratoriemedisin” 

2. Bidra til å sikre en mer kunnskapsbasert bruk av laboratorietjenester over hele landet 
ved å gi anbefalinger om analysevalg og analyseutvalg både lokalt, regionalt og 
nasjonalt. 

3. Foreslå endringer i finansieringssystemet som sikrer en riktigere laboratoriebruk. 

Dette begrunnes blant annet med at: 

a) Det er ikke hensiktsmessig at hvert enkelt helseforetak skal diskutere hvilke analyser 
som for eksempel skal inngå i "infarktstatus", "innkomststatus" etc.  

b) Et kompetansesenter vil kunne gi retningslinjer for utredning av hyppige kliniske 
problemstillinger, som deretter eventuelt kan tilpasses lokalt. 

c) Det finnes i dag ingen form for overordnet organ innenfor laboratorievirksomheten i 
spesialisthelsetjenesten hvis formål er å utarbeide felles retningslinjer for 
laboratorietjenestene, samt løpende å vurdere bruken av laboratorietjenestene.  

d) En nasjonal, kunnskapsbasert og standardisert bruk av laboratorieanalyser vil føre til 
både bedre diagnostikk og monitoreringsmuligheter, samtidig som økonomiske 
ressurser kan brukes mer adekvat og effektivt.  

e) Det vil også kunne gi anbefalinger om analysemetoder med krav til analysekvalitet for 
de ulike medisinsk biokjemiske analysene.  

f) Dette vil sikre at pasienter i hele landet mottar det samme medisinske tilbud og av 
samme kvalitet.” 
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Generelt om utredningsgruppens arbeid og vurdering: 
Arbeidsgruppen har bestått av tre spesialister i medisinsk biokjemi (Bjerve (leder), Saltrøe og 
Sandberg), to økonomer (Kaarbøe og Lurås) og en brukerrepresentant (Pettersen). Sandberg 
er også ansvarlig søker for den aktuelle søknaden. Kaarbøe deltok sammen med Sandberg i 
arbeidsgruppen som i 2005/2006 anbefalte at de regionale foretakene vurderte å opprette et 
nasjonalt faglig ressurssenter for laboratoriemedisin. 

Oppnevningen av Pettersen og Kaarbøe ble gjort kjent for arbeidsgruppens leder 15/9-09, dvs 
dagen etter at opprinnelig svarfrist var utløpt. 

Leder av gruppen har snakket enkeltvis med de andre i gruppen bortsett fra Kaarbø og 
Pettersen som ikke har vært tilgjengelige i den tiden de har vært oppnevnt i arbeidsgruppen. 
Han har også hatt samtaler med mange forskjellige medisinsk biokjemiske spesialister ved en 
rekke forskjellige laboratorier i Norge. Bjerve, Lurås og Saltrøe har også vurdert hva som i 
dag allerede finnes av utvalg, råd, komiteer, samarbeidsorganer og tilsvarende innenfor det 
området som søknaden omfatter. Bjerve, Saltrøe og Sandberg møttes i Arendal 15. - 16. 
september og hadde der to samtaler seg i mellom, og Bjerve innhentet, i form av en til en 
samtaler, synspunkter fra en rekke av landets øvrige spesialister som var samlet i Arendal 
disse to dagene.  

Det er tilbakemeldingene fra spesialister utenfor Helse Vest som det refereres til når Bjerve, 
Saltrøe og Lurås nedenfor referer til de norske fagmiljøene. 

Arbeidsgruppen har ikke greid å komme fram til en felles uttalelse. Det er enighet om at 
kunnskapsbasert laboratoriemedisin er en forutsetning for riktig bruk av laboratorieanalyser. 
Det er videre enighet om at medisinsk biokjemiske laboratorier må ha kontinuerlig fokus på at 
laboratorieanalyser utnyttes på riktig måte.  

Det er imidlertid ikke enighet om hvordan en skal nå målet om riktigere laboratoriebruk. 
Sandberg og Kaarbø mener det er viktig å opprette et nasjonalt kompetansesenter. Bjerve, 
Saltrøe og Lurås mener et nasjonalt kompetansesenter slik det er skissert i søknaden ikke vil 
ha de nødvendige forutsetninger for å lykkes, og at det vil komme i konkurranse med de 
nasjonale og internasjonale organer og nettverk som medisinsk biokjemi benytter i dag til 
denne type arbeid.  

Sverre Sandberg har gitt uttrykk for sitt syn i arbeidsgruppen i en kommentar datert 25.09. 
Denne kommentaren finnes vedlagt i sin helhet under punkt 6. Kaarbøe har gitt følgende 
tilbakemelding til Sverres mail: ”Jeg er enig i hva Sverre skriver, spesielt punkt 4 og 5.” 

På bakgrunn av dette uttaler Bjerve, Saltrøe og Lurås følgende: 
o Søknaden er fremmet fra gruppen som i 2005 foreslo at det burde opprettes et 

nasjonalt faglig ressurssenter for laboratoriemedisin. 

o Kompetansesenterets forslåtte arbeidsoppgaver er meget vide og omfattende, så 
omfattende at det oppfattes av fagmiljøene til å gjelde store deler av det daglige 
arbeidet som spesialistene har ved sine avdelinger og sykehus. 

o Fagmiljøet er uenig i at dette arbeidet kan sentraliseres til et kompetansesenter. Valg 
av analyser, analysemetoder og analysepakker i form av f. eks. innkomststatus eller 
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infarktstatus må og skal ta hensyn til en lang rekke rent lokale og raskt varierende 
faktorer som f. eks.  

 Pasientsammensetning. F. eks. vil innkomststatus ved kliniske avdelinger 
variere ut fra den pasienttypen som kommer til nettopp dette sykehuset. Dette 
vil variere fra helseforetak til helseforetak avhengig av hvordan de kliniske 
spesialitetene er organisert ved det enkelte foretak. 

 Medisinsk beredskap og vaktordninger ved sykehusets kliniske avdelinger vil 
på samme måte som pasientsammensetningen påvirke analyse- og metodevalg. 

 Tilgjengelig utstyr ved sykehuset vil spille en rolle i valg av analyser og 
analysepakker. 

 Avstander mellom avdelinger og laboratorier vil bestemme hva som kan 
analyseres med såkalte pasientnære metoder og hva som kan analyseres ved et 
sentralt laboratorium 

 Transportfasiliteter internt i sykehuset avgjør også hva som må analysers lokalt 
og hva som kan transporteres 

Et godt og kontinuerlig samarbeid mellom laboratoriet og de kliniske avdelinger er 
nødvendig for at man kan utnytte laboratorieressursene ved sykehuset på beste måte. 
Et sentralt kompetansesenter vil etter fagmiljøenes oppfatning bli en for tungrodd og 
byråkratisk måte å løse et problem som alle laboratorier møter i sitt daglige virke. 

o I tillegg til det lokale samarbeid mellom laboratorier og kliniske avdelinger er det også 
behov for nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å oppnå riktig og effektiv bruk av 
medisinsk biokjemiske analyser. Fagmiljøene viser til at spesialiteten medisinsk 
biokjemi allerede har etablert flere organer som arbeider aktivt og kontinuerlig med de 
samme oppgaver som nå foreslås lagt til et nasjonalt kompetansesenter. Det gjelder 
bl.a.: 

 Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB) har siden det ble opprettet for 
50 år siden arbeidet aktivt med tilsvarende problemstillinger gjennom sine 
forskjellige arbeids- og faggrupper. Bare i 2009 har NSMB kommet med sine 
anbefalinger for bruk av troponiner ved infarktdiagnostikk, samt sine 
anbefalinger for å innføre IFCC’s internasjonale rekommandasjoner for 
analyse av HbA1c som benyttes til kontroll og oppfølging av diabetespasienter. 

 Norsk forening for medisinsk biokjemi (NFMB) som er en spesialistforening 
under Den norske legeforening utga i 1996 første utgave av ”Brukerhåndbok 
klinisk kjemi ”. Overlege Jacob A Stakkestad, (Haugesund) og overlege Arne 
Åsberg (Trondheim) var redaktører for dette oppslagsverket som er blitt en 
nasjonal kilde til informasjon om bruk av klinisk kjemiske laboratorieanalyser. 
2. utgave av boken ble utgitt i 2002 med de samme fagredaktører. I tillegg 
medvirket 6 spesialister i medisinsk biokjemi i redaksjonskomiteen, og til 
sammen medvirket et 40-talls spesialister til denne utgaven. 

 NFMB har i år utgitt brukerhåndboken i ny, oppdatert 4. utgave, og samtidig 
gjort den elektronisk tilgjengelig på lenken: 
http://www.prosedyrer.no/index.php?var1=aapne&bok_id=kliniskkjemi 
NSMB har også etablert en arbeidsgruppe som består av spesialister innenfor 
sine fagområder som vedlikeholder og utvikler disse sidene. I dag inneholder 
de hovedsakelig ”endimensjonale” beskrivelser, dvs. de beskriver den enkelte 
analyse, men websidenes redaksjonsgruppe arbeider nå med å inkludere 
retningslinjer for generelle analyseprofiler. 
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 Søknaden nevner ikke den betydning utdannelsen av nye spesialister har for å 
løse noen av de problemstillinger som kompetansesenteret skal arbeide med. 
Fagmiljøet peker på at NSMB har etablert et slikt nasjonalt 
undervisningsopplegg for leger i spesialisering, og hvor både erfarne 
spesialister så vel som leger under spesialisering deltar i en felles, 
landsomfattende nettbasert undervisning. 

o Søknaden antar at et nasjonalt kompetansesenter i tillegg til å gi helsegevinster også 
vil gi økonomiske gevinster. Dette baseres bl.a. på rapportene og artiklene i Tidsskrift 
for den Norske Legeforening (Monsen m.fl. 2008 og Gjelsvik m.fl. 2008) som 
Sandberg og Kaarbøe var med å utarbeide i 2005/2006.  
Selv om det er muligheter for økonomiske innsparinger dersom bruken av 
laboratorietjenestene kommer på et riktigere nivå, er ikke det medisinsk biokjemiske 
fagmiljøet udelt enig i de økonomiske beregninger og vurderinger som er gjort. Dels 
mener fagmiljøet at beregningene fra 2005/2006 overestimerer de teoretisk oppnåelige 
gevinster, og at de er basert på forutsetninger som det ikke er enighet om i dagens 
fagmiljø. Blant annet er beregningen av mulige kostnader ved overforbruket (eller 
mulige innsparinger ved redusert bruk) basert på takster som var gjeldende på 
beregningstidspunktet, og ikke dagens satser, og er heller ikke basert på reelle 
kostnader for utførelse av analyser. Videre mener fagmiljøet at det ikke er realistisk at 
de økonomiske gevinstene som beskrives kan oppnås ved å opprette et nasjonalt 
kompetansesenter. 

o Søknaden beskriver også at kompetansesenteret skal foreslå endringer i 
finansieringssystemet som ett av virkemidlene i arbeidet for å sikre en rasjonell 
laboratoriebruk. Det norske fagmiljøet er enig i at dagens takstsystem for 
laboratorieanalyser er overmodent for en gjennomgripende revisjon. Fagmiljøet mener 
dette er en oppgave for Legeforeningen ved dens spesialforening Norsk forening for 
medisinsk biokjemi, og ikke en oppgave for et nasjonalt kompetansesenter i 
kunnskapsbasert laboratoriemedisin. 
 

Utredningsgruppens vurdering i forhold til de spørsmål 
som stilles i mandatet: 
1. - Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor 
ulike delområder. 

• Fagmiljøet i medisinsk biokjemi mener det ikke er behov for et nasjonalt 
kompetansesenter i kunnskapsbasert medisin med arbeidsoppgaver og arbeidsområder 
slik det er beskrevet i den foreliggende søknaden. 

• De behovene og arbeidsoppgavene som foreslås lagt til kompetansesenteret bør i 
stedet ivaretas dels lokalt gjennom den løpende kontakten mellom det enkelte 
laboratorium og de tilhørende kliniske fagmiljøene, dels gjennom det nasjonale 
nettverk av faglig samarbeid som er organisert av to fagorganisasjoner: Norsk forening 
for medisinsk biokjemi (NFMB) som er en spesialforening i Den norske legeforening, 
og Norsk selskap for medisinsk biokjemi som er en interesseforening for ansatte i 
medisinsk biokjemiske laboratorier, og som i henhold til sine statutter samarbeider 
nært med NFMB. Det medisinsk biokjemiske fagmiljøet mener dette arbeidet kan 
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styrkes og må videreføres, og at et nasjonalt kompetansesenter ikke vil være en god 
løsning. 

• Som beskrevet i innledningen oppfatter fagmiljøet at de oppgaver som foreslås lagt til 
kompetansesenteret er sentrale deler av den daglig virksomhet i store så vel som små 
medisinsk biokjemiske laboratorier. Gode løsninger vil variere sterkt og er avhengig 
av nøye kunnskap om de lokale ressurser og organisatoriske løsninger. Fagmiljøets 
oppfatning er derfor at disse oppgavene løses bedre lokalt enn gjennom regionalt 
samarbeid. 

• I tillegg til det lokale arbeidet så har fagmiljøet de siste 50-60 år løst de ”eksterne” 
oppgavene som foreslås lagt til kompetansesenteret gjennom etablerte og velprøvde 
nasjonale, nordiske og internasjonale organisasjoner, bl.a. gjennom de to nasjonale 
organisasjoner NSMB og NFMB i tillegg til Nordisk forening for klinisk kemi, 
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)og European Federation of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFCC). 

2. - Søkers kompetanse. 
• Søker har en helt spesiell og høyt anerkjent bakgrunn som leder av NOKLUS gjennom 

mange år, og har fått stor anerkjennelse fra så vel det norske fagmiljøet som fra 
nordiske og internasjonale fagmiljøer.  
NOKLUS hovedoppgave er imidlertid å forbedre kvaliteten av analysevirksomhet i 
laboratorier utenfor sykehus, som er en vesentlig annen problemstilling enn det som 
foreslås som arbeidsoppgaver for kompetansesenteret. Innenfor de oppgavene som 
foreslås tillagt kompetansesenteret finnes tilsvarende kompetanse ved flere andre 
norske medisinsk biokjemiske laboratorier. Han har også etablert og ledet en gruppe i 
Kunnskapsbasert laboratoriemedisin i IFCC i 12 år samt publisert en rekke artikler 
internasjonalt og holdt mange foredrag og kurs over hele verden med dette som tema. 

3. - Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet 
som helhet. 

• Fagmiljøet i medisinsk biokjemi oppfatter at kunnskapsbasert virksomhet er 
grunnlaget for de tjenester som medisinsk biokjemiske laboratorier leverer. På denne 
måten er søknaden i samsvar med mandatets punkt 1-2§1. 

• Søknaden omfatter også forskning og bygging av forskernettverk. Disse nettverkene 
vil komme i direkte konkurranse med eksisterende og velfungerende nettverk som 
fagområdet har benyttet de siste 50 – 60 år. 

• Oppgavene til det nasjonale kompetansesenteret er meget brede, og omfatter oppgaver 
som krever kontinuerlig oppdatert lokalkunnskap slik det er beskrevet ovenfor i 
innledningen til denne rapporten. Et nasjonalt kompetansesenter kan ut fra mandatet 
tenkes å virke utelukkende innenfor sitt eget RHF dersom de resultater som oppnås der 
vil generere kunnskap og erfaring som de øvrige RHFer kan dra nytte av. Det 
medisinsk biokjemiske fagmiljøet mener at dette ikke vil være tilfelle for de oppgaver 
som dette kompetansesenteret skal dekke. 

• Den driftsmodellen som foreslås har ikke støtte fra fagmiljøene utenfor RHF Vest. 
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• Fagmiljøene utenom RHF Vest gir ikke støtte til opprettelsen av et nasjonalt 
kompetansesenter med de oppgaver som er beskrevet i søknaden. Arbeidsgruppen 
kommer derfor ikke med forslag til driftsmessige endringer. 

 

4. - Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste. 
• De medisinsk biokjemiske fagmiljøer utenom RHF Vest mener det er feil å opprette en 

nasjonal kompetansetjeneste for kunnskapsbasert laboratoriemedisin ved Helse Bergen 

• Begrunnelsen for dette er mangefasettert, og er beskrevet i detalj tidligere i denne 
rapporten. 

• Arbeidsgruppen så vel som det norske fagmiljøet mener at de oppgaver som er 
beskrevet i søknaden best løses i fellesskap av de fire RHF gjennom det samarbeidet 
som har pågått siden spesialiteten først ble etablert for ca 60 år siden, og fram til i dag, 
dvs nasjonalt organisert via Legeforeningens spesialforening NFMB, og nasjonalt, 
nordisk og internasjonalt gjennom Norsk selskap for medisinsk biokjemi. Dette 
samarbeidet kan imidlertid styrkes, og de fire RHFer kan etter fagmiljøets oppfatning 
legge bedre til rette for at dette samarbeidet styrkes, bl.a. ved å ansette nok spesialister 
og opprette tilstrekkelig antall stillinger for leger i spesialisering.  

5. - Navn på eventuell kompetansetjeneste.  
Ikke relevant. 

6. - Dissens fra Sverre Sandberg slik den framgår i vedlegg til E-mail 
sendt 25/9-09 til arbeidsgruppen: 

Oddvar Kaarbøe har gitt arbeidsgruppen følgende tilbakemelding: ”Jeg er enig i hva 
Sverre skriver, spesielt punkt 4 og 5”. 

 

Søknad om å opprette ”Nasjonal kompetansetjeneste for kunnskapsbasert 
laboratoriemedisin (klinisk kjemi)”. 
 
Kommentar til uttalelsen fra Bjerve, Saltrøe og Lurås basert på versjon mottatt 24. 
september 17:47 med ”høringsfrist til den 25. september Kl 10:30”. 
 
 
1. Jeg mener at den fremstillingen av prosedyren som beskrives for hvordan flertallet 
i gruppen er kommet frem til sin konklusjon ikke er riktig. Slik jeg har registrert 
arbeidet, har det foregått slik (endringer foreslått i paragraf 3 og 4 under ”Generelt 
om utredningsgruppens arbeid og vurdering” i uttalelsen). 

”Leder av gruppen har snakket enkeltvis med de andre i gruppen bortsett fra Kaarbø 
og Pettersen. Han har også hatt uformelle samtaler med mange forskjellige 
medisinsk biokjemiske spesialister ved en rekke forskjellige laboratorier i Norge. 
Bjerve og Saltrøe har også vurdert hva som i dag allerede finnes av utvalg, råd, 
komiteer, samarbeidsorganer og tilsvarende innenfor det området som søknaden 
omfatter. Bjerve, Saltrøe og Sandberg møttes i Arendal 15. - 16. september og hadde 
der to samtaler seg i mellom, og Bjerve innhentet, i form av en til en samtaler, 
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synspunkter fra en rekke av landets øvrige spesialister som var samlet i Arendal 
disse to dagene.  

Det er tilbakemeldingene fra samtaler Bjerve har hatt med spesialister utenfor Helse 
Vest som det refereres til når Bjerve, Saltrøe og Lurås nedenfor referer til de norske 
fagmiljøene. 
2. Jeg mener at det blir direkte feil å gi en uttalelse om hva ”Det norske fagmiljøet 
mener”. Saken er ikke behandlet i fagmiljøene bortsett fra uformelle samtaler som 
Bjerve og Saltrøe har hatt med enkeltpersoner. De omtalte foreninger, Norsk forening 
for medisinsk biokjemi (NFMB) og Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB), har 
ikke vært forelagt søknaden og har heller ikke vært involvert. Dersom man skulle 
undersøke hva fagmiljøet mente, burde gruppen diskutert hvilke metoder som skulle 
benyttes for å gjøre dette på en objektiv måte. Undertegnede har ikke snakket med 
andre i fagmiljøet om denne søknaden. 
 
3. Det hadde selvfølgelig vært ønskelig at grupper innen fagmiljøet   
allerede hadde ordnet opp i dette problemet - de har jo hatt 50-60 år   
på seg. Så er imidlertid ikke tilfelle hvilket vel dokumenteres i søknaden.  
Undertegnedes tanke er at et nasjonalt kompetansesenter hadde hatt langt større 
gjennomslagskraft og ført til stor gevinst for det norske helsevesen om det var 
øremerkede og forpliktende midler satt av til dette.  
 
4. Når det gjelder søkers kompetanse i forhold til søknaden, har  
NOKLUS ikke så mye med dette å gjøre. Mesteparten av kompetansen på   
feltet er oppnådd ved å etablere, lede og delta i en gruppe i Kunnskapsbasert 
 laboratoriemedisin i International Federation of Clinical Chemistry i   
12 år samt publisert en rekke artikler internasjonalt og holdt mange foredrag 
og ukeskurs over hele verden med dette som tema.  Kompetansesentererfaring  og 
nettverksbygging med NOKLUS og Nasjonalt kompetansensenter for 
porfyrisykdommer er imidlertid også av betydning. 
 
4. Utarbeiding av denne uttalelsen er sterkt kritikkverdig. Undertegnede har uten hell 
forsøkt å kontakte gruppens leder for å høre hvordan han hadde tenkt å legge opp 
arbeidet, siste gang 7. september. Saken ble diskutert med Bjerve første gang 15. 
september. Gruppen fikk forslag til en uttalelse forfattet av Bjerve den 23. september 
med høringsfrist dagen etter kl 17:00. Neste utkast kom den 24. september kl 17:47 
med høringsfrist til dagen etter kl 10:00 – samme dag som uttalelsen skulle leveres. 
Det har ikke vært gjort forsøk på å samle gruppen verken til fysiske møter eller 
telefonmøter.  
 
5. Det burde vært mulig, ved samtaler og forhandlinger innad i gruppen og etter hvert 
ved å involvere fagmiljøet på en ryddig måte, å  finne ut hvordan man evt. kunne fått 
til et kompetansesenter for kunnskapsbasert laboratoriemedisin og hvordan ressurser 
til dette kunne fordeles i miljøet.  
Det er trist at det blir laget en uttalelse der den oppnevnte gruppen ikke har fått 
anledning til å behandle saken. 
 
Undertegnede er ikke interessert i å skape stridigheter i et lite   
miljø og aksepterer derfor selvfølgelig om flertallet i gruppen ønsker å levere denne 
uttalelsen.  
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5. Vedlegg til rundskriv I-19/2003 (pr sept 2007) 
 
 
 
Innledning 
     
 Det er en interaksjon mellom svangerskap og inflammatorisk revmatisk 
sykdom. Sykdommen og behandlingen kan påvirke svangerskapet og 
svangerskapet påvirker ofte sykdommen. Denne interaksjonen er ulik mellom de 
forskjellige inflammatoriske revmatiske sykdommene og tilstandene. Hos 
enkelte pasienter er det livsnødvendig med faglig veiledning og overvåkning før, 

sler
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under og etter et svangerskap. Det har det siste tiår vært en stor utvikling i det 
medikamentelle behandlingstilbudet til pasienter med inflammatoriske 
revmatiske sykdommer. Etter at man har fått de biologiske medikamentene, 
føler flere pasienter seg friske nok til å tenke på å stifte egen familie. Dette 
medfører økte utfordringer i behovet for å holde seg oppdatert på de stadig nye 
medikamentene og deres effekt på fertilitet og svangerskap.  

Siden 1993 har revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital hatt ekstra fokus 
på svangerskap og revmatiske sykdommer. Avdelingen har fra resten av det 
nasjonale revmatologiske fagmiljøet blitt ansett som et kompetansesenter hvor 
man henvender seg ved spørsmål og problemstillinger knyttet til svangerskap og 
småbarnstid. 

Det er 16 revmatologiske avdelinger i Norge, med totalt ca 150 spesialister i 
revmatologi. Med ca 200 fødsler pr år av kvinner med en inflammatorisk 
revmatisk sykdom blir det få pasienter pr revmatologisk avdeling. Siden hver 
revmatolog ser få gravide pasienter blir det en utfordring for den enkelte 
revmatolog å holde seg faglig oppdatert.  
 

Pregnancy Outcome in Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is Improving: Results 
from a Case Control Study and Literature Review. 
Yan Yuen S, Krizova A, Ouimet JM, Pope JE.Open Rheumatol J. 2008;2:89-98. Epub 
2008 Dec 31 
 
Challenges of lupus pregnancies. 
Doria A, Tincani A, Lockshin M. 

Rheumatology (Oxford). 2008 Jun;47 Suppl 3:iii9-12. 

 
Systemic lupus erythematosus and pregnancy 
Skomsvoll JF, Aasarød K, Salvesen KA, Hoff M, Wallenius M, Rødevand E, Koksvik 
HS, Gilboe IM, Nossent HC. 

Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Mar 15;127(6):725-9. Review. Norwegian. 

 
Increased risk of adverse pregnancy outcomes in women with Rheumatoid Arthritis: 
a nationwide population-based study. 
Lin HC, Chen SF, Lin HC, Chen YH. 

Ann Rheum Dis. 2009 Apr 29. [Epub ahead of print] 

 
Management of RA medications in pregnant patients. 
Østensen M, Förger F. 

Nat Rev Rheumatol. 2009 Jul;5(7):382-90. Epub 2009 Jun 9. 

Management of early aggressive rheumatoid arthritis during pregnancy and 
lactation. 



Ostensen M. 

Expert Opin Pharmacother. 2009 Jun;10(9):1469-79 

 
Drug insight: Anti-tumor necrosis factor therapy for inflammatory arthropathies 
during reproduction, pregnancy and lactation. 
Skomsvoll JF, Wallenius M, Koksvik HS, Rødevand E, Salvesen KA, Spigset O, 
Kvien TK 
Nat Clin Pract Rheumatol. 2007 Mar;3(3):156-64. Review. 

 
 

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor 
ulike områder 
Punktene A-D nedenfor oppsummerer og konkretiserer de viktigste aktuelle eller 
mulige oppgaver knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste i henhold til de 
kriterier HOD har gitt. Vurder for hver av disse punkter A-D nedenfor: 
 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva 
som i så fall konkret bør utføres. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF.  

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av 
de fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

 
 A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele 
landet) 

 Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige 
retningslinjer, individuell veiledning/rådgiving) 
Vurdering: 
 

 

Siden det er en kompleks interaksjon mellom svangerskap og de ulike 
revmatologiske diagnosene, og det er mange ulike utfordringer knyttet til 
svangerskap hos en kvinne med revmatisk sykdom, er det behov for stadig 
oppdatert informasjon på området. Utredningsgruppene er enig om at det er 
et behov for en nasjonal kompetansetjeneste innen svangerskap og 
revmatiske sykdommer. 
Det er nødvendig med faglige retningslinjer. Dette blir i dag ivaretatt med en 
elektronisk metodebok. Utredningsgruppen mener det er av stor betydning at 
metodeboken oppdateres minimum 2 ganger pr år og at den finnes 
elektronisk og tilgjengelig for alt helsepersonell. Det er ønskelig at denne 



metodeboken utarbeides ved det senteret som har mest kompetanse på 
området, og at det ikke blir utarbeidet lokale metodebøker ved hvert sykehus. 
Denne oppgaven blir best ivaretatt ved et nasjonalt kompetansesenter.  
I tillegg til metodebok er det nødvendig med publiserte oversiktsartikler som 
gir en sammenfatning av forskningen på området. 
Det er behov for tverrfaglig kursvirksomhet på temaet. Ved nasjonale møter 
for revmatologer er det ønskelig med siste års oppdateringer på temaet. Det 
er også behov for at det undervises ved videreutdanning i revmatologisk 
sykepleie ved Høgskolen i Bergen samt ved jordmorutdanningen.  
For å bidra til å spre kunnskapen best mulig, bør det åpnes for hospitering 
ved senteret. Det er aktuelt at både revmatologer, sykepleier og 
ergoterapeuter fra de andre revmatologiske avdelingen kan komme for å 
hospitere. 
En av de viktigste oppgavene ved et nasjonalt kompetansesenter vil være å 
besvare henvendelser fra helsepersonell angående ulike problemstillinger. 
Det vil være behov for individuell rådgivning knyttet til konkrete kliniske 
utfordringer i hverdagen. Dette gjennomføres enklest ved rådføring over 
telefon.   
 

 
 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF. 

Utredningsgruppen ser ikke at de behov beskrevet ovenfor bedre kan dekkes 
ved en annen form for samarbeid mellom de fire RHF. 
  

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt 
av de fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Utredningsgruppen ser ikke at det er mulig å dekke behovet for den økte 
kompetansen uten et formaliser nasjonalt samarbeid.  

 
 

 
 
 
 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, 
og deres pårørende (hele landet) 



 Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. 
eks.  nettside), individuell veiledning/rådgiving. 

Vurdering: 
 
 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva 
som i så fall konkret bør utføres. 
 

Det er behov for et sted hvor pasienter med revmatisk sykdommer kan søke 
informasjon, råd og veiledning om spørsmål knyttet til svangerskap, fødsel, 
amming, medikamentbruk og praktiske råd og tips ved barnestell. Denne 
informasjonen bør være tilgjengelig fra et tverrfaglig team bestående av 
sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og revmatolog. Veiledningen bør føre til 
at pasientene finner løsninger på problemer, som kan gjøre hverdagen lettere 
dem og deres familier. Det er ønskelig at de får hjelp til å mestre hverdagen og 
redusere sykdommens negative påvirkning på dagliglivet. Det vil være behov 
for at pasientene kan ta direkte kontakt pr telefon for å få den hjelpen de trenger. 
For å bidra til at tjenesten og tilbudet spres utover landet vil det være nødvendig 
med et nært samarbeid med pasient organisasjonene (Norsk Revmatikerforbund 
og Leddgiktforbundet). Det er ønskelig med samarbeid med likemannsutvalgene 
i de ulike fylkene for å kartlegge behovet deres medlemmer har.  
En effektiv måte å spre informasjon på er gjennom skriftlig pasientinformasjon 
samt tilgjengelig informasjon på nettet spesialtilpasset pasienter.  
Det er nylig publisert en bok fra senteret ”Mor og far med revmatisk sykdom”. 
Denne utgis gratis.  Det er også tilgjengelig pasientinformasjon på nettet 
(www.revma.org) som oppdateres av senteret. Det er ønskelig fra 
utredningsgruppen at oppdatert informasjon på internett prioriteres. Senteret har 
et nært samarbeid med pasientorganisasjonene med fokus på likemannsaktiviter 
i de ulike fylkeslag. Senteret bidrar med utvikling og råd i selvhjelpsgrupper for 
småbarnsmødre med en revmatisk sykdom åtte ulike steder i landet. 
Representant fra senteret deltar også ved nasjonale kurs og møter for pasienter 
og deres pårørende. 

 
• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 

samarbeid mellom de fire RHF. 
Utredningsgruppen ser ikke at de behov beskrevet ovenfor bedre kan dekkes 
ved en annen form for samarbeid mellom de fire RHF. 
  

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt 
av de fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  



Utredningsgruppen ser ikke at det er mulig å dekke behovet for den økte 
kompetansen uten et formaliser nasjonalt samarbeid.  

 
  
 
 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i 
samarbeid med fagmiljø i andre RHF. 
Vurdering: 

   
•          I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og 

hva som i så fall konkret bør utføres. 
 
Det vil være et pågående behov for forskning og fagutvikling innen temaet 
svangerskap og revmatiske sykdommer. Det er fortsatt mange spørsmål og 
problemstillinger som er uløste. Med den økte andel nye medikamenter for 
behandling av revmatiske sykdommer, øker også kunnskapsbehovet for hvordan 
disse påvirker fertilitet og svangerskap. For å kunne optimalisere behandling og 
oppfølging av kvinner i fertil alder med en revmatisk sykdom, er det flere 
områder det bør forskes på.  
Som det utgangspunkt for fremtidig forskning er det opprettet en 
forskningsdatabase ved senteret, RevNatus. Det er ønskelig fra 
utredningsgruppen at denne blir nasjonal slik at alle revmatologiske avdelinger 
rekrutterer pasienter for inklusjon i databasen. Pr i dag er det sju revmatologiske 
avdelinger rundt i landet som inkluderer pasienter i databasen.  
 
Det er for tiden en doktorgradsstipendiat tilknyttet senteret. Faglig ansvarlig 
revmatolog har doktorgradskompetanse på svangerskap og inflammatorisk 
revmatisk sykdom. For å kunne videreutvikle forskningen, mener 
utredningsgruppen at det vil være hensiktsmessig med et professorat tilknyttet 
kompetansesenteret og at tverrfaglig forskning vektlegges.  
 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF. 

Utredningsgruppen ser ikke at de behov som beskrives bedre kan dekkes ved 
en annen form for samarbeid mellom de fire RHF 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt 
av de fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  



Utredningsgruppen ser ikke at de behov som beskrives kan dekkes av 
aktivitet innad i hvert enkelt av de fire RHF uten formalisert nasjonalt 
samarbeid. 
 

 
 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i 
samarbeid med fagmiljø i andre RHF. 
Vurdering: 
 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva 
som i så fall konkret bør utføres. 

Som tidligere påpekt er pasientgrunnlaget for lite til at alle avdelinger skal 
kunne sikre kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling innen temaet.  
 
Protokollen til forskningsdatabasen RevNatus fungerer i dag som en 
kvalitetskontroll for oppfølging under svangerskap hos pasienter med revmatisk 
sykdom. Avdelinger fra alle fire RHF deltar i rekruttering til databasen og 
benytter dermed protokollen. Metodeboken som finnes elektronisk angir 
behandlingsforslag og anbefalt kontrollopplegg. Metodeboken er tilgjengelig for 
alle fire RHF-er. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF. 

Utredningsgruppen ser ikke at de behov beskrevet ovenfor bedre kan dekkes 
ved en annen form for samarbeid mellom de fire RHF. 
  

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt 
av de fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Utredningsgruppen ser ikke at det er mulig å dekke behovet for den økte 
kompetansen uten et formaliser nasjonalt samarbeid.  

 
 

 
 
 
 



2. Søkers kompetanse 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold å utøve en nasjonal 
kompetansetjeneste? 
Det er ønskelig at vurderingen begrunnes ut fra oppgavene skissert under 
punktene A-D i mandatets punkt 1 over, og om fagmiljøet er tilstrekkelig robust 
til å kunne sikre en stabil og bærekraftig drift. 
 
Tjenesten/senteret har eksistert i flere år selv om det ikke har vært et nasjonalt 
kompetansesenter.  
Jmf besvarelser under pkt 1 A-D: 
Opplæring av fagpersonell med kurs, metodebok som jevnlig oppdateres og 
inneholder faglige retningslinjer/anbefalinger, individuell rådgivning. 
Tjenesten rettet mot bruker med råd/veiledning pr tlf/mail. Opprettelse av 
brukergrupper 8 steder i landet, nettside, informasjonsmateriell 
Aktivt forskningsmiljø med publiserte artikler og et bredt samarbeid med andre 
fagmiljø nasjonalt/internasjonalt 
Kvalitetskontroll ved RevNatus. 
 
Utredningsgruppen oppfatter søker ut fra det overnevnte til å være kompetent og 
fagmiljøet med to revmatologer (hvorav en har doktorgrad og en i 
stipendiatstilling innen det aktuelle fagfeltet), en forskningssykepleiersykepleier, 
ergoterapeut og fysioterapeut har over år vist seg å være robust. Men det hviler 
på få personer og stillinger er ikke øremerket tjenesten/senteret da de er ansatt 
ved revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital. Det innebærer at man 
kontinuerlig må evaluere behov for økte ressurser/øremerking av stillinger.  Med 
så få personer knyttet til senteret kan det bli vanskelig å utvide tilbudet i forhold 
til det eksisterende. 
 
 
Søker fokuserer i første rekke på det revmatologiske aspektet og oppfølgning av 
mors sykdom samt hvordan denne påvirkes av svangerskapet. De legger opp til 
et nært samarbeid med det eksisterende Nasjonalt Senter for Fostermedisin 
(NSFM) som også ligger ved St.Olavs Hospital. Problemstillinger som går mer 
på overvåking av fosteret og oppfølging av selve svangerskapet utover mors 
revmatiske sykdom vil så vidt utredningsgruppen får fram, bli vurdert av NSFM. 
Fra et obstetrisk ståsted blir dermed det nære samarbeidet med et nasjonalt 
senter for fostermedisin avgjørende for funksjonen til et nytt nasjonalt 
kompetansesenter for svangerskap ved revmatiske sykdommer. 
 



 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet 
som helhet 
Det vises her til avsnitt I-2 i den innledende informasjon over. 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for 
hva en nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

 
Ja, senteret har i dag rundt 400 henvendelser årlig fra brukere over hele 
landet og en rekke henvendelser fra fagpersonell. Metodeboken brukes 
jevnlig av revmatologer i alle HF/RHF. 
Det har de senere år vært en stor utvikling med en rekke nye medikamenter 
brukt ved revmatiske sykdommer.  Det medfører en ekstra årvåkenhet i 
fagmiljøet ved svangerskapsplanlegging /oppfølging under svangerskapet og 
amming. Man ser det som svært verdifullt at metodeboken oppgraderes to 
ganger årlig også når det gjelder nye medikamenter. 
Man vet at en strukturert og tett oppfølging av den gravide medfører et bedre 
svangerskapsutkomme. 

 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF 
oppfatter som sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste for 
svangerskap ved revmatiske sykdommer? 

 
Ja, jmf svar over. Pr i dag benyttes tjenesten senteret gir ved alle de fire RHF. 
 
 

 

4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, og innholdet 
i søknaden: 

• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap ved 
revmatiske sykdommer ved St. Olavs Hospital?  

• Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 
 



Ja, utredningsgruppen konkluderer med at det bør etableres en nasjonal 
kompetansetjeneste for svangerskap ved revmatiske sykdommer ved St. 
Olavs Hospital. 
Pasientgrunnlaget er for lite til at revmatologiske avdelinger ved hvert RHF 
kan holde seg oppdatert uten hjelp fra en nasjonal kompetansetjeneste. 
 
Tjenesten/senteret har fungert som et kompetansesenter i flere år allerede og 
som nevnt over mottar de henvendelser fra hele landet både fra brukere og 
fagpersonell. De får jevnlig også henvist pasienter fra alle helseregioner for 
vurdering. De har tett samarbeid med Nasjonalt senter for fostermedisin som 
er etablert samme sted og det vil kunne sikre samsvar mellom revmatiske og 
obstetriske vurderinger hos kvinner med vanskelige revmatiske 
sykdomsforløp og kompliserte svangerskap. Det er ingen andre 
revmatologiske avdelinger i landet som har opparbeidet samme 
ekspertise/vitenskapelige aktivitet nasjonalt/internasjonalt og det vil ta år å 
tilegne seg samme ekspertise som allerede forefinnes her. 
Ved at tjenesten formaliseres til å bli et kompetansesenter vil man håpe at 
interessen for senteret kan øke ytterligere og at flere revmatologiske 
avdelinger vil delta i RevNatus.  
Vi tror det hviler et større ansvar på senteret om det blir et kompetansesenter 
da man har årlig evaluering. 
Det har vært enighet i fagmiljøet innen revmatologi at det bør opprettes et 
nasjonalt kompetansesenter i Trondheim for svangerskap og revmatiske 
sykdommer, bl.a vedtatt på møte i Norsk Revmatologisk Forening i Ålesund 
nov-07. 

 
Et nasjonalt senter vil kunne gi positive effekter i form av økt, og mer 
enhetlig kunnskapsformidling til både behandlere og pasienter. 
Utredningsgruppen ser ingen potensielle negative effekter for fagmiljø i 
andre HF så lenge det planlagte senteret skal være et nasjonalt 
kompetansesenter og ikke et nasjonalt behandlingssenter 
 

 
 
 
 



5. Navn på kompetansetjeneste 
Gitt at utredningsgruppen anbefaler opprettelse av en nasjonal 
kompetansetjeneste er det ønskelig med forslag til et kort navn på tjenesten, der 
navnet er mest mulig dekkende i forhold til kommende oppgaver og drift. 
Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert 
med en setning som kort beskriver hva tjenesten skal omfatte. 
 
Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatiske sykdommer 
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Gruppen har hatt et arbeidsmøte 1. og 2. september 2009 og telefonmøter. 
 
Utredningsgruppen står samlet bak rapporten.  
 
 

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor ulike 
delområder  
 
 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire RHF 
uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

  

A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

sler
Tekstboks
GRUPPE 58



Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, individuell 
veiledning/rådgiving) 

Vurdering:  

• Arbeidsgruppen er udelt enige om at det er et klart behov for en kompetanseheving 
innen norsk traumatologi. Fagmiljøet i Norge er lite og spredt. En nasjonal 
organisering av faglige retningslinjer for traumebehandling, muligheter for 
hospitering, veiledning og rådgivning ved traumesenter er ønskelig for å sikre en 
høyere nasjonal standard på traumatologi i Norge. Det vil også kunne muliggjøre 
felles nasjonale kompetansekrav til fagfolk som behandler alvorlig skadde pasienter. 
En samordning av kurs og utdanning i både individuelle ferdigheter og lagarbeid vil 
være en viktig forutsetning for å danne en felles norsk plattform for traumatologi. 

 

• Dersom dette skal dekkes på annen måte enn gjennom et kompetansesenter, må det 
lages en annen form for overordnet samarbeidsorgan for de fire RHF. Det vil være et 
absolutt suksesskriterium at dette organet blir like faglig tungt forankret som et 
kompetansesenter vil være. Arbeidsgruppen mener at kompetansesentermodellen vil 
være bedre for å oppnå målene i forrige punkt i hele landet. 

 

• Det vil etter vår mening ikke være mulig å sikre disse behovene uten en solid nasjonal 
overbygning.  

 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet) 
Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. nettside), 
individuell veiledning/rådgiving. 

Vurdering: 
 

• Vi er i tvil om dette er en naturlig oppgave for et nasjonalt kompetansesenter for 
traumatologi. Det nasjonale traumeregisteret har imidlertid en naturlig plassering ved 
kompetansesenteret, og det vil være en kilde for norske fakta om alvorlige skader (til 
folkeopplysning og massemedia). Registeret vil også være en tilgjengelig kilde til data 
for bruk i forebyggende arbeid. 
 

• Mulig tilgang til nasjonale data i traumeregisteret vil være lettere for et nasjonalt 
kompetansesenter enn ved andre samarbeidsmodeller. 
 

• Et formalisert nasjonalt samarbeid er ønskelig for å sikre korrekt og enhetlig 
informasjon til brukerne.   

 
 
  
C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
 
Vurdering: 
 



• Rapporten ”Traumesystem i Norge” beskriver godt de nasjonale behovene for et 
traumesystem.  Å være pådriver i å sikre et helhetlig pasientforløp for 
traumepasienten, fra prehospitale tjenester til rehabilitering, er en naturlig 
arbeidsoppgave for et nasjonalt kompetansesenter. Implementering av et nasjonalt 
system for traumebehandling vil kreve et faglig tungt forankringspunkt, og 
samtidig en organisasjon som kan gjennomføre tiltakene ute i de regionale 
helseforetakene.  
Alle fagmiljøene vil kunne påpeke nye områder med behov for utvikling av metoder, 
men en nasjonal overbygning vil være nødvendig for å sikre at slik ny kunnskap 
spres til hele landet på en kostnadseffektiv måte, og at ressursbruken prioriteres 
riktig ved at de viktigste utviklingsprosjektene gjennomføres først.  
Selv om et nasjonalt senter ikke vil ha kapasitet til å drive forskning selv, vil det ha 
en viktig funksjon i å inspirere, samordne og være pådriver for forskning. Et senter 
vil også måtte bidra med å prioritere tilgang til nasjonale traumedata, og senteret 
bør være representert i styringen av det nasjonale traumeregister. 
 

• Dersom dette skal dekkes på annen måte enn gjennom et kompetansesenter, må det 
lages et samarbeidsorgan for fag-, metodeutvikling og forskning i de fire RHF. 
Tilgang til nasjonale data i traumeregisteret vil være lettere for et nasjonalt 
kompetansesenter enn ved andre samarbeidsmodeller. Vi anser et nasjonalt 
kompetansesenter som en enklere og bedre løsning. 
 

• Det vil være urasjonelt å ikke ha et formalisert nasjonalt samarbeid på disse 
områdene.  

 
 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

Vurdering: 
 

• Et nasjonalt senter som har tilgang til det nasjonale traumeregisteret er en 
forutsetning for kontinuerlig kvalitetsovervåkning av skadebehandling i Norge. I 
tillegg må det ha tilstrekkelig faglig tyngde til å velge gode kvalitetsindikatorer. 
Dette kan også sikre et godt grunnlag for tilsynsmyndigheten for å vurdere 
forsvarlighet av traumebehandling i Norge.   
 

• Se pkt C 
 

• Se pkt C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Søkers kompetanse 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold å utøve en nasjonal kompetansetjeneste? 

 
Viktige utfordringer i behandlingskjeden for traumepasienter i Norge er knyttet til vår 
geografi og sykehusstruktur, med lav befolkningstetthet og lange transportveier til nærmeste 
akuttsykehus. En stor del av pasientene bor langt fra traumesentrene, og både prehospitale 
tjenester og lokalsykehus vil ha et lavt volum av alvorlig skadde pasienter.  
 
Dette er den spesielle norske utfordringen, og det er essensielt at både organisering av 
tjenester, kompetanseoppbygging og -vedlikehold, tar utgangspunkt i denne virkeligheten. 
Dette er like viktig som den avanserte behandlingen ved traumesentrene.  
 
Søkeren har etter arbeidsgruppens mening landets spisskompetanse på behandling av alvorlig 
skadde på traumesenter. Dette er også vel dokumentert i søknaden. Vi ser også at OUS 
arbeider faglig med traumebehandling innen Helse SørØst-området. Vi er mer i tvil om 
søkerens spisskompetanse og kontaktflate ut i de øvrige helseregionene, hvor landet som 
nevnt har spesielle organisatoriske og faglige utfordringer med avstander og lave 
behandlingsvolum.  
 
Behovet for landsdekkende kompetanseutvikling og systembygging er så stort at vi trenger en 
form for nasjonal kompetansetjeneste i traumatologi. Det norske fagmiljøet i traumatologi 
trenger å samles, for å sikre at man trekker i samme retning og med omforente mål.  
 
Arbeidsgruppen mener derfor at organisasjonsmodellen med ett senter, geografisk lokalisert 
ved OUS ikke vil være optimalt for å sikre systemutvikling og kompetanseoppbygging i hele 
landet. Vi vil anbefale at man organiserer et kompetansesenter som omfatter OUS og de fire 
RHF. 
 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet som 
helhet 
Det vises her til avsnitt I-2 i Mandat for utredningsgruppen. 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva en 
nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

Søker beskriver en planlagt drift i samsvar med HODs kriterier.  

 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter som 
sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste for  

 

Vi viser til pkt 2 (over).  



Arbeidsgruppen er som beskrevet usikker på om organiseringen av kompetansesenteret med 
en referansegruppe sikrer tilstrekkelig kontaktflate til RHFene, og tilgodeser de regionale 
behovene fra et kompetansesenter.  

Aktiv nettverksbygging som er beskrevet i søknaden er en forutsetning for å lykkes, men vi er i 
tvil om dette sikrer RHFenes behov. Erfaringen fra andre kompetanse sentra tilsier at 
samarbeidet med landets øvrige fagmiljø ofte blir dårlig med ett geografisk lokalisert tungt 
fagmiljø. OUS Ullevål har historisk sett hatt en bred internasjonal kontakt med andre tunge 
traumesentra, men vi savner en tilsvarende orientering og samarbeid mot andre norske 
fagmiljøer innen skadebehandling.  

 

• Hvis svaret på en eller begge kulepunkter over helt eller delvis er nei, hva må da 
endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være i samsvar med HOD´s 
kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet som helhet? 

 

Se vurdering under punkt 4. 

  
 

4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, og innholdet i søknaden: 

• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ved Oslo 
Universitetssykehus (Ullevål)?  

Nei (se under). 

• Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 

• Hvis nei, hvordan bør da samarbeidet mellom de fire RHF innenfor det aktuelle 
fagområde organiseres? Gi ved behov supplerende informasjon under punkt 9. 

 
Arbeidsgruppen går sterkt inn for at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for 
traumatologi. Det vil være den beste og mest effektive måten å sikre oppnåelse av nasjonale 
behov som er beskrevet under pkt 1. 
 
Vi vil imidlertid ikke tilrå at det etableres et senter etter den modellen som er beskrevet i 
søknaden fra OUS Ullevål. I stedet anbefaler vi at kompetansesenteret organiseres som et 
nettverk med representasjon fra de fire RHF, og at OUS er representert. Dette vil bedre sikre 
behovene til landet utenom sentrale østlandsområdet, og samtidig inkludere det tunge 
fagmiljøet som Ullevål representerer. 
 
Organiseringen av det nasjonale kompetansesenteret som et nettverk må utredes, og 
arbeidsgruppen går ikke mer inn på dette.  
 



5. Forhold til rapporten ”Traumesystem i Norge” 
Hvordan oppfatter utredningsgruppen sine anbefalinger sammenliknet med de oppgaver, det 
innhold og den avgrensing for en nasjonal kompetansetjeneste som er beskrevet i rapporten 
”Traumesystem i Norge” (2006), s. 65-66? 

Hvis det er klare ulikheter, er det ønskelig at det kommenteres. 

Utredningsgruppens anbefalinger er fullt ut i tråd med rapporten ”Traumesystem i Norge”: 
”På grunnlag av ulikhetene i Norge og at store utfordringer ligger utenom de store byene, 
anbefaler gruppen at et slikt kompetansesenter organiseres som et nettverk med 
representanter fra alle regionene og alle nivåer i traumebehandlingen.” (Rapportens pkt 
4.2.6.5, s. 65-66).   

 

6. Navn på kompetansetjeneste 
Gitt at utredningsgruppen anbefaler opprettelse av en nasjonal kompetansetjeneste er det 
ønskelig med forslag til et kort navn på tjenesten, der navnet er mest mulig dekkende i forhold 
til kommende oppgaver og drift. 

Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en setning 
som kort beskriver hva tjenesten skal omfatte. 

 
Utredningsgruppen foreslår at navnet blir ”Nasjonalt kompetansesenter for behandling av 
alvorlig skadde pasienter”. 
 

7. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-6 over.  
 
Traumesystemer forebygger unngåelige dødsfall og reduserer morbiditet etter alvorlige 
skader. 
 
En nasjonal implementering av traumesystem, slik foreslått av Røise et al., er nødvendig, og 
RHFene må nå initiere dette arbeidet for å oppfylle ”sørge for” ansvaret i traumatologi.  
 
Vi anbefaler at Nasjonale tjenester og RHFene begynner denne prosessen med 
organiseringen av en nasjonal kompetansetjeneste. Det viktigste steg videre er at det blir 
opprettet et nasjonalt kompetansesenter, ikke hvilken organisering dette skal få.  
 
Vi anbefaler likevel klart nettverksmodellen, som foreslått i rapporten ”Traumesystem i 
Norge”, fordi den er best egnet for å møte hele landets behov. 
      
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport fra utredningsgruppen på søknader om nasjonal kompetansetjeneste 
 
Nasjonalt kompetansesenter for personlighetspsykiatri 
Nasjonalt kompetansesenter for alderspsykiatri 
Nasjonalt kompetansesenter for psykiatri og utviklingshemming 
Nasjonalt kompetansesenter for klinisk psykofarmakologi 
 
 
Avgitt 14. september 2009 
 
 
 
 
Ved oppstart:  
Fire medlemmer fra hvert av de regionale helseforetakene: 
Andrzej Banach, Representant Helse Nord 
Ingvar Bjelland, Representant Helse Vest 
Ole A. Andreassen, Representant Helse Sør-Øst 
Karl Heinrik Melle, Representant Helse Midt 
 
 
 
 
Etter oppstart: 
To medlemmer: 
Steinar Lorentzen, Universitetsrepresentant 
Bjørn Hæhre, Brukerrepresentant 
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I. 7. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
Utredningsgruppens fire første oppnevnte medlemmer som representerer hvert av de 
fire helseforetakene, drøftet i et telefonmøte mandat, oppnevning og rolleforståelse.  
 
I forhold til kravet om nasjonal spredning vurderte arbeidsgruppen at dette ligger 
utenfor vårt mandat, og at vi vurderte hver søknad inn mot faglige kriterier og den 
kunnskap som gruppen i felleskap innehar per dato.  
 
Det er også innhentet synspunkt i eget fagmiljø rundt visse av problemstillingene som 
søknadene reiser. Overordnet tenkning rundt nasjonale tjenester i form av antall, 
faglig og geografisk spredning ligger utenfor det arbeidsgruppen kan ivareta, jf at det 
også finnes andre utredningsgrupper i forhold til andre søknader. Dette må 
bestemmes på et overordnet nivå. Slik sett anser vi oss som saksutredere iht. 
kriteriene som er satt for å kunne bli godkjent som en nasjonal kompetansetjeneste, 
samt de tilleggsspørsmålene som er reist rundt noen av de fire søkerne. Ut fra 
mandatet oppfatter utredningsgruppen at den endelige beslutningen ligger til 
Nasjonale tjenester eventuelt oppdragsgiver etter en høringsrunde, uavhengig av hva 
arbeidsgruppen konkluderer med. 
 
Det ene medlemmet av gruppen arbeider på det sykehuset i Helse Sør-Øst hvor tre 
av fire søknader har en tilknytning. Dette ville i utgangspunktet kunne bli sett på som 
en habilitetsinnsigelse, men slik arbeidsgruppen har definert hvordan arbeidet skal 
utføres og fordeles, jf også oppdragsbrevets rolleforståelse, anses dette ikke som et 
stort problem fra gruppen selv. Det ble avklart på forhånd at eventuelt divergerende 
synspunkt vedrørende de fire søknadene skulle bli gjenspeilet i evalueringen. I 
ettertid viste det seg at representantene for de fire helseforetakene har stort sett 
vurdert søknadene likt. 
 
Det er unison enighet i arbeidsgruppen om at de fagfolkene som skal arbeide ved en 
nasjonal kompetanseenhet, selv må drive behandling inn mot målgruppen de skal 
inneha kompetanse på. De må behandle pasienter selv for å opprettholde egen 
kompetanse samt metodeutprøvning. 
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II. Nasjonalt kompetansesenter for personlighetspsykiatri   

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor det aktuelle 
område 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

En nasjonal kompetansetjeneste er nødvendig ut fra at det er en stor pasientgruppe 
alle er enige i at finnes, men det finnes ingen ens måte å forstå lidelsene og hvordan 
de skal behandles.  
Det brukes mye ressurser på pasientgruppen uten at en vet sikkert om behandling 
virker eller ikke. Det er heller ingen klar oppgavefordeling mellom 
kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjenestetilbudet på DPS-nivå og sykehusnivå. 
Gjennom koordinering av forskning og kvalitetssikringsarbeid kan en nasjonal enhet 
bidra til å sikre en mer lik behandlingstilnærming i Norge.  
En annen forutsetning for at et nasjonalt senter skal ha autoritet, er at fagmiljøet ved 
senteret har respekt og kan virke samlende og ikke splittende innen fagområdet.  
Av formelle og reelle grunner skal man være varsom med å stille diagnosen 
personlighetsforstyrrelse før pasienten har fylt 18 år. Problematikken viser seg 
imidlertid vanligvis på et mye tidligere tidspunkt og mange av disse ungdommene er i 
kontakt med BUP og får da andre diagnoser som ADHD, atferdsforstyrrelse eller 
depresjon. Det vil være viktig at et nasjonalt kompetansesenter også engasjerer seg i 
denne grenselandproblematikken. 

 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Det ville ha vært ideelt om en hadde hatt en tre-fire-fem robuste senter rundt om i 
Norge som behandlet personlighetsforstyrrelser. Det ville kunne gitt utgangspunkt for 
et nettverkssamarbeid mellom stedene. Men det forutsetter likeverdige eller tilnærmet 
like sterke miljø med evne til å utveksle erfaringer og ha et felles språk. Per dato er 
ikke situasjonen slik, det arbeidsgruppen har oversikt over.  Dagens situasjon taler 
for at en bør samle dette til ett senter.  

 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Helt uavhengig av om en får et nasjonalt senter er dette en svært stor pasientgruppe 
som hvert enkelt helseforetak må ha prosedyrer for å behandle. Ved store 
pasientgrupper vil en kunne tenke seg at en skulle klare å behandle pasientgruppen 
innen hvert regionale helseforetak ved hjelp av sentrale veiledere. Som søker 
beskriver, er det på tross av at dette er en stor pasientgruppe, ingen ens forståelse 
av hvilken behandling de skal ha.  
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B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet) 

 
•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 

konkret bør utføres. 

Et nasjonalt senter kan sammen med sentrale helsemyndigheter og 
brukerorganisasjoner utarbeide informasjonsmateriell, brukerveiledere, nettsider o.l. 
Men den individuelle opplæring mot pasienter og pårørende bør skje lokalt, igjen 
begrunnet ut fra størrelsen på pasientgruppen.  
Personer i den lette delen av spekteret av personlighetsforstyrrelser kan ha nytte av 
informasjonsbrosjyrer, nettsider og lignende. Alt som kan øke egenmestring hos 
denne subpopulasjonen vil på sikt kunne redusere behandlingsbehov, som følge av 
at pasienter kan komme seg ut av selvforsterkende sirkler.  
 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Nei. Først og fremst vil en slik løsning ikke være kostnadseffektiv.  Det ville også 
være en fare for at ulike faglige ståsted kunne medføre sprikende anbefalinger og 
informasjon avhengig av hvor en bor. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
regionale helseforetak uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Nei, se over. 
 
C. Forskning, fag- og metodeutvikling.  
 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Vedrørende forskning kan ikke alle de små enhetene drive selvstendig forskning, og 
en nasjonal enhet vil kunne ivareta en koordinerings- og veiledningsfunksjon for de 
mindre miljøene. Et nasjonalt senter vil også lettere kunne samarbeide internasjonalt 
rundt forskning på denne pasientgruppen. 
 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

 

Se over. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Se over. 
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D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Ut fra det arbeidsgruppen kjenner til vedrørende ulik og/eller manglende kompetanse 
og manglende dokumentert effekt av behandling, er det innlysende at det er behov 
for dette og at dette best kan ivaretas av en nasjonal enhet.  
 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

En forutsetning for ens behandling er nasjonale retningslinjer for kvalitet på 
behandling, og at en ikke utarbeider regionale løsninger. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Se over. 
 

2. Søkers kompetanse 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold å utøve en nasjonal kompetansetjeneste? 

Søker fremstår som den enheten i landet som arbeider mest strukturert klinisk mot 
pasientgruppen, forsker på et høyt internasjonalt nivå, underviser og driver et godt 
nettverksarbeid inn mot de distriktspsykiatriske senter i Norge som har meldt seg inn 
i nettverket som søker organiserer. Ingen andre behandlingssentre for 
personlighetsforstyrrelser i Norge ivaretar en lignende funksjon eller bredde.  
Søker ser for seg rollen som nasjonal kompetansetjeneste som en forlengelse av den 
struktur som allerede er etablert i dag. Dette synes fornuftig, men kanskje ikke 
tilstrekkelig, da de utelater sentralsykehusfunksjoner i forhold til sine 
arbeidsoppgaver.  
 
Søknaden er lite utfyllende med hensyn til informasjon direkte til pasienter (1.B). Men 
inntrykket er at søker allerede er flink til å formidle overfor allmennheten uten at det 
er beskrevet i søknad.  
Søker informerer om at de arbeider med kvalitetsarbeid, men har ikke vedlagt dette i 
søknaden.  
 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet som 
helhet 
Det vises her til avsnitt I-2 i den innledende informasjon over. 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva en 
nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter som 
sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste innfor det område søknaden 
gjelder?  
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• Hvis svaret på en eller begge kulepunkter over helt eller delvis er nei, hva må da 
endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være i samsvar med HOD´s 
kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet som helhet? 

I all hovedsak er søknaden tilfredsstillende i forhold til de to første kulepunktene.  
Men: 
1.) Utredningsgruppen synes at en nasjonal enhet må veilede hele 
spesialisthelsetjenesten, ikke bare DPS. Om denne avgrensingen skyldes en 
ressurstenkning eller at de bare ser at de skal formalisere dagens organisering, må 
en nasjonal kompetanseenhet også omhandle sentrale sykehusfunksjoner. Tilbudet 
må omfatte hele populasjonen av personlighetsforstyrrelser, ikke bare den lettere 
delen som i dag får behandling i DPS. 
  
2.) Et nasjonalt senter må ivareta hele fagmiljøet som arbeider med 
personlighetsforstyrrelser, uavhengig av etiologisk forståelsesramme og metodikk.  
De bør forske på og koordinere ulike metodeutprøvninger mht behandling. 
 
3.) Tilbudet om deltagelse i nettverket må innbefatte alle, også enheter som i dag 
ikke er medlem av dagavdelingsnettverket.  
 
4.) Denne pasientgruppen er storforbrukere av helsetjenester, ikke bare psykiatri, 
men også i kommunehelsetjenesten, indremedisin og kirurgi. Den mest 
dysfunksjonelle populasjonen har ofte komorbide problem som habituell sjølskading, 
spiseforstyrrelser og skadelig bruk av rusmidler og medikament. En nasjonal 
kompetanseenhet bør veilede og delta i utarbeidelse av retningslinjer også for denne 
delen av populasjonen. 
 
5.) Senteret bør som søker skriver, ivareta hensynet til fornyet vurdering (second 
opinion), men det bør være klare kriterier for når senterets funksjon på dette området 
skal aktiveres. Det kan ikke være Pasientrettighetsloven § 2-3 som utløser denne 
funksjonen i en nasjonal kompetanseenhet, dette må i altoverveiende grad kunne 
løses innen RHF’et. Det må være stramme kriterier med hensyn som uenighet rundt 
diagnostikk, manglende behandlingseffekt, uventede bivirkninger av behandling osv. 
Senteret må også ha oversikt over andre fagmiljø rundt i landet som ville kunne 
ivareta retten til fornyet vurdering (second opinion) innen de ulike regionale 
helseforetak, slik at senteret kan ha en koordineringsfunksjon. Det kan virke som om 
søker setter av vel mye av fagressursene ved enheten til denne funksjonen. 
 

4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, innholdet i søknaden, og 
de spørsmål som nedenfor er omtalt under punkt 6 i mandatet: 

• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste innfor det aktuelle område? 

Ja. 

• Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 

Stor pasientgruppe med sprikende og til dels udokumentert behandlingstilbud. 
Etablering vil være en kvalitetshevning for den enkelte bruker og gi mer effektiv 
behandling for gruppen som helhet, noe som vil være kostnadseffektivt på sikt. 
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5. Navn på kompetansetjeneste 
 
Søker sitt forslag til navn støttes. 
 

6. Supplerende spørsmål 
B. Ang. søknad tilknyttet personlighetspsykiatri: 
I søknaden (punkt 2) oppgis meget høye tall for prevalens i befolkningen. Samtidig beskrives 
en stor kunnskapsmangel nasjonalt i forhold til disse svært vanlige tilstander. Innenfor andre 
sykdomsgrupper er dette en uvanlig situasjon, og det er derfor ønskelig at utredningsgruppen 
avklarer årsakene og svarer på de tre kulepunkter nedenfor.  

• Er det enighet om de oppgitte tall for prevalens av personlighetsforstyrrelser (ca. 
12 %)? 

Arbeidsgruppen ser ikke på en detaljert diskusjon rundt totalanslaget over tilstander 
som fyller kriteriene for personlighetsforstyrrelser og varig personlighetsendring som 
viktig. I forhold til å vurdere behovet for en nasjonal kompetanseenhet kan dette fort 
bli en ufruktbar diskusjon. Det er åpenbart at uavhengig av anslag over forekomst 
skal ikke alle ha spesialisert behandling.  Sprik i anslag om forekomst bygger under 
behovet for en nasjonal enhet som vil måtte ha som en av oppgavene å avgrense 
hvem som skal ha krav på spesialisert behandling avhengig av symptom, atferd og 
funksjonsfall.  
 

• Er det enighet om beskrivelse av kunnskapsnivå nasjonalt innefor fagområdet 
personlighetspsykiatri? 

Arbeidsgruppen ser heller ikke på det å diskutere kunnskaps- og kompetansenivået 
innenfor fagområdet som en fruktbar diskusjon. Det finnes mye, men spredt 
kunnskap. Der er også uenighet rundt behandlingstilnærming lokalt i 
helseforetakene. Denne uenigheten bygger ofte mer på ulikt ideologisk utgangspunkt 
for forståelsen av lidelsene enn mangel på kunnskap. Av den grunn er det nødvendig 
med en nasjonal kompetansetjeneste som kan utvikle, samle og gi viktige 
overordnede føringer for å sikre best og mest mulig lik behandling i hele Norge.  
    

• Er det grunnleggende enighet nasjonalt i forhold diagnostiske kriterier og 
behandlingsmetoder i forhold til de største grupper med personlighetsforstyrrelser? 
Hvis nei, beskriv kort denne uenighet. 

I Norge er ICD-10 grunnlaget for diagnostikk av alle lidelser som er 
behandlingstrengende. I Norge, som internasjonalt, er imidlertid 
personlighetsforstyrrelsesbegrepet omdiskutert, men så lenge dette er en del av ICD-
10, må dette diagnosesystemet være utgangspunktet med de begrensinger det 
innebærer bl.a. i forhold til manglende årsaksforklaringer. Tradisjonelt har 
behandlingen av personlighetsforstyrrelser vært mer ideologisk forankret enn for 
andre psykiske lidelser, og av den grunn lite evidensbasert. En Nasjonal tjeneste må 
ivareta ulike forståelsesrammer. Hovedfokus må først være å forske på og 
identifisere behandling som er mest virkningsfull og kostnadseffektiv uavhengig av 
denne uenigheten. Senteret skal fremme evidensbasert behandling uavhengig av 
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teoretisk ståsted, samt veilede sentrale helsemyndigheter om hva 
kommunehelsetjenesten skal ha ansvar for, og hva spesialisthelsetjenesten skal ha 
ansvar for. En av oppgavene til et nasjonalt senter må være å bygge bro og 
samordne behandling av personlighetsforstyrrelser i Norge. Senteret skal fremme 
”best practice”, arbeide med retningslinjer og anbefale hovedbehandlingstyper i 
Norge i forhold til symptombildet og tilleggsproblematikk, ikke bare representere en 
enkelt form for tilnærming.  
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III. Nasjonalt kompetansesenter for alderspsykiatri    

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor det aktuelle 
område 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Det er i dag et stort behov for en nasjonal kompetanseenhet. Dette behovet vil 
sannsynligvis øke. Alderspsykiatri er et forholdsvis nytt fagfelt med avdelinger på 
sentralsykehusnivå. Fagmiljøene som driver alderpsykiatriske avdelinger i dag er 
små og sårbare. Det er begrenset fagkunnskap og interesse for fagfeltet på DPS nivå 
og i primærhelsetjenesten, ikke minst blant tilsynsleger ved sykehjem. 
Alderspsykiatriske pasienter har ofte sammensatt symptomatologi i skjæringspunktet 
mellom psykiatri, nevrologi og geriatri. 
Det er et stort behov for at det drives opplæring, utvikling av faglige retningslinjer for 
behandling, samt retningslinjer for oppgavefordeling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Modellen for en nasjonal enhet kan videreutvikles etter en 
liknende modell som søker har utviklet gjennom de siste 12 år som nasjonalt senter 
for Aldersdemens. Dette er beskrevet av søkeren under pkt.1 og 4. 

 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Nei, fordi de fleste fagmiljøene i dag fortsatt er for små og sårbare, og har vist seg å 
være avhengig av kompetansen til det eksisterende kompetansesenteret. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Nei, av samme grunn som ovenfor. 
 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Ja, det er behov, fordi psykiske lidelser hos eldre er betydelig underdiagnostisert. 
Psykiske sykdommer er hos de eldre er fortsatt ofte forbundet med skam eller blir 
oppfattet som en naturlig del av en aldringsprosess.  
Nasjonalt kompetanseseter kan bidra til å øke kunnskapen om psykiske lidelser hos 
eldre blant pasienter og deres pårørende ved utarbeidelse av opplysningsmateriell 
(brosjyrer, nettsider m.m.). 
Derfor må kompetansesenteret arbeide med å formidle informasjon til pårørende og 
nærmiljøet slik at man øker kunnskapen om disse lidelsene og hvordan de kan 
effektivt behandles.  
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• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Nei. Det er begrenset kompetanse innenfor alderspsykiatri på DPS nivå og i 
primærhelsetjeneste, slik at det er vanskelig med informasjonsarbeid basert på 
regionale resurser. Det er begrensede ressurser ved alderspsykiatriske avdelinger, 
som jobber først og fremst med diagnostikk og behandling av enkelte pasienter og 
mindre mot pasientgrupper og pårørende. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Nei, se over.  
 
 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

 
•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 

konkret bør utføres. 

Det er et behov som følge av at små fagmiljøer i alderspsykiatriske avdelinger har 
begrensede muligheter til forskning, ofte lite egen forskningserfaring, og begrenset 
tilgang til veiledere. Det er allerede startet opp arbeidet med oppbygging av 
alderpsykiatrisk forskningsnettverk hvor Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og 
Helse er pådriver. 
 
Denne forskningsaktiviteten må samkjøres med andre nasjonale tiltak mot samme 
populasjon.  

 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Nei, se over.  
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

 
Nei se over.  
 
 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Det vil være behov for nasjonale standardiserte utredningsprosedyrer, 
retningslinjer for behandling og tverrfaglig oppfølging. I tillegg bør samhandling 
med primærhelsetjenesten kvalitetssikres. Dette gjøres best ved en nasjonal 
tjeneste. 



 12

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Nei, se over. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Nei, se over. 
 

2. Søkers kompetanse 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold å utøve en nasjonal kompetansetjeneste? 

Søkeren har skaffet seg en høy, tverrfaglig kompetanse i alderspsykiatri i løpet av 
over 10-års drift av kompetansesenter for Aldersdemens og Kompetansesenter for 
Aldring og helse, innen forskning, veiledning, informasjon og opplysningsvirksomhet. 
Dette er allerede utfyllende beskrevet av søkeren under pkt. 9, og utredningsgruppen 
er enig i dette. 
 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet som 
helhet 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva en 
nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

Ja. 
 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter som 
sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste innfor det område søknaden 
gjelder? 

Ja. 
 

4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, innholdet i søknaden, og 
de spørsmål som nedenfor er omtalt under punkt 6 i mandatet: 

• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste innfor det aktuelle område? 

Ja. 
 

• Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 

1) Det er behov for kompetansespredning både i spesialist- og primærhelsetjenesten. 
Det er i dag et udekket behov. Det finnes mulighet for effektiv dokumentert 
behandling av psykiske lidelser hos eldre, men fagfolk mangler kunnskap om denne. 
Det samme gjelder målgruppene pårørende og allmennheten.  
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2) Det er behov for en pådriver/koordinator av forskning på dette feltet i Norge. 
3) Det er et behov for utvikling av nasjonale retningslinjer for behandling og 
kvalitetssikring.  

 

5. Navn på kompetansetjeneste 
 
Søker sitt forslag til navn støttes. 

 

6. Supplerende spørsmål 
Ingen. 
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IV. Nasjonalt kompetansesenter for psykiatri og utviklingshemming 

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor det aktuelle 
område 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Nasjonalt er det behov for de tjenestene som en nasjonal kompetansetjeneste kan 
tilby i forhold til å behandle psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming og 
beslektede lidelser. Søker beskriver problemformuleringen godt i sin søknad. Men 
per dato er det en utpreget mangel på fagfolk som kunne ha nyttiggjort seg denne 
kompetansen om den hadde vært tilgjengelig. Det vises til rapporten fra Nasjonalt 
kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) fra 2008 vedrørende hva som finnes 
av kompetanse og tilbud i Norge. 
 
Når det gjelder tjenester rettet mot helsepersonell, finnes det en rekke bra tiltak innen 
opplæring rundt behandling av psykiske lidelser hos utviklingshemmede som er tiltak 
som bør utføres. Men måten tjenestene er organisert på vanskeliggjør 
kompetanseoverføring. Ett av problemene er at det finnes liten kompetanse i psykisk 
helsevern rundt psykisk utviklingshemming, samtidig som fagfolkene som står for den 
daglige tjenesteytingen overfor psykisk utviklingshemmede i kommunene, i stor grad 
mangler psykiatrisk kompetanse. I tillegg er ambulante tjenester overfor denne 
pasientgruppen lite utviklet innen psykisk helsevern. Mange fastleger mangler i stor 
grad kunnskap om hvordan behandle utviklingshemmede med psykiske lidelser. 
Mange er dessuten lite interessert i denne gruppen pasienter.    
 
Mangelen på et noenlunde ensartet organisert tilbud for diagnostikk og behandling 
for denne pasientgruppen lokalt og regionalt, taler imot å etablere en nasjonal 
kompetansetjeneste nå. Tilbudet må være bedre bygget opp, og være mer ensartet 
organisert, før et nasjonalt kompetansesenter for opplæring av helse- og annet 
fagpersonell vil bli nyttig. 
 
 

• Om de behov som beskrives, bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Det finnes i dag ett kompetansenettverk gjennom NAKU. Per dato vurderes det som 
om dette nettverket vil kunne stå for organisering og samordning av opplæring for 
helsepersonell innen psykisk helsevern og ansatte rundt pasientene i kommunene. 
Utredningsgruppen er usikker på NAKU sin kompetanse rundt diagnostisering og 
behandling av psykiske lidelser ved utviklingshemming. Gjennom samarbeid med for 
eksempel søker og andre med kompetanse på fagområdet innen psykisk helsevern 
vil NAKU kunne integrere kunnskap fra kommunalt nivå og 
spesialisthelsetjenestenivå, jf den manglende gjensidige kunnskapen innen fagfeltet.  
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• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Lokale nettverk innen de enkelte regionale foretakene som igjen samarbeider med 
NAKU kan på samme måte ivareta dette behovet. 
 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Aktiviteten som foregår i søkerens institusjon er et foregangseksempel på hva man 
kan yte av tjenester. Men det anses ikke at det i dag er behov for en spesifikk 
nasjonal kompetansetjeneste for psykiske lidelser for utviklingshemmede, slik det er 
beskrevet i søknaden. Dette bør samkjøres med eksisterende nasjonale tiltak for 
utviklingshemmede, jf pkt 1A.  

 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

NAKU bør kunne ivareta denne funksjonen. Det er i regi av NAKU etablert et 
nasjonalt fagnettverk og en kunnskapsbank, som må ta inn psykiatriske 
problemstillinger, jf pkt 1A.  

 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Det er for lite ressurser i de enkelte helseforetak på dette feltet. Derfor er det viktig 
med nasjonale formaliserte samarbeid, og det anses at NAKU kan ivareta denne 
funksjonen i samarbeid med enheter med kompetanse på psykiske lidelser med 
utviklingshemming, jf pkt 1A.  
 
 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Det er et stort behov for fag- og metodeutvikling på dette feltet, da kunnskapsnivået 
er lavt. Det foregår forskning, fag- og metodeutvikling enkelte steder i landet, men det 
er et lite fagmiljø med samlet sett få personer i Norge. Det som konkret bør utføres er 
samordning av ressurser, koordinering av forskningsprosjekter, utvikling av nasjonale 
retningslinjer og metoder, samt koordinering av de forskjellige fagmiljø og kunnskaps- 
og kompetanseflyt.  

 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF. 

Det anses at de behov som er beskrevet bedre kan dekkes i regi av NAKU, hvor det 
er etablert et forskernettverk. De miljøene som eventuelt ikke er en del av dette 
nasjonale nettverket, bør bli med her. Det hadde vært naturlig at dette nettverket ble 
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videreutviklet i samarbeid med NAKU slik at forskning ikke blir løsrevet fra annen 
nettverksbygging. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Se over.  
 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Det er et stort behov for nasjonale tjenester innen kvalitetskontroll og –utvikling, da 
det er stor variasjon og stedvis dårlig kvalitet. Men når vi legger til grunn samme 
vurdering som de forestående punktene A, B og C, anses det ikke å være behov for 
et nasjonalt kompetansesenter. 
 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Det legges til grunn samme vurdering som de forestående punktene A, B og C. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Det legges til grunn samme vurdering som de forestående punktene A, B og C. 

 

2. Søkers kompetanse 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold å utøve en nasjonal kompetansetjeneste? 

Søker er et foregangsmiljø, og det er prisverdig at det satses så mye på denne 
pasientgruppen i institusjonen, og at man har kommet i gang med forskning og 
utviklingsarbeid. Men det vurderes at det beskrevne miljøet er noe lite og med noe 
begrenset faglig og vitenskapelig kapasitet til å utøve en nasjonal 
kompetansetjeneste. 
 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet som 
helhet 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva en 
nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

Den største delen av denne gruppa trenger strukturert nettverksjobbing inn mot hjem, 
skole, arbeid, kommunal bolig, en arbeidsmetode som habiliteringstjenestene 
mestrer, men som det ikke er samme tradisjon for innen psykisk helsevern.  
 
Habiliteringstjenestenes rolle er ofte verken avklart eller innarbeidet i forhold til det 
øvrige psykiske helsevern. Den ulike organiseringen som ble valgt i ulike fylker under 
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avviklingen av Helsevern for Psykisk uviklingshemmede (HVPU), gjør at det ikke 
finnes ensartede strukturer rundt psykiatrisk behandling til denne gruppen, noe som 
vanskeliggjør ideen om en nasjonal kompetansetjeneste slik den er beskrevet i 
søknaden.  
 
Mangelen av et noenlunde ensartet organisert tilbud for diagnostikk og behandling 
for denne pasientgruppen lokalt og regionalt, taler imot å etablere en nasjonal 
kompetansetjeneste nå. Først når et mer ensartet tilbud er bygget opp, vil det gi 
mening å etablere et nasjonalt kompetansesenter for opplæring av helse- og annet 
fagpersonell. I en slik vurdering må også rollen til det nettverket som allerede finnes i 
form av NAKU avklares.  
 
Som følge av at tjenestene i de ulike helseforetakene innen samme region, og 
mellom regionene er så heterogent utviklet, er hovedvurderingen at det i dag er 
vanskelig å nyttiggjøre seg tjenestene fra et nasjonalt kompetansesenter.  
 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter som 
sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste innfor det område søknaden 
gjelder? 

Nei, det vises til punktene 1. A til C. og at behovet i dag bedre kan dekkes gjennom 
samkjøring av nettverk som finnes i dag. Ved en utbygging og homogenisering av 
tjenestetilbudet kan spørsmålet reises på nytt. 
 
 

• Hvis svaret på en eller begge kulepunkter over helt eller delvis er nei, hva må da 
endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være i samsvar med HOD´s 
kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet som helhet? 

Fagmiljøet bør være større og mer robust, men det er det manglende og heterogene 
tjenestetilbudet i de enkelte helseforetak som er hovedproblemet. 
 

4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, innholdet i søknaden, og 
de spørsmål som nedenfor er omtalt under punkt 6 i mandatet: 

• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste innfor det aktuelle område? 
Nei. 

 

• Hvis nei, hvordan bør da samarbeidet mellom de fire RHF innenfor det aktuelle 
fagområde organiseres? Gi ved behov supplerende informasjon under punkt 7. 

De ulike nettverk som allerede er etablert i regi av NAKU bør videreutvikles til å 
opparbeide kompetanse innen utviklingshemming og komorbid psykisk lidelse, gjerne 
basert på søkermiljøet. Det bør i tillegg utarbeides sentrale retningslinjer for hvordan 
helseforetakene bør organisere helsetilbudet for personer med utviklingshemming og 
komorbid psykisk lidelse.  
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5. Navn på kompetansetjeneste 

Arbeidsgruppen har ikke noe forslag. 

 

6. Supplerende spørsmål 
A. Ang. Søknad tilknyttet psykiatri og utviklingshemning:  
Det er allerede opprettet et nasjonalt kompetansenettverk (NAKU) som faglig delvis vil 
overlappe med en nasjonal kompetansetjeneste.  

• Hvordan påvirker det gruppens oppfatning i forhold til behov og oppgaver for et en 
eventuell nasjonalt kompetansetjeneste? 

NAKU bør kunne ivareta koordineringen av de aktuelle kompetansebehov som er 
beskrevet i søknaden, for utfyllende begrunnelse se punktene 1. A til C. 
 

• Hvordan vil opprettelse av en nasjonal kompetansetjeneste påvirke behovet for 
fremtidig drift av NAKU? 

Det er det for tidlig å si. NAKU ville uansett ha en rolle. Enhetene ville måtte ha tett 
samarbeid, da det ville være viktig at det ikke oppsto to parallelle og uavhengige 
nasjonale tjenester. Dette er spesielt viktig på dette fagfeltet, hvor det er stor mangel 
på fagfolk, og et lite og sårbart miljø. Det er derfor vi foreslår å samordne opplegget 
til søker med eksisterende nasjonale kompetansenettverk (NAKU), for å styrke 
fagfeltet i Norge.  
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V. Nasjonalt kompetansesenter for klinisk psykofarmakologi 

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor det aktuelle 
område 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Psykofarmakologi er et viktig fagfelt, og sentralt for psykiatrifaget. De aller fleste 
psykiatriske pasienter mottar medikamentell behandling. Det finnes en rekke forhold 
som er av betydning innen psykofarmakologi, slik som klinisk farmakologi, 
bivirkninger, farmasirelaterte forhold som legemiddel-omsetning og -interaksjoner, og 
ikke minst medikamentell etterlevelse.  
Det anses ikke å være behov for et spesifikt kompetansesenter i psykofarmakologi 
som har utgangspunkt i ett avdelingsmiljø. Det er begrenset hva et slikt miljø kan 
bidra med, da man ikke har noen praktisk erfaring med pasienter. I tillegg til en 
bredere faglig bredde som bakgrunn for informasjon og veileding, bør slike 
kompetansetiltak samkjøres med andre eksisterende ordninger, slik som RELIS etc. 
som allerede driver veiledning og informasjonsvirksomhet. Man burde heller vurdere 
å opparbeide tyngre psykiatrikompetanse i de eksisterende system.  
 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Psykofarmakologiske tjenester utføres i dag på de fleste universitetssykehus, og det 
er flere meget kompetente miljøer i Tromsø, Trondheim, Bergen, og andre steder i 
Oslo. Disse miljøene driver også med undervisning og veiledning. Vi vurderer at de 
behov som er beskrevet, kan dekkes bedre gjennom samkjøring av tiltak mot 
helsearbeidere gjennom de eksisterende laboratorier og farmakologiske avdelinger. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Det finnes eksisterende høykompetente og store fagmiljø tilknyttet 
psykofarmakologiske laboratorier i alle regioner av landet. Det anses derfor at 
behovet kan dekkes ved at de eksisterende laboratorier driver målrettet aktivitet 
innad i hvert enkelt av de fire RHF uten noe formalisert nasjonalt senter.  
 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Det anses ikke å være særlig behov for informasjon til psykiatriske pasienter direkte 
fra klinisk farmakologiske miljøer. Det vil være viktigere at dette gjøres fra kliniske 
fagmiljøer som er vant til pasientkontakt og har kompetanse i bredden av 
tilnærminger.  
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• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Nei, om det er behov, bør heller samarbeide tverrfaglig innad i regionene i et 
samarbeid mellom de kliniske og psykofarmakologiske miljøer. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Om det er behov, er det vår oppfatning at behovene overfor pasienter dekkes best 
gjennom lokale regionale tiltak.  Gjennom samordning av informasjonsvirksomhet og 
utarbeidelse av informasjonsmateriell, for eksempel med legemiddelverket, RELIS og 
andre etablerte ordninger, kan en sikre ens informasjon på landsbasis.  
 
 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Det finnes i dag en rekke forskningsmiljø innen psykofarmakologifeltet, og det finnes 
en rekke andre finansieringsformer for denne type forskning. Det er vår oppfatning at 
forskningsutviklingen på feltet best ivaretas gjennom allerede eksisterende ordninger 
(utlysninger, søknadsprosedyrer og evalueringer) slik som for eksempel Norges 
Forskningsråd eller RHF. 
 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Om det ikke allerede finnes, kan det være et behov for samkjøring av forskningen 
mellom de forskjellige avdelingsmiljøene, da et slikt samarbeid vil gi store fordeler 
gjennom å slå sammen pasientdata og resultater fra flere miljøer.  Det kan også bidra 
til metodeutvikling og fagutvikling.  
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Ja, det anses å være like bra muligheter for forsknings- og fagutvikling gjennom 
regionale aktiviteter. Denne typen forskning er overførbar til kliniske praksis 
uavhengig av organisering av tjenesten ellers. 
 
 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

Det kan være behov for samkjøring av kvalitetssikring på dette feltet. Det vil være 
nyttig med felles prøvetakingsrutiner, rekvisisjonsblanketter, ens form på prøvesvar til 
rekvirerende lege, samt rutiner for samkjøring av analysekvalitet, slik at den 
farmakologiske rådgivningen fremstår som ensartet.  
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• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

Det finnes i dag ulike systemer for klinisk farmakologiske avdelinger, slik som 
eksisterende akkrediteringssystem, ISO-sertifisering m.m. Det er i dag utarbeidet et 
system for sammenlignende laboratorieprøvninger i internasjonal regi som 
avdelingene i dag er en del av. Det er også arbeidet med en samordning av 
referanseområder mellom de ulike avdelingene i Norge. Per i dag foreligger det ingen 
nasjonal eller internasjonal konsensus eller kvalitetskontroll når det gjelder 
fortolkninger av prøvesvarene og de råd som gis til de kliniske fagmiljøene etter 
analysesvarene foreligger. Dette er en vesentlig kilde til forskjell som vil kunne 
utbedres gjennom en nasjonal konsensus mellom de farmakologiske avdelingene 
som gir dette tilbudet i Norge. 
 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Det er vanskelig å utføre kvalitetssikring innen regionene, da det er ett eller få 
laboratorier innen hver helseregion. Når det gjelder kvalitetskontroll av prøvesvar og 
informasjonsprosedyrer, gjøres dette like bra i hver region. Som nevnt finnes det 
internasjonale akkrediteringssystemer og internasjonalt samarbeid allerede i dag 
rundt kvalitetssikring av analysene. 
 

2. Søkers kompetanse 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold å utøve en nasjonal kompetansetjeneste? 

Søker oppfattes som kompetent på dette fagfeltet, og er ett ledende miljø innen 
forskning og fagutvikling på dette feltet i Norge. Søker har også kompetanse innen 
oppbygging av organisasjon, informasjonsarbeid og veiledning. Men det finnes også 
andre miljøer i Norge med tilsvarende kompetanse. Se pkt. 1A.  

 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet som 
helhet 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva en 
nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

Nei, da vi mener drift kan løses bedre regionalt, og det er i dag ikke nok merverdi 
gjennom sentralisering til ett nasjonalt kompetansesenter. 
  

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter som 
sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste innfor det område søknaden 
gjelder? 

Nei, det er flere RHF som mener at det ikke er nødvendig med et nasjonalt senter på 
dette feltet, da det finnes nok kompetanse og ressurser lokalt.  
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• Hvis svaret på en eller begge kulepunkter over helt eller delvis er nei, hva må da 
endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være i samsvar med HOD´s 
kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet som helhet? 

Ikke relevant.  
 
 

4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste innfor det aktuelle område? 

Nei.  
 

• Hvis nei, hvordan bør da samarbeidet mellom de fire RHF innenfor det aktuelle 
fagområde organiseres? Gi ved behov supplerende informasjon under punkt 7. 

Samkjøre kvalitetssikring av laboratorietjenestene, samkjøre informasjon og 
veiledning med RELIS. Sentrale helsemyndigheter må også konferere med 
kompetente fagmiljø avgjøre nytteverdien av dagens prøvetakingspraksis.  
 

5. Navn på kompetansetjeneste 

Arbeidsgruppen har ikke noe forslag. 
 

6. Supplerende spørsmål 
Vedr. II. Mandat, kulepunkt 2 ligger det spørsmål om laboratorietjenester av denne 
type skal sentraliseres.   

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det kan være for mange laboratorier på dette 
feltet i dag, men å sentralisere dette til kun en avdeling anses lite hensiktsmessig. 
Før en slik beslutning tas, bør nytten av utstrakt serumspeilbestemmelse, genotyping 
etc. kartlegges. Det finnes i dag forskjellig meninger om nytteverdien av 
psykofarmakologiske tjenester, også innen de ulike fagmiljø.  
Etter en gjennomgang av behov og nytteverdi, hadde det vært naturlig at denne type 
tjenester kunne legges ut på anbud i forhold til en kravspesifikasjon, men ikke i den 
form som denne søknadsprosessen har.  
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Rapport fra utredningsgruppen rus og dobbeltdiagnoser 
Besvarelsen er delt slik at pkt 1-5 først er besvart for hver av de to søknadene, 
deretter pkt 6-9 for begge. 

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innen 
legemiddelassistert rehabilitering 
Punktene A-D nedenfor oppsummerer og konkretiserer de viktigste aktuelle eller 
mulige oppgaver knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste i henhold til de kriterier 
HOD har gitt. 
 
 A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, 
individuell veiledning/rådgiving) 

Vurdering: 
•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i 

så fall konkret bør utføres. 

Det er uten tvil fortsatt behov for en nasjonal kompetansetjeneste for 
legemiddelassistert rehabilitering. Kunnskapen om dette feltet er for dårlig i 
store deler av tjenesteapparatet, i kommunenes ulike virksomheter, som blant 
allmennleger, hjemmebaserte tjenester og sosialkontor, og i 
spesialisthelsetjenesten, ikke minst i TSB og i psykiatrien. Dette fører igjen til 
at de som er i LAR får for dårlig kvalitet på sin behandling og oppfølging og 
også at noen søkes til LAR som ikke fyller kriteriene for det, og omvendt. 
Fokuset på legemiddeldelen av LAR er stort, og de øvrige tiltakene har for lite 
fokus i tjenesteapparatet, dette kan for en stor del handle om manglende 
kompetanse. Det bør etableres systematisert veiledning innen dette feltet. 
Kunnskapen er så liten, at en ikke kan forvente at dette omfattes av 
veiledningsplikten, og det bør derfor organiseres veiledning og 
kompetansehevende nettverk på regionalt plan. Dette har imidlertid vist seg 
vanskelig å få etablert, og bør derfor søkes løst regionsovergripende. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF.  

Gruppen kan ikke se at dette kan løses på en bedre måte enn ved å ha et 
nasjonalt kompetansesenter. 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Pasientgruppen er så liten, kunnskapene så mangelfulle og holdningene ofte 
av en slik art at en vanskelig kan tenke seg at dette kan endres uten ved en 
nasjonal overbygning. 

  
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, 
og deres pårørende (hele landet) 

 Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
 nettside), individuell veiledning/rådgiving. 

 

sler
Tekstboks
GRUPPE 60



  2

Vurdering: 
  

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i 
så fall konkret bør utføres. 
Utvikling av brukerskoler og annen form for utdanning av brukere og 
pårørende og undervisningsmateriell og selvhjelpsmateriell til dette, krever en 
kompetanse som ikke finnes i de fire helseregionene. Det er derfor nødvendig 
at dette skjer sentralt i et nasjonalt senter. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF.  
De fire regionene har i dag egne LAR-sentre. Dagens situasjon viser at dette 
ikke er tilstrekkelig. Pasienter i LAR får til dels svært ulik vurdering, 
behandling og oppfølging, avhengig av hvor de bor i landet. Praksis endres 
ikke gjennom nye  forskrifter og retningslinjer, men gjennom implementering 
av disse.  Det er derfor viktig at det etableres et kompetansesenter for om 
mulig å gi pasienter et ens tilbud uansett bossted.. 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  
Arbeidsgruppen kan ikke se det, da kunnskapen og kapasiteten er for svak. Å 
utvikle dette krever langt mer enn å stå for løpende drift av en tjeneste. 

 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

Vurdering: 
•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i 

så fall konkret bør utføres. 

Å drive forskning, fag- og metodeutvikling innen dette feltet krever kompetanse 
og ressurser langt utover det som kan forventes av det enkelte LAR-senteret. 
Det er få forskningsmiljøer i landet som har kunnskap nok til dette, og det kan 
ikke forventes at dette dekkes på regionsnivå. Forskning her ligger på et høyt 
nivå og krever tilgang til et svært kvalifisert og sammensatt fagmiljø. 

Mennesker med ruslidelser er ofte ekskludert fra ulike studier og det drives lite 
avhengighetsforskning i Norge. Det er imidlertid stort behov for mer kunnskap 
innen dette feltet, og fokus på forskning, fag- og metodeutvikling er svært 
viktig.  

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF.  

Det er ikke realistisk å bygge opp slike tunge fagmiljøer i alle regionene, den 
eneste realistiske måten å f på dette til på, er ved å etablere et nasjonalt senter 
for dette, slik at det også kan gi føringer og veiledning ift forskning, fag- og 
metodeutvikling som skjer andre steder i landet.. 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Feltet er så lite og forskningsinnsatsen så sparsom, at det ikke lar seg 
gjennomføre. 
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D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

Vurdering: 
• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i 

så fall konkret bør utføres. 

Det er store ulikheter når det gjelder praksis innen dette feltet, og ikke all 
praksis er tilstrekkelig faglig fundert. Kvalitetssystemer er derfor nødvendig. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF.  

Arbeidsgruppen kan ikke se bedre måter å organisere dette viktige arbeidet 
på. 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

• I Helseregion Vest  er det under utvikling et kvalitetsregister for 
rusbehandling. Det miljøet som har ansvar for utvikling og implementering av 
dette kvalitetsregisteret, Korfor, bør på et seinere tidspunkt vurderes som 
utgangspunkt for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for 
kvalitetsarbeid i rusfeltet.  

2. Søkers kompetanse 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold til å utøve en nasjonal 
kompetansetjeneste? 

Det er ønskelig at vurderingen begrunnes ut fra oppgavene skissert under punktene A-
D i mandatets punkt 1 over, og om fagmiljøet er tilstrekkelig robust til å kunne sikre 
en stabil og bærekraftig drift. 

Søker er det største, eldste og mest kompetente av de aktuelle kliniske miljøene i 
Norge, og peker seg ut som det naturlige tjenestestedet å legge et kompetansesenter. 
Søker har siden innføring av behandlingen i Norge vært et Nasjonalt 
kompetansesenter  for LAR. Det er knyttet nær opp til en stor klinisk virksomhet, og 
det drives stor forskningsaktivitet på internasjonalt nivå av fagfolk fra ulike 
yrkesgrupper. 
Søker er ubetinget kompetent i forhold til alle kriterier i mandatet og er stort og 
robust nok til å fylle en slik oppgave. 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i 
landet som helhet 
Det vises her til avsnitt I-2 i den innledende informasjon over. 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva 
en nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

Ja. 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter 
som sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste innenfor det 
aktuelle fagområde? 

Ja. 
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• Hvis svaret på en eller begge kulepunkter over helt eller delvis er nei, hva må 
da endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være i samsvar 
med HOD´s kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet som helhet? 

 

4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, og innholdet i 
søknaden: 

• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste? 

Ja. 

• Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 

Kunnskapen er gjennomgående for lav i kommuner og helseforetak på dette 
feltet, og brukere og pårørende får svært varierte tilbud. Det er behov for 
forskning og fagutvikling av et omfang og på et nivå som ikke lar seg dekke på 
annen måte. 

• Hvis nei, hvordan bør da samarbeidet mellom de fire RHF innenfor det 
aktuelle fagområde organiseres? Gi ved behov supplerende informasjon under 
punkt 9. 

 

5. Navn på kompetansetjeneste 
Gitt at utredningsgruppen anbefaler opprettelse av en nasjonal kompetansetjeneste er 
det ønskelig med forslag til et kort navn på tjenesten, der navnet er mest mulig 
dekkende i forhold til kommende oppgaver og drift. 

Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en 
setning som kort beskriver hva tjenesten skal omfatte. 

Gruppen har ikke forslag til navn utover ”Nasjonalt kompetansesenter for 
legemiddelassistert rehabilitering”.
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1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innen 
dobbeltdiagnose 
Punktene A-D nedenfor oppsummerer og konkretiserer de viktigste aktuelle eller 
mulige oppgaver knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste i henhold til de kriterier 
HOD har gitt. Vurder for hver av disse punkter A-D: 
 
 A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, 
individuell veiledning/rådgiving) 

Vurdering: 
•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i 

så fall konkret bør utføres. 

Etter 10 år med Opptrappingsplan for psykisk helse, der dobbeltdiagnose ble 
sterkt fokusert, har det i klinisk praksis skjedd relativt lite for denne gruppen. 
Det er fremdeles de som i store deler av landet faller utenom systemene. Dette 
kan i stor grad skyldes manglende kompetanse, veiledning, forskning og 
fagutvikling for øvrig. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF.  

Østnorsk Kompetansesenter ØKS/Korus Øst og RKDD (søker) har utrettet 
mye innen dette feltet, og det er all grunn til å tro at det ikke vil hjelpe å dele 
denne innsatsen opp i regionale tiltak. 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Opptrappingsperioden har ikke vist at de regionale helseforetakene ønsker 
eller er i stand til å dekke denne oppgaven tilfredsstillende. 

  
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, 
og deres pårørende (hele landet) 

 Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
 nettside), individuell veiledning/rådgiving. 

Vurdering: 
•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i 

så fall konkret bør utføres. 

Kompetansen innen dette feltet er så vidt spredt, at det er viktig ikke å 
fragmentere den, snarere samle den under et nasjonalt senter. ØKS har 
utviklet en nasjonal overbygging som snarere bør videreutvikles enn 
fragmenteres for å oppnå bedre tjeneste til mennesker med dobbeltdiagnose. 
Det er her satset blant annet både på familiearbeid, informasjonsspredning og 
læremateriell. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF.  

En slik funksjon må bygges på eksisterende fagmiljøer, og dette finnes ikke i 
tilstrekkelig grad i de fire regionene. Det er viktig å integrere denne 
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virksomheten. Å arbeide ut fra en nasjonal overbygning ut mot de spredte 
tjenestestedene synes å være en god modell. 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Arbeidsgruppen mener dette ikke er tilfelle, da det er vanskelig nok å etablere 
gode tjenester og behandlingsmiljøer som det er. 

 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

Vurdering: 
•  I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i 

så fall konkret bør utføres. 

Fokus på denne pasientgruppen er for lite, selv om den legger beslag på store 
ressurser i helse- og sosialvesenet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 
Dette er blant de mest kompliserte og kostbare pasientene å behandle, og de 
får ofte ikke god nok behandling. Fokus på forskning, fag- og metodeutvikling 
bør derfor være stort, både nasjonalt og internasjonalt. Det er komplekse og 
sammensatte behandlings- og oppfølgingsopplegg som må etableres, med 
samarbeid på tvers av nivåer og etater. Det er derfor komplisert å drive 
fagutviklings- og evalueringsarbeide og dette må derfor skje på nasjonalt 
nivå. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF.  

Arbeidsgruppen mener dette ikke er tilfelle. 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Aktivitet innad i de fire RHFene står helt sentralt i denne sammenhengen, 
også aktivitet i kommunene og HFene, spesielt i DPSene. Men det er viktig 
med en nasjonal overbygning for å trekke dette sammen. 

 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

Vurdering: 
• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i 

så fall konkret bør utføres. 

Det finnes verktøy for kvalitetskontroll, flere bør utvikles. Det er lang vei igjen 
før det er god nok kvalitet på disse tjenestene, og en innsats på nasjonalt nivå 
er derfor nødvendig. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for 
samarbeid mellom de fire RHF.  

Området er for komplekst og kunnskapen for liten til at en kan forvente at 
dette kan skje på en god måte i alle de fire RHFene. 

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

Arbeidsgruppen mener dette ikke er mulig på en tilfredsstillende måte. 
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2. Søkers kompetanse 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold til å utøve en nasjonal 
kompetansetjeneste? 

Det er ønskelig at vurderingen begrunnes ut fra oppgavene skissert under punktene A-
D i mandatets punkt 1 over, og om fagmiljøet er tilstrekkelig robust til å kunne sikre 
en stabil og bærekraftig drift. 

Søker representerer det største fagmiljøet i landet på dette området. ØKS har eksistert 
i en årrekke, og har etablert et nasjonalt nettverk både innen spesialisthelsetjenesten 
og på kommunalt nivå. Videre er ØKS det nordiske bindeleddet på dette området. 
RKDD har siden etableringen hatt en omfattende aktivitet, som vist i søknaden. 
Fagmiljøet et etablert nok, stort nok og robust nok til at de kan dekke oppgaven i 
mandatet. 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i 
landet som helhet 
Det vises her til avsnitt I-2 i den innledende informasjon over. 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva 
en nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

Ja. Se kulepunkt 3. 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter 
som sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste innenfor det 
aktuelle fagområde? 

Ja. Se kulepunkt 3. 

• Hvis svaret på en eller begge kulepunkter over helt eller delvis er nei, hva må 
da endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være i samsvar 
med HOD´s kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet som helhet? 

Det som kan bedres er formell og løpende kontakt med store kliniske 
behandlingsmiljøer. 

4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, og innholdet i 
søknaden: 

• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste? 

Ja. 

• Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 

Dette er et område der kunnskapen er for liten på tross av stort fokus under 
Opptrappingsplanen. Dette viser hvor vanskelig det er å utvikle gode 
tjenestetilbud for disse menneskene. Pasientgruppen er stor og spredt over hele 
landet, og det krever at helse- og sosialtjenesten i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten nær sagt overalt er kompetente på dette feltet. Dette er 
også den mest kostnadskrevende pasientgruppen innen psykiatri og TSB og 
bedring av kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging vil også kunne 
gi økonomiske gevinster i tillegg til positive følger for pasienter og pårørende. 
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• Hvis nei, hvordan bør da samarbeidet mellom de fire RHF innenfor det 
aktuelle fagområde organiseres? Gi ved behov supplerende informasjon under 
punkt 9. 

5. Navn på kompetansetjeneste 
Gitt at utredningsgruppen anbefaler opprettelse av en nasjonal kompetansetjeneste er 
det ønskelig med forslag til et kort navn på tjenesten, der navnet er mest mulig 
dekkende i forhold til kommende oppgaver og drift. 

Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en 
setning som kort beskriver hva tjenesten skal omfatte. 

Arbeidsgruppen har ikke forslag til navn annet enn ”Nasjonalt kompetansesenter for 
ruslidelser og psykiske lidelser”.
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6. Behov som bør dekkes av nasjonale kompetansetjenester 
innenfor rusfeltet 
Punktene A-D nedenfor oppsummerer og konkretiserer de viktigste aktuelle eller 
mulige oppgaver knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste i henhold til de kriterier 
HOD har gitt.  
 
 A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, 
individuell veiledning/rådgiving) 

  
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, 
og deres pårørende (hele landet) 

 Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
 nettside), individuell veiledning/rådgiving. 

 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
   

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
 

• Er en slik oppstilling av aktuelle og mulige oppgaver for nasjonale 
kompetansesentre meningsfulle også innenfor rusfeltet?  

Oppdelingen er i høyeste grad meningsfull for rusfeltet, da den retter fokus 
mot ulike områder der det er stor svikt. 

• Hvis helt eller delvis er nei, hvordan mener utredningsgruppen de viktigste 
oppgaver for nasjonale kompetansetjenester innfor rusfeltet punktvis bør 
stilles opp? 

 

7. Samsvar mellom nasjonale behov og dagens 
kompetansetjenester 
Det finnes allerede syv regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål. Disse har 
hatt primærhelsetjenesten/kommunene som et viktig satsingsområde, men har også 
ansatte i spesialisthelsetjenesten som sentral målgruppe. 
(http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/rusforebyggende_arbeid/regionale_kompe
tansesentre/). 

Deres rolle i forhold til forskning er begrenset til tilrettelegging, jf. sentrenes 
oppdragsbrev fra 2007 (se lenke til brevet fra nettadressen over). 

 

A. I hvilken grad mener gruppen dagens syv kompetansesentre med gjeldende 
organisering og aktivitet tilfredsstiller de nasjonale behov gruppen har beskrevet 
under punkt 6 over? 

Gruppen har kommet til at det per i dag kun er aktuelt å etablere nasjonale 
kompetansetjenester på noen få nærmere angitte områder. Vi kan ikke se at 
aktiviteten innenfor dagens kompetansesentra rettet mot de såkalte 
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spisskompetanseområdene isolert sett tilfredsstiller de krav som må stilles 
til etablering av en nasjonal kompetansetjeneste. Dette gjelder særlig krav 
til forskningskompetanse og klinisk forskningsaktivitet innenfor de aktuelle 
områdene.  

 

Med tanke på nasjonale kompetansetjenester innenfor rusområdet: 

B. Er det ønskelig å ta utgangspunkt i disse syv sentre? Er det i så fall ønskelig med 
endringer i forhold til organisering, oppgavefordeling eller innhold: 

• For å bedre ivareta de oppgaver gruppen har skissert under punkt 6? 

• For å passe bedre inn i den struktur som gjelder for resten av de nasjonale 
kompetansetjenester? 

• For å kunne samarbeide bedre med den del av spesialisthelsetjenesten som er 
utenfor rusfeltet. 

• For å gjennomføre forskning, tilsvarende det andre nasjonale 
kompetansetjenester utenfor rusfeltet har som en sentral oppgave? 

Det er ikke gitt at det er de syv kompetansesentraene som bør danne 
utgangspunkt for etablering av nasjonale kompetansetjenester. De syv 
kompetansesentraene har primært sine oppgaver rettet mot kommunalt 
rusmiddelarbeid og forebyggende arbeid. Det kan i liten grad sies at de syv 
kompetansesentraene har hatt mandat, rammer og ressurser som har gjort 
det mulig for dem å utvikle kompetanse på et nivå som må kreves av en 
nasjonal kompetansetjeneste. 
 

C. Er det i stedet aktuelt å bygge opp andre nasjonale kompetansetjenester for å dekke 
spesialisthelsetjenestens behov innenfor rusfeltet? 

• Hvis ja, hvordan bør en slik ny aktivitet samordnes med de eksisterende syv 
sentre? 

Relativt lite av aktiviteten ved de syv kompetansesentraene er godt 
forankret i den øvrige spesialisthelsetjenestens forskningsvirksomhet og 
kompetanseutviklingsstrategi, organisert gjennom de regionale 
helseforetakene. Det utvikles nå ulike strategier for og organisering av 
rusmiddelrelatert forskning og kompetanseutvikling i de fire regionale 
helseforetakene. Skal de syv kompetansesentraene kunne bidra i utviklingen 
av nasjonale kompetansetjenester, må det også innebære en samordning 
med rusmiddelforskningen og kompetanseutviklingen i regi av de regionale 
helseforetakene, slik vi ser det i søknaden om etablering av en nasjonal 
kompetansetjeneste for rus og psykiatri.  

8. Mangler i dagens tilbud 
Er det i dag områder som bør omfattes av nasjonale tjenester innenfor rusfeltet, der 
dekningen mangler: 

• I forhold til kompetansetjenester? 

• I forhold til nasjonale behandlingstjenester til små grupper med spesielle 
behov? 
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Hvis ja, beskriv disse.  

Arbeidsgruppen er opptatt av at rusavhengige ikke skal ekskluderes fra områdene 
som dekkes av eksisterende kompetansesentre regionalt og nasjonalt, som har 
kompetanse på døve med psykiske lidelser, transseksualisme, hyperkinetiske lidelser, 
spiseforstyrrelser, traumatiserte, selvmord, selvskading, vold og sikkerhetspsykiatri. 
Det er her stor overlapp mellom gruppene, og det er viktig at denne 
spesialkompetansen blir tilgjengelig også for rusavhengige. Mangelen består ofte i at 
rusavhengige ikke inkluderes i målgruppen til disse sentrene og det er ønskelig at 
disse sentrenes mandater utvides til også å omfatte denne gruppen.  

Dersom vi skal peke på en særskilt gruppe mennesker, der det er spesielt behov for å 
utvikle og spre kompetanse på en systematisk måte, må det være i forhold til 
kulturspesifikke fenomener, som hos innvandrere fra ikke-vestlige land. 

Det bør være en strategi å ha fokus på hvilke utfordringer som utvikler seg i fagfeltet 
særlig grad, for så å gi et fra før kompetent fagmiljø i oppdrag å utvikle et 
kompetansesenter på området. Vel å merke dersom det ikke er mest hensiktsmessig å 
utvide mandatet til et eksisterende senter for å dekke dette behovet. Slike 
utviklingstrekk må fanges opp ute i det kliniske feltet, og dette krever en kontinuerlig 
lydhørhet fra sentrale myndigheters side. 

9. Supplerende innspill å fritt grunnlag 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som 
ikke er dekket av punktene 1-8 over.  
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Utredningsgruppens rapport -  
Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 

 
 
Utredningsgruppen for Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialist-
helsetjenesten har bestått av Trond Jacobsen, leder (Helse Midt-Norge), Gunnar S. Simonsen 
(Helse Nord), Stig Harthug (Helse-Vest), Dag Berild (Helse Sør-Øst) og Ann Iren Kjønnøy 
(brukerrepresentant). 
Jon Birger Haug (Helse Sør-Øst) og Katrine Moe (Helse Midt-Norge) var opprinnelig 
oppnevnt, men ble erstattet etter eget ønske og grunnet forutsett mye fravær i 
utredningsgruppens funksjonstid. 
 
Gruppen har hatt to telefonmøter og ett heldagsmøte på Gardermoen (forfall for Ann Iren 
Kjønnøy). I tillegg har det vært kontakt per telefon og elektronisk post. 
 
Ved første møte tok Helse Vest sin representant opp spørsmålet om avvikende 
utlysningsprosedyre ettersom kompetansesenteret svarer til et initiativ fra HOD som følge av 
Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens 
(2008–2012). OUS Aker var på det tidspunkt eneste søker. Gruppen var enig om ta opp 
spørsmålet med Nasjonale tjenester for å sikre at alle interesserte miljøer ble gitt anledning til 
å levere søknad, og slik at et fremtidig et nasjonalt kompetansesenter skulle få en solid 
forankring. Dette fikk til følge at det ble sendt en invitasjon til alle universitetssykehus i de 
regionale Helseforetakene om å levere inn søknad. Dette medførte at Oslo Universitets-
sykehus fikk anledning til å oppdatere sin søknad og at også Helse Bergen leverte en søknad.  
 
 
Rasjonale for å opprette nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i 
spesialisthelsetjenesten 
 

All bruk av antibiotika, og særlig unødvendig bruk og bruk av unødvendig bredspektrede 
antibiotika fører til resistensutvikling og spredning av resistente bakterier. Eksempel på slike 
er meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), vankomycinresistente enterokokker 
(VRE), tarmbakterier med utvidet spekter betalaktamase (ESBL) og multiresistente 
tuberkelbakterier (MDR-TBC). Spredning av slike bakterier fører til høyere sykelighet og 
dødelighet, lengre liggetid i sykehus og økte kostnader. (Cosgrove SE. Clin Infect Dis 2006; 
42: 82–9). 

Tidligere kunne farmasøytisk industri utvikle nye medikamenter når resistensproblemene 
dukket opp. Denne utviklingen er tilnærmet stoppet opp, og det er nå få nye antibiotika i 
firmaenes ”pipelines”. For å kunne gi virksom antimikrobiell behandling i fremtiden må vi 
derfor begrense overflødig bruk særlig av de mest bredspektrede midlene, samtidig som at 
krav til forsvarlig individuell pasientbehandling sikres. 

Det er betydelig dokumentasjon for at intervensjoner for å styre antibiotikaforskriving 
reduserer både antibiotikabruk og spredning av resistente bakterier.  

De færreste norske sykehus overvåker antibiotikabruk og resistens regelmessig og det finnes 
ingen nasjonal standard for slik overvåking. Utvikling av metoder som tar hensyn til norske 
forhold er derfor etterspurt. Opplæring og videreutdanning av de faggrupper som skal forestå 
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Tekstboks
GRUPPE 61



 2

overvåking (infeksjonsmedisinere, mikrobiologer, smittevernpersonell, farmasøyter) er 
vesentlig. Det er i tillegg behov for en helhetlig og kvalitetssikret årlig nasjonal statistikk for 
antibiotikaforbruk i sykehus. En nasjonal kompetansetjeneste vil også ha den beste 
forutsetning for å sørge for utarbeidelse og vedlikehold av en nasjonal veileder for bruk av 
antibiotika. I tillegg vil man kunne bistå sykehusene i lokal tilpasning og utarbeidelse av 
forslag til metoder for å implementere denne kunnskapen. 

Den første omfattende oppsummering av faktagrunnlaget var en kongressrapport fra USA i 
1995 "Impacts of antibiotic-resistant bacteria". Den identifiserer antibiotikabruk i sykehus 
som et av hovedproblemene. WHO ga i 1998 ut en anbefaling om at alle land burde utvikle 
nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk. Viktigheten ble ytterligere utdypet av en bred EU-
konferanse som resulterte i Københavnerklæringen i 1998. Europarådet ga 2002 en rapport 
med anbefalinger om skjønnsom antibiotikabruk og smittverntiltak for å begrense 
antibiotikaresistens (2002/77/EC). En oversiktsartikkel fra 2009 (Tacconelli E, Curr Opin 
Infect Dis) skriver bl.a. i konklusjonen: "We do need coordinating actions at local, national 
and international levels to define limitations for antibiotic usage not only from patients’ 
perspective, but also from a societal point of view."    

I Norge har arbeidet med å forebygge antibiotikaresistens vært bredt anlagt. I Regjeringens 
første plan mot antibiotikaresistens var ett av tiltakene å opprette et kompetansesenter for 
antibiotikabruk i allmennmedisin, som ble hetende ”Antibiotikasenteret for primærmedisin” 
(ASP). Senteret ble opprettet i 2006 ved Institutt for allmenn og samfunnsmedisin ved 
Universitetet i Oslo og har fått i gang flere viktige aktiviteter rettet mot primærhelsetjenesten. 
I Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens 
2008–2012 (I-1136 B. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet), er erfaringene med dette 
senteret fulgt opp med forslag om å opprette et kompetansesenter for spesialisthelsetjenesten.  

Begrunnelsen for et eget senter for spesialisthelsetjenesten er at antbiotikabruk i sykehus er 
vesentlig mer komplisert og annerledes enn i allmenmedisin, blant annet ved stort innslag av 
livstruende infeksjoner, samt en rekke midler til intravenøst bruk og en forholdsvis beskjeden 
bruk av perorale midler. Det vil også være faglig krevende å rette sin virksomhet mot en rekke 
høyspesialiserte fagmiljøer i sykehus. Systemtiltakene som skal anvendes, vil ha en annen 
innretning enn for allmennmedisin. På den annen side er god samhandling om tiltak viktig. 
Resistente mikroorganismer  kjenner ingen grenser, og pasienter flyttes mellom ulike 
omsorgsnivå hele tiden. Et nært samarbeid mellom to slike kompetansetjenester er derfor 
hensiktsmessig og må tilstrebes. Eksempelvis har man i Sverige etablert ett overordnet senter 
STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad 
antibiotikaresistens) som har oppnådd gode resultater og stor internasjonal anerkjennelse for 
sin virksomhet (Mölstad S, Eurosurveillance 2008).  
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Innledende bemerkninger 
I sin rapport er utredningsgruppen bedt om å ta stilling til konkrete problemstillinger listet 
nedenfor 1-2 (A-D) og 3-5. I utredningen vil gruppen kun komme innom noen sentrale 
punkter som anses som spesielt viktige arbeids- og funksjonsområder for et fremtidig 
nasjonalt senter for antibiotikabruk for spesialisthelsetjenesten. Momentene som her nevnes, 
må således ikke oppfattes som en uttømmende og endelig liste. 

Gruppen støtter enstemmig opp om departementets vurdering av nødvendigheten av å etablere 
et nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 

Gruppen er dessuten samstemt i at ivaretakelse av oppgaver og funksjoner ved et slikt 
nasjonalt kompetansesenter er viktigere enn hvor senteret plasseres geografisk. 
 
 
 
Systematisert i henhold til mandat og arbeidsinstruks, følger 
utredningsgruppens vurderinger: 
 

1.  Vurdering av behov for innsats fra en nasjonal kompetansetjeneste innenfor 
ulike delområder:  

 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, individuell 
veiledning/rådgiving) 
 
Vurdering: 

• Senteret skal, som en av sine hovedoppgaver, utarbeide, utgi og revidere en nasjonal 
veileder innen antibiotikabehandling for spesialisthelsetjenesten. 

• Senteret skal utarbeide metoder og systemer for enhetlig overvåkning, analyse, 
rapportering og oppfølging av antibiotikabruk på helseinstitusjoner. I første omgang 
vil dette arbeidet omfatte sykehus, der oversikter utarbeides for hele institusjonen, og
 deler av denne (klinikker, avdelinger, sengepostnivå). Andre behandlingsinstitusjoner 
innen spesialisthelsetjenesten må ivaretas på samme vis etter en stund. 
Grenseoppgangen mot Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) må avklares i 
denne sammenheng. 

• Senteret skal gi råd og veiledning til aktører innen spesialisthelsetjenesten vedrørende 
implementering av teknikker og metoder med sikte på å endre holdninger hos 
helsepersonell for å kunne oppnå korrekt forordning og bruk av antibiotika på lokale 
helseinstitusjoner. 

• Senteret skal bidra med innspill til informasjons- og opplæringsmateriell, men gruppen 
ser det ikke som en prioritert oppgave at senteret skal gi ut egne lærebøker. 

• Senteret skal ikke ha som oppgave å gi individuelle råd til helsepersonell i konkrete 
behandlingssituasjoner for enkeltpasienter. 
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B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres 
pårørende (hele landet) 

Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
nettside), individuell veiledning/rådgiving. 
 
Vurdering: 

• Senteret skal påvirke befolkningens forståelse av behov for korrekt nasjonal 
antibiotika policy. Slikt arbeid må gjennomføres i nært samarbeid med ASP. 

• Senteret skal ikke ha som oppgave å skulle gi råd og veiledning overfor 
enkeltpersoner, verken pasienter eller pårørende. 

 

C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
 
Vurdering: 

• En sentral oppgave for senteret er å drive forskning på forskrivning og overforordning 
av antibiotika, og hvordan man kan påvirke og endre uønsket praksis. 

• Senteret skal utvikle metoder for monitorering av antibiotikaforordning og -forbruk på 
en enhet, samt metoder for implementering av slike monitoreringsverktøy. 
Overvåkning av antibiotikaforbruk skal etableres på en slik måte at nasjonale data er 
kompatible med internasjonale (europeiske) standarder og kan inngå i overnasjonale, 
sammenlignende databaser.     

• Senteret skal utvikle metoder for å følge konsekvenser av endret antibiotikabruk. 
Indikatorer som kan overvåkes er eksempelvis kostnad, liggetid, mortalitet og 
antibiotika assosierte infeksjoner som Clostridium difficile kolitt eller invasive 
soppinfeksjoner. 

• Senteret bør, på sikt og i samarbeid med tilsvarende miljøer i de nordiske land, 
utarbeide algoritmer for overgang fra intravenøs til peroral administrering av 
antibiotika.  

• På tilsvarende vis, bør senteret utarbeide algoritmer for diagnostikk og behandling av 
infeksjoner som er påvirkbare av antimikrobielle midler. 

• Senteret skal ikke ha som hovedfokus, overvåkning av eller forskning på resistens hos 
mikrober. Dette er aktiviteter som allerede ivaretas av to nasjonale sentra (NORM og 
K-res). 

 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

• Senteret bør bidra til å utvikle, samt implementere nasjonale kvalitetsindikatorer innen 
infeksjonsmedisin generelt, og innen bakterielle infeksjoner spesielt. 

• I samarbeid med NORM, skal senteret delta i arbeidet med å sammenligne 
antibiotikaforbruksdata med resistensutvikling. 

• Senteret må ha vedvarende dialog med AFA (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål) 
og NORM vedrørende anbefalinger for antibiotikavalg. 
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2.  Vurdering av søknadene fra Oslo Universitetssykehus og Helse Bergen 
 

Begge søkere vurderes som kompetente i forhold til å utøve en nasjonal kompetansetjeneste. 
De to søkermiljøene omfatter begge en rekke fagpersoner innen relevante disipliner, og det 
forutsettes at den institusjonelle forankringen i de respektive helseforetakene vil sikre stabile 
og forutsigbare rammevilkår rundt tjenesten. 

  
Søkerne har noe ulike bakgrunn for gjennomføring av punktene A-D.  
 

• Oslo universitetssykehus (OUS) har ved landets største infeksjonsavdeling på Ullevål, 
vedlikeholdt en metodebok hvor også antibiotikabehandling omtales. OUS Aker har, 
dels i samarbeid med Sykehuset Asker og Bærum, utarbeidet veileder for 
antibiotikabruk som gjennom mange år har hatt utbredelse langt utover egen 
institusjon. Delvis i regi av, men også uavhengig av tidligere Regionalt 
kompetansesenter for antibiotikabruk Helse Øst, har OUS i de senere år vektlagt 
igangsetting og gjennomføring av akademiske studier relatert til intervensjoner for 
endring av antibiotikabruk og utvikling av metoder for måling av antibiotikabruk i 
sykehus. Dette har resultert i en relevant doktorgrad (”Rational use of antibiotics”, 
Berild 2004) og to stipendiater p.t. i gang med dr.gradsprosjekter rettet mot 
antibiotikabruk. En sammenlignende rapport av seks års antibiotika-forbruk i ”gamle” 
Helse Øst, er i senterets funksjonstid levert til samtlige HF med individuelle 
kommentarer, og målrettet ekstern antibiotikarevisjon har ledsaget denne rapporten 
ved foreløpig ett HF. OUS har sammen med Sykehuset Asker og Bærum som de 
eneste institusjoner i Norge gjennom de siste par år, samarbeidet med og levert data til 
et europeisk nettverk (ESAC) som bl.a. sammenligner antibiotikabruk i forskjellige 
land.   

 
• Helse Bergen har vektlagt praktisk implementering av anbefalinger og retningslinjer, 

samt viktigheten av aktiv og utadrettet erfaringsoverføring. Helse Bergen har 
mangeårig kompetanse innenfor kvalitetsarbeid og strategisk arbeid på systemnivå. 
Søkermiljøet har gjennom sin sentrale rolle i norsk sykehushygiene, arbeidet 
strukturert i systemer for informasjon og erfaringsoverføring der mange 
samarbeidspartnere er involvert. Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene i Helse 
Vest har, per i dag, sitt primære oppgavemandat knyttet til smittevern. Senteret har de 
senere årene særlig arbeidet med og forsket på infeksjonsovervåkning, utarbeiding av 
kunnskapsbaserte retningslinjer og hvordan oppnå implementering av 
infeksjonsforbyggende tiltak i sykehus. En NIFU-STEP rapport fra 2007 ga 
kompetansesenteret god evaluering i forhold til nettverksbygging. Som naturlig del av 
smittevernarbeidet, har kompetansesenteret selv utvidet sitt arbeidsområde til også å 
omfatte påvirkning av antibiotikabruk. I slik sammenheng har senteret utgitt flere 
antibiotikaveiledere som er tatt i bruk både innad i regionen, samt blitt brukt som mal 
for utarbeidelse av lokale veiledere ved helseforetak i andre regioner. 
Kompetansesenteret og senter for smittevern har, i nært samarbeid med helseforetakets 
miljøer innen infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi og sykehusfarmasi, 
gjennomført systematisk monitorering og oppfølging av antibiotikaforbruk på utvalgte 
avdelinger. Aktørene har ved enkelte anledninger intervenert ved infeksjonsutbrudd og 
initiert konkrete omlegginger av antibiotikavalg, men så langt er ikke resultatene av 
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slike inngrep systematisk blitt evaluert eller fulgt opp. Kompetansesenterets 
antibiotikarelaterte forskning har i løpet av de senere årene ført til fire doktorgrader 
(Harthug 2001, Jureen 2004, Mohn 2005 og Blomberg 2007) og tre 
hovedoppgaver/mastergrader i farmasi innen antibiotikaovervåkning, antibiotikabruk 
og antibiotikaresistens (Netland 2000, Bruarøy 2008 og Kvello 2009). Helse Bergen 
har et mangeårig samarbeid med nordiske institusjoner (Danmark: Statens 
seruminstitutt (SSI) og Sverige: Statens smittskyddsinstitutt (SMI)/Strama) relatert til 
antibiotikaresistens. 
 

• Begge søknadene er forankret i nasjonalt sentrale infeksjonsmiljøer innen egne 
helseforetak. OUS knytter forankringen av kompetansesenteret til klinisk 
infeksjonsmedisin direkte gjennom søknaden. Det mangler en beskrivelse i søknaden 
av formell kopling mellom disse miljøene og eksisterende kompetansesenter for 
antibiotikabruk, men det opplyses fra søker at koplingen til OUS’ infeksjonsmiljø 
allerede er til stede ved at samtlige involverte leger er kliniske infeksjonsmedisinere. 
Helse Bergen forankrer senteret primært til helseforetakets Forsknings og 
utviklingsavdeling, herunder senter for smittevern og regionalt kompetansesenter i 
sykehushygiene. Miljøet har i en årrekke samarbeidet med klinisk infeksjonsmedisin i 
nettopp spørsmål og problemstillinger relatert til påvirkning av antibiotikabruk, og 
flertallet i utredningsgruppen oppfatter følgelig ikke søknaden fra Helse Bergen som et 
signal om at et fremtidig kompetansesenter for antibiotikabruk i 
spesialisthelsetjenesten, primært er ment å skulle operere innen smittevern.  
 

• Begge fagmiljøene inngår dessuten i nettverk med komplementær kompetanse innen 
medisinsk mikrobiologi, epidemiologi og farmasi. 

 
• Begge søknadene beskriver virksomhet i samsvar med HOD´s kriterier for nasjonale 

kompetansetjenester. 
 

• Representantene for de fire RHF´ene, inkludert de to søkerne, har en omforent 
forståelse av hvilke behov som skal dekkes av en nasjonal kompetansetjeneste for 
antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Mange av de skisserte aktivitetene er 
sammenfallende mellom de to søknadene, og alle deltagerne i utredningsgruppen er 
enige om at alle RHF´er vil måtte bidra for å løse oppgavene uavhengig av hvilken 
institusjon som tildeles den nasjonale kompetansetjenesten. 

 
• Ikke aktuelt. 

 
 
 
3.  Råd i forhold til lokalisering av nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk 
 i spesialisthelsetjenesten. 
 

• Utredningsgruppen finner det ikke formålstjenlig å anbefale et felles kompetansesenter 
for antibiotikabruk og påvisning av antibiotikaresistens ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN). Sistnevnte kompetansesenter (K-Res) er en laboratoriebasert 
funksjon med spesiell vekt på laboratoriediagnostikk og molekylærbiologisk 
forskning. Kompetansetjenesten for antibiotikabruk for spesialisthelsetjenesten må ha 
en sterk klinisk forankring for å kunne utføre sine oppgaver som skissert ovenfor 
under pkt. A-D. UNN har p.t. ikke et robust fagmiljø innen klinisk infeksjonsmedisin, 
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og UNN har følgelig heller ikke status som Gruppe I utdanningsinstitusjon i dette 
faget. Ut fra de manglende forutsetninger for å løfte en klinisk orientert 
kompetansetjeneste, har UNN valgt ikke å søke om tildeling av en slik funksjon. 

 

• Utredningsgruppens medlemmer fra henholdsvis Helse Sør-Øst (OUS) og Helse Vest 
(Helse Bergen) framholder begge argumenter for tildeling av kompetansesenteret til 
egen institusjon. En samlet utredningsgruppe tilkjenner begge søkermiljøene stor 
kompetanse og erfaring innen virksomhet som har relevans for en framtidig 
kompetansetjeneste, men miljøene har per i dag noe ulike forutsetninger og ståsted for 
å ivareta denne rollen. 

OUS har historisk siden 2005 hatt en funksjon som regionalt kompetansesenter for 
antibiotikabruk i Helse Øst med lokalt og internasjonalt kontaktnett relatert til 
overvåkning og rapportering av forbruksmønster for antibiotikabruk. Dette senteret er 
foreløpig ikke formelt blitt videreført i nye Helse Sør-Øst. Helse Bergen har per i dag 
tilsvarende virksomhet knyttet til smittevern og sykehushygiene. Søkernøytrale 
medlemmer i utredningsgruppen er av den oppfatning at på dette området har Helse 
Bergen etablert arbeidsmåte og organisasjon som til nå har ført til større regional og 
nasjonal spredning av erfaring, kompetanse og anbefalinger, enn hva miljøet ved OUS 
har oppnådd. Ved denne sammenligningen i resultatoppnåelse skal det imidlertid 
bemerkes at kompetansesenteret ved OUS kun har ivaretatt virksomheten i få år og 
med få personer, mens miljøet i Bergen har hatt større ressurs- og personelltilgang 
over en betydelig lengre periode. En samlet utredningsgruppe erkjenner at den utlyste 
kompetansetjenesten innen antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ikke i seg selv er 
en funksjon innen smittevern og sykehushygiene, men flertallet i utredningsgruppen 
legger til grunn at arbeidsmetode for spredning og implementering av kunnskap er 
sammenlignbare for begge områdene.  

I ettertid av innsendt søknad, anfører OUS at man på sikt vil vurdere en 
samlokalisering av kompetansetjenesten med Antibiotikasenteret for primær-
helsetjenesten (ASP) ved Universitetet i Oslo. Utredningsgruppens brukerrepresentant 
deler dette synet, og fremhever at etablering av to separate kompetansesentra kan føre 
til uoversiktlige ansvarsområder og grenseoppganger for brukerorganisasjoner med 
medlemmer som behandles både i og utenfor spesialisthelsetjenesten. De øvrige 
medlemmene i utredningsgruppen forutsetter at en fremtidig kompetansetjeneste skal 
samarbeide tett med ASP uavhengig av lokalisering, og vil ikke legge vekt på dette 
ved vurdering av søknadene. Etter deres oppfatning er fysisk samlokalisering av 
tjenestene verken en betingelse eller forutsetning for godt samarbeid 

Uavhengig av hvor den fremtidig kompetansetjenesten for antibiotikabruk i 
spesialisthelsetjenesten lokaliseres, må kompetansetjenesten vektlegge en systematisk 
tilnærming når det gjelder kompetanseoppbygging og forpliktende samarbeid utenfor 
egen institusjon. På direkte forespørsel til de to søkerne synes det å fremkomme et 
større potensial for omdisponering og utløsning av interne ressurser i søkermiljøet i 
Helse Bergen. For medlemmene i utredningsgruppen som ikke har sendt inn egne 
søknader, synes dessuten den organisatoriske forankringen til overordnede nivåer 
tydeligere i søknaden fra Helse Bergen. Utredningsgruppen erkjenner dog at den type 
vurdering er vanskelig, og viser til at begge søkere har pekt på  antatt økt ressursbehov 
for et fremtidig nasjonalt senter i forhold til hva som foreløpig er stilt i utsikt.  
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Utredningsgruppens sammensetning, der to av gruppens fem medlemmer direkte er 
involvert i hver sine søknader, har ført til at utredningsgruppen ikke har kommet fram 
til en omforent innstilling med hensyn til geografisk lokalisering. 
Det er imidlertid konsensus om nødvendigheten av å opprette en kompetansetjeneste 
for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, og alle medlemmene i gruppen forplikter 
seg til å bidra lojalt til det videre arbeidet i henhold til den beslutning som 
styringsgruppen kommer fram til.  

 
 
 

4.  Navn på kompetansetjenesten. 
 

Det fullstendige navnet på kompetansetjenesten bør i størst mulig grad samsvare med det 
eksisterende ”Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP)” ved Institutt for 
allmenn- og samfunnsmedisin (UiO), selv om dette ikke er organisert og finansiert 
innenfor rammen av helseforetakene. Utredningsgruppen vil derfor foreslå at tjenesten 
kalles ”Kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten” eller 
”Kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten”. I begge tilfeller må 
man velge et egnet akronym, for eksempel ”KAS”. 
 
 
5.  Supplerende innspill. 
 
Som det framgår av punktene A-D ovenfor, vil en kompetansetjeneste for antibiotikabruk 
i spesialisthelsetjenesten måtte engasjere seg på en rekke ulike områder for å oppfylle sitt 
formål. I motsetning til mange andre landsdekkende funksjoner er det her ikke snakk om 
spesialiserte tjenester til små pasientgrupper, men derimot dominerende pasientgrupper i 
alle spesialiteter og ved alle norske sykehus. Det stipulerte budsjettet vil kun i begrenset 
grad kunne finansiere de nødvendige aktiviteter på dette feltet. Utredningsgruppen er 
derfor samstemt om at det vil være behov for en betydelig opptrapping av ressursene for at 
kompetansetjenesten skal kunne fylle sin funksjon over hele landet. 

 
 



Rapport vedrørende søknad om nasjonal behandlingstjeneste for 
gynekologiske fistler 
 
Innledning 
Utredningsgruppen har arbeidet under tidspress og har vært preget av ikke å ha 
representant fra Helse Midt-Norge, brukerepresentant eller universitetsrepresentant 
(denne representanten fra Helse Midt-Norge som ble utnevnt, ønsket ikke å delta). Vi 
håper likevel at den utarbeidede innstilling rimelig avspeiler brukeraspekter, Helse 
Midt-Norges funksjoner og forsknings- og undervisningsforhold. 
 
Gruppen har kommunisert via mail, telefon og har hatt et telefonmøte og et par 
personlige møter mellom noen av medlemmene. Etter behov har den enkelte tatt 
kontakt med lokale miljøer og ressurspersoner for å få innspill. 
 
Følgende medlemmer har deltatt i arbeidet: 
 
Torvid Kiserud                Helse Vest 
Anny Spydslaug (leder)  Helse Sør-Øst 
Margareta Verelst           Helse Nord 
 
 
 
 
Svar på spørsmål i mandatet: 
 
1.  Pasientgruppe 
A. Klinisk bilde/forløp 
Gynekologisk fistel er en unaturlig åpning mellom kvinnelige kjønnsorganer og 
urinveier, tarm (sjelden hud eller bukhule) med inkontinens for urin eller avføring som 
konsekvens, oftest totalinkontinens. Tilstandene er sjeldent medfødt, oftest et resultat 
av skade i forbindelse med kirurgi eller fødsel, noen ganger pga av infeksjon, 
tarminflammatorisk sykdom eller bestråling, og enkelte ganger spontant oppstått.  

Tilstanden som oftest rammer personer i yrkesaktiv alder, er svært plagsom da det 
gjerne gir totalinkontinens for urin og avføring, gir en betraktelig innskrenking i fysisk 
og sosial aktivitet, hindrer seksualfunksjon, er kilde til sekundære infeksjoner og vil 
for de fleste være forbundet med langvarig sykemelding. 

Da tilstanden er lite kjent, har diagnose og behandlingen en tendens til å komme 
sent, noe som er av betydning for behandlingsvalg og resultater.  En tidlig og korrekt 
utført avlastning vil noen ganger kunne gi tilheling uten operativ behandling.  
Hvordan behandlingen planlegges, når den utføres og av hvem, er av betydning for 
resultatet. Ikke få pasienter er blitt operert gjentatte ganger. Og hver gjentagelse øker 
risikoen for residiv. Kvinnene har ofte følt at de ikke ble trodd, ikke ble forstått og har 
ofte måttet vente lenge på behandling, opptil mange år.  Mange ender som 
skadeerstatningssaker. 

sler
Tekstboks
GRUPPE 62



Ubehandlet antas ≥95% av fistlene å bli bestående. Med adekvat behandling vil 
≥90% bli helbredet og resten kan få minimalisert plagene sine med avlastende 
inngrep. Høyest helbredelse ved kirurgiske skader og fødsler, lavest ved 
stråleskader. 

Tiden fra fistelen oppsto til den er lukket er ofte lang, 9 uker til flere år, vanligvis 
kortest for urovaginale og lengst for enterovaginale fistler.  

Årsak til fistel, pasientens generelle helsetilstand, behandlende leges erfaring og 
ekspertise er bestemmende for behandlingsvalg og resultat. Ikke sjelden vil 
tilstanden kreve innsats fra flere spesialfelt (gynekolog, gastroenterolog, gastrokirurg, 
urolog, onkolog, hyperbar-medisiner og plastikk-kirurg). I Norge er antall tilfeller lavt 
og erfaringsgrunnlag og ekspertise ved mange sykehus mangelfull med øket risiko 
for suboptimal behandling og høyere residivfrekvens. Residiv-fistler er vanskeligere å 
behandle. 

 
 

B. Innsidens i et femårsperspektiv 
I norsk pasientregister ble det i 2005 registrert 191 fistler til kvinnelige genitalia, noe 
som kanskje er et for høyt tall da kun 20 ble registrert operert, som på sin side 
kanskje er et lavt tall.  Ekstrapolert fra registreringen ved Kvinneklinikken, Haukeland 
Universitetssykehus (inkluderer Helse-Vest), kan det på landsbasis forventes ca 30 
nye tilfeller av urovaginale og 90 enterovaginale fistler pr år  
      En forventer uendret mønster de nærmeste fem årene. ≥50% av fistlene oppstår 
som komplikasjon til operativ virksomhet og fødsler noe som ikke forventes å endre 
seg vesentlig. Øvrige årsaker (tarminflamasjon, infeksjon, kreft og bestråling) 
forventes ikke øke vesentlig på 5 år. 

 
 
 
2. Standardbehandling gitt dagens praksis 
 
Urovaginale fistler (ca. 30 pr år, i overveiende grad forårsaket av operative traumer) 
krever ikke avansert diagnostikk (klinisk undersøkelse, cystoskopi, urografi og ev. 
CT/MRI), men kan være vanskelig å tolke og derfor kreve ekspertise og erfaring.  

 Tidlig innsatt spesialkateterbehandling med spesielt innrettet sug vil hos noen gi 
primær tilheling. Lykkes ikke dette, eller slik behandling ikke blir innsatt før sener, vil 
operativ behandling 7.-12. uke etterfulgt av 2 ukers kateterbehandling gi helbredelse 
hos ≥90%.  Inngrepet gjøres transvaginalt eller transabdominalt avhengig av 
operatørens erfaringsgrunnlag og lesjonens karakter.  Fistler oppstått på bakgrunn av 
bestråling eller kanserresidiv vil ytterst sjelden ha nytte av slik plastikk og derfor heller 
tilbys avlastende inngrep. 
Enterovaginale fistler (ca.90 pr år, oftest operative traumer eller fødsel og 
tarminflamatoriske sykdommer) krever også relativt enkel diagnostikk (klinisk 
undersøkelse ano/rekto/kolonoskopi, biopsi, biokjemisk undersøkelse, ultralyd, 
røntgen kontrast, CT, MRI) men ofte multidisiplinær erfaring for tolking og 
utarbeidelse av behandlingsopplegg. 
 Operativt utløste fistler kan lukkes transvaginalt, transrektalt eller transabdominalt 
med eller uten forutgående avlasting med kolostomi. Fistler utløst av inflamtoriske 
prosesser vil måtte individualiseres og ofte flere behandlingsformer kan kombineres 
(medikamenter, kolostomi, fistelplastikk) i et tverrfaglig samarbeid.  Fistel på bakgrunn 



av stråling, og noen ganger kanserresidiv, lar seg sjelden helbrede med fistelplastikk 
og må oftest redusere plagene med avlastende kirurgi. 
Andre gynekologiske fistler (1-3 pr år, fistel til hud eller abdomen) vil vanligvis 
kunne korrigeres operativt, transvaginalt eller transbdominalt. 

 
 
 

3. Kunnskapsgrunnlaget for dagens praksis 
  
Urovaginale fistler: Det finnes en utstrakt dokumentasjon som viser at transvaginal 
fistelplastikk er effektiv selv med store lesjoner i urinveiene i forbindelse med 
svangerskap og fødsel. Det finnes også dokumentasjon på høy tilhelingsgrad ved 
transabdominal tilgang, som oftest anvendes av urologer. Fornuftige avveininger 
tilsier at lesjoner i urinrør, blæregulv og eventuelt distale urinledere kan best 
behandles gjennom en transvaginal plastikk, som er mindre traumatiserende og 
sannsynligvis forbundet med kortere sykelighet og sykehusopphold.  Lesjoner i øvre 
urinveier (urinledere) vil kunne profitere på en abdominal tilgang. Selv om mange 
publikasjoner av serier med pasienter dokumenterer disse behandlingsformene, er 
ingen av dem randomiserte. Derimot finnes randomiserte studier som angir hvordan 
antibiotika skal brukes i forbindelse med operasjonen. 
Enterovaginale fistler:  En randomisert studie viser at fistel kan reduseres eller 
tilheles under behandling med infliksimab (Remicade) hos pasienter med Crohns 
sykdom. Dette og relaterte midler brukes derfor som behandling for å helbrede fistel 
eller som for- og etterbehandling i forbindelse med operasjon. Operativ behandling, 
både for tarminflammatoriske tilstander, operasjonsskader og fødselsskader bygger 
på enkel deskriptiv dokumentasjon av resultater. Også behandlingsforsøkene av 
fistler forårsaket av bestråling er dokumentert i form av deskriptive statistikker som gir 
lite grunnlag for kunnskapsbaserte valg. 
 
 
 
4.Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
 
Prevalens og insidens av gynekologiske fistler er lav i Norge. I 2005 ble 4 av de 20 
urovaginale fistlene operert i Bergen og 5 sykehus hadde bare 1 operasjon hver. De 
siste tre år er 11/år blitt operert i Bergen. Det betyr at ingen har større erfaring, med 
mindre man har vært i utlandet og har lært dette. Fare for residiv kan bli mindre når 
fistler behandles av operatør med erfaring. Bergen har det eneste gynekologiske 
miljøet i landet som over flere år har systematisk fokusert på denne pasientgruppen, 
har operatører med lang erfaring, tar allerede i dag imot pasienter fra alle 
helseregioner, har solid forskningserfaring som nå kommer denne pasientgruppen til 
gode, er en del av Research Cluster for Reproductive Health, har i flere år drevet 
opplæring i fistelkirurgi, har et velfungerende gruppesamarbeid med 
gastroenterologer, gastrokirurger, urologer og hyperbarmedisinere.  De har også 
bygget opp sett med spesialinstrumenter og har innarbeidet rutiner hos 
operasjonssykepleiere og avdelingens sykepleierstab. Stomiterapeut er også 
involvert i behandlingen.  
 



Vi er også kjent med at det finnes et nasjonalt senter for inkontinens i Tromsø med 
bakgrunn i et sterkt forskningsbasert gastrokirurgisk miljø, at det finnes et nylig 
opprettet bekkensenter ved AHUS med bred faglig forankring og kompetent 
gastrokirurg, at Rikshospitalet har høy ekspertise på urologiske fistler, at Hamar har 
en høyt kvalifisert gastrokirurg og at det også finnes andre enkeltpersoner med 
erfaring og kompetanse i landet.  Vi finner det likevel tjenlig at det opprettes et 
nasjonalt behandlingssenter for gynekologiske fistler basert på gynekologisk fagfelt. 
Det vil være et bedre tilbud for en serie gynekologiske fistler, og vil være et 
tilgjengelig og høyverdig supplement til gastro- og urologiske behandlingstilbud i 
vanskelige tilfeller. 
 
Det blir lettere å kontakte en tjeneste når den er definert som en nasjonal tjeneste 
som skal kunne bistå i diagnostikk og behandling, enten ved å gi råd eller ved å 
overta pasienten. 
 
Den faglige argumentasjon for å samle pasienter med gynekologiske fistler i en 
nasjonal behandlingstjeneste er derfor ganske opplagt: 

1) Gynekologiske fistler er sjeldne lidelser som krever særskilt spesialisert 
kompetanse. 

2) Sentralisering av diagnostikk og behandling gir en likeverdig tilgang til 
spesialisert kompetanse. 

3) Sentralisering gir utvilsomt en helsemessig gevinst i form av en bedre 
prognose og færre residiv. 

4) Ved sentralisering vil det kunne bygges opp et fagmiljø som kan sikre 
kontinuitet i kunnskap angående diagnostikk og behandling. Denne kunnskap 
vil da etter hvert ikke hvile på én eller to personer, men føres videre så å si til 
neste generasjon. Et fagmiljø med spisskompetanse på et felt vil, etter hvert 
som det konsulteres og gir råd til andre sykehus, også sørge for en generell 
kompetanseheving i det gynekologiske/kirurgiske miljø i Norge. 

 
 
 
5. Råd i forhold til etablering av nasjonal behandlingstjeneste 
 
På bakgrunn i de ovenstående punkter, og innholdet i søknaden, synes det riktig å 
etablere en nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler i Helse Bergen.  
 
 
 
6. Avgrensing av den aktuelle pasientgruppe 
 
Urovaginale fistler utgjør sannsynligvis ca 30 nye tilfeller pr år, de fleste oppstått 
pga gynekologiske operasjoner eller tilstander. Tidlig kontakt med nasjonalt 
behandlingssenter bør kunne lede til at ≥10% helbredes konservativt med 
spesialtilpasset kateterdrenasje. De øvrige bør opereres i Bergen dersom ikke et 
ekspertmiljø finnes lokalt (eks. Oslo). 
Residivfistler, spesielt vanskelig diagnostikk, teknisk utfordrende tilfeller og ”second 
opinion” vil også være grunnlag for å kunne kontakte senteret. 
 



 
 
Enterovaginale fistler 
Utgjør kanskje 90-120 tilfeller pr år. Ved fistler oppstått etter fødsler og gynekologiske 
operasjoner (5-10 pr år) kan senteret i Bergen konsulteres/henvises til på et tidlig 
tidspunkt for å tilrettelegge gunstigste primærbehandling. Der tidlig avlastning ikke 
fører frem, vil senteret kunne påta seg den operative behandlingen. 
Fistler etter kolorektal kirurgi vil kunne henvises dersom lokalmiljøet har liten erfaring 
eller fistelen representerer et spesielt vanskelig problem. 
Pasienter som får vaginal fistel i forbindelse med tarminflamatoriske sykdom er 
vanligvis under behandling av gastroenterolog og/eller gastrokirurg. Der 
rektale/enterale forhold representerer problemer, vil senteret i Bergen være et 
alternativ med en vaginal operativ tilgang som traumatiserer enteralslimhinnen 
mindre. 
Enterovaginale fistler vil være en sammensatt gruppe som trenger flere alternative 
behandlingsmuligheter. Bergensmiljøet, som har et godt samarbeidende team 
bestående av gynekologer, gastroenterologer, gastrokirurger og hyperbarmedisinere, 
vil kunne være en samarbeidspartner i vanskelige tilfeller. 
 
 
 
7. Etablering av helhetlige pasientforløp 
 
Som nevnt tidligere i rapporten skal funksjonsfordelingen være slik at Helse Bergen 
gir et behandlingstilbud til kvinner i Norge med gynekologiske fistler hvor man ikke 
har et behandlingstilbud med ekspertise lokalt.  
For å skape sammenhengende pasientforløp på tvers av RHF og de involverte 
helseforetak bør følgende foreligge: 

- retningslinjer for hvordan gynekologiske fistler skal utredes, behandles og 
følges opp 

- god kommunikasjon mellom det lokale HF og Helse Bergen slik at veiledning 
og råd lett kan innhentes vedrørende diagnostikk, behandling og oppfølging av 
eventuelle komplikasjoner 

- Helse Bergen må gi klare tilbakemeldinger til det foretak som skal følge 
pasienten videre hvis det har vært nødvendig å behandle pasienten ved 
Haukeland universitetssykehus 

- tilbakemelding om behandlingsresultater 
 
Geografisk lik tilgjengelighet sikres ved:  

- det nasjonale behandlingstilbud gjøres kjent i Norge  
- Bergensnmiljøet oppretter en alment tilgjengelig nettside om 

behandlingstilbudet 
- god tilgjengelighet for veiledning og råd og direkte kontakt bør være mulig 
- kontinuitet i behandlingen 
- det må være kapasitet ved Helse Bergen slik at pasienter det er indisert å 

behandle sentralt kan tas i mot på det tidspunkt hvor det er riktig å behandle 
pasienten. Med et 5-års perpektiv som er skissert, er Helse Bergen klar til å ta 
i mot pasientene 

 
 



 
 
For å sikre geografisk resultatlikhet bør følgende vurderes: 

- opprettelse av et nasjonalt register slik at resultater av  gynekologisk 
fistelbehandling både sentralt ved Helse Bergen og lokalt ved andre 
helseforetak blir registrert. Dette vil kunne sikre at pasienter i hele landet får et 
godt  og likeverdig behandlingstilbud 

 
 
 
8. Funksjon som nasjonal kompetansetjeneste 
 
Følgende kompetansetjenester bør være tilknyttet behandlingstjenesten: 

- retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av gynekologiske fistler 
- teamet som har ansvar for behandlingstjenesten må være tilgjengelig slik at 

det blir god kontinuitet i pasientforløpet 
- forskning og fagutvikling innen fagområdet må ivaretas og forskningsresultater 

publiseres 
- kvalitetsregister for behandlingsresultater 
- mulighet til veiledning og råd 
- kursvirksomhet 
- mulighet for hospitering for å øke kunnskap lokalt 
 
 

 
9. Supplerende innspill på fritt grunnlag 
 
 

   
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vurdering av søknad fra Oslo Universitetssykehus om etablering av  
 
Nasjonal behandlingstjeneste for Fertilitetsbevarende behandling med tilknyttede 
reproduksjonsmedisinske biobanker.  
 
 
Den oppnevnte utredningsgruppen har valgt å svare slik det er foreslått – ved å flette svarene 
inn i Mandatets dokument. 
 
 
 
 
 

1. Kort oversikt over pasientgruppe 
A. Gi en kort oversikt over pasientgruppen der uthenting/nedfrysing av egg/ovarialvev er 
aktuelt.  

I   Unge kvinner/piker som skal starte behandling for kreftsykdommer 
som  medfører risiko for eller med stor sikkerhet vil føre til at 
eggstokkenes evne til  eggmodning/eggløsning ødelegges  eller 
reduseres betydelig. 

II  Unge kvinner med godartete sykdommer i ovariene der man må fjerne 
det vesentlige av friskt ovarialvev.  

III  Piker og unge kvinner med alvorlige ikke maligne sykdommer som 
behandles med små doser cellegifte over lang tid og som derved på sikt 
vil motta en dose som kan ødelegge ovarialfunksjonen.  

Vi antar at det gjelder aldersgruppen under 35 år ettersom den naturlige 
fruktbarhet avtar etter denne alder og man neppe kan forvente bedre resultater 
etter slik behandling enn det naturen tilbyr. Det vil også alltid gå noe tid før det 
blir aktuelt med autotransplantasjon eller annen videre bruk av det aktuelle 
vevet . 
Se for øvrig svar på spørsmål 2 

 
B. Behov i et femårs perspektiv 

• Antall nye pasienter pr. år i Norge der nedfrysing bør tilbys. 

På bakgrunn av tall fra Danmark som er kommet lengre i å etablere 

tilbudet, anslås behovet til 12-14 nedfrysninger pr million innbyggere pr. år 

altså mellom 50 og 60.  

• Forventet endring av antall nye pasienter pr. år i løpet av de kommende fem år der 
nedfrysing bør tilbys. 

o Behovet vil gradvis øke til dette nivå ettersom tilbudet blir bedre kjent og 

logistikken mer effektiv. Utover dette kan behovet også øke med endrete 

behandlingstilbud til pasienter med kreft, reumatiske sykdommer og mer 

sler
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aggressiv kirurgi ved benigne gynekologiske sykdommer. Pr i dag fryses 

det ned i overkant av 300 sædporsjoner årlig for å bevare fertilitet hos 

menn på lignende indikasjon. Sykdomsspekteret er ikke overlappende og 

siden behandlingen er veletablert, betydelig enklere, med gode og godt 

kjente resultater må man regne med at indikasjonen er mindre streng for 

menn enn for kvinner, men det gir en ide om hva fremtiden kan komme til 

å bringe 

 
 
 

2. Standardbehandling gitt dagens praksis 
Gi en kort gjennomgang av rutiner og holdninger i de fire RHF i forhold til nedfrysing av 
ovarialvev for kvinner <35 år som skal gjennomgå behandling med kurativt siktemål, men der 
behandlingen vil ødelegge eller alvorlig skade ovarialfunksjon.  
 

• Er det nasjonal enighet om hvilke pasienter som få et slikt tilbud? 

⇒ Hvis ja: Kan denne beskrives? 

Det har ikke i løpet av sommeren vært mulig å arrangere noen konferanse 
som kan klarlegge oppfatning i de aktuelle faggrupper i alle 4 RHF. Vi 
legger derfor til grunn de indikasjoner som fremgår av flg. artikkel og som 
beskriver dagens situasjon. Denne listen er internasjonalt anerkjent og det 
har ikke vært reist innvendinger fra noe fagmiljø i Norge. Imidlertid er 
grensene for hva som regnes for skadelig kumulativ dose cytostatika på 
benign indikasjon muligens ikke endelig fastsatt.  Det er sannsynlig at 
indikasjonene kan bli utvidet ettersom man utvikler gode metoder til å 
modne primordialfollikler in vitro. 

Storeng R, Abyholm T, Tanbo T. [Cryopreservation of ovarian tissue]. 
Tidsskr Nor Laegeforen. 2007 Apr 19;127(8):1045-8 

 
Tabell 2 Mulige indikasjoner for nedfrysing av ovarialvev 
Kreft hos barn og tenåringer    Kreft hos kvinner  i reproduktiv alder     Benigne sykdommer 
Nevroblastom   Brystkreft    Systemisk lupus erythematosus 
Hodgkins lymfom   Cervixcancer   Alvorlige revmatiske sykdommer 
Non-Hodgkins lymfom  Leukemi     Sigdcelleanemi 
Ewings sarkom   Lymfom     Aplastisk anemi 
Rhabdomyosarkom      Immunsviktsykdommer 
Wilms tumor       Endometriose 
Tumorer i sentralnervesystemet     Benigne ovarialtumorer 

 

Dagens tilbud består i å fryse ned vev for fremtidig behov – samt å forsøke 
autotransplantasjon av nedfrosset vev etter at behandling av kvinnen er 
ferdig og mulig å evaluere. For eksempel vil man vente i minimum 5 år 
etter de fleste cancerbehandlinger for å kunne evaluere resultatet. Loven 
som tillater nedfrysning ble vedtatt i 2004 slik at man bare så vidt er 
kommet dit at reell bruk av vev er aktuelt. 



⇒ Hvis nei: Hva består uenigheten i? 

• Ved behov kan man ved svar på disse spørsmål skille mellom det å fryse ned 
ovarialvev for fremtidig bruk, og det å tilby behandling med nedfrosset vev i dagens 
situasjon. 

  

3. Råd i forhold til etablering av nasjonal behandlingstjeneste 
En eventuell nasjonal behandlingstjeneste vil uansett stå for behandling med nedfrosset vev i 
forhold til reetablering av fertilitet, evt. forsøk på å oppnå graviditet etter at behandling av den 
alvorlige grunnsykdom er avsluttet. 

For uthenting av vev, nedfrysing og lagring kan imidlertid tjenesten avgrenses på flere måter. 
Tre muligheter er: 

A. Alle pasienter reiser til den nasjonale behandlingstjeneste, der uttak av vev og 
nedfrysing/lagring foregår. 

B. Behandlende sykehus tar ut vev, som sendes til den nasjonale behandlingstjeneste 
for innfrysing/lagring (jf. beskrivelse av et slikt opplegg i søknad). 

C. Behandlende sykehus står for uttak, nedfrysing og lagring. Pasienter som helbredes 
og som senere skal behandles med det nedfrosne vevet sendes sammen med vevet til 
den nasjonale behandlingstjeneste.  

På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punkten1-2 over, og innholdet i søknaden: 

• Bør det etableres en nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling 
for de pasienter som er beskrevet under mandatets punkt 1?  

o Ja 

• Hvis ja: Hvordan bør tjenesten være avgrenset, spesielt i forhold til oppgavefordeling 
når det gjelder uttak av vev, nedfrysing og lagring? 

o Det er ønskelig å samle mest mulig av aktiviteten på OUS som vil være det 
eneste stedet som tilbyr behandling med dette vevet som grunnlag.  

o Det er ønskelig å sende pasientene til OUS, men ikke alltid gjennomførbart pga 
pasientens tilstand og fordi det haster å starte behandling.  

o Man tenker seg et nært samarbeid med de andre avdelinger som er godkjente 
biobanker i forhold til assistert befruktning og derved vant med rutiner og som 
har adekvat utstyr. De ligger også i tilknytning til operative avdelinger som kan 
utføre uttak av vev.  Forutsetningen for å kunne fryse ned vev er godkjenning 
som biobank. Pr i dag er Avdelingene for Assistert befruktning ved OUS, 
HUS, St. Olav og UNN godkjente etter Celle og Vevsforskriften og utfører 
nedfrysing og oppbevaring av sæd på samme indikasjoner 

o Det er mulig ved HUS, St. Olav og UNN å ta ut ovarialvev og frakte dette på is 
til OUS innen tidsfristen for videre bearbeidelse, nedfrysing og oppbevaring 

o Unntaksvis kan det bli aktuelt å fryse vevet ned for senere frakt til OUS. 

 

• Hvis ja: Gi utfyllende informasjon under punktene 4-7 nedenfor. 

• Hvis nei, hvordan bør da tilbudet til den aktuelle pasientgruppe være? 



⇒ Intet tilbud utover det som gjøres i vitenskapelige studier, da dette oppfattes 
som ikke etablert behandling? 

⇒ Tilbudet organiseres i hvert RHF? 

⇒ Annen løsning? 

⇒ Gi om nødvendig supplerende informasjon under punkt 8. 

 

 4. Etablering av helhetlige pasientforløp 
Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) over. Basert 
på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape sammenhengende 
pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter som skal 
omfattes av nasjonal behandlingstjeneste? 

• Det siktes her særlig til det tidspress man ofte har før oppstart av kurativ 
behandling ved lymfom/leukemi og andre aggressive kreftformer. 

•  Det angies en tidsfrist på ca 5 timer fra uttak til nedfrysning, men de siste 
publikasjoner tyder på at denne fristen kan bli forlenget. Det vil gjøre det 
enklere å frakte vevet som er tatt ut på is for frysing ved OUS, men i noen 
tilfeller må man vel regne med at det blir behov for å fryse vevet ”lokalt” 

 
• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 

Se over for tekniske forhold. Det vil være det Nasjonale behandlingssenterets 
ansvar å informere alle ledd i behandlingskjeden om den foreliggende 
muligheten, ta initiativ til samarbeidet og å sikre avtaler med befraktere slik at 
det blir praktisk gjennomførbart.  Foreløpig er det stor geografisk ulikhet og 
også slik at enkelte diagnosegrupper ikke synes å få tilbudet. 

• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet?      

Foreløpig foreligger det neppe noen absolutte sikre data for at en slik 
behandlingskjede vil gi likt behandlingsresultat på sikt, men fra Danmark 
rapporteres at man har klart å etablere innsamlingskjeden, og det er lite grunn 
til å tvile på at vi også kan greie det. Som sagt vil man av og til måtte fryse ned 
vevet lokalt etter instruks fra OUS for senere frakt. Hvilken effekt det vil ha på 
kvalitet er ukjent. 

 

5. Internasjonalt samarbeid 
Det vises til avsnitt I-6 (”Behov for samarbeid utenfor Norge”) over.  

• Er det, gitt den oppgavefordeling utredningsgruppen anbefaler, undergrupper 
av pasienter som i sin helhet eller etter individuell vurdering bør henvises til 
utenlandsk senter? 

 Nei 
• Hvordan bør samarbeid med utenlandske sentre organiseres i forhold til å 

dekke behov for enkeltpasienter eller undergrupper av pasienter med spesielle 
behov? 



 

6. Funksjon som nasjonal kompetansetjeneste 
Som det fremgår av avsnitt I-8 i innledningen over vil det å drive en nasjonal 
behandlingstjeneste innebære en korresponderende plikt til å fungere som nasjonal 
kompetansetjeneste i forhold til de aktuelle pasientgrupper behandlingstjenesten omfatter.  

• Hvis det etableres en nasjonal behandlingstjeneste, hvilke nasjonale 
kompetansetjenester bør da være knyttet til behandlingstjenesten? 

 
Metodeutvikling, informasjon til behandlende avdelinger, undervisning 

 
 

7. Navn på behandlingstjeneste 
Det er ønskelig at utredningsgruppen kommer med forslag til et kort navn på tjenesten som er 
mest mulig dekkende i forhold til slik utredningsgruppen mener tjenesten bør drives. 

Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en setning 
som kort beskriver hva tjenesten omfatter. 

  Nasjonalt senter for fertilitetsbevarende behandling 

 

8. Supplerende innspill å fritt grunnlag 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-7 over.  
 

Vi har ikke vurdert den del av den opprinnelige søknaden som omfattet frysing 
av sæd på lignende indikasjon. Dette er i god gjenge ved avdelingene for 
assistert befruktning på Regionssykehusene pr.idag og vi ser heller ikke behov 
for å endre dette. 
 
 
 

 
Unni Kirste  Tom Tanbo   Kjell Salvesen  Anne Beate Vereide 



Nasjonal behandlingstjeneste for barn med ryggproblemer 
 
Utredning ved  Ivar Rossvoll , Helse Midt-Norge 
         Odd -Inge Solem,   Helse Nord 
                           Rolf Riise,  Rikshospitalet 
                           Per Torgeir Nilsen,  Helse- Vest (leder). 
 
Innledning: 
Rikshospitalet har søkt om Nasjonal behandlingstjeneste for barn med 
ryggdeformiteter. 
Behandlingstjenesten er ment å omfatte følgende :    
Ryggdeformiteter hos barn under 7 år 
Spondylolisthese hos barn under 7 år 
Infeksjoner og uklare ryggtilstander hos barn under 7 år 
Skjelett-tumor i rygg  hos barn under 18 år 
 
Overstående gruppe har utredet dette. I tillegg skulle det være med 
brukerrepresentanter og representanter for universitetene, men slike er ikke 
oppnevnt, oss bekjent. 
 
Odd Inge Solem forteller at man i Tromsø praktisk talt ikke behandler de aktuelle gruppene, 
og har derfor ikke innsigelser mot sentraliseringen. De øvrige tre har delt pasientgruppene 
mellom seg og på møte blitt enige om en felles vurdering.  Først omtales hver enkelt 
pasientkategori, deretter en samlet vurdering. 
 
De nevnte grupper: 
 
Spondylolisthese: 
Dette er en relativ vanlig diagnose som deles inn i flere undergrupper, dels med forskjellig 
etiologi og alder. Type III, den degenerative, forekommer hos godt voksne, likeledes Type 
IV (fraktur) og Type V (patologisk). Det aktuelle her er den isthmiske, Type II,  og den 
dysplastiske, Type I, som begge sees hos barn. Type II er den vanligste, og sees hos 2-3 % 
av alle piker og 5-7% av alle gutter, men gir sjelden besvær.  De oppdages vanligvis ved 10-
14 års alderen, og vanligvis følges de halvårlig til de er utvokst. Ved økende symptomer er 
fysioterapi indisert, noen ganger korsett, og noen ganger operasjon. I svært få tilfeller blir 
glidningen stor, og operasjon må derfor sterkt anbefales. Ved stor glidning er dette en stor 
utfordring, beheftet med betydelige komplikasjoner. Ved regionsykehuset i Bergen, 
Haukeland, opereres 4-6 ungdom i året, de siste 20 år har vi operert 14 med stor glidning, 
flere med ptose.  Det er kjent at dette forekommer hos barn under 7 år, men ytterst 
sjelden er det behov for operasjon.  
 
Vurdering:   
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Det er derfor naturlig å sentralisere slike sjeldne operasjoner til et nasjonalt 
ryggsenter. 
 
 
Ryggdeformiteter 
 
Det eksisterer i dag i praksis en sentralisering av ryggdeformiteter ved små barn til 
Rikshospitalet. Dette gjelder særlig de som må behandles med ”growing Rod” og ”VEPTR”. 
Vi har også et godt samarbeid om de congenitte skoliosene. AIS og sekundære skolioser har 
vi ca. 15 –20 av i året i Helse Vest, kanskje noe færre i Helse Midt-Norge.  Det er imidlertid 
svært sjelden disse trenger behandling før fyllte 7 år. Gjør de det, er det naturlig at dette 
sentraliseres  til et najonalt senter. Det kan dreie seg om mindre enn 10 årlig på landsbasis.   
I søknaden er det lagt vekt på tilleggsspesialiteter som de multifunksjonshemmede trenger:    
Nevrologisk -barnenevrologisk,  Nevrokirurgisk,  Urologisk  ( ved MMC),  plastikkirurgisk 
og ikke minst anestesiavdelingen.  Begge de nevnte regionsykehusene har også disse 
avdelingene.   Disse pasientgruppene behandles også på disse stedene, men i utvalget er vi 
enig i at behandlingstrengende barn under 7 år også  for disse sentraliseres, dersom operativ 
behandling en sjelden gang er aktuelt.  Vi har for øvrig godt og løpende samarbeid om alle 
disse pasientene.  
 
Skjelettumor i rygg 
 
Kreftpasienter behandles i dag først og fremst på sentra for dette.  Radiumhospitalet har vært 
henvisningsstedet og behandlingssenter for det meste av landet.  De siste 10-15 år har det 
bygget seg opp solide miljøer også i Bergen og Trondheim.  Videre er det, særlig ved 
ortopediske kreftformer,  etablert et godt nordisk samarbeid ( Nordisk Sarkom Gruppe) 
omkring et vel fungerende register.  
 
90 % av tumores i ryggsøylen er metastaser. Dette opereres ved Regionsykehusene. I 
Bergen opereres ca 30 pasienter for dette i året . Dette forekommer ytterst sjelden hos barn. 
  
Primærsvulster i ryggsøylen kan deles inn i maligne og benigne.  Primærmaligne svulster  
(Ewing, Osteosarcomer)  hos barn er svært få,  i alle fall ved barn under 7 år,  men det 
forekommer. Det viktigste er diagnostiseringen,  og det onkologiske behandlingsopplegget. 
Kirurgien planlegges nøye og man har god tid ( nesten alltid). Har man et godt fungerende 
onkologisk miljø,  slik vi har fått i Helse Vest, med daglig samarbeid mellom spesialisert 
radiolog,  patolog,  kreftlege og ortoped,  og gode forbindelser til hele det skandinaviske 
sarkommiljøet,  er det ingen grunn til ytterligere sentralisering. Vi har nå i Helse Vest en 
tilfredsstillende nærhet til primærlegene og fylkessykehusene, som gir pasientene rask 
tilgang til tverrfaglig vurdering og cytologisk prøvetaking ved vår avdeling.  Derimot  



viser tall fra Sarkomregistret at for sterk sentralisering kan være uheldig, og forsinke 
diagnostisering og behandlingsplanlegging.    
 
Benigne svulster – disse er få, men danner det store flertall av primære svulster i rygg:   
De man vanligvis ser hos barn og unge er: 
Aneurysmal bencyste 
Kjempecelle tumor (sjelden hos barn) 
Osteoid Osteom 
HistocytosisX  ( Eosinofilt granulom, Vertebra plana) 
Osteochondrom  (sjelden hos barn)) 
Hemangiom 
Osteoblastom ( sjelden) 
Noen av disse er ”halvmaligne”  (Kjempecelletumor, Histiocytosis X) 
 
Selv de vanligste av disse ( Aneurysmal bencyste, Osteoid Osteom og Histocytosis X) ser vi 
under 20  stykker av i året i Norge. De vil imidlertid med jevne mellomrom dukke opp ved 
regionsykehusene, og behandlingen er relativ enkel.   
 
Utvalget er imidlertid delt  i synet på  hvor den ortopedkirurgiske behandlingen bør finne 
sted.  Vi er enige i at alle under 7 år bør sentaliseres til et nasjonalt ryggsenter når det gjelder 
operativ behandling.   Rossvoll og Riise mener at også eldre barn bør behandles på nasjonalt 
senter.  Nilsen mener dette best gjøres nær den behandlende kreftavdelingen, slik vi har gjort 
til nå.   
 
 
Infeksiøse tilstander i rygg: 
  
Pyogene infeksjoner 
De fleste spondylodiskitter er forårsaket av gule staph. Dyrkning vil være 
negativ hos 40 %. De aller fleste tilfeller vil kunne behandles av pediatere med 
intravenøs antibiotika. Noen få trenger kirurgisk behandling pga abscess, 
nevrologisk utfall eller deformitet.  
Hos de aller yngste barna (under 1 år) vil tilstanden kunne være svært agressiv 
og hyppigere gi feilstilling (kyfose) etter avsluttet behandling.  
Det er svært vanskelig å få pålitelige tall for antall pasienter med pyogen 
spondylodiskitt i denne aldersgruppen som har behov for kirurgisk behandling. 
Jeg vil tro antallet i Norge ikke overstiger 5-10 per år. I noen få tilfeller vil det 
nok være behov for relativt akutt operasjon. 
  
Tuberculose 
Det er økende insidens av tuberkulose, også i Norge. Affeksjon av columna er 
den hyppigste manifestasjon utenom lungene. Også ved denne tilstandne er det 
primært medisinsk behandling med antibiotika som gjelder. En vil nok oftere 



enn ved pyogene infeksjoner komme i situasjoner hvor kirurgi er aktuelt. Både 
på grunn av deformering og abscesser som krever kirurgisk intervensjon. 
Antallet i Norge per i dag i denne aldersgruppen som trenger kirurgi er lavt 
(minder enn 5 per år). Det er imidlertid økende insidens og vi anser det viktig at 
det i Norge bygges opp en komptetanse og en beredskap på behanling av spinal 
tuberculose hos barn. Riktig behandling er viktig for å unngå nevrologisk 
skade/lammelser og deformiteter som vil følge barna resten av livet. 
Kanskje bør behandlingen av spinal tuberculose sentraliseres for alle barn (opp 
til 18 år?). 
 
”Serøse”- Reaktive - Diskitter: Relativt vanlig hos småbarn. 5-10 i Helse Vest 
årlig. Lav virulente, og av og til virusforårsaket. Alle behandles konservativt av 
pediater. 
 
 
Uklare smertetillstander i rygg hos barn: 
 
 Hos yngre barn (det vil si i den aldersgruppen som her er omtalt, 7 år og yngre) 
vil en, i motsetning til hos voksne, hos de fleste pasienter som utredes for 
ryggsmerter finne en spinal årsak til smerten. Utredning inbefatter røntgen, 
scintigrafi, MRI og laboratorieprøver. I noen tilfeller kan årsaken være 
ekstraspinal, det vil si fra indre organer.  
Hos noen barn vil en ikke med sikkerhet kunne finne en organisk årsak til 
ryggsmerter på tross av fullstendig utredning. Ryggsmerter kan moduleres av 
psykososiale årsaker som påvirker smerteoppfattelse og effekten av ryggsmerte 
på dagligdagse aktiviteter.  Behandlingen av barn med slike smerter er vanskelig 
og det vil blant annet være behov for pediater, psykolog og fysioterapeut. 
Det er vanskelig å anslå antallet slike pasienter i aldersgruppen yngre enn 7 år, 
men det vil antakelig dreie seg om svært få pasienter i Norge hvert år (< 5?). 
Vi er usikkre på om det er behov for sentralisering av behandlignen av slike 
pasienter.  
 
 
Samlet vurdering: 
 
Rikshospitalet har i sin søknad pekt på noen vesentlige punkter:   Alle aktuelle 
”støtteavdelinger” for multifunksjonshemmede er tilgjengelig. Man har god 
trening på anestesisiden til å operere små barn, også med de vasnkeligste forhold 
anestesimessig. 
Man ønsker videre å formalisere det som er den reelle virkelighet nå, slik at  
vanskelige barnerygger sentraliseres til Rikshospitalet , og søker derfor om 
mulighet til å være i forkant når det gjelder faglig å innhente den mest moderne 
og riktige behandlingen fra fagmiljøer verden over. 



Utvalget har over betraktet den enkelte pasientgruppe som det er søkt om. Vi er 
enige i at alle diagnosegruppene inneholder barn under 7 år, men at dette er 
sjelden. Behandlingen er da desto viktigere og desto vanskeligere, fordi, som det 
påpekes i søknaden, det er mye vekst igjen i columna. En riktig behandling er 
ytterst viktig for å kunne fungere gjennom et langt liv. 
Utvalget har som mandat også å gi en oversikt over de forskjellige    
behandlingsmetodene, og belegge behandlingens effekt og viktighet. Vi har ikke 
detaljerte litteraturhenvisninger, men all tilgjengelig litteratur viser at alvorlige 
ryggdeformiteter hos så små barn, har kirurgi som helt overlegen ( og i mange 
tilfeller eneste reelle) behandling.  Behandlingsmetodene er i stadig utvikling, 
med flere typer ” growing Rods” og et VEPTR system som stadig forbedres.  
Det at det totalt er få pasienter,  gjør et nasjonalt kompetanse senter desto 
viktigere,  nettopp fordi andre behandlingsformer ikke har vist seg å fungere. 
 
Konklusjon : 
Utvalget anbfaler at det opprettes et ”Nsjonalt senter for barn under 7 år 
med rygglidelser.” 
Vi ser det som viktig at Rikshospitalet fortsatt beholder sin spissfunksjon  
slik det er søkt om,  og slik det i praksis fungerer idag.  Dette gjelder 
ryggdeformiteter,  spondylolisthese,  spesielle infeksjoner og uklare 
ryggproblemer,  og i tillegg skjeletttumores til rygg .  Solem,  Rossvoll og 
Riise finner grunn til å inkludere ryggtumores hos barn opp til 18 år,  mens 
Nilsen mener eldre barn kan behandles ved Regionsykehus som har et 
veletablert onkologisk behandlingsenter.  I praksis foreligger det konsensus, 
med dette siste forbehold.  I antall er dette imidlertid ubetydelig. 
 
 
Bergen,  9  september 2009 
 
Odd-Inge Solem                             Ivar Rossvoll 
 Helse Nord                                     Helse Midt-Norge 
 
 
Rolf Riise                                       Per Torgeir Nilsen ( sign) 
Helse Sør-Øst                                 Helse Vest 
 
 



Nasjonal behandlingstjeneste for Rekonstruktiv 
dyp venekirurgi. 
 
 
 
Dyp venøs insufficiens er et omfattende problem i Norge. Oversikt over antallet 
pasienter, og hvor mange som vil profittere på kirurgisk behandling finnes ikke. At det 
finnes pasienter som har nytte av slik behandling er imidlertid godt dokumentert. 
Oslo Vaskulære Senter (OVS) ved Oslo Universitetssykehus har som eneste sted i Norge 
utredet og behandlet denne pasientgruppen gjennom mange år. Institusjonen søker nå 
om å etablere Nasjonal behandlingstjeneste for Rekonstruktiv dyp venekirurgi. I 
søknaden redegjøres grundig hva denne behandlingstjenesten innebærer. 
En nasjonal utredningsgruppe bestående av Steinar Aune (Leder, Karkirurg Haukeland 
Universitetssykehus), Staal Hatlingshus (Intervensjonsradiolog St. Olavs Hospital), 
Antonio Rosales (Karkirurg OVS) og Ramaz Bahar (Karkirurg Universitessykehuset i 
Nord-Norge) har fått i oppdrag å vurdere om det er behov for Rekonstruktiv dyp 
venekirurgi som nasjonal behandlingstjeneste, samt om denne bør plasseres ved OVS 
ved Universitetssykehuset i Oslo. 
Innstillingen nedenfor innebærer redegjørelser for de elementer som ønskes belyst i 
gruppens mandat. 

 

1. Kort oversikt over pasientgruppe 
Gi en oversikt over pasientgruppens sammensetning med hensyn til: 
 

A. De viktigste undergrupper/tilstander som bør utredes ved en eventuell nasjonal 
behandlingstjeneste, og de viktigste grupper som deretter bør opereres/behandles. 

Pasienter med betydelig funksjonshemming bør utredes. Dette innebærer pasienter med 
sår, samt de som blir arbeidsuføre på grunn av tilstanden. Hos disse vil allmenntilstand, 
graden av plager og anatomisk egnethet for operasjon avgjøre hvem som opereres. 
 

 
B. Klinisk bilde/forløp 

• De viktigste symptomer på tilstandene. 
Symptomene kan variere fra ingen til invalidiserende plager med hevelse, 
tyngdefølelse og smerter. En del pasienter får kroniske sår. 
 

• Konsekvenser av ubehandlet sykdom. 
Konsekvenser kan være uførhet og/eller kroniske sår. 
 

• Effekter av behandling. 
Effekten av en vellykket behandling vil være opphør av symptomer, samt 
tilheling av kroniske sår. 
Tilbakeføring til aktivt yrkesliv forsykemeldte/uføre.  
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C. Insidens i et femårs perspektiv 
• Oppgi om mulig tall både i forhold til hvor mange som må utredes, og hvor mange 

som etter dette bør opereres/behandles. 

1. Antall nye pasienter pr. år i Norge, fordelt å de viktigste undergrupper. 

Det finnes et stort antall pasienter med kronisk dyp venøs insufficiens i Norge. 
Det nøyaktige antallet er imidlertid ikke kjent. Alvorlighetsgraden av symptomer 
varierer betydelig, og hvordan dette fordeles tallmessig er heller ikke kartlagt. De 
som rapporterer virksomhet med rekonstruktiv venekirurgi anfører at kun en 
liten del av de pasienter med dyp venøs insufficiens utredes får tilbud om 
kirurgisk behandling. Det er imidlertid grunn til å tro at dette kan endres i 
fremtiden med økt kunnskap og eventuelt innføring av enklere metoder. 
 

2. Forventet endring av antall nye pasienter pr. år i løpet av de kommende fem år. 

Et slikt tall er vanskelig å angi (Jfr. punkt 1.). 
 

2. Standardbehandling gitt dagens praksis 
Gi en kort beskrivelse av diagnostikk og behandling av de tilstander som er beskrevet under 
mandatets punkt 1. 

• Er det nasjonal (evt. skandinavisk) enighet om hvilke pasienter som bør utredes og 
behandles, og hvilke metoder som skal brukes ved diagnostikk og behandling? 

Det finnes en del kriterier for hvilke pasienter som bør behandles, men disse er 
ikke fyllestgjørende. Individuelle momenter, samt erfaringer ved det enkelte 
behandlingssted vil påvirke indikasjonsstilingen. 
 

• Hvis ikke: Redegjør for denne uenighet.  

Problemet består neppe i uenighet, men mer i manglende data for å etablere 
robuste indikasjoner. 

 

3. Kunnskapsgrunnlag for dagens praksis 
Basert på tilgjengelig kunnskap i form av randomiserte studier, større fase II studier, evt. 
systematiske kunnskapsoppsummeringer: Er det mulig å angi i hvilken grad de opplegg for 
utredning og behandling som er beskrevet under punkt 2 over er å betrakte som etablert, 
kunnskapsbasert medisin? 

Om mulig bør de aller viktigste publikasjoner som er grunnlag for et slikt standpunkt omtales 
kort.  

Randomiserte studier er vanskelige å gjennomføre med denne problemstillingen. 
Kunnskapen er i første rekke basert på empiri, idet man kjenner sykdommens 
spontanforløp og hvilke resultater man kan oppnå ved kirurgisk behandling. 
Utredningen og behandlingen må likevel anses som etablert medisin. 
 



4. Kunnskapsgrunnlag for sentralisering/ikke sentralisering 
Gjør kort rede for kunnskapsgrunnlaget og/eller den faglige argumentasjon for å samle 
pasientene omtalt under punkt 1 i en nasjonal behandlingstjeneste, evt. å avstå fra å gjøre 
dette. 

Rekonstruktiv dyp venekirurgi skiller seg noe fra den tradisjonelle overflatiske 
varicekirurgi og kirurgi på arteriesiden både når det gjelder teknikk, nødvendig utstyr 
og erfaring. De fleste steder foregår den virksomheten innefor spesielt dedikerte miljøer. 
Erfaring og genuin interesse anses som viktige faktorer for å oppnå tilfredsstillende 
resultater. Ettersom en så liten andel av pasientene egner seg for kirurgisk behandling 
blir kompetansen vedrørende indikasjonsstillingen spesielt viktig. Virksomheten bør 
derfor være sentralisert for å sikre denne kompetansen.  
 

5. Råd i forhold til etablering av nasjonal behandlingstjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-4 over, og innholdet i søknaden: 

• Bør det etableres en nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi 
ved Oslo Universitetssykehus? 

Rekonstruktiv dyp venekirurgi bør, slik situasjonen er i deg, foregå sentralisert. 
Dette er da også tilfellet idet denne type kirurgi i sin helhet har foregått ved OVS 
ved Oslo Universitetssykehus. Etableringen av et nasjonalt senter vil styrke 
virksomheten både kvantitativt og kvalitativt, og dette anses som ønskelig. Vi 
mener derfor det bør etableres en nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv 
dyp venekirurgi ved Oslo Universitetssykehus 

 

• Hvis nei, hvordan bør da diagnostikk og behandling for de aktuelle pasientgrupper 
organiseres? 

 

6. Diagnostikk knyttet til utredning og behandling 
I hvilken grad bør en eventuell nasjonal behandlingstjeneste også omfatte diagnostikk knyttet 
til utredning og behandling? 

Kartlegging av det dype venesystemet foregår på de fleste steder i Norge med 
karkirurgisk service. Diagnostikken relatert til operasjonsindikasjon må inngå i den 
nasjonale behandlingstjeneste ettersom dette krever spesiell kompetanse og til en viss 
grad spesielt utstyr. 
 

Hvordan bør diagnostikk knyttet til utredning og behandling organiseres hvis det ikke 
etableres en nasjonal behandlingstjeneste? 

Situasjonen vil forbli som den er i dag. 
 



7. Etablering av helhetlige pasientforløp 
Det vises til avsnitt I-5 (”Behandlingstjenesten som del av et behandlingsforløp”) over. Basert 
på den funksjonsfordeling utredningsgruppen anbefaler: 

• Hvilke utfordringer står man overfor i forhold til å skape sammenhengende 
pasientforløp på tvers av RHF og de involverte HF for pasienter som skal 
omfattes av nasjonal behandlingstjeneste? 

Dette foregår i dag ved at diagnosen stilles lokalt. Pasienter som anses som 
mulige kandidater for rekonstruktiv dyp venekirurgi henvise så for vurdering. 
Oppfølgingen i etterkant kan også gjøres lokalt i den grad OVS finner dette 
tjenelig. 
 

• Søknaden beskriver at kun en begrenset del av henviste pasienter er egnet for 
dyp venekirurgi. Hvordan kan samarbeid på tvers av RHF/HF organiseres slik 
at man færrest mulig pasienter med lang reisevei må reise til 
konsultasjon/utredning uten at dette får terapeutisk konsekvens? 

Med økt erfaring vil sikrere kriterier for hvilke pasienter som bør henvises 
kunne oppnås. Alternativt vil bedre behandlingsmetoder kunne øke andelen av 
pasienter som opereres. Begge deler vil øke frekvensen av henviste pasienter som 
faktisk behandles. Dette krever en løpende kontakt mellom behandlingssted og 
de øvrige RHF. 
 

• Hvordan sikre geografisk lik tilgjengelighet? 
Dette sikres best ved at det i samtlige RHF finnes tilstrekkelig kunnskap om 
tilstanden, samt om de behandlingsmuligheter som finnes. Tilstrekkelig kapasitet 
vil også ha betydning for å geografisk lik tilgjengelighet. 
 

• Hvordan sikre geografisk resultatlikhet? 

Så lenge behandlingen er lokalisert til ett sted blir dette uaktuelt. 
 

 

8. Internasjonalt samarbeid 
Det vises til avsnitt I-6 (”Behov for samarbeid utenfor Norge”) over.  

• Er det, gitt den oppgavefordeling utredningsgruppen anbefaler, undergrupper 
av pasienter som i sin helhet eller etter individuell vurdering bør henvises til 
utenlandsk senter? 

Generelt er oppfatningen at det ikke er aktuelt å benytte utenlandske sentre. 
Man kan imidlertid ikke utelukke at spesielle tilfeller vil kunne ha nytte av 
samarbeid med et annet senter. 

• Hvordan bør samarbeid med utenlandske sentre organiseres i forhold til å 
dekke behov for enkeltpasienter eller undergrupper av pasienter med spesielle 
behov? 

Kontakten mellom forskjellige sentra bør foregå på samme måte som er tilfellet 
for all medisinsk virksomhet. Man studerer hverandres metoder og resultater 



gjennom publikasjoner eller direkte kontakt. Noen formalisering utover dette 
anses ikke nødvendig. 
 

 

9. Funksjon som nasjonal kompetansetjeneste 
Som det fremgår av avsnitt I-8 i innledningen over vil det å drive en nasjonal 
behandlingstjeneste innebære en korresponderende plikt til å fungere som nasjonal 
kompetansetjeneste i forhold til de aktuelle pasientgrupper behandlingstjenesten omfatter.  

• Hvis det etableres en nasjonal behandlingstjeneste, hvilke nasjonale 
kompetansetjenester bør da være knyttet til behandlingstjenesten? 

En nasjonal behandlingstjeneste bør utføre nettopp de kompetansetjenester som nevnes 
i avsnitt I-8 i innledningen.  
(”En nasjonal behandlingstjeneste skal også fungere som en nasjonal 
kompetansetjeneste innenfor sitt faglige område. Dette omfatter både å sikre at 
pasienter fra hele landet møter sammenhengende tiltakskjeder også utenom de korte 
perioder de er ved en nasjonal behandlingstjeneste, samt ivareta forskning og 
fagutvikling, metodeutvikling, kvalitets- eller forskningsregistre evt. biobanker, 
undervisning innen etter- og videreutdanning, veiledning og rådgivning. 
Kompetansetjenestene skal leveres til hele landet.”). 
 
 

10. Supplerende innspill å fritt grunnlag. 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-9 over. 
Ettersom dagens og fremtidens behov for rekonstruktiv dyp venekirurgi ikke er kartlagt 
må mulighetene holdes åpne for at denne type utredning og kirurgi på et senere 
tidspunkt vil måtte foregå på et eller flere steder i landet utover OVS. Utviklingen må 
imidlertid avgjøre om og hvordan dette eventuelt skal organiseres. 
Mange av pasientene med kronisk dyp venøs insufficiens kommer i gruppen med rett til 
nødvendig helsehjelp, hvilket innebærer at de skal ha en behandlingsgaranti. Det er 
derfor viktig at behovet for behandling kartlegges, og at kapasiteten tilpasses behovet. 
Skulle behovet tilsi økte ressurser til denne type behandling må disse komme i tillegg til 
den eksisterende ressurstilgang for karkirurgi i Norge. 
 
 
 
 
 
Steinar Aune  Staal Hatlinghus      Antonio Rosales  Ramez Bahar 
    (Leder) 
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II. Mandat 
Utredningsgruppen anmodes om å vurdere de to søknadene om opprettelse av en 
nasjonal kompetansetjeneste rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelser fra 
henholdsvis Valnesfjord Helsesportssenter og Beitostølen Helsesportsenter.  

 

Gruppen bestod av: Eirik Vikane, leder, Helse Vest, Rehabilitering 

   Anne Lise Høyland, Helse Midt-Norge, Barnehabilitering 

   Trude Rath Olsen, Helse Nord, Barnehabilitering 

   Unni Sveen, Helse Sør-Øst, Rehabilitering 

   Mads Andreassen, Unge funksjonshemmede 

   Sigrid Østensjø, Høgskolen i Oslo 

 

Gruppen oppfatter mandatet til å utrede behov for og fremtidig organisering av 
nasjonal kompetansetjeneste innenfor aktivitet og deltakelse for barn og unge 
med funksjonsnedsettelse.   
 

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor ulike 
delområder 
 

I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så 
fall konkret bør utføres. 

 
I henhold til FNs barnekonvensjon (artikkel 23) skal barn med funksjonsnedsettelse 
sikres: ”et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer verdighet, fremmer 
selvstendighet og bidrar til barnets aktive deltakelse i samfunnet.”  Habilitering skal 
bidra til at disse målene kan nås gjennom planlagt og målrettet assistanse fra ulike 
aktører i og utenfor helsetjenesten (Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 
(2008-2011). 

 
Forståelsen av barn som aktive deltakere i eget liv har gradvis vokst fram innen 
mange faglige disipliner. Gjennom siste halvdel av 1900-tallet kom barns aktive 
deltakelse i sosiale samspill til å innta en dominerende posisjon i forståelsen av barns 
utvikling. Innenfor sosiokulturelle og sosialkonstruktivistiske teorier fikk barn status 
som aktivt handlende subjekter som deltar i sin egen utviklingsprosess, en prosess 
som er avhengig av et etablert sosialt og kulturelt fellesskap. (Bronfenbrenner 1976, 
Tiller 1983, Haavind 1987, Hundeide 1989, Andenæs 1991, Bruner 1990, Cole 1996, 
Rogoff 1990, 2003, Gulbrandsen 1998, 2006)  
 
Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF, WHO 
2001, ICF-CY, WHO 2008) utgjør en begrepsmodell og et verktøy for å beskrive og 
klassifisere ulike komponenter av helse og funksjon. 
 

sler
Tekstboks
GRUPPE 66
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Helsetilstand
(sykdom eller lidelse)

Kroppsfunksjoner
og -strukturer Aktiviteter Deltagelse

Miljøfaktorer Personlige faktorer

 
Figur 1 Komponenter i ICFs begrepsapparat og vekslevirkninger mellom dem 

 
Delklassifikasjonen ”kroppsfunksjoner og -strukturer” i ICF gjør det mulig å 
klassifisere type av funksjonsnedsettelse, mens delklassifikasjonen ”aktivitet og 
deltakelse” omfatter funksjon både fra et individuelt og samfunnsmessig perspektiv. 
Aktiviteter referer til hva barn og unge kan utføre eller utfører av spesifikke 
ferdigheter og aktiviteter, mens deltagelse knyttes til deres involvering i ulike 
livssituasjoner som lek, skole- fritidsaktiviteter, og mer spesifikt i fysisk aktivitet. 
Fysisk aktivitet omfatter både lek, mosjon, idrett, fysisk arbeid mv. Miljøfaktorer i 
ICF referer til både holdninger, og fysiske og sosiale miljøer som barn inngår i, mens 
personlige faktorer omfatter deres preferanser, personlige valg, tidligere erfaringer og 
sosial bakgrunn. Deltakelse fremstår således som en mangefasettert og transaktiv 
prosess. En slik forståelse og tilnærming til deltakelse innebærer at alle 
komponentene i ICF vil være sentrale med hensyn til videreutvikling av kompetanse 
knyttet til tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge med 
funksjonsnedsettelse.   
 
Barn og unge med funksjonsnedsettelse synes å ha større innskrenkinger i sin 
deltakelse i hverdagsaktiviteter enn sine jevnaldrende (Grue 1999, Longmuir 2000, 
Simeonsson 2001, Schenker 2005, Imms 2008). De er mer sammen voksne og er 
oftere engasjert som tilskuere til ulike aktiviteter enn sine jevnaldrende (Grue og 
Heiberg 2000, Hestnes og Carroll 2000, Buttimer og Tierny 2005). Som elever 
opplever de å ha tilgang til de fleste aktivitetene på skolen, men mange erfarer 
innskrenket deltakelse og særlig i sosiale aktiviteter (Mancini et al. 2002, Imms 
2008). I studier hvor skolebarn er intervjuet, identifiserer de en rekke faktorer som 
hemmer eller fremmer deltakelse i skolehverdagen: følelse av autonomi, holdninger 
blant medelever og skolens personell, organisering av undervisning og aktiviteter, og 
fysisk tilrettelegging og utstyr (Hemmingsson og Borell 2002, Roberts og Lidsell 
1997, Pivic et al. 2002, Almquist og Granlund 2005, Asbjørnslett 2005). En annen 
studie viser manglede evne til å utføre daglige aktiviteter hadde alvorlig negative 
konsekvenser for barn med funksjonsnedsettelse, mens å legge til rette for tilpasset 
fysisk aktivitet og deltakelse hadde klart positiv innvirkning på barnas livskvalitet. 
Intervensjoner som gjør barnet i stand til å velge egne målsettinger på området fysisk 
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aktivitet hadde viktige implikasjoner for å muliggjøre deltakelse og bygge sosiale 
relasjoner. (Mandich et al. 2003) 
 
En systematisk oversiktsartikkel (Shikako-Thomas et al. 2008) over deltakelse i 
fritidsaktiviteter indikerer at barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse deltar i 
ulike former for aktiviteter, men mindre i aktiviteter i lokalmiljøet enn hjemme og på 
skolen. Deltakelse kunne relateres til faktorer som egne ønsker og preferanser, 
demografiske karakteristika, familiesituasjon og holdninger i omgivelsene. En annen 
studie (Majnemer et al. 2008) som inkluderte barn med lett til moderat cerebral parese 
i barneskolealder bekreftet disse funnene, og fant også at barna var mindre involvert i 
ferdighetsbaserte og fysiske aktiviteter og i aktiviteter i lokalsamfunnet. Barna 
uttrykte stor glede ved å kunne delta. Motivasjon for mestring av aktiviteter og 
deltakelse i habiliteringstilbud synes å fremme deltakelse, mens problemer med 
kognitiv og adferdsmessig fungering, vansker med å utføre aktiviteter og stresset 
familieliv fremsto som hindre for deltakelse i fritidsaktiviteter. Begge studiene 
konkluderer med mangelfull kunnskap om hvordan deltakelse best kan utforskes og 
måles, og om hvilke faktorer eller grupper av faktorer som fremmer eller hemme 
deltakelse i fritidsaktiviteter.   
 
I en kvalitativ studie om perspektiver på et godt liv for rapporterte ungdom med 
cerebral pareseat det å ha tilgang til et bredt spekter av aktiviteter og fritidsaktiviteter 
var vesentlig for opplevelse av god livskvalitet (Shikako-Thomas et al. 2009). Studien 
foreslår at det utvikles individ- og gruppebaserte program  for å fremme mestring, 
motivasjon og selvfølelse hos disse ungdommene og atintervensjoner må rettes mot  
en større bredde av aktiviteter enn mobilitet og egenomsorg når målet er å fremme i 
deltakelse i aktiviteter som de unge foretrekker. Studien påpeker at selv om deltakelse 
er fundamentalt for opplevelse av helse, finnes det liten kunnskap om faktorer som 
påvirker deltakelse hos ungdom med funksjonsproblemer. (Shikako-Thomas et al. 
2009)  
 
Litteraturgjennomgangen viser at det er behov for å utvikle mer kunnskap om 
tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse hos barn og unge med funksjonsnedsettelse. En 
nasjonal kompetansetjeneste bør stimulerer til forskning som kan gi økt forståelse av 
hva deltakelse innbærer, hvordan deltakelse kan måles og hvordan en kan fremme 
inkludering, og involvering i ulike aktiviteter, I denne sammenheng  er det behov for 
å utvikle og validere metoder for evaluering av tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse, 
og ikke minst metoder, som ser på effekt av tiltak/intervensjoner.  
 
Tilpasset fysisk aktivitet er ett av flere fordypningsområde som bør studeres. 
Habilitering er et mangfoldig og komplekst område hvor det er rom for og behov for å 
utforske mange fordypningsområder.  
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A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, individuell 
veiledning/rådgiving) 

Vurdering: 
Det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste organisert som et kompetansesenter 
for forskning, fagutvikling og metodeutvikling for feltet tilpasset fysisk aktivitet og 
deltakelse. En sentral oppgave vil være å utvikle og heve kompetansen i helhetlige 
behandlingskjeder, utvikle faglige retningslinjer og spre kunnskap rettet mot 
helsepersonell og annet personell.  

 

Kompetansetjenesten som er rettet mot viktige livsområder og ikke mot en enkelt 
diagnose, vil kunne fange opp sjeldne diagnoser som ikke har egne kompetansesentre. 

 
  
B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 

Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
nettside), individuell veiledning/rådgiving. 

Vurdering: 
Kompetansetjenesten som kompetansesenter vil formilde kunnskap på systemnivå, og 
i liten grad gi individuell opplæring og rådgiving. Pasientbehandling bør ivaretas 
regionalt. 
 
C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 
Vurdering: 
Kompetansetjenesten kan organiseres som et nasjonalt kompetansesenter. Senteret må 
kartlegge, systematisere og oppsummere dagens kunnskap. Videre må senteret 
prioritere fremtidige forskingsområder innenfor tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse. 
 
Koordinering og igangsetting av egne og andres forskingsprosjekt innenfor feltet vil 
være en sentral oppgave.   
 
D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  

Vurdering: 
Det må utvikles målemetoder for å måle effekt av tiltak på alle nivå innenfor 
helsetjenesten. Dette er nødvendig for å utvikle gode behandlingsmodeller for barn og 
unge som kan evalueres. Gode effektmål vil være et godt grunnlag for 
kvalitetskontroll. Gjennom systematisk evaluering vil bevisstheten og kvaliteten 
heves innenfor faget. Et nasjonalt kompetansesenter kan bidra til å systematisere dette 
arbeid. 
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Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

Vurdering: 

I ny handlingsplan for habilitering er det foreslått oppretting av regionale RHABU 
enheter knyttet til universitetsklinikkene i hver helse region. Disse vil i fremtiden 
kunne stå ansvarlig for faglig utvikling innenfor feltet tilpasset fysisk aktivitet og 
deltakelse. Ved nettverkssamarbeid kan de ulike RHABU enheter fordele ulike 
oppgaver og spisse sine satsingsområder innenfor ulike temaer. Dagens 
helsesportsentre kan inngå i en slik nettverksmodell. 

Erfaringsmessig vil det ta en del år å bygge opp gode og robuste RHABU enheter. I 
en oppstartsfase må de ulike RHABU prioritere hvilke felt det skal satses på. Det er 
svært usikkert om tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse vil bli prioritert innenfor 
stramme rammer. 

Helsesportsentrene står i en særstilling i dag når det gjelder mulighet for å ha fokus på 
tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse i  fritidsaktiviteter som kan ha en 
helsefremmende effekt. Dette sammen med at det vil ta tid å bygge opp gode RHABU 
enheter taler for at et nasjonalt kompetansesenter legges til et av dagens 
helsesportsentre. 

 

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 
Innenfor tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse har de to helsesportsentrene 
landsdekkende funksjoner i dag. Ved å utvikle nettverk med de ulike helseregioner 
kan de videreutvikle og spre dagens tilbud ved å overføre kunnskap til alle 
helseregioner. 

 

C. Forskning, fag- og metodeutvikling og D. Kvalitetskontroll/ kvalitetsutvikling.  

Vurdering: 
Regionale RHABU enheter kan i fremtiden være ansvarlig for forskning, 
kvalitetskontroll, fag-, metode- og kvalitetsutvikling innenfor sin region og inngå i 
nasjonale nettverk. For øvrig viser vi til punkt A. 

 

Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

 
A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

Vurdering: 
Regionale RHABU enheter vil i fremtiden kunne stå ansvarlig for en del av 
fagutviklingen og opplæring innenfor feltet. Faget består av små sårbare miljø. Etter 
gruppens syn vil det være nødvendig med nasjonalt samarbeid og oppretting av 
nasjonale nettverk for å fremme kunnskapen innenfor fagfeltet.  
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B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 

Vurdering: 
Alle RHFer bør etablere egne regionale sentre tilsvarende dagens to helsesportsentre. 
Disse regionale sentrene kan i fremtiden ha et hovedansvar for kompetanseutvikling 
innenfor aktivitet og deltakelse innenfor sitt RHF. Videre bør disse gi kliniske tilbud 
til aktuelle pasienter i regionen både individ- og gruppetilbud hvor LMS-aktiviteter er 
inkludert  
 

C. Forskning, fag- og metodeutvikling og D. Kvalitetskontroll/ kvalitetsutvikling.  

Vurdering: 
Fagmiljøene er små i dag. Faget vil sannsynlig kreve et nasjonalt samarbeid og 
koordinering for å få utnyttet både økonomiske og personellmessige resurser optimalt 
for å utvikle gode tjenester for brukerne. 

Det vil være nødvendig med samarbeid på tvers av regionene og utvikling av 
nasjonale nettverk, der hvert nettverk har ulik tematikk.2. Søkernes kompetanse 

• Oppfattes søkerne å være kompetent i forhold til å utøve en nasjonal 
kompetansetjeneste? 

• Oppfattes fagmiljøene å være tilstrekkelig robust til å kunne sikre en 
stabil og bærekraftig drift? 

 

Både Beitostølen og Valnesfjord Helsesportsenter søker om å bli et nasjonalt 
kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse med fokus på tilpasset 
fysisk aktivitet og deltakelse.  
 
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) 
BHSS skriver i sin søknad at de vil videreutvikle og formidle kompetanse om tilpasset 
fysisk aktivitet og deltakelse knyttet til barn og unge med funksjonsnedsettelse (6-35 
år) gjennom å bli en nasjonal kompetansesenter. Sentrale oppgaver vil være å drive 
opplæring, forskning, fag- og metodeutvikling. Med hensyn til opplæring vil tjenesten 
omfatte veiledning til helsepersonell og annet nøkkelpersonell, og praksisnære kurs 
rettet mot grupper av barn og unge, deres foresatte, fagpersonell, brukerorganisasjoner 
og frivillige. I søknaden angis en rekke aktuelle tema for rådgivning og veiledning og 
kursvirksomheten. Som del av kompetanseutviklingen ønsker BHSS også å få etablert 
et etter- og videreutdanningstilbud, men dette konkretiseres ikke i søknaden.  
Innenfor forskning, fag- og metodeutvikling ser BHSS som en sentral oppgave å 
samle inn litteratur, drive egen forskning, formidle forskningsresultater og utvikle 
kartleggings- og evalueringsverktøy. Samarbeid med nasjonale og internasjonale 
miljøer er vektlagt. I søknaden angis ikke kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling som en 
sentral aktivitet for kompetansetjenesten. 
Søkerens kompetanse  
Som del av sin kliniske virksomhet har BHSS lang erfaring med tilpasset fysisk 
aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelse i form av gruppeopphold. De siste 
10 årene har de arbeidet systematisk med kompetanseoverføring til 
primærhelsetjenesten, skolesektoren og de spesialiserte habiliteringstjenestene. 
Erfaringer fra dette arbeidet er oppsummert i rapporten ”Aktiv rehabilitering”. I de 
senere årene har de også jobbet systematisk med fagutvikling og forskning. BHSS har 
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et godt utviklet system for brukermedvirkning både på system og individnivå.  De 
samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner om gjennomføring av 
bachelorstudier - primært som praksissted – og har et mer omfattende 
utdanningssamarbeid med Norges Idrettshøgskole.   
 
FOU avdelingen består per i dag av leder, en forsker/ phd (20 %) som har sitt 
hovedarbeidssted på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, tre 
doktorgradstipendiater tilknyttet Norges Idrettshøgskole og to mastergradsstudenter. 
Lederens kompetanse og hvilken fagbakgrunn stipendiatene har er ikke beskrevet. De 
pågående doktorgradprosjektene retter seg alle mot fysisk aktivitet. Innen fag- og 
metodeutvikling vektlegges verktøy som kartlegger barns og unges deltakelse, 
utvikling av ICF core set for barn, rehabiliteringstilbud for barn med sammensatte 
funksjonsproblemer og bruk av aktivitetshjelpemidler. Vitenskapelig publisering er 
svært begrenset med 6 oppgitte publikasjoner de siste fem år, hvorav tre inkluderer 
personer som har sitt hovedarbeidssted på BHSS.  
 
Norges Idrettshøgskole og noen få personer ved Oslo Universitetssykehus inngår i 
senterets nasjonale nettverk. Internasjonalt samarbeid omfatter deltakelse i 
utdanningsprogrammet Erasmus knyttet til fagområdet ”Adapted Physical Activity” 
og samarbeid med Universitetssykehuset i München knyttet til utvikling av ICF 
kjernesett for barn. Videre er det inngått samarbeid med CanChild, Canada knyttet til 
utprøving av kartleggingsverktøyene ”Children’s Assessment of Participation (CAPE) 
og ”Preferences & Activities for Children (PAC) og med den frivillige organisasjonen 
(International Childrens’s Safety Service) om søknad om EU midler til gjennomføring 
av et kompetanseoverføringsprosjekt. Det henvises det også til deltakelse I ”The 
Participation Research Group”, et svensk forskernettverk, og til samarbeid med 
Rehabilitation Center de Hoogstraat og University Medical Center Utrecht, 
Nederland, men det fremgår ikke hva som omfattes av samarbeidet. 
 
I søknaden redegjøres det ikke for hvordan BHSS har tenkt å organisere tjenesten som 
nasjonalt kompetansesenter utover at den vil være forankret i senterets FOU avdeling. 
Vurdering av søkerens kompetanse 
BHSS har betydelig erfaring med kliniske tjenester knyttet til tilpasset fysisk aktivitet 
i form av gruppeopphold for barn, ungdom og unge voksne med fysisk 
funksjonsnedsettelse. De har jobbet systematisk med overføring av kunnskap og 
kompetanse til andre deler av helsetjenesten og til andre sektorer i barnas lokalmiljø. I 
løpet av de siste årene er det satset på forskning, fag- og metodeutvikling innenfor 
området fysisk aktivitet og barns deltakelse med etablering av en egen FOU avdeling. 
Forskningsaktiviteter er ennå i sin spede begynnelse med få personer med 
forskerkompetanse, liten publikasjonsmengde, og begrenset nasjonalt og 
internasjonalt nettverk.        
 
Samlet vurdering av søkerens kompetanse viser at BHSS har god tverrfaglig 
kompetanse innenfor senterets kliniske kjerneområde, tilpasset fysisk aktivitet for 
barn og unge med funksjonsnedsettelse. De har utviklet modeller og metoder for 
fagutvikling og spredning av kompetanse gjennom en rekke utviklingsprosjekter.  
 
BHSS synes imidlertid ikke å ha tilstrekkelig forskerkompetanse til alene å inneha 
funksjonen som nasjonalt kompetansesenter for tilpasset fysisk aktivitet.  Dersom 
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kompetansetjenesten skal ha en noe bredere tilnærming til aktivitet og deltakelse 
synes også senterets faglige profil å være for smal.  
 
Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS) 
VHSS skriver i sin søknad at innholdet i en nasjonal kompetansesenter for barn og 
unge med funksjonsnedsettelse vil være forskning og utviklingsarbeid og formidling 
av kunnskap innen området tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse. Målgruppen for 
kompetansesenteret er barn, ungdom og unge voksne som har behov for 
habiliteringstjenester, deres pårørende og tjenesteytere som kan bidra til aktivitet og 
deltakelse. Dette inkluderer spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunale, kommunale 
og private tjenester, samt frivillig sektor. Sentrale oppgaver oppgis å være innsamling 
og systematisering av kunnskap, utvikling av forskningsbasert kunnskap gjennom 
egen forskning og i samarbeid med andre, og arbeid med å få etablert et formalisert 
samarbeid med utdanningsinstitusjoner og aktuelle forskningsmiljøer. VHSS ønsker 
også å initiere til prosjektbasert utviklingsarbeid, som å prøve ut modeller og metoder 
i nært samarbeid med praksisfeltet. Kunnskapsformidling er tenkt å forgå i form av 
undervisning, rådgiving og veiledning med vekt på bruk av moderne og effektive 
formidlingsmåter. Med hensyn til kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling nevnes utvikling 
av kvaltitesindikatorer.    
Søkerens kompetanse  
Som del av sin kliniske virksomhet har VHSS lang erfaring med tilpasset fysisk 
aktivitet for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse i form av gruppeopphold. 
De har også etablert en enhet for arbeidsrettet rehabilitering. VHSS har i flere år 
jobbet systematisk med kompetanseoverføring og har også jobbet tett opp mot andre 
fagmiljøer, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer i regionen.  
Senteret har inngått samarbeidsavtaler med høgskolene i Bodø, Harstad og Nord-
Trøndelag og Universitet i Tromsø og AiR – nasjonalt kompetansesenter, men det 
mangler informasjon om hva som omfattes av samarbeidet. VHSS samarbeider med 
høgskolen i Bodø om gjennomføring av bachelorstudium aktivitet og deltakelse fra 
høsten 2009. VHSS er for tiden involvert i fem eksternt finansierte 
utviklingsprosjekter. Det foreligger ingen oversikt over prosjektene i søknaden, men 
av et eget ”skilleark” fremgår at prosjektene omfatter tilgjengelighet for 
funksjonshemmede, aktivitetshjelpemidler, utvikling av intern kompetanse knyttet til 
diagnosegrupper, kompetanseheving av støttekontakter og fritidsassistenter, og 
utvikling av undervisningsmateriell.   
FOU enheten består per i dag av leder (sosiolog/dr. polit), to ansatte med 
doktorgradskompetanse (dr. scient/Norges Idrettshøgskole og sosiolog/dr. polit), en 
doktorgradstipendiat (NTNU/treningsfysiologi) og en ansatt med hovedfag (cand. 
scient/NTNU). Pågående forskningsprosjekter og vitenskapelige publikasjoner de 
siste 5 år fremgår ikke av søknaden men på et ”skilleark” oppgis ni vitenskapelige 
publikasjoner de siste fem årene. FOU leder er førsteforfatter på syv av disse. Ingen 
av publikasjonene inkluderer andre ansatte i FOU enheten.  
FOU enheten har etablert forskningssamarbeid med SINTEF Helse, Stavanger 
Universitetssykehus v/LMS, Nordlandsforskning og Profesjonshøgskolen i Bodø. Det 
fremgår ikke av søknaden hvilke prosjekter en samarbeidet og hvordan samarbeidet er 
formalisert. VHSS er også deltaker i ”Forum for forskning på barn og unge”, et 
samarbeidsforum som skal bidra til at ansatte i akademia og ansatte i aktuelle 
praksisfelt i Salten-regionen samarbeider om forskning som gjelder unge med 
definerte problemer. Høgskolen i Bodø har sekretariatsfunksjon. VHSS oppgir ingen 
nåværende internasjonale samarbeidspartnere. VHSS har tenkt å søke EØS prosjekt. 
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De er ISO sertifisert og vil gå videre med CARF som er en internasjonal akkreditering 
av rehabiliteringsinstitusjoner.  
 
Det fremgår av søknaden at den nasjonale kompetansesenter er tenkt organisert som 
en nettverksmodell med etablering av nasjonale kompetansemiljøer som inkluderer 
BHSS, og med VHSS som et faglig knutepunkt og motor forankret i senterets FOU 
enhet. 
 
Vurdering av søkerens kompetanse 
VHSS har betydelig erfaring med kliniske tjenester knyttet til tilpasset fysisk aktivitet 
i form av gruppeopphold for barn, ungdom og unge voksne med fysisk 
funksjonsnedsettelse. Senteret har også utvidet virksomheten til å omfatte 
arbeidsrettet rehabilitering. VHSS har jobbet systematisk med overføring av 
kunnskap og kompetanse til andre deler av helsetjenesten og til andre offentlige, 
private og frivillige organisasjoner i barnas lokalmiljø. I løpet av de siste årene har 
VHSS satset mer systematisk på forskning, fag- og metodeutvikling og har etablert en 
egen FOU enhet. Den faglige profilen på tidligere og pågående forskningen fremstår 
som uklar. Forskningsaktiviteten er knyttet til få personer. Det er utviklet et godt 
regionalt nettverk, men mindre nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.    
Samlet vurdering av søkerens kompetanse viser at VHSS har god tverrfaglig 
kompetanse innenfor senterets kjerneområde tilpasset fysisk aktivitet for barn og unge 
med funksjonsnedsettelse og har også utviklet kompetanse knyttet til deltakelse i 
arbeidslivet. VHSS har også erfaring med fagutvikling og spredning av kompetanse 
gjennom en rekke utviklingsprosjekter. VHSS ønsker å utvikle kompetansetjenesten 
etter en nettverksmodell med senteret som knutepunkt og motor i en nasjonal 
nettverksoppbygging. Modellen fremstår som strategisk både ut fra begrensinger i 
egen forskningskompetanse og ut fra formålet med nasjonale kompetansesentra.  
VHSS vil med sin kompetanse kunne inneha en slik lokomotivfunksjon i et nasjonalt 
nettverk som også inkluderer formalisert samarbeid med BHSS og med aktuelle 
høyskoler og universitet i de fire helseregionene. 
 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet som helhet 
Formålet med å etablere nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten er å 
utvikle og heve kvaliteten på de leverte helsetjenestene, herunder å levere dem så 
kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av nasjonal 
kompetanse. Nasjonale kompetansesentre skal også bidra til å utvikle og heve 
kompetansen i helhetlige behandlingskjeder, gjennom oppbygging og spredning av 
nasjonal kompetanse på sitt område innenfor en rimelig tidshorisont. 
 
Oppgaver omfatter også forskning og fagutvikling, herunder etablering av nasjonale 
og evt. internasjonale forskernettverk (inkludert samarbeid med universiteter og 
høyskoler), utdanning, formidling av kunnskap og kompetansespredning. 
 

Noen kriterier for nasjonale tjenester  

• Utvikle og heve kompetansen i helhetlige behandlingskjeder  

• Kostnadseffektiv  
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• Tilgang til nødvendig infrastruktur  

• Villighet fra RHF og HF til å påta seg ansvaret 

• Dokumentert kompetanse  

• Forskningskompetanse og etablert forskernettverk / samarbeid nasjonalt 
(universitet og høyskoler) og internasjonalt.  

 

Er den drift som beskrives i søknadene i samsvar med HOD´s kriterier for hva 
en nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

 
Utvikle og heve kompetansen i helhetlige behandlingskjeder  

VHSS vektlegger det følgende i sin søknad: 

• Fokus på tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge med 
funksjonsnedsettelse i et folkehelseperspektiv.  

• Etablere gode modeller for bruk av fysisk aktivitet i habiliteringsarbeidet.  

• Kunnskap om hvordan tilrettelegge aktiviteter og aktivitetsarenaer. 

• Kunnskap om hensiktsmessig tverrfaglig og tverrsektoriell organisering av 
slike tjenestetilbud (Aktivitet, deltakelse og pedagogikk) 

• Styrke samarbeid og involvering mellom spesialisthelsetjenesten, 
primærhelsetjenesten, øvrige kommunale tjenester og frivillig sektor. 
Analysere dette samarbeidet. 

• Kunnskap om livsfaseoverganger og overganger mellom institusjonene familie 
– barnehage – skole - arbeidsliv.  

• Utvikle kvalitetsindikatorer, måleinstrument og dokumentere effekt, som eks. 
utvikle kvalitetsindikatorer i henhold til ICF. Det er en intensjon å stimulere til 
og utvikle tverrfaglig relevant forskningsbasert kunnskap (alle dimensjoner av 
ICF) gjennom egen forskning og samarbeid med andre.  

VHSS samarbeider med ulike deler i behandlingskjeden regionalt. Med deres lange 
erfaringsgrunnlag med tanke på tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse, kan de 
sannsynlig bidra til å heve kunnskap innefor dette feltet i hele behandlingskjeden. 
Etablering av et nasjonalt kompetansesenter vil kreve tydeliggjøring av hva felt som 
må prioriteres. 

 

BHSS har tatt med følgende i sin søknad: 

• BHHS har kunnskap om bruk og tilrettelegging av aktivitet for 
å oppnå deltakelse. 
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• Har kompetanse på tilpasset fysisk aktivitet og å muliggjøre aktivitet: ved 
enten tilpasset eller alternativ aktivitet og opplevelse av mestringsfølelse.  

• Tverrfaglig og tverretatlig samhandling i oppfølgingsarbeidet. 

• Praksisnære kurs rettet mot fagpersoner. 

• Ambulerende virksomhet. 

• System for brukermedvirkning. 

• Kompetanse på målrettede og gode tiltak. 

• Økt kunnskapsgrunnlag om integrering med kultur-, fritids- og 
idrettsaktiviteter. 

• Forskningsbasert kunnskap om gode habiliteringsresultat. 

• Tematisering av gjennomføring og tilrettelegging av tilbud.  

BHSS samarbeider med alle deler i behandlingskjeden. BHSS har arbeidet 
systematisk med overføring av kunnskap og kompetanse til andre deler av 
helsetjenesten. På grunnlag av søkerens lange erfaring med samhandling på ulike 
nivå, vil de sannsynligvis kunne bidra til å heve kunnskap innefor tilpasset fysisk 
aktivitet og deltakelse i hele behandlingskjeden. 

 

Kostnadseffektiv  

VHSS vil basere driften på eksisterende FOU enhet i som vil være 
kostnadsbesparende. Samarbeid i nettverk vil sannsynlig også være 
kostnadsbesparende ved at de tar utgangspunkt i eksisterende miljø og unngår 
oppbygging av en større organisasjon. 
VHSS ser for seg 3 nye stillinger der Professor II er ønskelig.  

BHSS tenker organisatorisk tjenesten lagt til eksisterende avdeling for Forskning, 
utvikling og utdanning ved BHSS og vil med det være kostnadsbesparende på samme 
måte som for VHSS. I søknaden fra BHSS er det litt uklart hvor mange nye stillinger 
som skal finansieres med friske midler. Totalt er det snakk om 5 stillinger og 7 
dersom tjenesten skal omhandle ambulant team. Ved etablering av et nasjonalt 
kompetansesenter inngår ikke pasientbehandling i selve tjenesten, og det bør ikke 
være behov for eget ambulant team.  

 

Tilgang til nødvendig infrastruktur  

VHSS ligger omtrent 5 mil fra Bodø der det er flyplass og jernbane. BHSS ligger ca 
20 mil fra Oslo. Har bussforbindelse til øst- og vestlandet via Fagernes.  

Som kompetansesenter har begge tenkt å bruke moderne kommunikasjonsmetoder 
som mellom annet nettbaserte løsninger. Begge vil kunne bruke telefon- og 
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videokonferanser. Geografisk beliggenhet vil derfor være mindre avgjørende ved 
tildeling av kompetansesenter funksjonen. 

 

Villighet fra RHF og HF til å påta seg ansvaret  

VHSS håper på finansiering via departement eller RHF. Kompetansetjenesten som det 
er søkt for er et viktig område for barn og unge der dokumentert kunnskap må økes. 
RHFene bør derfor være villig til å påta seg ansvar for drift av denne tjenesten. 
Eventuell støtte til kompetansesenter funkjson vil formelt kreve eget vedtak fra de 
ulike RHFer. 
Når det gjelder prioritering mellom ulike kompetansetjenester og andre regionale 
oppgaver som oppretting av RHABU, skriver HOD i brev av 17.03.08: Det vil være 
særskilt viktig å ivareta kunnskapssvake områder (for eksempel forebygging og 
behandling av rusmisbruk, dobbeltdiagnoser, rehabilitering, muskel-skjelett lidelser, 
sjeldne lidelser m.v.). 
 En nasjonal kompetansetjeneste rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelser 
med fokus på tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse må prioriteres innefor områdene 
angitt over.  
 

De to siste punktene som gjelder dokumentert kompetanse og 
forskingskompetanse er vurdert under spørsmål 2.  

 

Vurdering av søknaden: 
 

Er den drift som beskrives i søknadene i samsvar med det de fire RHF oppfatter 
som sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser? 
Begge søknadene oppfyller kravene som et nasjonalt kompetansesenter. Begge 
søkerne har begrenset egen produksjon av forskningsresultater. BHSS har 
tilsynelatende utviklet det beste nasjonale og internasjonale nettverket, mens VHSS 
har flest tilsatte med forskingskompetanse på doktorgradsnivå. Den manglende 
egenproduksjon av forskning gjenspeiler feltet sin svake posisjon når det gjelder 
utvikling av forskingsbasert kunnskap. 

Hvis svaret på en eller begge kulepunkter over helt eller delvis er nei, hva må da 
endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være i samsvar med 
HOD´s kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet som helhet? 
For at BHSS skal tildeles et nasjonalt kompetansesenter må de tilsette flere personer 
med formel forkerutdanning på doktorgradsnivå. Begge søkere må inngå formelt 
samarbeid med høyskoler og universitet som forsker innenfor feltet. Gjennom dette 
samarbeid er det ønskelig at kompetansesenteret kan knytte til seg professor 
kompetanse. 
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4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, og innholdet i 
søknadene: 

Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelse?  

 
Etter gruppens vurdering bør det opprettes en nasjonal kompetansesenter for barn og 
unge med funksjonsnedsettelse innenfor aktivitet og deltakelse. 

 
Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 
Helsesportsentrene innehar i dag lang erfaring og mye kunnskap når det gjelder 
tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge. Imidlertid mangler det 
forskingsbasert kunnskap innenfor feltet. Oppretting av et nasjonalt kompetansesenter 
vil være et viktig bidrag for og skaffe til veie forskingsbasert kunnskap innenfor 
feltet. Målet er å overføre kunnskapen til regionale sentre og til alle nivå innenfor 
behandlingskjeden. Senteret kan opprettes for 4 år, med evaluering etter 3 år og 
mulighet for forlengning i ytterligere 4 år. 

 
Hvis ja: Hvor bør en slik kompetansetjeneste lokaliseres? 
Det har vært en vanskelig prosess og gruppen har hatt ulike standpunkt om hvem som 
må tildeles oppgaven. Søkerne står jevnt når det gjelder klinisk og praktisk erfaring, 
begge har samarbeidet om en del forskingsprosjekt. BHSS viser til mest internasjonalt 
samarbeid. Det foreligger liten egen produksjon av publiserte artikler fra begge 
søkerne. Dette gjenspeiler også hvor svakt fagfeltet står, og understøtter behovet for 
en nasjonal kompetanse tjeneneste. 
BHSS har tatt utgangspunkt i eget pasientmateriale i sin forskning. For VHSS er 
forskningen som er relevant knyttet opp hovedsakelig til lederen av FOU enheten. 
Av formell kompetanse er det tilsatt 3 med doktorgrad ved VHSS og en med 
doktorgrad i 20 % stilling ved BHSS. På dette grunnlag stiller VHSS sterkest til å 
inneha ansvaret for et kompetansesenter. Begge søkerne vil være avhengig med et 
formalisert samarbeid med hverandre for å lykkes med oppgaven. En tildeling 
forutsetter at det inngås et formalisert samarbeid mellom BHSS og VHSS. 
 
Søkernes faglige profil har ulik styrke. Fagmiljøet er totalt sett lite og sårbart og vi er 
bekymret for at opprettet forskningsaktivitet kan forsvinne hvis den ene søkeren 
tildeles kompetansesenterfunksjonen. Gruppen foreslår derfor at kompetansesenter 
funksjonen blir delt mellom dem.  
Dersom en deling ikke lar seg gjennomføre tilrår gruppen at VHSS blir tildelt 
oppgaven som nasjonalt kompetansesenter. Tildelingen forutsetter at det tilstrebes et 
formalisert samarbeid med BHSS og med aktuelle høyskoler og universitet i de fire 
helseregionene. 

 
Hvis nei, hvordan bør da samarbeidet mellom de fire RHF innenfor det aktuelle 
fagområde organiseres? Gi ved behov supplerende informasjon under punkt 6. 

På bakgrunn av begrenset forskningskompetanse hos begge søkerne og i feltet 
generelt, kan et alternativ være å etablere et nasjonalt fagnettverk med enten BHSS 

Slettet: ¶
¶
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og/eller VHSS som et knutepunkt som tilføres ressurser for å planlegge og samordne 
de aktivitetene som forventes av en nasjonal  
kompetansetjeneste. Som en del av nettverksmodellen bør det etableres et  
eget forskernettverk som involverer kliniske institusjoner, universitet og høgskoler 
som driver forskning innenfor kompetanseområdet. 
Gruppen går ikke inn for denne løsningen, da en frykter at nettverket vil bli tildelt for 
få resursser for å oppnå gode resultat som fagfeltet trenger. 
 

5. Navn på kompetansetjeneste 
Under er et forslag til navn på kompetansetjenesten. 

 

Nasjonalt kompetansesenter aktivitet og deltakelse (NAD) 

- for barn og unge med funksjonsnedsettelser  

 

6. Supplerende innspill på fritt grunnlag. 
Tilpasset fysisk aktivitet er kun ett område hvor det er behov for å bygge opp 
kompetanse, slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan oppnå deltakelse. 
Det er ønskelig at et nasjonalt kompetansesenter på sikt utvider feltet for forskning og 
tiltak til å dekke mer enn ”tilpasset fysisk aktivitet”, basert på det barn og unge 
rapporterer er sentrale fordypningsområder.  
 
Det er et stort behov for at den omfattende kliniske erfaring som Helsesportsentrene 
har tilegnet seg gjennom mange år blir delt og spesielt videreført til de RHF som ikke 
i dag innehar dette tilbudet. En forutsetter at nødvendig kompetanseoverføring vil skje 
uavhengig av tildeling av kompetansesenterfunksjon. 
 
Overgangen fra barn til voksen har i stadig flere land blitt løftet som et eget fagfelt og 
forskningsområde,I undersøkelser som organisasjonen Unge funksjonshemmede har 
gjort blant sine medlemsorganisasjoner fremtrer denne overgangen som en 
hovedutfordring sammen med manglende helhetlig tilnærming til rehabilitering 
tilpasset ungdom.  
 
Den nylig publiserte Handlingsplan for habilitering av barn og unge” understreker 
dette. ”Statusrapporten beskriver hjelpeapparatets bistand i overgangen mellom 
ungdoms- og ung voksenalder som dårlig planlagt, ukoordinert og uten det innholdet 
som brukerne trenger i den fasen hvor ungdommen gradvis skal øke sin 
selvstendighet, utvikle sin identitet og foreta viktige valg mht. utdanning, bolig, 
arbeid osv. Overføring fra helse- og omsorgstjenester for barn og unge til tjenester for 
voksne erfares som spesielt utfordrende for mange brukere og for tjenesteapparatet. 
Det finnes i dag ikke retningslinjer eller faglige sjekklister for å sikre denne 
overgangen på en måte som ivaretar brukernes behov for tjenester.” (Helsedirektoratet 
2009) 
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Utredningsgruppen mener disse problemstillingene vil være sentralt å ta tak i for et 
nasjonalt kompetansesenter. I et slikt arbeid må også samarbeidet med andre etater 
enn helse utredes.  
 
Overnevnte handlingsplan trekker opp 3 hovedutfordringer: 
”1. Ungdommens frigjøringsprosess og innflytelse over eget liv – behov for å 
forsterke ungdommens autonomi og integritet, styrke den unges identitet og 
selvråderett slik at de blir best mulig i stand til å uttrykke egne ønsker og behov og 
delta aktivt i prosessen. 
2. Ungdommens sosiale forhold og fritid – få kontakt med andre ungdommer de kan 
sammenligne seg med for å styrke egen identitet og få muligheter til å etablere 
parforhold, skape tilhørighet i en vennekrets, inkluderende aktiviteter, sosiale 
relasjoner og å hindre at samfunnet bidrar til utestenging og diskriminering fra de 
vanlige ungdomsarenaer. 
3. Ungdommens vei fra opplæring til arbeid eller aktivitetstilbud – mange 
opplever overgangen fra grunnskole til videregående som tung grunnet manglende 
samarbeid om planlegging og tilrettelegging. Særlig kritisk er overgangen til 
arbeidslivet pga mangelfulle kontaktpunkter mellom skole/utdanning og 
arbeidsmarked. Funksjonsnedsettelsen i seg selv har vist seg diskvalifiserende til tross 
for gode faglige kvalifikasjoner.” (Helsedirektoratet 2009) 
 
 



 1

RAPPORT 
 

fra Utredningsgruppen for vurdering av søknad om 
nasjonal kompetansetjeneste innen fagområdet seksuelt 

overførte infeksjoner 
 
 

Utredningsgruppen ble nedsatt på bakgrunn av søknad fra Helse Sør-Øst om å 
etablere nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner. 

Utredningsgruppens sammensetning skulle være tre hudleger og én 
infeksjonsmedisiner, samt brukerrepresentant og universitetsrepresentant: 

 
 

Navn Institusjon  Bakgrunn 

Jan Kristian Damås Helse Midt-Norge Infeksjonsmedisiner 

Dagfinn Moseng Helse Nord Hudlege 

Harald Moi Helse Sør-Øst Hudlege 

Lisbeth Rustad, leder Helse Vest Hudlege 

- Brukerorganisasjon  

- Universitet  

 
 
 
Dessverre ble gruppen aldri supplert med brukerrepresentant og universitets-
representant slik det ble forespeilet fra prosjektsekretariatet ved oppnevning av 
gruppen. Utredningsgruppen har derfor i utgangspunktet kun bestått av de fire 
ovennevnte representanter. Oppgaven som ble gitt hadde kort tidsfrist, tatt i 
betraktning at gruppens mandat og bakgrunnsmateriale ble oversendt 
gruppemedlemmene ultimo mai, med opprinnelig frist rett etter sommerferien. Det 
viste seg umulig å få samlet alle fire representanter i løpet av dette tidsrommet, og 
gruppens utredning baserer seg derfor i det alt vesentlige på arbeid gjort av de tre 
hudlegene i utredningsgruppen. Representanten fra Helse Midt, infeksjonsmedisiner 
Jan Kristian Damås, har ikke deltatt. Det har vært ett felles arbeidsmøte i 
arbeidsgruppen i august, og ellers kommunikasjon pr. telefon og e-post. Leder for 
gruppen, Lisbeth Rustad, har samlet innspillene og ført den endelige rapport i 
pennen. Basis for vurderingene i rapporten kan synes noe spinkel, gitt den skjeve 
representasjon i gruppen.  
 
 
 
 
 
 

sler
Tekstboks
GRUPPE 67
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1. A  Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet)  
 
• I hvilken grad er det behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva bør i 

så fall konkret utføres? 
 
Utredningsgruppens vurdering av behovet for en nasjonal kompetansetjeneste er 
at dette klart er til stede. Dette punktet vekter vi som det viktigste kriteriet å 
oppfylle ved siden av kriteriet om forskning, fag- og metodeutvikling. 
 
Seksuelt overførte infeksjoner (heretter benevnt soi) øker i hele verden, også i 
Norge. Infeksjonene er definert som et folkehelseproblem, og flere av dem hører 
inn under lovverket som omfatter diagnostisering, behandling og forebygging av 
allmennfarlige smittsomme sykdommer. I praksis er dette totalt sett et fragmentert 
og kunnskapssvakt område, hvor svært mange aktører deltar. Interessen for feltet 
og den faglige kompetansen kan variere betydelig. Den klart største delen av 
diagnostikk og behandling utføres av allmennpraktiserende leger, helsesøstre i 
samarbeid med allmennmedisinere på helsestasjoner for unge, eller liknende 
lavterskeltilbud. Spesialisthelsetjenesten tar likevel hånd om mange pasienter, 
ved henvisning til gynekologer og i noen grad urologer. Poliklinikker ved 
hudavdelingene ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim, 
Stavanger og Tromsø betjenes av spesialister i hud- og veneriske sykdommer. 
Her finnes til dels lavterskeltilbud med drop-in system for diagnostikk, behandling 
og oppfølging av enkeltpasienter, dels henviste pasienter fra første- og 
annenlinjetjenesten.  
Olafiaklinikken i Oslo, som hører inn under Oslo Universitetssykehus, 
Hudavdelingen ved Rikshospitalet, har den største samlede kompetansen i 
fagfeltet i Norge, og er med over 25000 konsultasjoner størst i Norden. Som det 
fremgår i søknaden er det her et betydelig pasientgrunnlag.  
Pasientgruppene som skal ha et godt helsetjenestetilbud er dels store, 
eksempelvis pasienter med klamydiainfeksjon, med en ubrutt økende innsidens 
de siste 10 årene. Det er imidlertid også enkelte soi hvor pasientgrunnlaget i 
Norge er lite. Oppdatert kunnskap og håndtering av disse, eksempelvis syfilis, 
lymfogranuloma venereum (LGV) og resistent gonoré, er essensielt av 
smittevernhensyn, særlig når det gjelder forebygging av hiv-infeksjon.  
Kunnskapen om genitale hudsykdommer og vulvasykdommer er mangelfull blant 
norske leger, og slik kunnskap må systematiseres og formidles. 
Tidlig diagnostikk er essensielt når det gjelder mange soi, på grunn av muligheten 
for å forhindre senfølger av for eksempel nedre genital infeksjon med klamydia og 
andre smittsomme agens. 
I ”aksept og mestring”, den nasjonale hiv-strategien for årene 2009-2014, er 
nasjonale målsettinger og strategiske grep for forebygging av hiv beskrevet. 
Nasjonalt bør innsatsen på det forebyggende feltet økes betydelig, noe et 
nasjonalt kompetansesenter kan bidra med. 
 
Kompetanseoverføring til helsepersonell kan og bør styrkes ved at fagmiljøene 
alene eller i samarbeid med nasjonalt kompetansesenter arrangerer regelmessige 
kurs i alle helseregioner. Kursene rettes mot aktører i primærhelsetjenesten, først 
og fremst leger og sykepleiere. I tillegg anbefales å opprettholde eller øke 
frekvens av de løpende kurs for legespesialistkandidater innen 
dermatovenereologi og andre spesialiteter, inkludert allmennmedisin.  
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Kompetanseoverføring bør også skje ved at helsepersonell gis mulighet for 
hospitering, opplæring og veiledning av personell ved spesialisert poliklinikk for 
soi. Dette skjer i dag slik det er beskrevet i søknaden fra Olafiaklinikken, men 
hospiteringsmulighetene må økes slik at fagpersonell i alle helseregioner kan få et 
regelmessig tilbud.   
Kompetanseoverføring bør også skje ved at kunnskapsbaserte faglige 
retningslinjer, behandlingsstrategier og forebyggingsstrategier som er forankret i 
fagmiljøet, jevnlig bringes ut gjennom og ved samarbeid med de regionale 
fagmiljøene i venereologi. 
Kompetanseoverføring skjer også ved å utarbeide og oppdatere lærebøker og 
annen litteratur om soi og gjøre den tilgjengelig for fagpersonellet. 
 

• Kan de behov som beskrives dekkes bedre ved en annen form av samarbeid 
mellom de fire RHF? 

 
Utredningsgruppens vurdering er at hovedansvaret for de behov som beskrives 
må dekkes av ett senter. Begrunnelsen for dette er at fagmiljøene regionalt er 
små. 
 

• Kan de behov som beskrives dekkes med aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid? 

 
Utredningsgruppens vurdering er også her at de enkelte fagmiljøene i de fire RHF 
er for små for å kunne dekke behovene innad i hvert RHF uten noe formalisert 
nasjonalt samarbeid. 

 
 
1. B Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, 
og deres pårørende (hele landet)    

 
• I hvilken grad er det behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva bør i 

så fall gjøres? 
 

Utredningsgruppens vurdering er at det er behov for en nasjonal 
kompetansetjeneste når det gjelder tjenester rettet mot pasienter enkeltvis og 
som gruppe.  
 
Den største utfordringen er overføring av kunnskap, holdninger og mulige 
strategier for adferdsendring til store grupper av unge mennesker; dette kan være 
forebyggende tiltak som kan hindre at de blir pasienter.  
Ett tiltak vil være oppbygging og videreutvikling av nettsider med allmenn og 
målrettet informasjon om soi til befolkningen og til definerte målgrupper, f. eks 
ungdom, basert på internasjonal forskning og kunnskap.  
Kurs, foredrag eller gruppesamtaler for mindre pasientgrupper (f. eks hiv-positive) 
eller i store grupper (for eksempel ungdomsklubber) er andre tiltak. 
 
Ett annet tiltak er å gi økt mulighet for, og enkel tilgang til, spesifikk og individuell 
veiledning for unge asymptomatiske personer som ønsker en sjekk for soi. 
Konsultasjoner kan benyttes som et instrument for å forebygge videre smittefarlig 
adferd. Dette forutsetter utbygging av flere lavterskeltilbud, og må skje som 



 4

samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i alle 
helseregioner. Konsultasjoner som gir mulighet for tidlig diagnostikk og 
smitteoppsporing hos pasienter med symptomer kan bryte smittekjedene for de 
bakterielle soi. Smitteoppsporing er lovpålagt for de fem allmennfarlige soi (hiv, 
hepatitt B, gonoré, syfilis og klamydia), men utføres sannsynligvis i for liten grad 
andre steder enn ved de venereologiske poliklinikkene, i hvert fall når det gjelder 
klamydia.  
Et annet tiltak kan være spesifikke tilbud om informasjon, testing og rådgivning til 
mindre grupper, f. eks menn som har sex med menn, ved polikliniske 
lavterskeltilbud eller oppsøkende tilbud.  
Et tiltak på individbasis kan være å utvikle redskap innen kognitiv terapi, som kan 
føre til adferdsendring. 
 

• Kan de behov som beskrives dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF? 

 
Utredningsgruppens vurdering er at det naturlig at ett senter får hovedansvar for å 
formidle strategier og kunnskap om pasientrettede tiltak til de andre RHFene. I 
dag finnes det største og det eneste samlede venereologiske miljø i Norge ved 
Olafiaklinikken. En nasjonal kompetansetjeneste i seksuelt overførte infeksjoner 
blir så liten at ressursene må samles på et sted. Imidlertid må 
samarbeidsstrategier utvikles og samhandlingsformer avklares når det gjelder 
pasientrettede tiltak, slik at man involverer de andre venereologiske miljøene i 
spesialisthelsetjenesten i landets øvrige helseregioner. 
 
 

• Kan de behov som beskrives dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert samarbeid? 

 
Utredningsgruppens vurdering er at de regionale fagmiljøene er for små til å 
kunne dekke alle de beskrevne behovene. For å kunne gi jevnlig informasjon og 
opplæring til pasienter og brukere er man avhengig av et samlet miljø av en viss 
størrelse. Antall venereologer og sykepleiere med spesialkompetanse innen 
venereologi er for få til å kunne bemanne et senter knyttet til hvert enkelt RHF. 
Imidlertid må samarbeidsstrategier utvikles og samhandlingsformer avklares når 
det gjelder pasientrettede tiltak, slik at man involverer de andre venereologiske 
miljøene i spesialisthelsetjenesten i landets øvrige helseregioner. 
 
 
1. C Forskning, fag- og metodeutvikling 

   
• I hvilken grad er det behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva bør i 

så fall konkret utføres? 
 

Utredningsgruppens vurdering er at det trengs et kompetansesenter som kan 
være nasjonal spydspiss i den venereologiske forskningen, bygge 
forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt, samt systematisere og utvikle nye 
metoder innen behandling og forebygging av soi.. 
Det finnes ingen samlet oversikt over norsk publisert forskning om seksuelt 
overførte infeksjoner, men det meste utgår fra Olafiaklinikken, Rikshospitalet, 
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Hudavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus, Sintef i Trondheim og 
Folkehelseinstituttet. Dessuten publiseres en del forskning om hiv/aids 
hovedsakelig fra infeksjonsmedisinske avdelinger. Sammenliknet med våre 
naboland er forskningsaktiviteten i fagfeltet soi liten i Norge. 
 
Norge har behov for et senter som kan delta i internasjonal forskning, 
implementere nye metoder og videreformidle forskningsresultater og ny viten. Det 
ligger et stort ubenyttet potensial til å videreutvikle og øke bredden i 
venereologisk forskning og metodeutvikling.  
 

• Kan de behov som beskrives dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF? 

 
Utredningsgruppens vurdering er at forskning innen venereologi forutsetter sentre 
av en viss størrelse. Tilgang til pasientdatabaser av en viss størrelse er 
essensielt.  
Med et nasjonalt kompetansesenter vil man i større grad enn i dag ha mulighet til 
å initiere forskning og drive fagutvikling som alle RHF kan trekkes inn i.  
 

• Kan de behov som beskrives dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de 
fire RHF uten noe formalisert samarbeid? 
 
Utredningsgruppens vurdering er at fagmiljøene i hvert enkelt RHF blir for små til 
å dekke de beskrevne behov. Hvert enkelt av de fire RHF må fortsette å styrke sin 
egen forskning, men det mest slagkraftige forskningsmiljøet forutsetter tiknytning 
til en klinikk med tilstrekkelig stort pasientgrunnlag.  

 
 
1. D Kvalitetskontroll/kvalitetsutvkling   
 
• I hvilken grad er det behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva bør i 

så fall konkret gjøres? 
 

Utredningsgruppens vurdering er at det er behov for en nasjonal 
kompetansetjeneste for å øke kvaliteten på helsetjenestene som tilbys. 
En betydelig del av behandling av soi er fortsatt empirisk, med lite evidensbasert 
kunnskap. Dette gjelder f. eks behandling av uspesifikke uretritter og cervicitter og 
behandling av bakteriell vaginose. Dette er tilstander som ofte ikke fanges opp i 
primærhelsetjenesten og som er forbundet med betydelig grad av morbiditet. Det 
finnes også svært lite kunnskap om anale HPV-infeksjoner hos menn som har sex 
med menn, og om hvordan disse skal følges opp. Det er behov for systematisk 
oppfølging med forskning av disse og andre pasientgrupper.  
Det er også lite kunnskap om effekten av forebyggende samtaler og av 
smitteoppsporing.  
Medvirkning i internasjonale fora for evidensbaserte retningslinjer er essensielt. 
Systemer for kvalitetskontroll med såkalte audits bør systematisk tas i bruk.  
Et konkret eksempel på kvalitetssikring og metodeutvikling er å innføre 
mikroskopering som del av den kliniske kontordiagnostikken. Denne kunnskapen 
kan systematiseres i form av et kompendium/CD-rom/nettbasert kurs for 
opplæring avmedisinstudenter, allmennleger og spesialistkandidater. 
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For å kunne videreutvikle og kvalitetssikre disse og andre områder som er felles 
for den venereologiske spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, er det 
behov for en nasjonal kompetansetjeneste. 

 
 
2. Søkers kompetanse 
 
• Oppfattes søker å være kompetent i forhold til å utøve en nasjonal 

kompetansetjeneste? 
 
Utredningsgruppens vurdering er at søkeren er kompetent til å fylle de funksjoner 
som er beskrevet i de ovenstående avsnitt. Tjenester rettet mot pasienter/brukere og 
tiltak mot fagpersonell synes spesielt godt begrunnet. Fagmiljøet ved Olafiaklinikken 
synes tilstrekkelig robust til å kunne sikre stabil og bærekraftig drift, i første omgang i 
et 5-års perspektiv. 

 
 

3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD´s kriterier og behovene i landet som helhet 
 
• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD´s kriterier for hva 

en nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 
 
Utredningsgruppens vurdering er at søknaden beskriver en drift som er i samsvar 
med kriteriene for hva en nasjonal kompetansetjeneste skal utføre. 
 
• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF 

oppfatter som sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste for 
seksuelt overførte infeksjoner? 

 
Utredningsgruppens vurdering er at driften som beskrives i søknaden langt på vei 
dekker de behov som er knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste for soi. 
 
• Hva må evt. endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være 

i samsvar med HOD´s kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet 
som helhet? 

 
Utredningsgruppens vurdering er at søker bør utdype og beskrive nærmere konkrete, 
nødvendige samarbeidsformer med eksisterende venereologiske fagmiljø i de 
enkelte RHF. Håndteringen av oppgavene til et nasjonalt kompetansesenter må 
bygge på involvering av og samarbeid med alle de ressursene som finnes regionalt, 
ikke bare i søkers region.  
Dette gjelder både forskning og metodeutvikling, kompetanseoverføring til 
helsepersonell og tiltak overfor pasienter og andre brukere.  
 
 
4 
Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste 
 
Gruppens vurdering er at det bør opprettes en nasjonal kompetansetjeneste for 
seksuelt overførte infeksjoner ved Oslo Universitetssykehus 



 7

(Olafiaklinikken/Hudavdelingen, Rikshospitalet). De viktigste punkter i begrunnelsen 
er: 
 
• Pasienter med soi utgjør et betydelig volum, og diagnostikk, behandling og 

forebygging skjer i dag uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og kvalitetssikring av 
metoder. Lovpålagt smitteoppsporing utføres sporadisk og insuffisient. Nasjonal 
Helseplan (2007-2010) fastslår i avsnittet om folkehelsearbeid at velferds- og 
livsstilssykdommer er den store helseutfordringen i den vestlige verden. 
Nødvendigheten av å sette inn forebyggende tiltak på en rekke arenaer 
understrekes. Helsetrusler som følge av at vi lever i en globalisert verden trekkes 
frem, og beredskap og tiltak mot de allmennfarlige smittsomme sykdommene som 
f.eks klamydia og hiv er essensielt. Nasjonalt kompetansesenter for soi vil ha en 
viktig rolle som faglig pådriver i dette arbeidet. 

 
• Behovet for økt norsk forskningsinnsats samt implementering og kvalitetssikring 

av metoder innen feltet soi er stort. Et nasjonalt kompetansesenter kan bidra til 
styrket nettverksbygging mellom forskere nasjonalt og internasjonalt, og vil ha 
større gjennomslagskraft. 

 
• Det er behov for en styrking innen fagfeltet soi i forhold til kompetanseoverføring 

til fagpersonell regionalt og nasjonalt.  
 
• Det finnes udekkede behov for tiltak mot store grupper av befolkningen (kfr 

klamydiaepidemien) og subpopulasjoner (f. eks menn som har sex med menn). 
 
• Det finnes et tilstrekkelig samlet fagmiljø som en nasjonal kompetansetjeneste 

kan bygge på, som beskrevet i søknaden. 
 
 
5. Navn på kompetansetjeneste 
 
Det anbefales at navnet på den nasjonale kompetansetjeneste blir: Nasjonalt 
kompetansesenter for seksuelt overførte infeksjoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisbeth Rustad   Dagfinn Moseng    Harald Moi 

leder 
 
(sign)     (sign)     (sign) 



II. Mandat for utredningsgruppen ”Nasjonalt kompetansesenter i 
lungerehabilitering”. 
 
1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor ulike delområder  
 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall konkret 
bør utføres. 

 
Utredningsgruppen har kommet frem til at det er behov for et nasjonalt kompetansesenter i 
lungerehabilitering.  
Pasientgruppen er stor, og det må derfor spesielt legges vekt på å bygge opp tilstrekkelig 
kompetanse innen lungerehabilitering ute i kommunene. Gode, kvalitetssikrede pedagogiske 
opplegg vil øke kommunehelsetjenestens muligheter for å drive slik rehabilitering Et 
kompetansesenter må derfor ha som oppgave å samle det undervisningsmateriale som fins i regionene 
om lungerehabilitering, kvalitetssikre det, supplere og utarbeide nytt og gjøre presentasjonene 
pedagogisk gode (jfr. ”astma-skolene”). Alle tekniske hjelpemidler for god kommunikasjon og 
formidling bør vurderes. Dette gjelder både for målgruppen helsepersonell og pasienter.  
For å sikre at modellene som brukes er hensiktsmessige for landet som helhet, anbefales en modell 
som innebærer et nært samarbeid med det regionale/lokale helsevesenet.  I en slik desentralisert 
modell ser man for seg at kompetansesenteret kan bestå av 5-6 fagpersoner sentralt og i tillegg til 
dette utvalgte fagpersoner i distriktene som samarbeidspartnere. Deres felles oppgave blir da å tilby 
fagpersonell kursing og hospitering for kompetanseheving og oppdatering innen fagfeltet 
lungerehabilitering. 
Et kompetansesenter bør ha i oppgave å etablere metoder for å evaluere effekt av 
lungerehabilitering.  Videre bør kompetansesenteret bidra med kunnskap om hvilket nivå i 
helsevesenet som skal ivareta rehabiliteringen av lungepasienter med ulik type og grad av 
funksjonsnedsettelse. 
 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid mellom de 
fire RHF.  

Nei 
• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire RHF uten 

noe formalisert nasjonalt samarbeid.  
Nei 
 
A: Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, individuell 
veiledning/rådgiving) 
Vurdering: 

Svært mangelfullt i dag. Kan bli adskillig bedre med et nasjonalt kompetansesenter. 
 

B: Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og deres pårørende 
(hele landet) 
Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks.  nettside), 
individuell veiledning/rådgiving. 
Vurdering: 

En del fins allerede. Kan forventes å bli bedre med et nasjonalt kompetansesenter. 
 

 
C: Forskning, fag- og metodeutvikling. 

sler
Tekstboks
GRUPPE 69



Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid med fagmiljø i 
andre RHF. 
Vurdering: 

Glittreklinikken har stor egen forskningsaktivitet og har i tillegg samarbeidsprosjekter innen 
forskning både med Helse Vest, Helse Sørøst og Helse Midt. 

 
 
 
D: Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid med fagmiljø i 
andre RHF. 
Vurdering: 

Evaluering av rehabiliteringseffekt hos oppegående, selvhjulpne pasienter er integrert i 
lungerehabiliteringsprogrammet ved Glittreklinikken. Forskningsprosjektene utgjør i tillegg 
en stor del av den kvalitetskontroll og kvalitetsutvikling som utøves. 
Det fremkommer ikke hvor godt pasientenes generelle helsetilstand hva gjelder 
diagnostisering og behandling av komplikasjoner til lungesykdommen og tilhørende 
indremedisinsk komorbiditet er ivaretatt. Det fremkommer heller ikke noe om 
kvalitetskontroll ved rehabilitering av eldre lungesyke med sammensatte lidelser. Denne 
gruppen er erfaringsmessig storforbrukere av lungerehabiliteringstjenester. 

 
2. Søkerens kompetanse i forhold til å utøve nasjonal kompetansetjeneste 
 
Glittreklinikken, som søker om å bli nasjonalt kompetansesenter i lungerehabilitering, har stort 
volum både på pasientbehandling og forskning innen faget. Det er ingen tvil om at de innehar 
tilstrekkelig spesialkompetanse innen feltet. Fordi Glittreklinikken i mindre grad har erfaring med 
pasienter med behov for enkel rehabilitering eller som er sengeliggende, må 
kompetansesentervirksomheten på disse feltene ivaretas i samarbeid med lokale 
samarbeidspartnerer (konf. en desentralisert modell)  
Det bør settes som krav at det opprettes et varig samarbeid med en av de generelle 
lungeavdelingene på et av universitetssykehusene.  Legebemanningen må dessuten styrkes med en 
spesialist innen rehabiliteringsmedisin.   
 
3.1. Samsvar mellom drift og HOD’s kriterier 
Glittreklinikken driver allerede i dag et utstrakt informasjon- og opplæringsvirksomhet slik det 
framgår av søknaden. 
 
3.2. samsvar mellom drift og de fire RHF’s behov 
Det må etableres et nærmere samarbeid med de enhetene som driver lungerehabilitering innen de 
fire RHF og med aktører i primærhelsetjenesten.   
 
3.3. Krav til endring 
Ingen utover det som allerede er nevnt 
 
4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste 
Det bør etableres en nasjonal kompetansetjeneste for lungerehabilitering ved Glittreklinikken.   
 
5. Navn: Nasjonalt kompetansesenter for lungerehabilitering 
 
 



 
 
 
 
Konklusjon 
 
Utredningsgruppen har kommet frem til at det er behov for et nasjonalt kompetansesenter innen 
lungerehabilitering som tar på seg oppgaven med å samle inn, videreutvikle og distribuere 
læremidler i tillegg til utarbeiding av et desentralisert opplegg for kursing og hospitering. 
 
Glittreklinikken innehar den kompetanse som skal til for å fylle en slik oppgave forutsatt at de 
knytter til seg samarbeidspartnere blant fagfolk som har opparbeidet kompetanse og erfaring med 
rehabilitering av lungesyke i kommunene. 



Vedlegg 1: Uttalelsen fra Helse Sør-Øst 
 
Behov for og fremtidig organisering av nasjonal kompetansetjeneste for 
lungerehabilitering 
 
1. Er det behov for en nasjonal kompetansetjeneste innen lungerehabilitering, og 
hva bør konkret utføres? 
Kroniske lungesykdommer har stor utbredelse i befolkningen (prevalens av KOLS 10%, 
astma 8% hos voksne), og forårsaker sykelighet og for tidlig død.  Rehabilitering har for 
disse pasientene en godt dokumentert effekt på funksjonsnivå, livskvalitet og forbruk av 
helsetjenester.  Den største gruppen lungesyke utgjøres av pasienter med kronisk 
obstruktiv lungesykdom (KOLS).  Internasjonale retningslinjer anbefaler at rehabilitering 
settes inn allerede ved moderat sykdom.  Det er derfor utviklet et tilbud om 
lungerehabilitering innen alle de fire RHF (se vedlegg).  Fordi tilbudene drives som små 
enheter innen de ulike lungeavdelingene, hviler kompetansen innen hvert enkelt HF ofte 
på et fåtall personer, gjerne en eller to fra hver yrkesgruppe. 
De plassene som i dag er tilgjengelige for lungerehabilitering vil ikke være tilstrekkelige 
for å dekke behovet.  Det er også en erfaring at enkelte av de polikliniske tilbudene har 
vanskeligheter med å nå frem til alle.  Det er derfor viktig at også primærhelsetjenesten 
oppretter tilbud om lungerehabilitering.  På dette nivået i helsetjenesten eksisterer det pr i 
dag ingen helhetlige rehabiliteringstilbud, kun enkelttiltak (røykeavvenningsgrupper, 
trening m.v.).   
Selv om lungerehabilitering i dager godt dokumentert som metode, har vi begrenset 
kunnskap om hvilke deler av dette multidisiplinære tilbudet som er mest og minst 
effektive.  Det vil derfor være behov for videre forskning og utvikling. 
 
A Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 
Et kompetansesenter vil ha som oppgave å utvikle kunnskapsbaserte modeller for 
lungerehabilitering som skal kunne implementeres på alle nivå innen helsetjenesten.  
Modellene vil måtte tilpasses lokale forhold, og kompetansesenteret må bidra med 
litteraturoversikter, veiledning og opplæring av det helsepersonell som skal drive 
tilbudene.  Dette inkluderer opplæring innen hensiktsmessige metoder for å måle effekt.  
Samarbeid med utdanningsinstitusjoner for helsepersonell vil være en effektiv form for 
kunnskapsspredning. Undervisningsmateriell til bruk overfor pasienter må gjøres 
tilgjengelig slik at hvert enkelt rehabiliteringsmiljø sparer utviklingskostnader.   
 
B Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe og deres 
pårørende (hele landet) 
En viktig rolle vil være å øke kunnskapen blant pasienter, pårørende og helsearbeidere 
om den helsegevinsten som kan oppnås gjennom rehabilitering.  Dette vil kunne skje 
gjennom kurs og konferanser så vel som gjennom presse og internett.  
Kompetansesenteret må også kunne hjelpe interesserte med å finne frem til 
kvalitetssikrede kilder for litteratur om lungesykdommer og –rehabilitering.  
Det eksisterer allerede et lavterskel tilbud om informasjon via ”KOLS-linjen”.  
 



C Forskning, fag- og metodeutvikling 
Et kompetansesenter må ha oversikt over den forskning, fag- og metodeutvikling som 
foregår i Norge slik at områder med stort behov for ny kunnskap kan identifiseres.  Det 
videre arbeidet innen dette feltet må være et samarbeid basert på gode forbindelser til 
rehabiliteringsmiljøene innen alle fire RHF.  Det ansees som viktig at et 
kompetansesenter har en tilknytning til en større lungeavdeling på et universitetssykehus. 
 
D Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling 
Innen lungerehabilitering er det nødvendig å videreutviklet arbeidet med gyldige metoder 
for å måle for effekt av rehabiliteringen, samt for å vurdere på hvilket nivå i helsevesenet 
den enkelte pasient bør få tilbud. 
Et kompetansesenter børl ha muligheten til å samle og systematisere informasjon om 
innhold og effekt av de tilbud som gis.  Med slik grunnlagsinformasjon kan tilbudene i de 
ulike RHF sammenlignes mhp viktige parametre som omfang, kostnad og effekt. 
 
 
Kan de behov som beskrives bedre dekkes ved en annen form for samarbeid mellom de 
fire RHF? 
For alle underpunktene (A-D) vil det være mulig å fordele oppgavene mellom de ulike 
RHF.  Dette vil fremme lokal forankring.  Organiseringen av lungerehabiliteringen er 
ulikt organisert i dag.  I Helse Nord, Vest og Sørøst springer rehabiliteringstilbudene ut 
fra lungemedisinske miljøer (vertikal modell), mens det er Helse Midt har en nærmere 
tilknytning til det øvrige rehabiliteringsfeltet (horisontal modell).  Ulempen med en ren 
oppgavefordeling er at hvert enkelt miljø kan bli for lite til å sikre nok ressurser og 
kvalitet for utviklingsarbeid.  Fordelen med et kompetansesenter tilknyttet et stort 
lungerehabiliteringsmiljø er at det finnes høy kompetanse innen hele bredden av feltet og 
at denne er forankret i et miljø, ikke hos enkeltindivider. Det forhindrer ikke at en 
sammensatt modell kan være å foretrekke.  Kompetansesenteret vil da være den sentrale 
drivkraften, men med et formalisert samarbeid med kompetansemiljøer i de enkelte RHF.  
For eksempel har det vært drevet et stort uviklingsarbeid innen undervisningsmateriell for 
astma (Nasjonal plan for astmaskoler) ved Sørlandet Sykehus Hf.  Videre drives det i 
Helse Midt utvikling innen samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten som vil 
kunne ha stor nytteverdi for rehabiliteringsfeltet. 
 
 
Kan disse behovene dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire RHF uten noe 
formalisert nasjonalt samarbeid? 
Utvikling av modeller, undervisningsmateriell og kvalitetssikrede kunnskapsbaser er 
arbeidskrevende.  Det er kostnadsbesparende å foreta slikt arbeid på ett, fremfor 4 
parallelle nivå. 
Et felles kompetansesenter vil bidra til å etablere en nasjonal standard for 
lungerehabilitering og vil kunne synliggjøre eventuelle ulikheter mhp pasienters rett til et 
likeverdig helsetilbud.   
 
2. Søkerens kompetanse i forhold til å utøve nasjonal kompetansetjeneste 



Det bør settes som krav at det opprettes en varig samarbeid med en av de generelle 
lungeavdelingene på et av universitetssykehusene.  Legebemanningen må dessuten 
styrkes innen rehabilitering ved at det ansettes spesialist i Fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin.  Søkes kompetanse vurderes for øvirg som god i forhold til å 
utøve en nasjonal kompetansestjeneste. 
 
3.1. Samsvar mellom drift og HOD’s kriterier 
Glittreklinikken driver allerede i dag et utstrakt informasjon- og opplæringsvirksomhet 
slik det framgår av søknaden. 
3.2. samsvar mellom drift og de fire RHF’s behov 
Det må etableres et nærmere samarbeid med de enhetene som driver lungerehabilitering 
innen de fire RHF og med aktører i primærhelsetjenesten.   
3.3. Krav til endring 
 
 
4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste 
Det bør etableres en nasjonal kompetansetjeneste for lungerehabilitering ved 
Glittreklinikken.   
 
5. Navn: Nasjonalt kompetansesenter for lungerehabilitering 
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Lungerehabilitering i Helse Sør-Øst RHF - etter 
sykehusområder:  
 
 

1. Sykehusområde Innlandet (Innlandet HF) 
 

Institusjonsbasert rehab. 
Granheim Lungesykehus: 40 senger, ca 500 pasienter pr år, hvorav ca 80 % fra HSØ. Totalt 
ca 13 000 kurdøgn. Diagnosegrupper kols (J44) og astma (J45). 
Faggrupper: lege (4), sykepleier (15), hjelpepleier (10), fysioterapeut (4), ergoterapeut (1), 
aktivitør (2), sosionom (1). 
Henvisning fra fastleger og spesialister. Èn masterstudent, ingen PhD-kandidater. Ingen 
forskning, ingen vitenskaplige publikasjoner i 2008. Benytter DIPS. Ikke kvalitetssertifisert. 
Benytter ikke pasientregistre.  
Landåsen rehabiliteringssenter. Tilbudets lengde varierer, men gj.snitt ca 3 uker. 10 plasser 
(benyttet 6. 3 i 2008). Lege, fysio og sykepleier. 
Poliklinisk rehabilitering 
Ingen 
LMS 
Granheim: 2 dagers kolsskole. 10 pasienter i 2008 
Ambulant team 
Ingen 
 

2. Sykehusområde Akershus (Ahus HF) 
 

Institusjonsbasert rehab. 
Glittreklinikken. 96 senger, ca 1100 pasienter pr år, 65-70 % fra HSØ. Totalt ca 30 000 
kurdøgn. Diagnosegrupper: kols (J44) og astma (J45)  
Faggrupper: leger (15.5 årsverk), sykepleier (29), hjelplepleier (15), fysioterapeut (9), 
ergoterapeut (4), sosionom (3), psykolog (4), ernæringsfysiolog (1), dietetiker (0.5), 
bioingeniør (7), farmasøyt (0.1). Henvisning fra fastleger og spesialister. Benytter DIPS. 
Søker ISO-sertifisering høsten 2009. Benytter ikke pasientregistre. Klinikken har 4 
PhD-kandidater og 7 masterstudenter.  4 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter i 2008. 
Glittreklinikken har status som Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet 
lungerehabilitering (KLAR-prosjektet), og har søkt om utvidet status som Nasjonalt 
Kompetansesenter i lungerehabilitering.  
Utredningsopphold: 5 dager, ca 50 pasienter pr år. 
Poliklinisk rehabilitering 
 Ahus. Rehabilitering over 17 ganger; 5 t x 3 pr uke. 5-8 pasienter, 7 grupper pr år (dvs 35-55 
pas pr år). Undervisning, målarbeid, 
røykeslutt og trening (1 t trening/gange). Faggrupper: Sykepleier (1), fysio (0.8), sosio (0.25), 
ernæringsfysiolog (0.2), ergo (0.25) 
Tverrfaglig kolsskole to ganger pr år; 7 ganger à 3 timer (2 timers undervisning og 1 times 
trening). Benytter DIPS. Ikke sertifisert. 
LMS 
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Glittreklinikken: Kurs til pårørende ca 40 pas. pr år 
Ambulant team 
Ahus: Mangler info 

 
3. Sykehusområde Oslo/Sentrum (OUS HF, Aker, Ullevål, RH) 

 
Institusjonsbasert rehab 
Ingen 
Poliklinisk rehab 
OUS Aker: Lungerehabilitering (astma, kols + andre); 2 dg pr uke over 5 uker, 4 grupper pr år 
(lege, fysio, sykepleier, ergo, sosionom, ernæringsfysiolog, prest). Henvises fra lungepol. og 
lungeavd. Lite fra fastleger. Benytter DIPS. Ingen publikasjoner/forskning lungerehab.  
OUS Ullevål: Lungerehabilitering 3 dg à 5t pr uke over 4 uker + 3 dagers oppfølging etter 6 
mnd. (lege, fysio, sykepleier, ergo, sosionom). Kolsskole (2 dg undervisn.) og astmaskole (2 
dg undervisn. Ca 35 pas/år). Benytter Pas-Doc. Har en masterstudent. 
Lovisenberg: Lungerehabilitering: 2 dg/uke i 8-10 uker x 2 pr år (lege, fysio, sykepleier, 
sosionom, ergo, prest, likemenn). Ca 25 pasienter pr år. Astmaskole og egne kurs for 
fremmedspråklige. Benytter DIPS. Har en PhD-kandidat. 
LMS 
Diakonhjemmet sykehus: Tverrfaglige kolskurs over 4 dg, 8-10 deltagere, 2 ganger pr år. 
Ambulant team 
 

4. Sykehusområde Østfold (Østfold HF) 
 

Institusjonsbasert rehab 
Ingen 
Poliklinisk rehab 
Moss: Kolsskole; 5 t x 3 pr uke i 10 uker: 2 dager trim + 1 dag undervisning pr uke (lege, 
fysio, sykepleier, ergoterapeut, sosionom). Ca 20 pas første halvår 2009. Ingen 
publikasjoner/forskning. Benytter DIPS.  
LMS 
Ingen diagnosespesifikke 
Ambulant team 
 

5. Sykehusområde Telemark og Vestfold (Blefjell HF,Vestfold HF, Telemark HF) 
 

Institusjonsbasert rehab 
Rjukan; Lungerehabilitering med undervisning og trening. (lege, fysio, sykepleier, ergo, 
kostveileder). 6 sengeplasser på med avd. Gruppeinntak med 2 uker på sykehus, en uke 
hjemme og en uke på sykehus. Har ikke elektronisk pasientjournal. Ingen 
publikasjoner/forskning.  
Poliklinisk rehab 
Sykehuset Telemark avd Skien; Kolsrehab.: 2 t x 2 pr uke i 4 uker: 1t trim og 1t undervisning 
pr uke (lege, fysio, sykepleier, ernæringsfysiolog og brukerrepr.). Kapasitet ca 35 ps/år; 6 
grupper à 6 pasienter. Ingen publikasjoner/forskning. Røykesluttkurs. Astmaskole; 4 grupper 
hvert halvår. 
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Tønsberg: Kols- og astmaskole; 2 dg pr uke i 6 uker; undervisning + trening (lege, fysio og 
sykepleier). Samarbeider med LMS. Ingen publikasjoner/forskning. Benytter DIPS 
LMS 
Se Tønsberg 
Ambulant team 
Sykehuset Telemark avd. Skien: Har hatt en tjeneste i samarbeid med hjemmesykepleien. 
 

6. Sykehusområde Sørlandet (Sørlandet HF) 
 

Institusjonsbasert rehab 
Ingen 
Poliklinisk rehab 
Kristiansand: Lungerehabilitering over 7 uker, oppfølgingssamtale etter 6 + 12 mnd. (lege, 
fysio, sykepleier, ergo) Ca 40 deltagere pr år (8 deltagere x 5). Kurs over 2 uker for de med 
lang reise. Gruppebasert ”boosterkurs” på 4 dager. Tverrfaglig kols- og astmaskole over 2 
dager. Gruppetrening; 7-10 grupper pr år à 8 pasienter. Ingen publiksjoner/forskning ift 
lungerehabilitering. Benytter DIPS. ISO-sertifisert. 
Flekkefjord: Kols- og astmaskole: 2 dg undervisning og trening + individuell oppfølging 
(lege, fysio, ergo, sykepleier, NAV). 2 kurs pr år med 8-12 deltagere (ca 20 pr år). Henvises 
fra fastleger + annonsering. Ingen publikasjoner/forskning. Benytter DIPS. 
LMS 
Ambulant team 
 

7. Sykehusområde Vestre Viken (Blefjell-Kongsberg, Ringerike, Asker og 
Bærum, Buskerud) 

 
Institusjonsbasert rehab 
Ingen 
Poliklinisk rehab 
LMS 
Sykehuset Asker og Bærum: Kolskurs; 3 ganger à 5 timer (lege, fysio, sykepleier, sosionom, 
ernæringsfysiolog). Lungetrim (1 time pr uke, 24 ganger) og røykeslutt 
Sykehuset Buskerud HF: Kolsskole; 5 ganger à 5 timer (lege, fysio, sykepleier, sosionom) 
Ringerike: 2 dagers kolskurs (lege, fysio, sykepleier, ergo, sosionom, dietist). 3 kurs pr år 
(hvorav ett i Hallingdal). Lungeskole (trening i gruppe) 
Ambulant team 
Sykehuset Asker og Bærum; Lungeteam for oksygenbrukere (hjemmebesøk 3 gr pr år + 2 
kursdager) 

 
 



Vedlegg 2: Uttalelsen fra Helse Midt-Norge 
 
NASJONAL KOMPETANSESENTER FOR LUNGEREHABILITERING. 
UTTALELSE FRA HELSE MIDT-NORGE 
 
Rolf A. Walstad, overlege Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim 
 
 
BAKGRUNN: 
Det foreligger søknad fra Glittreklinikken som ønsker å bli oppnevnt som Nasjonalt  
kompetansesenter for lungerehabilitering. 
 
GENERELT: 
Lungerehabilitering omfatter en rekke diagnoser innenfor lungefaget. Den tallmessig største 
pasientgruppen er de med KOLS og emfysem, men også pasienter med andre diagnoser som 
sarkoidose, interstitielle lungesykdommer, fibrose osv. har behov for rehabilitering. Dette vil 
derfor omfatte et stort antall pasienter med svært individuelle og varierende behov i  
rehabiliteringen sin. De generelle basale prinsippene i lungerehabiliteringen er felles for alle 
diagnosene. De er enkle og godt forankret i de flest lungeavdelinger/seksjoners virksomhet. 
Pasientene er geografisk spredt over det ganske land, og en av de viktigste forutsetninger for en 
vellykket rehabilitering er nærhet til pasientene og deres nærmeste. De fleste pasientene har i 
tillegg flere andre diagnoser med stor grad av komorbiditet. Et nært samarbeid og nærhet til andre 
spesialiteter, særlig kardiologi, endokrinolog og røntgen er derfor påkrevet 
 
Rehabilitering er en naturlig del av spesialisthelsetjenestens funksjoner. Den drives derfor ved de 
aller fleste lungeavdelinger/seksjoner i landet, men tilpasset lokale forhold. Omfanget og 
kvaliteten på virksomheten varierer også. 
Det er godt dokumentert gjennom utallige studier de siste årene hvordan lungerehabiliteringen 
bør organiseres for å oppnå gode resultater. 
 
a) Ambulant (poliklinisk) eller institusjon 
Effekten av lungerehabilitering som poliklinisk eller institusjonsbasert virksomhet er 
resultatmessig omtrent den samme. Fordelene med poliklinisk rehabilitering er at den kan gjøres 
mer fleksibelt i forhold til pasientenes daglige virksomhet og arbeidssituasjon. Fordelen med 
institusjonsbasert virksomhet er at de dårligste pasienter også kan få et tilbud. Det vil ikke blir så 
anstrengende for dem. 
 
b) Tverrfaglighet 
Rehabiliteringsvirksomheten baserer seg på tilgang av forskjellig helsefaglig personell og et godt 
tverrfaglig samarbeid: lege, sykepleier og, fysioterapeut er helt sentrale. I tillegg er psykolog, 
ernæringsfysiolog, sosionom, aktivør og andre også viktig deltakere (for noen pasienter).  Dette er igjen 
avhengig av den enkeltes behov. 
 
c) Pasient- og pårørendemedvirkning 
Dette er også en svært viktig del av rehabiliteringen og krever nærhet til pasientens bosted. 
 
d)        Innhold:   
Det er også stor enighet om hva rehabiliteringsprogrammene bør inneholde. 
Alle pasienter bør være diagnostisert og utredet på forhånd. Videre må potensialet for 
rehabilitering, motivasjon og ønsker være kartlagt. 



Programmet må inneholde elementer som røykeavvenning, sykdoms-og medikamentlære, 
praktisk håndtering og gjennomføring av medisinering, kartlegging av fysisk kapasitet og 
fysioterapi/opptrening i grupper og individuelt, mestring, av angst og depresjonsproblematikk, 
sosial trening og trygdemessige forhold. Det viktigste er her igjen individuell tilpassing.  

        e)       Oppfølging;   
Det må legges en plan for oppfølgingen av rehabiliteringen slik at den ikke blir en 
engangsforeteelse. Her er lokal tilhørighet en fordel. Repetisjonsopphold eller repetisjonstimer  
kan være viktig for noen pasienter 
 
 
        f)       Opplæring / Kompetanseoppbygging 
Det må regelmessig holdes interne tverrfaglige kurs for de involverte faggruppene. Det bør videre 
gis anledning til å delta i lokale- og nasjonale kurs og i internasjonale kongresser.  
 
       g)      Forskning:  
Forskningsprosjekt foregår ved universitetsklinikkene, men også ved mindre sykehus hvor 
prosjektene er knyttet opp mot forskningsinstitusjonene. Forskningen er fokusert på hele 
spekteret lungesykdommer, inkludert lungerehabilitering. 
 
 
OVERSIKT OVER LUNGEREHABILITERINGSVIRKSOMHETEN I HELSE 
MIDT-NORGE: 
Lungerehabilitering pågår i større eller mindre utstrekning ved samtlige helseforetak i vår 
helseregion. Rehabiliteringen foregår vanligvis i grupper med 6 – 8 deltakere. Varigheten varierer. 

Poliklinisk virksomhet  
Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger og Namsos: Det foregår omfattende, strukturert og 
fullverdig poliklinsk lungerehabilitering. Den er noe mindre omfattende i Namsos, og foregår 
hovedsakelig i regi av fysioterapiseksjonen.  

St. Olavs Hospital, Trondheim: Fullverdig poliklinisk lungerehabilitering i samarbeid mellom lunge 
poliklinikk og mestrings- og læringssentret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner. Ved avd. 
Orkdal sykehus foregår også en omfattende poliklinisk lungerehabilitering ved Medisinsk 
poliklinikk. 
Sykehusene Kristiansund N, Molde og Ålesund:  Lungerehabilitering gjennomføres i begrenset omfang 
og i regi av fysikalsk medisinske avdelinger. 
Intitusjonsbasert virksomhet:   
Helseforetaket Midt-Norge kjøper rehabiliteringsplasser ved flere private 
rehabiliteringsinstitusjoner. De fleste av de har også et begrenset tilbud til lungepasienter. Spesielt 
Røros Rehabiliteringssenter og Selli Rehabiliteringssenter har fullverdig har fullverdig lungerehabilitering. I 
noen grad har også Høylandet rehabiliteringssenter det.  
Kurs- og opplæringsvirksomhet:  
Tverrfaglige interne kurs drives ved de fleste institusjonene.  I Trondheim arrangeres kurs for 
kommunehelsetjenesten (samhandlingsprosjekt). Det er ønskelig å styrke denne virksomheten.  
Forskning:  
Med utgangspunkt i universitetsklinikken HIST/HINT gjennomføres flere forskningsprosjekter 
på lungerehabilitering. Disse er konsentrert om livskvalitet hos pasienter med KOLS og deres  
pårørende. 
 
 
 
 



 
 
BEHOV FOR ET NASJONALT KOMPETANSESENTER I 
LUNGEREHABILITERING: 
En er sterkt i tvil om behovet for et nasjonalt kompetansesenter for lungerehabilitering. 
Fagområdet omfatter svært mange pasienter med flere og sammensatt lidelser og svært 
individuelle behov. De fleste helseforetak har god ekspertise og stor aktivitet innen fagområdet. 
Undervisning og forskning gjøres også. Et kompetansesenter må utnytte og samarbeide nært med 
disse lokale/regionale fagmiljøene. En desentralisert modell er derfor helt nødvendig. 
Lungemedisin har gode erfaringer med slikt samarbeid gjennom Nasjonalt senter for 
hjemmerespiratorbehandling (Bergen). 
 
Oppgaver 
Spm. A: Et kompetansesenter må ha som oppgave å samle det undervisningsmateriale som fins i 
regionene om lungerehabilitering, kvalitetssikre det, supplere og utarbeide nytt og gjøre 
presentasjonene pedagogisk gode (jfr. ”astma-skolene”). Alle tekniske hjelpemidler for god 
kommunikasjon og formidling bør vurderes. Dette gjelder både for målgruppen helsepersonell og 
pasienter. 
Sentret må legge til rette for kurs og opplæringspakker i samarbeid med spesialisthelsetjenesten i 
regionene. Disse bør arrangeres lokalt. Hele virksomheten vil stå og falle med et godt og 
forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastlegene. Dette vil kunne bedre dagens  
aktivitet på dette område. 
Spm. B: Informasjon og aktivitet rettet mot pasienter/brukere med ”hele landet som målgruppe” 
ser jeg i første omgang ikke som en prioritert oppgave. Det foreligger betydelig mengder slik 
informasjon både på ”trykk og på nett”. 
Spm. C: Kompetansesentret bør etablere et nært samarbeid med de miljøene ute i regionene som 
gjennomfører og har erfaring fra forskningsprosjekter på KOLS og lungerehabilitering. 
 
 
 
SØKNADEN FRA GLITTREKLINIKKEN: 
Glittreklinikken har sendt inn en omfattende søknad om å bli Nasjonalt kompetansesenter for 
lungesykdommer. Den dokumenterer en imponerende aktivitet av høy kvalitet innenfor fagfeltet. 
Klinikken har i mange år vært pådriver og foregangsinstitusjon for lungerehabiliteringen her i 
landet. De viktigste aktivitetene er tjenester mot helse- og fagpersonell, tjenester mot pasienter og 
deres pårørende, og endelig forskning, fag- og metodeutvikling. 
Virksomheten er hovedsakelig institusjonsbasert med Østlandet som nedslagsfelt. Det brukes nå i 
mindre grad av de øvrige helseforetakene fordi den lokale rehabiliteringen har blitt betydelig 
styrket de siste ti årene. 
Forskningsmessig har Glittreklinikken stor aktivitet av god kvalitet. I motsetning til de øvrige 
nasjonale kompetansesentrene har den ingen formell eller organisatorisk tilknytning til 
akademiske miljøer eller et større sykehusmiljø. Dette er en av fordelene til den regionale lunge- 
rehabiliteringen som foregår ved de øvrige helseforetakene.  
Listen over kurs og utadrettet virksomhet er omfattende. Det virker imidlertid som den er 
begrenset til Østlandet og rettet mot fagpersonale tilknyttet spesialisthelsetjenesten. I tillegg er 
pasienter målgruppe, men i mindre grad pårørende og kommunehelsetjenesten. 
 
 
KONKLUSJON: 
Den kliniske lungerehabilitering er i vårt helseforetak godt forankret som en viktig og naturlig del 
av spesialiteten lungemedisin. Virksomheten rettet mot pasienter og pårørende er tilfredsstillende 



dekket. Det gjenspeiler seg for eksempel i at kun et fåtall pasienter fra vår region henvises til 
Glittreklinikken i dag.  
Forskning gjøres i regi av universitetsklinikken, HIST/ HINT og på prosjektbasis. Den bør 
styrkes. 
Den største utfordringen i kommende år vil være å øke kunnskap og kompetanse om 
lungesykdommer og lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten. Dette må skje lokalt og i 
samarbeid med kommunehelsetjenesten, fastlegene og nærhet til pasientene 
(samhandlingsreformen). 
En vil derfor støtte tanken om et Nasjonalt kompetansesenter for lungerehabilitering etter en 
desentralisert modell. Det vil da kunne bli en viktig katalysator, tilrettelegger og 
samarbeidspartner. 
Som nevnt tidligere foreligger det klare organisatoriske ulemper ved å legge et nasjonalt senter for 
lungerehabilitering til Glittreklinikken. Det er imidlertid heller ingen andre institusjoner i 
fagområdet som er bedre kvalifisert til det.  
 
 
 



Vedlegg 3: Uttalelsen fra Helse Vest 
 
Tilbud innen rehabilitering av lungepasienter i regionen Helse Vest og betraktninger 
vedrørende behov for nasjonalt kompetansesenter innen lungerehabilitering: 
 
Helse Bergen  
Haukeland universitetssykehus, Lungeavdelingen Spesifikt lungesykdommer, poliklinisk, ca 

70 plasser /år (6 grupper årlig), 5 uker, 15 x 
fremmøte,  2 t trening, 1,5 t undervisning, 

Haraldsplass Diakonale sykehus, Rehabilitering Generell tilbud, ulike sykdomsgrupper, 
 

Voss Sjukehus Det er tilbud men innholdet er ikke 
beskrevet 

Diverse Fysikalske institutter Et rimelig godt utbygd tilbud i 
Bergensdistrikt som tillater 
viderehenvisning av nesten alle 
gruppedeltagere ved HUS for videre trening 
i grupper, varig. 

  
Helse Stavanger  
Stavanger universitetssykehus, Lungeavdelingen Spesifikt lungesykdommer, ”KOLS skole”,  

4 ukers kurs, 2  x 5 t /uke, 
Krokeidesenteret, avd Nærland Spesifikt lungesykdommer (Kombinert 

hjertesykdommer), inneliggende,  4 ukers 
kurs 

  
Helse Fonna  
Lærings og mestringssenter (LMS)  Odda Spesifikt lungesykdommer, poliklinisk, 10 

samlinger x 5 t, 
LMS Haugesund Det er tilbud men innholdet er ikke 

beskrevet 
  
Helse Førde  
LMS Førde Spesifikt Lungesykdommer, ”KOLS 

skule”,  inneliggende 4 dgr x 3 perioder. 
   
Betraktninger: 
Det er ikke helt enkelt å få hele oversikt på kort tid men det vites at HUS har med 70 plasser pr år, 
regionens største tilbud.  Det vil si at totaltilbudet i regionen egentlig er ganske begrenset sett opp mot 
det store antall som vi vet har KOLS (selv om de ikke vet det).  Samtidig har disse kursene problemer 
med rekruttering og blir ofte ikke helt fylt opp.   
 
Dermed har vi det paradokset at selv om vi vet at det er stort underskudd for plasser til alle som vi vet 
ville kunne profitert på rehab, så klarer vi likevel ikke å fylle alle kursene.  Det vi også vet (eller 
kanskje bare mistenker ganske sterkt) er at tilbudene som er drevet fra institusjoner der bemanningen 
er gjerne ganske god, også er relativt dyre.  Har samfunnet råd til å tilby alle KOLS pasienter slike 
plasser? 
 
På bakgrunn av dette så ville jeg tenke at hovedpoenget med et evt kompetansesenter bør være  

1. å stimulere til oppretting av flere tilbud i kommunen (altså rimelige og varige tilbud for dekke 
det store antallet diagnostisert og udiagnostiserte KOLS pasienter) 

2. å stimulere økt diagnostisering av KOLS og å markedsføre rehabilitering som noe flere bør 
benytte seg av 



 
Jon Hardie 
Førsteamanusis/Overlege, Lungeavdelingen, HUS 



Vedlegg 4: Uttalelsen fra Helse Nord 
 
Nasjonalt kompetansesenter for lungerehabilitering. 
Uttalelse fra Helse Nord. 
 
Glittreklinikken er eiet og drevet av Landsforeningen for Hjerte og lungesyke (LHL).  LHL har 
nylig solgt seg ut av Elisabethsenteret i Tromsø hvor Det regionale lungerehabiliteringsteamet, 
Lungemedisinsk avdeling, UNN holder til og driver poliklinisk lungerehabilitering for byen og 
omegn. Skibotnsenteret som driver med ”inneliggende” lungerehabilitering og som også eies og 
drives av LHL, er senest truet med nedleggelse på grunn av underfinansiering. Helse Nord og UNN 
opplever derfor problemer i samarbeidet med LHL som drifter av lungerehabiliteringen i vårt HF. 
LHL sender på den måten signaler om ytterligere sentralisering av lungerehabiliteringstjenestene 
sør i landet, og det er vi sterkt imot i Helse Nord. 
 
Et nasjonalt kompetansesenter i lungerehabilitering mener vi trenger faglig administrativ forankring 
i en universitetsklinikk. Glittreklinikken trenger derfor å få på plass en slik forankring, for eksempel 
ved Lungeavdelingen, Ullevål Universitetssykehus. Dette vil bidra til å bevare lungerehabilitering 
som nødvendig behandlingstilbud (evidensbasert A) i en tid med nedskjæringer og usikker økonomi 
i LHL. Det kan vise seg at Glittreklinikken etterhvert blir for kostbar å drive. 
 
Glittreklinikken har et forholdsvis smalt spekter av lungepasienter til rehabilitering. For å inneha en 
nasjonal kompetansetjeneste trenger de å innhente større bredde i kompetansen ved å samarbeide 
med fagfolk i medisinske avdelinger/lungemedisinske avdelinger og med primærhelsetjenesten og 
helsesentra i kommunene. Dette er også i tråd med samhandlingsreformen for KOLS hvor både 
diagnostisering og rehabilitering skal skje tidlig i sykdomsforløpet og dette skal bli en kommunal 
oppgave med faglig forankring i spesialisthelsetjenesten. 
 
Lungerehabiliteringen tilhører fagfeltet indremedisin hvor lungemedisin er en subspesialitet. Derfor 
er det naturlig å legge lungerehabiliteringen inn under en indremedisinsk avdeling/lungemedisinsk 
avdeling faglig administrativt. Kronisk lungesyke er hovedsakelig  middelaldrende og eldre med 
stor grad av sammensatt sykdomsproblematikk hvor en bred indremedisinsk kompetanse ansees 
nødvendig. Lungerehabiliteringsfaget som omfatter tverrfaglig arbeidsmetode mener vi fungerer 
best i et nært samarbeid med spesialitetene fysikalsk medisin og rehabilitering og geriatri.  
 
Det vises for øvrig til fellesuttalelsen fra utredningsgruppen hvor vi støtter at Glittreklinikken skal 
få etablere Nasjonalt kompetansesenter i lungerehabilitering med angitte forbehold. 
 
 
 
Eksisterende lungerehab.aktivitet i Helse Nord 
 
Finnmark 
Kommunale treningstilbud hos fysioterapeut 
Lungerehab.team ved Kirkenes sykehus: KOLS/astma skole og ambulant lungerehabilitering 
Astmasykepleier ved Hammerfest sykehus 
Lungelege ved Helsesenteret i Alta leder lungerehab.grupper  
Skibotnsenteret 
Valnesfjord helsesportsenter 



 
Troms 
Kommunale treningstilbud hos fysioterapeut 
Elisabethsenteret/lungemedisinsk avdeling UNN, Tromsø, ambulant lungerehabilitering med 
KOLS/astmaskole 
Kompetanseteam for hjemmeventilatorbehandling, Lungemedisinsk avdeling, UNN, Tromsø 
Skibotnsenteret/lungemedisinsk avdeling UNN 
KOLS/astmaskole ved Lungediagnosestasjonen og spesialsykepleier for hjemmeventilatorpasienter, 
UNN Hålogalandssykehuset, Harstad 
Rehabiliteringsavdeling ved UNN Harstad 
Valnesfjord helsesportsenter 
 
Nordland 
Kommunale treningstilbud hos fysioterapeut 
KOLS/astmaskole ved lungeavdelingen og spesialsykepleier for hjemmeventilatorpasienter, 
Nordlandssykehuset, Bodø 
Rehabiliteringsavdeling ved UNN Narvik 
Helgeland Rehabilitering, Sømna, lungerehabilitering i samarbeid med lungespesialist ved 
Sandnessjøen sykehus 
Valnesfjord helsesportsenter 
 
 
 
 
Tromsø 17.09.09 
 
Med hilsen 
 
Audhild Hjalmarsen 
 
Representant for Helse Nord 
 
 

 
 

 



Vedlegg 5: Uttalelsen fra brukerrepresentant 

II. Mandat 
Arbeidet skal skje på grunnlag av de kriterier for nasjonale kompetansesentre som er gitt av 
HOD i rundskriv I-19/2003 og i brev av 17. 3.2008 (s. 9-14). Hovedpunktene er gjengitt i 
innledningen over (avsnitt I-2), og disse to dokumenter er vedlagt. Det enkelte medlem 
anmodes om å sette seg inn i kriterier før punktene i mandatet besvares. 

Rapporten utformes så kortfattet som mulig (inntil 15 A4-sider). Den kan godt uformes ved at 
vurderinger flettes inn mellom de momenter og spørsmål som står nedenfor, etterfulgt av en 
supplerende kommentar i fritekst. 

Frist for arbeidet: Senest innen 14. september 2009. Utredningen skal sendes til 
nasjonaletjenester@ihelse.net  

1. Vurdering av behov for en nasjonal kompetansetjeneste innenfor ulike 
delområder  
Punktene A-D nedenfor oppsummerer og konkretiserer de viktigste aktuelle eller mulige 
oppgaver knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste i henhold til de kriterier HOD har gitt. 
Vurder for hver av disse punkter A-D: 
 

• I hvilken grad det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste, og hva som i så fall 
konkret bør utføres. 

• Om de behov som beskrives bedre kan dekkes ved en annen form for samarbeid 
mellom de fire RHF.  

• Om de behov som beskrives kan dekkes av aktivitet innad i hvert enkelt av de fire 
RHF uten noe formalisert nasjonalt samarbeid.  

 
 A. Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell (hele landet) 

Opplæring (Kurs, hospitering, artikler, lærebøker, faglige retningslinjer, individuell 
veiledning/rådgiving) 

Vurdering: 
Ut fra en brukers syn er det behov for å styrke rehabiliteringstilbudet innen 
lungesykdommer med et nasjonalt kompetansesenter som må tillegges 
hovedansvaret for all rehabilitering innen lungesykdom.  

  
  

B. Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson eller gruppe, og 
deres pårørende (hele landet) 

 Opplæring, kurs, hospitering, artikler, lærebøker, allmenn informasjon (f. eks. 
 nettside), individuell veiledning/rådgiving. 

Vurdering: 
Tjenesten må bygges opp slik at andre helseforetak og fastleger kan hente 
informasjon og veiledning for sine pasientgrupper, samt få faglig oppdateringer 
med kurs hospiteringer etc. på kompetansesenteret.                              
 



  
 
 C. Forskning, fag- og metodeutvikling. 

Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 

Vurdering: 
Kompetansesenteret må ha en avtale med et universitetssykehus for å kunne 
nyttiggjøre seg av det siste innen ny forskning om rehabilitering innen gjeldene 
sykdommer. Kompetansesenteret må også etablere et ambulerende team som på kort 
varsel kan rykke ut til andre helseforetak og assistere / kurse spesialisthelsetjenesten 
på stedet om lungesykdom.    

   
 

D. Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling.  
Omtal separat aktivitet i kompetansesenterets eget HF/RHF, og aktivitet i samarbeid 
med fagmiljø i andre RHF. 

Vurdering: 
For å sikre en god kvalitetssikring bør kompetansesenteret ledes av en 
lungespesialist innen lungehabilitering. 
Det bør ikke være noen stor aktivitet av pasientbehandling på selve 
kompetansesenteret. Kompetansesenteret bør være et sted hvor helseforetak fra hele 
landet kan hente informasjon og faglig støtte til fagmiljøene for behandling av 
sykdom og rehabilitering på de lokale helseforetakene. 
 
    

2. Søkers kompetanse 
Oppfattes søker å være kompetent i forhold å utøve en nasjonal kompetansetjeneste? 

Det er ønskelig at vurderingen begrunnes ut fra oppgavene skissert under punktene A-D i 
mandatets punkt 1 over, og om fagmiljøet er tilstrekkelig robust til å kunne sikre en stabil og 
bærekraftig drift. 

Vurdering: 
Ut fra de opplysninger som er fremlagt er det liten tvil om at søker er kompetent til å 
utøve en nasjonal kompetansetjeneste, men noen små justeringer må kanskje til 
innen noen faggrupper. 

 

 

 

 
 
 



3. Planlagt aktivitet i forhold til HOD’s kriterier og behovene i landet som 
helhet 
Det vises her til avsnitt I-2 i den innledende informasjon over. 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med HOD’s kriterier for hva en 
nasjonal kompetansetjeneste skal utføre? 

• Er den drift som beskrives i søknaden i samsvar med det de fire RHF oppfatter som 
sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste for lungerehabilitering. 

• Hvis svaret på en eller begge kulepunkter over helt eller delvis er nei, hva må da 
endres for at drift av en nasjonal kompetansetjeneste skal være i samsvar med HOD’s 
kriterier og spesialisthelsetjenestens behov i landet som helhet? 

Vurdering: 
Kan ikke se at det er noen store motsetninger i søknaden i forhold til HOD’s 
kriterier for et nasjonalt kompetansesenter.  
Søker må opprette et ambulerende team av spesialister innen lungerehabilitering. 
 
Kan ikke se at det er noen store motsetninger i søknaden i forhold til det de fire 
RHF oppfatter som sine behov knyttet til en nasjonal kompetansetjeneste for 
lungerehabilitering.  

 

4. Råd i forhold til etablering av nasjonal kompetansetjeneste  
På bakgrunn av utredningsgruppens svar under punktene 1-3 over, og innholdet i søknaden: 

• Bør det etableres en nasjonal kompetansetjeneste for lungerehabilitering ved 
Glittreklinikken?  

• Hvis ja, hva er de viktigste punkter i begrunnelsen? 

• Hvis nei, hvordan bør da samarbeidet mellom de fire RHF innenfor det aktuelle 
fagområde organiseres? Gi ved behov supplerende informasjon under punkt 6. 

Vurdering: 
Glittreklinikken har et godt fagmiljø innen lungesykdommer og har drevet med dette 
i meget lang tid. Det nasjonale kompetansesenteret for lungerehabilitering bør 
derfor legges til Glittreklinikken. 
Glittreklinikken ligger i en landsdel med den største befolkningstettheten og har 
derfor det største pasientgrunnlaget i sin nærhet. 
   
 

5. Navn på kompetansetjeneste 
Gitt at utredningsgruppen anbefaler opprettelse av en nasjonal kompetansetjeneste er det 
ønskelig med forslag til et kort navn på tjenesten, der navnet er mest mulig dekkende i forhold 
til kommende oppgaver og drift. 

Hvis et kort og dekkende navn ikke finnes, oppgis et best mulig navn, supplert med en setning 
som kort beskriver hva tjenesten skal omfatte. 

Vurdering: 
 Navnet kan være Glitre kompetansesenter  (GKS) 



6. Supplerende innspill og fritt grunnlag 
Her omtales forhold som er relevante i forhold til pasientgrupper og mandat og som ikke er 
dekket av punktene 1-5 over.  
 




