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NORDAF har til formål å være et faglig forum for
dagkirurgi i Norge. Forumet er dedikert til utveksling av informasjon
for å oppmuntre til og fremme utviklingen av dagkirurgi
En tverrfaglig forening av fagfolk som arbeider med utvikling av dagkirurgi
som konsept i norsk helsevesen.
I tillegg har foreningen fokus på kvalitet, sikkerhet og effektivitet i
spesialisthelsetjenesten. Forumet arrangerer kurs, møter og utgir nyhetsbrev.
NORDAF er et ikke-kommersielt faglig forum.
Vi deltar også aktivt i internasjonalt arbeid til fremme av dagkirurgi.

Styret
Styreleder: Mariann Aaland
Avdelingssjef Dagkirurgisk senter, Akershus
universitetssykehus HF
Mail: mariann.aaland@ahus.no
Tlf: 67 96 40 40, mobil: 900 15 926

Berit Karin Helland
Ass. direktør, Akershus universitetssykehus, kirurgisk divisjon.
Mail: berit.karin.helland@ahus.no , brhl@ahus.no
Mobil: 975 31 704

Kasserer: Eli Lundemo Øieren
Spesialsykepleier. Dagkirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet,
HF Elverum.
Mail: elilundemo@gmail.com
Tlf: 928 45 186

Vigleik Jessen,
Klinikksjef og ortoped, Klinikk for ortopedi, revmatologi og
hudsykdommer, St. Olavs hospital
Mail: vigleik.Jensen@stolav.no
Tlf: 917 26 086

Nina Myhre,
Spesialsykepleier, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Mail: nina.myhre@siv.no
Telefon: 976 02 601

Karianne Høstmark
Avdelingssjef og ØNH kirurg, Avdeling for ortopedi og kirurgi,
Sykehuset Vestfold
Mail: karianne.hostmark@siv.no
Mobil: 922 69 101

Bjarte Askeland
Seksjonsoverlege, Seksjonsoverlege anestesi, Haukeland
Sykehus
Mail: bas@bbb.no
Telefon: 410 28 000

Mads H. S. Moxness
Ansvarlig ØNH kirurg, Aleris Trondheim/ Tromsø
Mail: madsmox@gmail.com
Mobil: 990 35 515

NORDAFs virksomhet
•

Arrangerer Nordaf Vintermøte hvert år i januar

•

Utgir Dagkirurgisk Forum vår og høst hvert år

•

Deltar internasjonalt i IAAS

•

Samarbeider med styrene i Danmark og Sverige

•

Fungerer som rådgivere og høringsinstans overfor helsepersonell,
private og offentlige helseinstitusjoner og offentlige helsemyndigheter

•

Styret drifter www.nordaf.no og Facebooksiden: @norskdagkirurgiskforum

NORDAF- veien videre
Vintermøtet er vår viktigste arena
Evalueringen : deltagernes tilbakemeldinger, = din mulighet til å
påvirke veien videre.
• Innspill til tema for neste møte
• Forslag til foredragsholdere

Fredagsprogrammet
• Den politiske formiddag
– Aktuelle politikere og helseledere, private og offentlige

• Internasjonal sesjon
– Inviterte, utenlandske kolleger
– Inntrykk fra internasjonale kongresser

• Aktuelt tema/forskning/ kvalitetssikring
– Samarbeid, praktisk gjennomføring av dagirurgi, forskning og utvikling

• Populærvitenskapelig/underholdende foredrag
• Generalforsamling
• Kongressmiddag

Lørdagsprogrammet
• Når ting (nesten..) går galt – Hva kan vi lære?
Fast sesjon med høy aktualitet, alltid populær

• Frie foredrag
Lav terskel for å holde innlegg

• Nye muligheter og trender i dagkirurgien
Framtidsperspektiv, utviklingspotensiale

Styret
Styret har ønsket bred, tverrfaglig representasjon fra alle helseregioner
Styret ønsker å være formidlere av kontakt knyttet til personer,
enheter/ avdelinger, forskere og innovasjon
Sykepleiere og leger, kirurger og anestesileger, helseledere
Styret har administrativt og økonomisk ansvar for egen drift
Finansieres av inntekter fra Vintermøtet, inkludert utstilling av
medisinsk teknisk utstyr
2 styremedlemmer representerer NORDAF internasjonalt i IAAS
generalforsamling og nå også en i sentralstyret

Eksempler på aktuelle tema
•

Alene hjemme etter dagkirurgi

•

Akutt dagkirurgi

•

DRG for dagkirurgiske inngrep

•

Pasientsikkerhet og bruk av sjekklister

•

IKT i dagkirurgisk virksomhet

•

Forskning

•

Dagkirurgi internasjonalt

•

De vanskelige pasientene, rus, flyktninger, overvekt, eldre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiftet 1995 – registrert i Belgia som en ideell organisasjon
Utgir tidsskriftet “Ambulatory Surgery” (1993)
Har som mål å samle dagkirurgisk kompetanse internasjonalt og har fått sterkt økende
oppslutning med medlemsland i alle verdensdeler
Har gitt praktisk og teoretisk hjelp til medlemmer i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Australia,
Asia og Afrika
Driver lobbyvirksomhet i EU, WHO, OECD og overfor mange nasjonale regjeringer
Benchmarker andelen dagkirurgi som utføres world-wide
Jobber med definisjoner, guidelines
Utgir “the Journal”- fag og forskning
Arrangerer verdenskongress hver andre år og fra 2016, europeisk kongress
Første verdenskongress avholdt 1995 i Brüssel
Første europeiske kongress avholdt i Paris 2016
Tolvte verdenskongress IAAS Beijing 2017 ble en stor suksess
– Kina hadde ingen dagkirurgi før 2014, og over totusen dagkirurgiske institusjoner i 2017
– IAAS har vært sterkt medvirkende til dette
– Beijing Declation

Kommende kongresser:

Svensk dagkirurgimøte på
Karolinska Institutet, Stockholm,
23 og 24 mai 2019 www.dagkir.nu

http://www.iaascongress2019.com/
Porto 27, 28 og 29. mai 2019

Oppsummering
NORDAF har:

Lang erfaring med tverrfaglige konferanser og teamutvikling
Bred kompetanse innen anestesi, kirurgi, postoperativ overvåkning, utdannelse
og ledelse
Stort nasjonalt og internasjonalt nettverk
Fokus på forskning og utvikling

NORDAF mener:
Mange flere pasienter kan behandles dagkirurgisk
Tverrfaglighet og teamarbeid bidrar til økt effektivitet og sikrere behandling
Samfunnet har mye å vinne ved økt satsing på dagkirurgi
Pasienten skal oppleve skreddersøm og ikke samlebånd

Oppsummering
NORDAF ønsker å:
Være pådriver opp mot politikere og
myndigheter
Bidra til økt bruk av dagkirurgiske prinsipper
i hele helsesektoren
Stimulerere til økt satsing på dagkirurgiske
enheter i norske sykehus
Stimulere til økt internasjonalt samarbeid og
deltakelse på tverrfaglige konferanser

Takk for oppmerksomheten

Pasienten i fokus
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