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Teknologi
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Fra sykehuset i Arendal fikk 1.500 
kardiologer på konferanse i Beograd, 
2.225 km unna, se Slobodan Calic gå 
inn til hjertet til Godtfred Fosse fra 
Bjorbekk.

Vanligvis gjennomføres denne 
metoden som heter CTO-PCI-
proktorering ved at eksperten er fysisk 
til stede. Nå har Calic vist at den kan 
gjennomføres med eksperten på andre 
siden av kloden.

Klinikere har sett en fremtidsrettet 
mulighet å samarbeide på.
Dette er tidligere diskutert innenfor 
digital hjemmeoppfølging, men her er 
det tatt inn i kirurgiske prosedyrer, 
som Sørlandet sykehus og 
Rikshospitalet er først i verden til å 
gjøre.

Agderposten



MiniRisk
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Forskning
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Barn som fødes to-tre måneder for 
tidlig skilles vanligvis fra sin mor de 
første timene etter fødsel. 

– Det beste for mor er å kunne 
holde sitt eget barn så tidlig som 
mulig, sier Anne Marit Føreland 
som leder et nytt 
forskningsprosjekt ved 
Universitetet i Agder og Sørlandet 
sykehus.



Forskning
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Sukhjeet Bains, lege på 
sykehuset i Arendal, har 
tatt doktorgrad på 
svangerskap og 
fødselsomsorg hos nylig 
innvandrede kvinner til 
Norge, og starter i disse 
dager kartlegging av sosial 
ulikhet i kvinnehelse

De fire store følgene av 
klimaendringene som 
medfører størst trussel mot 
gravide og fosteret:
* Økt temperatur
* Ekstremvær (storm, tørke, 
flom, brann)
* Endringer i 
sykdomsmønster
* Klimaflyktninger
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Jeg fortalte sykepleieren at jeg hadde en drøm om 
å bestige noen fjelltopper, men at jeg var engstelig 
for om leddgikten skulle sette en stopper for det. 
Da sa hun: «Dit skal vi nok få deg». De ordene 
betydde alt! Da våget jeg å jobbe videre mot nye 
mål»

Sykepleieren som møtte Annelise med disse 
ordene var Hanne Kalstad Vestaby, 
spesialsykepleier ved Revmatologisk poliklinikk 
ved Sørlandet sykehuset Kristiansand og har 32 års 
erfaring med revmatiske pasienter.

Glenn Haugeberg, overlege, professor og 
seksjonsleder ved Revmatologisk avdeling 
på Sørlandet sykehus Kristiansand intervjuet som 
fagperson.

5-siders artikkel om leddgikt –
en personlig historie
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De nye retningslinjene 
anbefaler blant annet at 
mottakene har kompetanse og 
utstyr til å dokumentere skader 
og sikre spor i samband med 
vold og seksuelle overgrep.

«Sørlandet sykehus i 
Kristiansand har innført gode 
rutiner når det gjelder 
dokumentasjon og sporsikring i 
forbindelse med vold og 
seksuelle overgrep.»
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Samhandling i Agder- eksempelregion for Helse Nord  
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Invitert til Helsefellesskap Helse Nord med gode tilbakemeldinger
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