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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



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.

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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Forskning
Mellom 2011 og 2014 ble nesten 9000 
sørlendinger i alderen 55-64 år tilfeldig 
valgt ut og invitert til å delta i studien. 
5300 takket ja og ble undersøkt med 
koloskopi i Arendal eller Kristiansand. I 
alt ble 95 000 deltakere i Norge, Sverige, 
Polen og Nederland inkludert og fulgt i 
10 år.
De som ble invitert til screening fikk 
redusert sin risiko for tarmkreft med 18 
prosent sammenlignet med de som ikke 
fikk noe screeningtilbud.

Effekten av koloskopi er mindre enn vi 
hadde trodd, 

Øyvind Holme, overlege og forsker ved 
gastroseksjonen ved Sørlandet sykehus 

Kristiansand
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Forskning

Munk mener at mangelen på analyser 
som viser hvem som vil utvikle kreft i 
livmorhalsen, fører til at mange 
kvinner blir operert, selv om de ikke 
hadde trengt det. Samtidig blir ikke de 
med økt risiko for kreft identifisert.

Kreftforeningen har gitt 25 forskere 
opptil 8 millioner kroner hver, og 
Munk er en av dem. Det var 143 
søkere. Til sammen har 
Kreftforeningen delt ut 186 millioner 
kroner til forskning.



MiniRisk
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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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Samhandling

Verktøyet er utviklet gjennom 
forskningsprosjektet «Dialog og samarbeid i 
arbeidet mot mobbing i skolen», ledet av 
professor Ingrid Lund ved Institutt for 
pedagogikk ved Universitetet i Agder.

Sørlandet sykehus, avdeling for barn og 
unges psykiske helse, Kristiansand 
kommune og Partnerskap mot mobbing er 
samarbeidspartnere - i tillegg til KS, som er 
oppdragsgiver for FoU-prosjektet.
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Engasjerte ansatte SSF
Vi ønsker oss et 
samarbeid med store 
sykehus med «bred rygg» 
på tvers av foretak for å 
møte våre utfordringer, og 
for å videreutvikle våre 
tjenester.
Et slikt nettverk og 
samarbeid av sykehus 
kan være en vinn-vinn-
løsning til beste for 
pasientene, trygghet for 
samfunnet– og et viktig 
bidrag i møte med 
fremtidens utfordringer 
når det gjelder 
rekruttering av 
helsepersonell.
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Brukerutvalget
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Ungdomsrådet
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Tiltak for å redusere kostnader
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