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Brev til Tynset sykehus vedrørende utredning og operasjon av ryggpasienter 
Innføringen av Helseplattformen i Helse Midt-Norge i 2022 vil skape utfordringer for vår 
operative virksomhet ved nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital. Ryggpasienter utgjør et 
stort volum av vår operative virksomhet og vil derfor sannsynligvis bli sterkt berørt. Vi er 
derfor bedt om å se etter nye løsninger for å opprettholde et behandlingstilbud for våre 
pasienter i denne perioden. Vi opererer per i dag også endel ryggpasienter fra Nord-Norge 
pga. manglende kapasitet der, og ser at vi vil få problemer med å tilby dette i denne 
perioden. Det er usikkert hvor lenge denne utfordringen vil bestå, men ut fra andres 
erfaringer er det rimelig å tenke seg i alle fall ut 2022. 
Vi har per i dag flere positive erfaringer rundt samarbeidet i fjellregionen, og ønsker å se på 
muligheten for et samarbeid i med Tynset sykehus når det gjelder ryggkirurgi. Vi vil få 
utfordringer med å få gjennomført også enklere dekompresjon i ryggen ved lumbal spinal 
stenose og skiveprolaps. Greger Lønne er ortoped og ryggkirurg og arbeider ved sykehuset 
på Tynset. Vi har et langvarig samarbeid med ham i forbindelse med forskning på denne 
pasientgruppen. Det er ønskelig å etablere et samarbeide med Tynset sykehus, som vil være 
velegnet for denne type kirurgi, for å avhjelpe operasjonskapasiteten ved St. Olavs hospital i 
denne perioden. Dette gjelder både utredning og operasjon. Opplæring av 
operasjonspersonell vil kunne gjøres internt på Tynset, men vi kan bidra i den grad det er 
ønskelig. Vi vil også sannsynligvis kunne stille mikroskop til rådighet. Vi vil selvsagt ta imot 
pasienter ved vanskelige problemstillinger og evt med komplikasjoner der det er nødvendig. 
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