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Illustrasjonen på omslaget er hentet fra “Leonardo Da Vinci, Quaderni
Danatomia V” Ventisei Fogli Della Royal Library Di Windsor, MCMXVI
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Skjelettmetastaser er et hyppig klinisk problem som berører en meget stor og
sammensatt pasientgruppe. Behovet for informasjon og kunnskap er derfor
stort. Mange medisinske spesialiteter er involvert i diagnose, behandling og
oppfølging av pasientene, og en tverrfaglig tilnærming til fagområdet er
viktig. Vi inviterte derfor i 2002 leger fra ulike spesialiteter til å skrive om
sine spesialområder. Vårt mål var at temaheftet skulle nå et bredt publikum;
fra leger i primærhelsetjenesten, hjemmesykepleien, de ulike spesialister ved
lokal- og sentralsykehus, samt fagmiljøene ved de regionale kreftsentra.
Tilbakemeldingene har vært gode. Vi får stadig ønske fra kolleger om eksemplarer av heftet som i lengre tid har vært utsolgt. Nå har forfatterne revidert
og oppdatert sine kapitler og to nye fagområder er omtalt.

Norsk Interessegruppe for Skjelettmetastaser
Denne interessegruppen ble etablert 30. september 2000 av et arbeids-utvalg
bestående av de to undertegnede, samt prof. Erik Wist, Onkologisk avd.,
Ullevål sykehus, prof. Finn Wisløff, Medisinsk avd., Ullevål sykehus og
overlege Torstein Harbitz, Kirurgisk avd., Aker sykehus.

Laboratorieprøver
ved reumatiske
sykdommer
Urolithiasis

7.

Belastningslidelser i
kneet

8.

Norsk Interessegruppe for Skjelettmetastaser (NIFS) har som målsetning å
spre kunnskap, delta i og initiere forskning innen tumorbiologi, diagnostikk
og behandling av skjelettmetastaser fra alle kreftformer der dette forekommer. Særlig vektlegges betydningen av en tverrfaglig tilnærming til
problemet med hovedvekt på multimodal behandling og forebyggelse av
alvorlige komplikasjoner ved bruk av medikamenter, stråleterapi og
kirurgisk intervensjon.
NIFS styringsgruppe består totalt av 25 delegater, 3-7 fra hver helseregion,
der spesialistområdene onkologi, kirurgi og hematologi er representert.
Delegatene er valgt ut fra deres spesialinteresse for behandling av skjelettmetastaser. Alle regioner er representert, men ikke nødvendigvis med et likt
antall delegater. Interessegruppen arbeider også for å arrangere et årlig nasjonalt møte hvor temaet skjelettmetastaser står i fokus. Likeledes har
vi bistått med foredragsholdere under Onkologisk Forum og Kirurgisk
Høstmøte.
Vi håper denne 2. utgave av faghefte gir nyttig lesning, og at
figurene på CD-en brukes i undervisningøyemed.
Professor Øyvind S. Bruland
Seksjonsoverlege
Onkologisk avd.
Det Norske Radiumhospital
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