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Gjennom KIRURGEN når du alle som jobber med kirurgi i Norge. Medlemmer og
andre med interesse for faget leser KIRURGEN for å holde seg oppdatert på viktige foreningssaker, politiske vedtak, faglige spørsmål og bladet inneholder
informasjon om det viktigste møtet i norsk kirurgi - HØSTMØTET.
KIRURGEN distribueres i et opplag på 1.700 og leses av alle medlemmer i NKF.
Det distribueres også til læresteder, forskningsmiljøer, sykehus etc.

Fremtidens operasjonsrom i Trondheim

OR of the future
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Vitenskapelige forhandlinger – utgis ifm HØSTMØTET og inneholder komplett
program og samtlige abstrakts, foredrag etc. Publikasjonen er et helt nødvendige hjelpemiddel for alle deltakere på HØSTMØTET og har lang levetid. Det
er et viktig oppslagsverk for alle kirurger.
Vitenskapelige forhandlinger er i A5 format, har stiv rygg og er på ca. 500 sider.
Har du et budskap som du ønsker å formidle til kirurger i Norge, er en kombinasjon av KIRURGEN og Vitenskapelige Forhandlinger trolig den rimligste og mest
målrettede kanal du kan benytte.

Tverrfaglige team I operasjonsstuene
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4Norsk kirurgisk forening
4Norsk barnekirurgisk forening
4Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
4Norsk forening for maxillofacial kirurgi
4Norsk forening for reumakirurgi
4Norsk karkirurgisk forening
4Norsk forening for håndkirurgi
4Norsk nevrokirurgisk forening
4Norsk ortopedisk forening
4Norsk plastikkirurgisk forening
4Norsk thoraxkirurgisk forening
4Norsk urologisk forening

KIRURGEN
STR.

BREDDE x HØYDE

1/1 side
Bakside
1/2 side liggende
1/2 side stående

210 mm x 297 mm, utfallende + 4 mm
210 mm x 250 mm, utfallende + 4 mm
180 mm x 130 mm, satsflate/ikke utfallende
90 mm x 272 mm, satsflate/ikke utfallende

PRIS 4-FARGER

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
STR.
BREDDE x HØYDE
1/1 side
1/2 side liggende

Operating room in the future: More than a funny name 13

FAGNYTT / DEBATT
Betraktninger rundt akuttfunksjon i sykehus
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SPESIALISTFORENINGER

ANNONSEPRISER OG FORMATER 2006

¥ Den eneste kombinasjon av kollagen, humant fibrinogen og trombin. 3
¥ Ideel ved behov for rask og effektiv hemostase. 2
¥ Kan klippes til ¿nsket fasong. 2
¥ Enkelt  applisere rundt anatomiske strukturer. 2
¥ Er elastisk og har en sterk limende evne. 3
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Norsk Oropedisk Forening
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Norsk Thoraxkirurgisk Forening
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Norsk Thoracolaparoskopi Forum
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Norsk Forening for Gastroenterologisk kirurgi
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Norsk Plastiskkirugisk Forening
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Norsk Barnekirurgisk Forening
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Norsk Urologisk Forening
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Norsk Forening for Håndkirurgi
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PRIS 4-FARGER

145 mm x 205 mm
145 mm x 100 mm

15.000
9.000

NTLF-NYTT

ÅRSAVTALE: 20% rabatt på fire innrykk. Gjelder helsider, fire farger.
3 x Kirurgen og 1 x Vitenskapelige forhandlinger. Bilag etter avtale.

1) Czerny et al. Collagen patch coated with fibrin glue componets.Journ.of Cardiovasc.surg. Vol 41,no 4,553-557, 2000
2) Preparatomtale SPC
3) Carbon RT: Evaluation of biodegradable fleece-bound
sealing: History, material science, and clinical application. Tissue engineering and biodegradable equivalents. Scientific and clinical applications. Edited by Lewandrowski K-U, Wise DL, Trantolo DJ, Gresser JD,
Yaszemski MJ, Altobelli DE. Marcel Dekker, 2002.

ANNONSEMATERIELL
Digitale EPS-filer eller PDF-filer. Alt materiell leveres på CD eller mail, høyoppløst
CMYK. Print/kopi av annonsen må alltid sendes med.

UTGIVELSESPLAN 2006
NR
Nycomed
P.O. Box 205
NO-1372 Asker
Norway

Tel: +47 66 76 30 30
Fax: +47 66 76 36 36
E-mail: tachosil@nycomed.no
www.nycomed.no
www.tachosil.com

Oktober (Vitenskapelige Forh.)
Desember (KIRURGEN)

Bestillingsfrist/
Materiellfrist
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Medlemsinforrmasjon fra
Norsk Thoracolaparoskopi Forum
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Et lyspunkt . . .

Forhåpentligvis . . .

. . . når sommeren står på hell, er at det snart er tid for kirurgenes tradisjonelle

. . . har alle hatt en fin sommer og

høstmøte. Den årlige begivenheten gir oss mulighet til å møte kolleger fra

er tilbake i virkeligheten.

andre fagdisipliner og til å utveksle erfaringer innen eget fagområde med

Synd at vi kastes inn i den samme

representanter fra andre institusjoner.

problematikken. Hvordan dekke

I denne forbindelse inviterte vi alle spesialistforeninger til å presentere egen aktivitet under det
kommende høstmøtet og vi har spesielt oppfordret foreningene til omtale av sine seminarenr.
Seminarene gir en utmerket anledning til å diskutere og belyse i detalj særskilte emner med kolleger
fra inn- og utland. Flere spesialistforeninger har derfor benyttet anledningen til å hente inn internasjonal ekspertise for å få plassert våre behandlingsstrategier i en internasjonalt setting. Dette er
prisverdig.

FASTE SPALTER

FASTE SPALTER

Redaktørens hjørne

budsjettunderskuddet?

Vanskelig budsjettøvelse
Vår nye arbeidssituasjon
Kirurgi er et fag med gamle tradisjoner. Det er samtidig et fag i rivende utvikling. Selv om mange
grunnprinsipper for kirurgiske teknikker består, gir ny teknologi oss muligheten til å utføre inngrep
mer presist, raskere og med mindre traume for pasienten enn tidligere. For å følge med i denne
utviklingen må kirurger holde seg oppdatert om teknologiske nyvinninger, ha et bevisst forhold til
omgivelsene på våre operasjonsstuer og stille krav om tilgang til nytt utstyr med åpenbare fordeler
for våre pasienter.

Hvordan blir fremtidens operasjonsstuer?
Vi har derfor i denne utgaven av ”Kirurgen ”valgt å henlede oppmerksomheten på temaet
”Fremtidens operasjonsstue (FOS)”. Begrepet benyttes av mange men er egentlig ikke noe vel definert uttrykk. Et åpenbart problem er at vi sjelden er gode nok til å forutse utviklingen når planer skal
legges. Planlegging og utforming av nye operasjonsstuer tar tid og medfører at nyoppførte operasjonsstuer kan være utdatert den dagen de står klare til bruk.
Både Rikshospitalet og St. Olavs Hospital/NTNU har bygget sine versjoner av FOS og begge gis i
denne utgaven anledning til å utdype sine tankene og erfaringer om temaet.
Selv om ”Kirurgen” primært er et blad av og for kirurger i Norge kan vi ikke lukke øynene for synspunkter fra ledende internasjonale kapasiteter. For å få innblikk i hvordan en operasjonsstue bør
utformes for å møte morgendagens krav har vi derfor tillatt oss å se ut over egne landegrenser.
NTNU har utviklet samarbeid med kolleger på den andre siden av Atlanteren og vi har hentet inn
synspunkter både fra deres samarbeidspartnere og fra andre fremtredende kapasiteter i USA. Vi er
glade for å kunne presentere synspunktene til Warren S. Sandberg og Mika Sinanan som representanter fra miljøene ved Massachusetts General Hospital og University of Washington og håper våre
lesere ser nytten av ”fremmedspråklige” innlegg.

Kirurgen – 3 blader i ett!
Dette nummeret av Kirurgen inneholder ”3 blader”. Den vanlige Kirurgen samt eget program for
årets Høstmøte. Dessuten, i samarbeid med Norsk Thorakolaparoskopiforum (NTLF), deres medlemsbrev nummer 3/06. Vi ønsker NTLF velkommen og håper å kunne utvikle spalten til felles glede og
nytte.
Når man snakker om fremtidens operasjonsstuer kommer man ikke unna begrepet mini-invasiv
kirurgi (MIK). Meningene om nytten av MIK er mange og delte. Det er likevel ingen tvil om at MIK
har befestet sin posisjon innefor de kirurgisk fag. Selv om MIK for mange er ensbetydende med
”laparoskopi” må vi ikke glemme at prinsippene kan appliseres innenfor en rekke subspesialiteter. Vi
har derfor følt det naturlig å implementere et fast ”Forum for Mini-Invasiv Kirurgi” i bladet.
Dessuten har vi med rapporter fra en rekke av spesialforeningene. Kirurgen viser mao stor bredde i
sitt innhold. c

God lesning!
Bård Røsok
bard.ingvald.rosok@rikshospitalet.no

Vi får Innkallinger til møter for å diskutere
hvordan budsjettunderskuddet skal løses før
nyttår. Forslagene er kreative og det avsettes mye tid til ledermøter, personalsamlinger mm for å finne løsninger. Salg av bygningsmasse, inndragning av permisjoner,
redusering av utdanningsmøter, innkjøpsstopp, ansettelsesstopp mm er noen av innspillene. Har vi hørt det før!?!?
Troverdigheten blir også liten når de erfaringene vi har så langt, er at kommer vi i
balanse på en enhet, tas det ytterligere ressurser for å dekke andres underskudd.
Forutsigbarheten i inntekter og utgifter er
også slik at det på mange måter blir et
umulig stunt å skulle måle ut fra at budsjettet skal komme i balanse. Det vil stort sett
være så store avhengigheter internt i organisasjonen, at det er umulig å styre økonomien uavhengig. De som får det til, er servicefunksjoner som interndebiterer. Det er
enkelt å justere prisene i en slik situasjon.
Svarte-Per i et slikt system er de store kliniske avdelingene.

Krav i uttakt med
bevilgningene
Etter noen år med foretaksmodellen er de
grunnleggende utfordringene like uløste
som før. Vi har aldri brukt så mye penger på
helsevesenet som nå. Behovene har heller
aldri vært større, både pga av en eldre
befolkning, større krav på tjenester og ikke
minst pga de medisinske muligheter.
Bekymringsfullt er at den delen av helsevesenet som har økt kraftigst de siste årene, er
personell inklusive leger som er frikoplet
pasientbehandling. Avstanden mellom
behandlende ledd og besluttende ledd, blir
større og større. Spesielt bekymringsfullt er
det når vi hører virkelighetsbeskrivelsene til
vår styrer, informasjonsavdelinger og sykehusledelser, der grasrota har vanskeligheter
med å se at det er den arbeidsplassen de
arbeider på som beskrives. Denne økende
avstanden mellom beslutninger og grasrot
er illevarslende når det gjelder strategiske
valg for framtiden.

Bedre balanse
Vi trenger større helhetssyn; hva trenger
befolkningen og hva kan samfunnet tilby
innenfor tilgjengelige ressurser. Hvilken
medisinsk kunnskap og muligheter foreligger og hvordan kan arbeidsmiljø legges tilrette for medarbeiderne. Politikk, økonomi
og medisinsk fagkunnskap må stå i balanse
for at vi skal lykkes. Om regjeringen vil ha et
desentralisert helsevesen, samtidig med at
vi har høy kompetanse på sykehusene, må
regjeringen satse atskillig mer enn i dag,
både på investeringer i bygninger og utstyr,
men også på en bedre organisering. Slik det
har utviklet seg kan man virkelig sette
spørsmålstegn med om Helseforetakene i
dagens form har livets rett. Det kan ikke
være riktig at vi skal ha et helsetilbud som
gjør at man må velge hvilket helseforetak
man skal bo i for å få den hjelp man trenger.

arbeidsmiljø om vi skal kunne yte en god
service til pasientene. Stå på der Dere er, og
stå sammen som kirurger!
Tiden nærmer seg også Høstmøtet. Til tross
for mange oppgaver lokalt, er det svært viktig at så mange som mulig tar seg tid til
dette kirurgiske høydepunktet. Håper spesielt at våre yngre kollegaer får anledning til å
delta. Vi gleder oss til mange spennende
innlegg og ikke minst diskusjoner, både formelt og uformelt. c

Ha en spennende høst!

Står på
Mange av oss som fagpersoner føler at vi
strekker oss lenger og lenger og tiden til
utdanning av yngre leger, fordypning, forskning, fritid med sosiale aktiviteter blir mindre og mindre. Det verste er kanskje til og
med at man går hjem med konstant vond
samvittighet at en skulle egentlig ha jobbet
en time eller to til! Tiden er etter min
mening inne til å sette foten ned, og ta et
oppgjør med sin ledelse og evt bruke tillitsvalgte, verneombud og fylkeslege for å få
øynene opp for at vi må ha et fornuftig

Tom Glomsaker
tom@glomsaker.no
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TEMA:

Fremtidens
operasjonsstue

FOTO: WARREN SANBERG.

Operasjonsstua som redskap

TID ER EN GAVE

I London kan man finne en operasjonsstue fra 1822.
Den er bevart i sin opprinnelige form, og tydeliggjør endringene operasjonsstua som redskap har gjennomgått i denne perioden. Disse endringene er hovedsakelig drevet av tekniske og medisinske nyvinninger, men også etter krav fra pasientene. Det er ingen grunn til
å tro at denne utviklingen stopper nå, tvert imot, den vil akselerere. Minimal invasiv kirurgi
vil fortsatt ekspandere, med de endringer av operasjonsstuer dette vil nødvendiggjøre.
Billedstyrt kirurgi med andre medier enn optiske vil også få en større plass. Andre teknologiske og medisinske framskritt vil også ha effekt, i hvert fall i overmorgen. Disse endringene vil påvirke den interne organiseringen og utformingen av operasjonsfasilitetene, så vel
som den eksterne logistikken. Arenaer til utprøving av ny teknologi er derfor svært viktig
med tanke på hvordan nye operasjonsstuer utformes, og hvordan de plasseres. Her hjemme har Intervensjonssenteret i Oslo og FOR i Trondheim svært forskjellig fokus for sin virksomhet. At dette er tilfellet er kun en fordel, fremtiden beveger seg ikke bare i en retning,
og vil kreve forskjellige løsninger.

TEMA FREMTIDENS OPERASJONSSTUE

Bildet viser "The ORF operating room" ved
Massachusetts General Hospital. Stuen
danner sammen med et induksjonsrom, et
recovery-område og et kontrollrom et
område kalt "The ORF Suite".
For ytterligere detaljer se separat
artikkel av Seim og Sandberg.

Av Brynjulf Ystgaard, Kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
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Fremtidens
operasjonsrom i
Trondheim

Idéen om å etablere Fremtidens Operasjonsrom (FOR) i
Trondheim startet i 1997. Den var i stor grad et resultat av det
gode faglige samarbeidet mellom St. Olavs Hospital, SINTEF

”Surgery is an important clinical area
from a national perspective. However,
Norwegian research in classical surgical
disciplines seems to be, in general,
weak. Programs and plans to broaden
the research base and to facilitate interaction between modern laboratory
technologies should be considered”.
Fremtidens Operasjonsrom er Helse
Midt-Norges, NTNUs og St. Olavs
Hospitals svar på dette. Målet er at klinisk forskning skal være en sentral aktivitet i Fremtidens Operasjonsrom som
ble åpnet 20. mai 2005.

Helse og ulike miljøer ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige
Universitet (NTNU). Prosjektet ble initert fra Kirurgisk avdeling
som har vært den viktigste pådriver. Spesielt det karkirurgiske
og det laparoskopiske fagmiljøet, sammen med Klinikk for
bildediagnostikk, har lagt mye arbeid i dette prosjektet.
Den daglige drift er felles ansvar mellom Det medisinske
fakultet og Kirurgisk avdeling.

Av: Hans O. Myhre, Ronald Mårvik, Jan Gunnar Skogå, Asbjørn Ødegård, Valborg Sund,
Johannes Eggen, Petter Aadahl Kirurgisk klinikk, Fremtidens Operasjonsrom, Klinikk for
bildediagnostikk, Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk, Institutt for kreftforskning, NTNU, Arstad Arkitekter

Det bygges flere nye sykehusbygg i
Norge. Et av dem er det nye universitetssykehuset i Trondheim. Tidligere
erfaringer viser at bygningsmassen ofte
ble laget på en slik måte at store
ombyggingsprosjekter måtte utføres
kort tid etter ferdigstillelse, for å tilpasse seg utviklingen innen medisin og
medisinsk teknologi.

Forhold som har preget operasjonsavdelinger

n
n
n
n
n
n
n

Kostbare å bygge, - dyre i drift
Lite fleksible – mye utstyr/trangt
Komplisert logistikk/systemer som ikke kommuniserer
Dårlige forhold for opplæring/undervisning
Dårlige ergonomiske arbeidsforhold
Mange ”ritualer” som er dårlig dokumentert
Komplisert ombygging starter til dels før lokalene er tatt i bruk

Vi ønsket derfor å etablere to operasjonsrom hvor en i videste forstand
kunne eksperimentere med bygging og
drift av operasjonsstuer. Vi ønsket å
fokusere på minimal invasiv behandling, spesielt laparoskopisk kirurgi og
endovaskulær behandling av karsykdommer. Norges Forskningsråd fikk i
2003 utført en internasjonal evaluering
av norsk forskning som blant annet
konkluderte med:

Bygningskonseptet
Planleggings- og programmeringsprosessen ble gjennomført med fokus på å
utfordre ”vedtatte sannheter”. Hvordan
planlegge, bygge og drive operasjonsavdelingene på en enklere og mer kostnadseffektiv måte? En undersøkelse
over bruken av spesialrom ved eksisterende operasjonsavdelinger, viser at
disse i liten grad ble benyttet.
Eksempler er blant annet at forberedelsesrom og mindre spesialrom gir liten
fleksibilitet og lite tilpasningsdyktige
arealer. Gjennom en prosess hvor ansatte var sterkt involvert, kom man frem til
en løsning hvor lager, medikamentrom,
arbeidsareal for ansatte, kontorer osv. i

større utstrekning ble etablert i et
”åpent landskap”. Her var det også
mulighet for forberedelse/innledning
av anestesi og en tidsbegrenset recovery av pasienten etter behandlingen.
Landskapet gir mulighet for ominnredning og tilpassing til nye driftsformer
og ny teknologi uten store bygningsmessige endringer.
Vi har bygget en operasjonsstue for
laparoskopisk kirurgi og en for endovaskulær terapi. I den siste operasjonsstuen har vi integrert et angiografilaboratorium. Hver operasjonsstue er ca. 70
m2. Det er en teknisk etasje over hver
operasjonsstue hvor en kan flytte opp
mye av det utstyr som ellers vanligvis
befinner seg i operasjonsrommene.
Derved har en fått i stand en ”opprydding” slik at det blir mer areal i stuene
og de blir bedre å arbeide i. I programmering av det nye sykehuset vil en del
av erfaringene som er høstet i
Fremtidens Operasjonsrom bli implementert. Normalt benyttes det
gjennomgående en arealstandard på
noe over 100 m2 pr. operasjonsstue. I
dette arealet ligger både operasjonsstue og nødvendige støttearealer. Også
ved Københavns Amtsygehus, Gentofte
har man implementert en del av de 4

TEMA FREMTIDENS OPERASJONSSTUE

TEMA FREMTIDENS OPERASJONSSTUE

Auditoriet i Fremtidens Operasjonsrom. Studenter eller spesialistkandidater kan følge
operasjonene på egen PC eller ved storskjerm med HD-kvalitet. Man kan fokusere inn
på detaljer ved inngrepet og kommunisere direkte med operatøren.

9
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4 idéer som ligger til grunn for Fremtidens Operasjonsrom.
Ved en planlegging av denne typen, tror
vi at vi kan redusere arealene med ca.
20%. Et viktig prinsipp er at operasjonsrommene er romslige, og det er et uttalt
mål at bare utstyr som er nødvendig
skal være inne på stuene. Mellom operasjonsstuene i FOR er det et kontrollrom hvor det meste av vårt medisinsktekniske og IKT-utstyr kan styres fra.

Operasjonsstue for
laparoskopisk kirurgi
Siden den første laparoskopiske videobaserte cholecystectomien ble utført av
Philip Mouret i 1987 har laparoskopiske
og endoskopiske teknikker vært i jevn
utvikling. Man kan i dag utføre de fleste
operasjoner ved hjelp av laparoskopisk
teknikk eller evt. kombinerte teknikker
med fleksibel og stiv optikk. Stadig nytt
utstyr bringes inn i operasjonsrommet
og gjør det vanskelig å organisere og

sterile feltet. Dette har vist seg å være
meget effektivt og kan frigjøre arbeidskraft. For å bedre ergonomien til operatørene har vi utstyrt rommet med en ny
type operasjonsbord som kan senkes
ned til 40 cm – mot tidligere 70 cm som
betyr en betydelig forbedring for kirurgen. En del av forskningspotensialet i
operasjonsstuen er bl.a. å utvikle nye
lyskilder for åpen kirurgi. Vi har derfor
valgt ikke å installere vanlig operasjonslys.
Laparoskopisk kirurgi gir begrenset eller
mangelfull informasjon idet kirurgen
har mistet muligheten til å palpere
bukhulen. I samarbeid med Sintef og
Senter for 3D ultralyd har vi utviklet 3dimensjonal navigasjon i laparoskopisk
kirurgi. Dette gjør det mulig å påvise
forandringer, som for eksempel svulster
og lymfeknuter på bakre bukvegg, noe
som ellers ville være vanskelig.
Navigasjonsteknologien er basert på
preoperative CT eller MR bilder samt en
laparoskopisk peker. På den laparoskopiske pekeren er det festet en posisjonssensor slik at kirurgen interaktivt kan
kontrollere visningen av bilder (2D og
3D) underveis under det kirurgiske inngrepet.
All denne video- og datateknologien
gjør det nødvendig med et nettverk
med høy kapasitet. Derfor er disse to
operasjonsstuene og auditoriet knyttet
sammen i et ”giga-nettverk” som også
gjør det mulig å automatisk lagre bilder
på en videoserver. High Definition (HD)
kamera i tak samt HD videolaparoskop
øker oppløsningen i bildet 5-7 ganger
(bilde 3). Det nye laparoskopiracket
(Olympus Vicera) gjør det mulig å koble
til fleksible skop som er nødvendig ved
kombinerte teknikker.

Eksempel på Dyna-CT bilder tatt under implantasjon av stentgraft i abdominalaorta.
Bildet til høyre er tatt like før øvre stentrekken folder seg ut. Til sammenligning ser vi
til venstre en vanlig CT tatt 2 dager etter inngrepet.
Stue for karkirurgi/endovaskulær terapi
Angiografilaboratoriet er plassert i et
operasjonsrom som også kan brukes til
åpen kirurgi (bilde .1). C-armen på
angiografienheten, som er levert av
Siemens, kan rotere og gi 3D CT-bilder
under selve inngrepet (bilde.2). Vi tror
dette er en fordel ved behandling av
kompliserte aneurismer, aortadisseksjoner, traumatiske karskader osv.
Bildemodaliteten vil også kunne være

optimalisere ”work-flow”.
Hensikten med den laparoskopiske operasjonsstuen i FOR har vært å forenkle
samt å systematisere utstyret i operasjonsstuen som trenger elektronisk
eller AV-tilkobling. Det er viktig å forberede operasjonsstuen for neste generasjons AV-teknologi og datanettverk.
Styringen av alle instrumenter i operasjonsrommet skal gjøres så enkelt som
mulig slik at både operatør og sykepleier kan betjene instrumentene via det

Fremtidens digitale
operasjonsrom med
avansert AV/IKT-løsninger
Fremtidens Operasjonsrom tar sikte på
å bli blant de beste og mest innovative i
Europa, og fasilitetene skal brukes som
plattform for forskning og utvikling.
Sony, som er en av våre samarbeidspartnere, har levert og installert et ”visible
light-nettverk” basert på High Definition (HD) – video og DICOM-standard
for høykvalitets bildeprosessering i FOR.
AV/IKT løsningen er den første i sitt slag
i Europa. Den er utviklet for å tilfredsstille behovet for ny digital kamerateknologi, billedoverføring, styring og lagring av video/bilder.

Situasjon fra operasjonsstue for laparoskopi
Her utføres en laparoskopisk ”fundoplikasjon”.
HD-skjermer kan flyttes til kirurgens ønskede
posisjon. HD-projeksjon, på veggen.”.

rådene som er nevnt her. Det gjelder
både radiografer, ingeniører, medisinere
og annet helsepersonell. Vi synes det er
et viktig moment at ingeniører og leger
skal møtes i den arenaen som
Fremtidens Operasjonsrom representerer.
Samarbeid med industrien
Fremtidens Operasjonsrom har inngått
samarbeidsavtaler med Olympus,
Siemens, Sony og Tyco Healthcare.
Avtalene omfatter levering og kontinuerlig oppgradering av medisinsk teknologisk utstyr. Det meste av utstyret er
det mest moderne som er tilgjengelig.

AV/IKT- løsningen tilfredstiller ikke bare
våre behov for optimalisert undervisning, der studenter kan følge kirurgiske
prosedyrer. Den gjør det også mulig å
lagre levende video og stillbilder fra
operasjonene digitalt og dele dem med
annet helsepersonell ved hjelp av
DICOM visible lights PACS- arkiver for
digitale pasientjournaler. Muligheten
for å overføre og motta lyd og bilder
til/fra kirurger ved andre sykehus kan
være av stor verdi. Behovet for effektivitet og innovative arbeidsmetoder gjør
at AV/IKT-løsningen som er valgt, blir
viktig i Fremtidens Operasjonsrom.
AV/IKT løsningen tar i bruk den nyeste
bildebaserte teknologien på området
og de to operasjonsstuene er de første i
Europa som bruker denne avanserte
nettverksløsningen for prosessering av
medisinske bilder i high definition kvalitet. Systemet er integrert med
Olympus sitt siste avanserte utstyr
innenfor laparoskopisk kirurgi. Her er
teknologien sentralstyrt og kan ledes av
sykepleier i det "usterile feltet", av kirurgen via et touch-panel eller via stemmemestyring fra det "sterile feltet". Herfra

kan du også styre lys, temperatur i rommet, rullegardiner, telekonferanse og
telefon ut og inn.
Siemens har levert og installert det
nyeste av teknologi innenfor digital
angiografi i den endovaskulære operasjonsstuen. Enheten inneholder muligheter for såkalt Dyna CT (se over).
Forskningsprosjekter
Hensikten er å drive forskning i videste
forstand. I tillegg til arkitektur og materialbruk er det etablert prosjekter innen
logistikk, pasientflyt, navigasjon ved
minimal invasiv terapi, evaluering av
nyere bildediagnostiske modaliteter
ved minimal invasiv terapi osv. Andre
forskningsprosjekter omhandler ergonomi. Innen karkirurgi forskes på bruk
av navigasjon ved kompliserte stentgraftprosedyrer hvor en tar i bruk stentgraft med sidearmer med tanke på
reparasjon av bekkenarterieaneurismer
eller suprarenale aneurismer. Også
innen laparoskopisk kirurgi studeres
bruken av navigasjon for å gjøre inngrepene tryggere. Listen over forskningsprosjekter er lang og flere doktorgradskandidater er meldt opp innen om-

Internasjonalt samarbeid
Fremtidens Operasjonsrom tilstreber
både nasjonalt og internasjonalt samarbeid med ulike institusjoner.
Eksempler er Massachusetts General
Hospital i Boston og Mesos Medical
Center, Utrecht, Nederland, University of
Tübingen, Steinberg University, Berlin
og University of Pisa, Italia. Det siste
samarbeidet gjelder operasjoner for
sykelig adipositas.
Undervisning og
opplæring
På et amfi over operasjonsrommene er
det et auditorium som er utstyrt med
20 PC’er der studenter og spesialistkandidater kan følge operasjonene på hver
sin PC med HD-kvalitet, samt 3 store
skjermer med HD kvalitet. Ved hjelp av
et headset har vi toveis kommunikasjon
mellom kirurg og observatører. Dermed
kan studentene detaljert følge med i
det som skjer operasjonsteknisk og
kommunisere med operatøren. I tillegg
er det muligheter for å følge med på en
storskjerm med samme oppløsningskvalitet (bilde.4).
Vi har også mulighet for videooverføring og kommunikasjon med sentre
rundt om i verden via ISDN, bredbåd og
HD-videokonferanse. Vi mener at HDkvaliteten har stor betydning for laparoskopiske operasjoner hvor detaljer i bildet er avgjørende for kirurgen.
Eksemper er Hellers myotomi hvor øsofagus-slimhinnen og vagusnervene ikke
må skades eller ved cancerkirurgi hvor
det er viktig å påvise tumors utbredelse
og evt. peritoneal spredning. c
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Stue for behandling av karsykdommer.
Intervensjonsradiolog og karkirurg
arbeider sammen. Åpen og endovaskulær behandling kan gjøres på samme
stue. 3D Dyna-CT bilder kan fremstilles
”på bordet”.

av spesiell betydning hvis en ønsker å
bruke navigasjon i forbindelse med innsettelse av stentgraft der en trenger
sidearmer, for eksempel ved suprarenale aneurismer. Integrasjon av angiografilaboratorium og operasjonsenhet til
åpen kirurgi er viktig. Slike enheter vil
bli fremtiden når det gjelder behandling av karsykdommer, blant annet fordi
intervensjonsradiologer og karkirurger
arbeider mer og mer sammen om
behandlingen av disse tilstandene.
Dessuten er det ofte behov for å kombinere ulike teknikker.

Auditoriet i Fremtidens Operasjonsrom.
Studenter eller spesialistkandidater kan
følge operasjonene på egen PC eller ved
storskjerm med HD-kvalitet. Man kan
fokusere inn på detaljer ved inngrepet og
kommunisere direkte med operatøren.
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Operating Room of the Future:

More Than a
Funny Name
What is the Operating Room of the Future? We (1,2) and other groups (3,4)
are seeking to define the characteristics of the ideal OR for minimally
invasive surgery. "Operating Room of the Future" has many connotations.
A room supporting endoluminal vascular surgery has different requirements
than those of a room for videoendoscopic procedures. However, one feature
remains constant in all of the specifications: Regardless of the surgical
discipline, "OR of the Future" conjures up fantastic visions differing in detail
but always featuring the magical resolution of the pervasive problems
be needed in the design of the operating room, the integration of its
technologic components, and the flow of patients through it (5).
Av: Andreas R. Seim, M.S og Warren S. Sandberg, M.D., Ph.D.
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Making the leap between current ORs
and the ideal of the future thus requires more than simply incrementally
improving the gadgets in the room.
Herein lies a paradox: current ORs are
restricted by government and local
regulations to being obligatory ORs of
the latest approved technologies.
While ORs in the future may have
movable walls, equipment dropping in
from the ceiling, robotic scrub nurses
and surgeons, and patients in suspended animation states, none of these
innovations are likely to meet with the
approval of the regulators of hospital
design and practice in the near future.
The solution to this paradox is not at
all evident, and one must resort to
incremental approaches to solve the

problems of the OR of today. Yet, for
the moment, there is much to be
accomplished by deliberate incrementalism.
Is there a need for more than one “OR
of the Future” project? We would
argue ‘yes’, if only because each project
is likely to focus on a different facet of
the larger problem that is termed
‘Perioperative Systems Design’ (1).
However, collaboration and cross-fertilization of ideas between ORF projects
amplifies the value of each.
The Operating Room of the Future
(ORF) Implementation Project at
Massachusetts General Hospital (MGH)
was designed for optimal support of

advanced minimally invasive surgery, to
allow technology assessment and development in a live, patient-care environment, and as a test environment to
explore redesigning perioperative patient movement and work processes.
The Future Operating Room project at
St. Olavs Hospital was initiated as an
OR concept for developing and testing
OR construction solutions as well as
equipment and procedures that may be
used within advanced minimal invasive
surgery. The project is meant to be a
laboratory for research, innovation and
teaching, and is based around two
experimental ORs: One designed specifically for endovascular treatment and
the other for laparoscopic surgery.
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facing today's OR. To achieve this utopian vision, dramatic innovations will

At MGH, the major findings to date center on the redesigned perioperative system. Traditionally sequential activities
were run in parallel, and non-surgical
activities were moved from the OR to
adjacent supporting spaces. The new
design allowed us to process up to two
additional cases per day (6-8).
At St. Olavs Hospital, researchers are
currently developing and testing image
guided navigation technology and
micro positioning systems for use in the
endovascular and laparoscopic fields. 4
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The 'MGH conventional MIS OR' is a
conventional OR at MGH being used
for thoracoscopy. The room is adequately sized, but the ergonomics
could be improved.
way that may bear upon the problem
of introducing more than incremental
changes. Radical change is difficult for
successful organizations. Christensen
analyzed this problem in his book
entitled “The Innovator’s Dilemma” (9).
Successful organizations succeed by
listening carefully to their customers
and meeting the customers’ demands.
Thus, managers (such as hospital administrators) focus resources on projects
that are most likely to yield a high
return on the investment.

Collaboration between these two projects has led to the application of techniques widely used in other industries
to process performance in the OR (7).
In addition to these collaborations, the
ORF projects at these two hospitals
have proved to be valuable to their
organizations in another fundamental

Managers don’t often know what to do
with speculative, innovative projects
that don’t meet immediate demands,
because there is a risk that the investment of effort and money will not
directly benefit the organization (9).
Thus, when faced with decisions about
how to allocate resources, decision
makers are pulled towards safe investments at the expense of innovative but 4
“The ORF Suite” is a schematical drawing of the patient movement illustrated
by colored arrows. Patients enter the ORF suite from the hospital admitting
area (red arrow). Induction of anesthesia happens in the induction room. Then
the patient is wheeled into the OR on a movable OR table top, which is then
afixed to the main column (yellow arrow, see the picture of ORF for table top
on column). At the end of surgery, the patient emerges from anesthesia in the
OR and is then moved to the Emergence area on the OR table top (yellow
arrow). After about ten minutes, the patient is transferred to a stretcher and is
taken to the main recovery room (green arrow).

risky projects. Christensen concluded
that large organizations should foster
innovation from within by setting up
independent business units held
separate from routine operations, and

Future Operation Room

St. Olavs Hospital Trondheim

This construct has real validity when
considering how to innovate in a large

This photo of the “anesthesia
cockpit” illustrates the rich
information available to clinicians
in the ORF, including physiologic
monitoring, an anesthesia information management system, computer controlled infusion pumps, critical care ventilators and a clinical
information system computer with
laboratory, electronic medical
record and PACS access, as well as
order-writing functions.
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Sony har gjennom sin ekspertise innen nettverksbygging installert FOR samt 34 operasjonsstuer
og undervisningsrom på Kvinne-, barn-, og Nevrosenteret på St.Olavs Hospital. Sony har erfaring,
kunnskap og ressurser til å fortsette videreutviklingen av nettverksbyggingen, til fordel for klinisk
personell, pasienter og studenter. Sonys løsninger reduserer ventetiden, stiller diagnoser enklere
og øker sykehusets effektivitet. Interessert i nettverksbygging? E-post: vidar.liverod@sony.no

charged to undertake speculative
innovations.

hospital facing intense production pressures to meet its clinical demands, and
restricted financial & personnel resources. The OR of the Future Project at
MGH is in many ways (but not completely) analogous to the independent
business unit charged with innovation
in Christensen’s parlance. The value of
the ORF accrues not only from the fact
that it is held somewhat separate from
the main OR workflow, but that it is
also somewhat isolated organizationally. Specifically, the ORF is staffed by a
limited cast of surgical and anesthesia
personnel. Thus, the ORF is well positioned to carry out innovative work that 4
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The laparoscopic OR is involved in a
multi center study for treating obese
patients with an implant that controls
their feeling of hunger. The endovascular OR is currently testing and evaluating images from a DynaCT C-arm system that may potentially simplify perioperative work processes of certain
endovascular procedures.

cholecystectomy. Within two months,
80% of patients could be successfully
discharged to home directly from the
recovery room (10). This avoided unitto-unit transfers and saved one overnight hospital bed for each such patient discharged, effectively increasing
the hospital’s capacity.
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can be objectively evaluated for possible broader promulgation.
Suppose for example that one wished
to test the impact of intervention ‘x’ on
operational outcome ‘y’. In the main
OR of a large academic medical center,
there will be a large number of surgeons whose patients are candidates for
measuring outcome ‘y’ before and after
the intervention. Each surgeon has a
unique style of practice that may
impact the outcome of practice independent of the intervention. Also,
there will be a large pool of anesthesiologists and supervised providers, each
contributing their own practice styles
to the potential confounding factors for
outcome ‘y’. The net result in a large
hospital is that outcomes research of
specific, isolated interventions is severely complicated by the variability
introduced by trying to do such assessments in the general operating rooms.
In contrast, a separate OR of the Future
Project allows one to control for individual practice variations by assessing
the impact of intervention ‘x’’ on operational outcome ‘y’ with a small and
defined clientele of personnel. Thus
the impact of individual practice variations on the outcome to be studied is
minimized. This, in turn, allows one to
more tightly associate the impact of an
intervention on the operational outcome that is of interest to the hospital.
We used the ORF at MGH in just this
way to develop and assess the value of
a direct-from-recovery room discharge
pathway for patients having laparoscopic cholecystectomy. A small group of
clinicians using a goal-directed approach iteratively modified their perioperative, anesthetic and surgical management of patients having laparoscopic

How does one set up an ORF to operate
as an innovation center within the larger hospital? The similarities between
the MGH and St. Olav’s Hospital OR
Projects are instructive: Both have a
limited clientele of surgeons, both are
staffed by a subset of the hospital’s
anesthesiology personnel, and both are
physically distinct from the rest of the
hospital’s ORs. In fact, the St. Olav
Hospital ORF complex is built on the
roof of the existing hospital building.
Subtle distinctions of ‘otherness’ set
the projects apart from the everyday
ORs, even though they are fully utilized
for clinical patient care.
How to capitalize on the developments
from an OR of the Future Project? For
hospitals to take full advantage of an
experimental Operating Room of the
Future, they must have mechanisms in
place to disseminate and implement
findings and results throughout the
hospital. Large organizations, and particularly hospitals, tend to be inherently
resistant to change even when based
on findings from within the organization. Thus, even if successful in developing and testing solutions to the hospital’s problems, a larger implementation
of ORF results cannot be taken for
granted. It must be earned, sometimes
by gradual extension.
At MGH, we are currently working on a
project that will take advantage of ORF
findings on a larger scale to specifically
address bottlenecks at our hospital (11).
If this project succeeds, we will have
come full circle with our initial ideas
that fostered the ORF at MGH. By that
time, our experimental OR will be working on disseminating findings from
research projects not fathomed or conceived of when our OR was first constructed. Some of the ideas central to
these projects arose from the collaboration between the experimental ORs at
MGH and St. Olavs Hospital, underlining the importance of ORs of the
Future working together to cross the
chasms between the ORs of today and
those that will serve our societies
tomorrow. c
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Dokumenterte resultater innen intervensjonsradiologi
syngo DynaCT er den nyeste oppfinnelsen fra Siemens Medical Solutions innenfor angiografi.
For første gang kan du utføre ACT, Angiographic Computed Tomography, på et angiografisystem. Du kan få CT-lignende bilder på angiografilaboratoriet - uten å flytte pasienten til CT.
I tillegg til nevrovaskulær behandling gir syngo DynaCT ypperlig støtte for en rekke
prosedyrer innen abdomen og onkologi. Resultatet er en helt ny dimensjon av muligheter
innen intervensjonsavbildning.
www.siemens.no/DynaCT
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OR of the Future
Mr. Alan Smith has arrived for his
surgical procedure, replacement of
both hips to allow him at age 75 to
continue his competitive tennis
career. On the day of surgery, anesthesia technicians initiate anesthesia then insert monitoring lines
and catheters.

with

Av: Mika N. Sinanan, MD, PhD
Professor of Surgery, University of
Washington

Improved LigaSure™ tissue fusion included
Easy to operate system with minimal training needed

on the bioprotheses that are impregnated with growth factors. Using the
accelerated procedure rate running on
the preprogrammed template from the
patient-specific simulation, both hips
are replaced and the entire procedure is
completed in 1.5 hours. Pain fibers in
Mr. Smith’s lumbar spine are temporarily inactivated with a 2 week duration
neurotoxin delivered by viral vectors, to
provide interval recovery analgesia.
Sensors in the prostheses are activated
to monitor strain, healing, and time to
next replacement. Mr. Smith is reanimated and awakened. New supplies

is, of course, only part of the vision
with an entire hospital infrastructure
built around the OR, an infrastructure
much more geared to ambulatory, outpatient care of even complex, fragile
patients. Improved communication,
procedure planning, and anesthesia
management, together with intelligent, robotic instruments make telesurgery as described, a realistic scenario. In a forthcoming article, key evolutionary steps in creating this concept
of the OR of the Future will be further
evaluated. c
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The surgery begins with the surgical
robot moving at 5 times normal speed,
slowing down only for those portions
of the procedure that require Dr. Bold’s
real-time input. For these sections, preand intraoperative MR images are
fused to create a composite 3-D view of
the skeletal structures that is projected
onto the patient and within which the
surgical robot is guided. Tissue fusion
closes and seals the wound around tailored biocompatible anchoring surfaces

are ordered and billing is automatically
generated, based on the submitted
electronic medical record comprising a
multidimensional video-audio-data
stream that includes the simulation
avatar and the entire dataset of robotic
maneuvers, a dataset that allows
second by second playback of the entire procedure. Dr. Bold’s performance
portfolio, a complete, publicly available
archive of all her procedures, is updated
and this operation is objectively scored
for quality and efficiency against national benchmarks. Mr. Smith’s family is
informed that the procedure has been
completed successfully. Six hours later,
Mr. Smith is discharged to home.
The OR of the Future is being conceived
based on technological advances across
many fields today. Each specialty area
– anesthesiologist, surgeon, OR nurse,
OR technologist – visualizes the impact
of technological innovation uniquely
and often in isolation. Mr. Smith’s story
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The new Valleylab mode - Enhanced Electrosurgical output

Hibernation-stasis, the next phase of
anesthesia, is initiated with a hibernation cocktail to reduce blood flow, pressure, and bleeding. The anesthesiologist, responsible for 6 simultaneous
procedures, circulates to Mr. Smith’s
anesthesia prep room briefly. Secure,
highly redundant high speed internet
connections between the surgeon, the
in-theater team, and the OR robotic
equipment network are established.
Mr. Smith is cooled to 10º C, positioned
prone on the robotic orthopedic gantry
and the patient and gantry are then
plasma-beam sterilized and moved into
the surgical suite, a dust and microbefree zone where no human technician
moves. Automated monitoring and
telecontrolled nurse-assistants stand
by to assist if there are unexpected
events but for Mr. Smith, all proceeds
smoothly. Dr. Ima Bold, the orthopedic
surgeon, goes to the surgical telemedicine master unit, an immersive multimodal command center at her anchor
hospital in Toronto, Canada and establishes a connection to Seattle. She
activates the 3D imaging system, engages and calibrates the Mark G-35
Orthopedic Surgical Robot, and activates the preprogrammed procedure that
she has practiced and refined on a biometrically accurate computer virtual
reality simulation of Mr. Smith’s pelvis
and hips several days prior to surgery.
It was during this simulation that Dr.
Bold identified key areas of risk regarding stress fractures in the prosthesisbone anchoring points and sites of
potential bleeding and poor healing

that might complicate recover from the
surgical procedure. Dr. Bold outlined
these issues for Mr. Smith during their
preprocedure interview. To minimize
the chance of problems, she has adjusted the size and type of prosthesis and
tuned the surgical program to compensate for these problem areas, and plans
to perform those parts of the procedure in a real-time mode, to fine-tune the
implantation.

Tverrfaglige team
i operasjonsstuene

Erik Fosse ved operasjonsbord for
MR-veiledet kirugi.

Kontoret er velbrukt. Mellom papirer og bøker sitter Erik Fosse. Avdelingsleder
for Intervensjonssenteret, Norges kanskje mest HiFi sykehusavdeling. Han leder
en bemanning på ca. 30 personer, ansatte med tverrfaglig bakgrunn, som har
som hovedoppgave å drive forskning og utvikling for nye behandlingsmetoder.
-Du må vente litt, jeg må sende en søknad før kl. 14.00 og det er om 20 minutter.
En bekreftelse på at de flere titalls millioner senteret trenger hvert år for å være I
forkant av utviklingen, ikke kommer av seg selv. Å søke om penger alle mulige
steder er også en viktig del av jobben. Kirurgens utsendte, som verken har vært i

Her med hodemontert display for
3D(stereoskopisk) visualisering ved
kikkhullskirurgi.

en operasjonssal og aller minst i fremtidens operasjonstue, benytter ventetiden
til å observere stor trafikk av sykepleiere og forskere i korridoren utenfor.

Erik Fosse har fått søknaden ivei og er
rask med å skaffe kaffe og kaldt vann.
-Hvor skal jeg begynne? Så vidt jeg vet
er du her for å få et innblikk i hvordan
vårt miljø på Rikshospitalet tenker
omkring organiseringen av fremtidens
operasjonsstuer?
Jeg må si meg enig i dette, og spør om
han finner det opportunt at vi bruker
artikkelen "Fremtidens operasjonsstuer
i Trondheim" som et grunnlag for den
videre diskusjonen.

stuene, i tillegg til det videoskopiske
utstyret.
Ved Intervensjonssenteret arbeider vi
nå med neste generasjons operasjonsstuer i et bygg vi kaller
Visualiseringsssenteret, her ligger bl.a
det nye PET senteret ved
Rikshospitalet-Radiumhospitalet. I
dette bygget får vi 3 nye operasjonsstuer med integrert PET CT, høyfeltsMR og mye annet utstyr. Vi forbereder
oss på en utvikling der operasjonene
Forberedelse til
robotassistert
thoracoskopisk
sympatectomi.

PET-senter
-Ja, den har jeg lest, og de har gjort et
imponerende arbeid i Trondheim. Det
er de samme problemstillingene og
operasjonsstuene vi har arbeidet med
de siste ti årene. Vi ser nå at flere stuer
dedikert til bildeveiledet behandling,
der bl.a. avansert røntgenutstyr og
ultralydutstyr flyttes inn i operasjons-

flyttes fra det makroanatomiske til det
cellulære og molekylære nivå, med
avansert utstyr og der personer med
tverrfaglig bakgrunn utgjør teamet.
-Hva mener du med ”teamet? Mener du
at det er andre enn leger med bistand
av sykepleiere som kan utføre operasjoner?

-Her tror jeg det er nødvendig med en
lite oppsummering. I løpet av de siste
50 årene har man kunnet utføre mer
og mer behandling ved hjelp av bildeveiledning. Det startet jo med røntgen
som har vært diagnostisk hjelpemiddel
fra ca. 1900. På 60- tallet ble gjennomlysteknikkene forbedret og de første
katetrene som muliggjorde intervensjoner inne i blodårene, ble utviklet.
Radiologisk intervensjon ble et alternativ til operasjon. På slutten av 1970-tallet ble denne teknikken utviklet til
f.eks. behandling av tette kransarterier.
I dag opererer kardiologer og radiologer fire ganger så mange pasienter
med kransarteriesykdom ved hjelp av
røntgenveiledning enn kirurgene gjør
med standard hjertekirurgisk teknikk i
Norge.
På 80 tallet gjorde utviklingen av fiberoptikk og moderne videoteknikk det
mulig å operere bildeveiledet på operasjonsstuene, såkalt kikkhullskirurgi. Det
siste tiåret er roboter introdusert i kikkhullskirurgien.
Roboter
For en ikke lege har ordet robot en litt
skummel klang. I dette tilfelle snakker
vi om kirurgens arbeidsverktøy som
sakser og skalpeller, dog en del mer
avansert.
-Hvilken rolle ser du da for deg at robotbasert kirurgi kommer til å spille i fremtidens operasjonsstuer?
-Dagens mest brukte roboter er såkalte
telemanipulatorer som overfører kirurgens bevegelser. I fremtiden kan det
komme automatiserte roboter med

såkalt kunstig intelligens som kan utføre arbeidsoperasjoner, som f.eks. sy en
suturrekke eller borre opp et tilpasset
spor for protese.
Bruken av avansert bildeteknologi og
robotteknologi endrer organiseringen
av operasjoner fra en tradisjonell håndverksprosess, der den ene håndverkeren
– kirurgen er avgjørende, til en industriell teamprosess..
Store endringer
-Dette skaper nye bemanningsbehov og
nye måter å organisere operasjonsstuene på?
-Ja, vi snakker om store forandringer.
Skillet mellom de indremedisisnke og
kirurgiske fag viskes ut. I dag utføres
store bildeveiledede inngrep både av
kardiologene, radiologer, lungeleger og
andre indremedisinere. Den tradisjonelle oppfatningen av et operasjonsteam med kirurg og sykepleier er på vei
ut. Tverrfaglig organisering, med radiologer, sivilingeniører, robotteknikkere,

fysikere, matematikere – og leger vil bli
fremtidens operasjonsteam. Det vil
kreve en helt annen samarbeidsform
og vil riste opp i den tradisjonelle
kirurgs oppfatning av å være mesteren.
Det vil få store konsekvenser for kulturen i den enkelte sykehusavdelingen og
avdelingene imellom.
Utdanning
-Du presenterer her en helt ny organisering og helt nye krav til spesialister i
dette høyspeesialiserte miljø. Hvem skal
læres opp til å utføre pasientbehandlingen på dette nivå og hvordan bør
utdanningen foregå?
-Etter hvert som inngrepene blir mer
spesialiserte, er det bare et tidsspørsmål før den tradisjonelle spesialistutdanningen i Norge må endres. Dette er
en komplisert prosess, men kortere og
tidligere spesialisering er nok en nøkkel. Et annet viktig aspekt ved de nye
bildeveiledede metodene, er at det er
lettere å lage realistiske simulerings-

Bildeveilednin
g ved perkutan transluminal septal
myokardablasjon.

modeller. Da kan opptrening og sertifisering på simulator bli en realitet. Den
amerikanske kirurgiske foreningen har
allerede vedtatt et krav simulatorbasert sertifisering for kikkhullskirurgi.
Økonomi og sentralisering
-Det innebærer også endringer i hele
Helse-Norge?
-Sykehusene tvinges over fra en håndverksbasert til en industribasert styringsmodell. Det er den kapitalintensive og kompliserte teknologien som er
årsak til dette. Gjennom helsereformen
er det allerede etablert en industriell
struktur i spesialisthelsetjenesten. I
følge Tore Tønne var det viktigste elementet i helsereformen, at kapitalkostnadene skulle inn i helseforetakenes
regnskap, slik at man kunne legge nedskrivningskostnadene inn i regnskapet.
Denne delen av helsereformen er enda
ikke implementert.
-Så sykehus på hver haug i dette langstrakte landet er noe vi kan glemme?
- Det som er litt trist er at verken lokalpolitikerne eller lokalbefolkningen forstår helt hva som skjer. De vil beholde
det lokale sykehuset og verdsetter å ha
nærhet. Det er en avsporing når det
gjelder hva dette dreier seg om. Den
nye teknologien fører til behov for spesialisering og det blir vanskelig å opprettholde bredden i det generelle sykehuset samtidig som man ivaretar den
nødvendige spisskompetansen. I så
måte truer utviklingen likhetsprinsippet i helsevesenet. Det som allerede
skjer, er at mange mindre sykehus oppgir den generelle profilen og spesialise- 4

TEMA FREMTIDENS OPERASJONSSTUE

TEMA

Av: Ragnar Madsen, Degrafo AS

21

20

4 rer seg på enkelte elektive inngrep. I
tettbebygde områder er denne omstillingen uproblematisk. Problemene er
større når det gjelder i mindre sykehusene i grisgrente deler av landet. For
elektive inngrep må pasientene reise
lengre for den beste behandlingen.

På mange måter kan man si at den nye
teknologien har samme effekt på de
somatiske sykehusene som moderne
psykofarmaka hadde på psykiatrien i
1960 årene. Pasientene trenger ikke

Betraktninger rundt
akuttfunksjon i sykehus
Det var en glede å lese årets første

å anse som uforsvarlig å påta seg bakvaktfunksjon i en spesialitet, eller sågar
grenspesialitet, man ikke innehar.

nummer av ”Kirurgen”. Debatten
omkring lokalsykehusene og
akuttfunksjon er engasjerende, men
vekker også frustrasjon.
Jeg tenker da særlig på det som er

lange sykehusopphold og problemene
føres over på førstelinjetjenesten, uten
at den er rustet til dette.
Dette er en av de store utfordringene i
dagens helsevesen.
Senter for fremtiden
-Hva vil du si er intervensjonssenterets
viktigste oppgaver?
-Idéen er å flytte tungt teknologibasert
metodeutvikling ut av rutinebehandling ved sykehusene og inn i en egen
avdeling.
Intervensjonssenteret ble etablert i
1996 med dette som formål. Dette gir
klinikerne tid til å utprøve nye behandlingsmetoder uten det daglige tidspresset. Det gjør det også lettere å

vurdere kostnader og kompetanse før
løsninger settes ut i rutinebehandling.

referert av Sylvia Brustads innlegg

-Når du ser inn i krystallkulen, hva er
fremtiden innen pasientbehandling?
-Innføringen av genteknologi, molekylærbiologi og stamcelleforskning har
gjort at forståelsen sykdomsmekanismer flyttes fra det makroanatomiske til
det cellulære og molekylære nivå.
Samtidig er det kommet avbildningsteknikker som kan avbilde funksjoner
og cellulære strukturer som høyfelts
magnettomeograffi og positron emisjonstomografi. Ny viten innebærer at
teknologien vil bli helt sentral i fremtidens behandlingstilbud. c

med Bente Mikkelsen.

Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet
Har som oppgave:
nUtvikle nye behandlingsmetoder innen bildeveiledet minimalt invasiv terapi
nUtvikle nye behandlingsstrategier basert på behandlingsmetodene
nSammenlikne nye og etablerte behandlingsmetoder
nStudere de organisasjonsmessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av ny teknologi og nye metoder
Senteret er organisert etter en matrisemodell, dvs. at linjeledere under avdelingslederen har ansvar for ulike fagområder (anestesi,
radiologi, teknologi, klinikk), mens prosjektledere som fortrinnsvis er rekruttert fra avdelinger og fagmiljøer utenfor senteret, har ansvar for
hvert enkelt prosjekt.
Intervensjonssenteret samarbeider med de fleste avdelinger ved Rikshospitalet, og behandler eller undersøker 400 - 500 pasienter årlig.
Senteret er også godkjent for forskning på dyr. Virksomheten er inndelt i fire temaområder:
nMR-veiledet behandling
nAnnen bildeveiledet behandling
nSimulator- og robotteknologi
nPasientmonitorering, biosensor-teknologi, datakommunikasjon og informasjon
Totale investeringer siden 1996 er på mer enn 100 millioner kroner. Verdien av utstyrsparken anslås til halvparten. Årlig investeringsbehov
er 5 millioner kroner. I 2001 var driftsutgiftene ca. 18 millioner kroner, mens verdiskapingen gjennom DRG-systemet var over 21 millioner
kroner. Senteret har patentert 20 oppfinnelser og har andeler i tre teknologiselskaper. Viktige samarbeidspartnere er NTNU og Institutt for
infomatikk og fysisk institutt ved det matematisk naturvitenskapelige fakutet ved Universitetet i Oslo. Intervensjonssenteret deltar i to
store prosjekter i EUs 6. rammeprogram og samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale industriselskaper.

Utvikling fra Håndverkerutførelse til Indudstriproduksjon?
Verdier

Håndverker

Industriproduksjon

Eierskap
Produkt
Kunnskapsoverføring
Samarbeid
Beslutning
Verdi
Behandling

Individuelle
Integrert
Individuell
Må passes på
Individuelle
Prosedyre
Skreddersøm

Firmaeid
Skille ut
Eksplesitt utdanning
Tverrfaglige enheter
Standardiserte
Produkt
Standardisert

Navn:
Erik Fosse Alder: 55
Sivilstatus: Samboer med Nina Husom, 2 voksne barn.
Stilling:
Avdelingsleder ved Intervensjonssenteret og
professor i minimal invasiv og bildeveiledet behandling
ved Universitetet i Oslo
Bakgrunn: Spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi (hjertelunge-kirurgi). Har arbeidet som overlege både ved thoraxkirurgisk
avdeling på Ullevål sykehus og Rikshospitalet før han ble leder for
Intervensjonssenteret i 1995.
Interesseområder: Teknologisk medisin, skadekirurgi, krigskirurgi.
Internasjonal solidaritet, internasjonalt hjelpearbeid, musikk.

på Landsstyremøtet og på intervjuet

Av: Jan Hygen,
Medlem Norsk Plastikkirurgisk Forening

I referatet av Brustads bidrag er det eneste konkrete Vasli (og undertegnede) har
kunnet trekke ut det vi alle visste fra før:
At regjeringen går inn for å beholde alle
lokalsykehusene. Hvordan dette skal innpasses i et realistisk, rettferdig og medisinsk tilfredsstillende tilbud til befolkningen later det ikke til at helse- og omsorgsministeren har en eneste klar tanke om,
men hun har lovet å sette seg inn i
Legeforeningens synspunkter! Så bra!

Bente Mikkelsen uttaler at ”alle enheter
må kunne sikre pasientene forsvarlig
diagnostikk og behandling”. Dette gir
ingen mening, uten at forsvarlig er definert. Det er nærmest parodisk når
Mikkelsen i siste avsnitt av intervjuet
minner om å fokusere pasienten/brukeren og kvaliteten på behandlingen.
Når politikerene kun vil bestemme pris
(økonomiske rammer) og ikke ta ansvar
for å definere på hvilket kvalitetsnivå listen skal ligge, må ikke vi som medisinere
la oss tvinge til å gå på akkord med faglige og etiske minimumskrav og akseptere
dette. Da blir vi stående ansvarlige for et
uakseptabelt lavt ambisjonsnivå og tilvarende konsekvenser.
På den annen side må vi påta oss oppgaven å fortelle myndighetene hva de kan
få og ikke få til hvilken pris og hva vi
mener er forsvarlig diagnostikk og
behandling. Det er veldig viktig at vi her
kan stå samlet som faginstans og ikke la
oss presse. Dette selv om det skulle vise
seg at kombinasjonen av å beholde
lokalsykehusene og samtidig ha et nødvendig (forsvarlig) beredskaps- og kompetansenivå vil bli bemanningsmessig
og/eller økonomisk urealistisk.
På bakgrunn av de krav vi bør stille til
kompetanse er det for eksempel for meg

Det er allerede så mye å kritisere ved vårt
utdanningssystem og hvordan det praktiseres, ved vårt akuttberedskap og våre
kompetansekrav på sykehussektoren, at
det for meg ville fremstå som prostitusjon å gi etter for krav om ytterligere
kvalitetsreduksjon basert i tåkelagte
økonomiske eller politiske motiver. c

Svar fra Bente Mikkelsen
I en kommentar fra Bente Mikkelsen
skriver hun at det er positivt at det
blir debatt omkring saken. Hun
understreker at oppslaget i Kirurgen
1/2006 var et intervju og ikke en
utfyllende kronikk. Innlegget fra
Hygen bekrefter det man kjenner
som legeforeningens mening og
holdning i saken, og som selvfølgelig vil bli vurdert og vektlagt i de
videre prosesser omkring utviklingen av akuttberedskap og lokalsykehusfunksjoner.
Helse Øst kommer gjerne senere tilbake med en kronikk eller bredere
omtale av arbeidet i denne saken.
(Red.)
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I intervjuet med Bente Mikkelsen er det
som slår meg mest hvor mye bedre
spørsmålene er enn svarene. Det er en
utrolig viktig planlegging og grenseoppgang det her er snakk om, og desto viktigere blir det å feie diffust tåkeprat til
side og være beinhardt konkret. Det må
vi som faginstans være spesielt oppmerksomme på, siden vi fra myndighetenes side ikke kan vente annet enn det
motsatte.
Det synes å være bred enighet om at en
person som innlegges i et sykehus skal
kunne kreve både vurdering og behandling på spesialistnivå innen den relevante
spesialitet. Hvordan kan dette kravet
oppfylles uten akuttfunksjon?
Akuttfunksjon stiller krav til beredskap,
kompetanse (både når det gjelder diagnostikk, behandling og tidsramme), faciliteter (utstyr til gjennomføring av diagnostikk/behandling) og transport-muligheter.
For å berettige de ressurser en akuttfunksjon krever, må den være heldøgnsbasert og omfatte minimum kirurgisk,
indremedisinsk og anestesiologisk kompetanse på spesialistnivå med tillegg av
radiologisk og laboratoriemessig døgnservice og den nødvendige teknologi forøvrig. Har sykehuset fødeavdeling, må
gynekologisk beredskap være en forutsetning.

Dette er synspunkter som kom frem i
Landsstyrets vedtak.
Rask og forsvarlig transport til høyere
kompetansenivå (sentralsykehus/U.V.sykehus) når dette er nødvendig er et
forsømt område, der større investeringer
i helikoptere er påkrevet.
Verken faghensyn eller cost/benefit-vurderinger berettiger begrensninger i
ovennevnte krav til akuttfunksjon.
”Begrenset akuttfunksjon” er ikke noe
begrep, men et misfoster.

Jeg mener også det er uforsvarlig at viktige diagnostiske og behandlingsmessige avgjørelser treffes av leger i utdannelsesstilling,- altså uten spesialistkompetanse på det aktuelle område -,
selv om dette i praksis har vært og fortsatt er vanlig ved de fleste av våre sykehus.Det er overlatt til de underordnedes
skjønn hvorvidt bakvakt/spesialist skal
kontaktes. Men når kompetanse erstattes av personlig skjønn, er det viktig å
huske at ingen kan være klar over hvilken
kunnskap han ikke har. Ingen vet hva han
ikke vet. Bare kunnskap kan erstatte
mangel på kunnskap.
Tidlig på 90-tallet ble Vestfold Sentralsykehus dømt i nettopp et slikt tilfelle,
hvor vakthavende assistentlege ikke anså
det nødvendig å kontakte bakvakten og
ut fra manglende kunnskap behandlet et
enkelt problem feil, -med varig invaliditet
til følge. Sykehuset ble dømt til å betale
erstatning p.g.a. ”uforsvarlig arbeidsordning”. Interessant?
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Konflikt
-Men det er ofte ikke bare en operasjon
som skal til for å gjøre pasienten frisk?
-Her ligger noe av problemet. Mange
pasienter feiler ikke bare en ting. Den
økende spesialiseringen fører til at
sykehusene blir mer problemfokusert.
Når det aktuelle problemet er løst,
ønsker man å skrive ut pasienten selv
om vedkommende har andre sykdommer. Man får såkalte ferdigbehandlede
pasienter som tar opp plass i spesialisthelsetjenesten. Både den teknologiske
utviklingen og finansieringssystemene
er skyld i dette. De fører til at totalansvaret for pasienten flyttes til primærhelsetjenesten som jo har langt mindre
ressurser.

Transbronkial
laserbehandling, overlege
Gunnar Hansen
og lungelege
Arve Sundset,
anestesisykepleier Helga
Teigland,
Intervensjonssenteret.

Laparoskopisk operasjon
for barnebrokk
Felix Schier fra Mainz University

Nytt fra spesialistforeningene
I seksjonen ”nytt fra spesialforeningene” gis hver enkelt spesialforening under Norsk Kirurgisk Forening
anledning til å presentere seg selv og sin egen virksomhet overfor foreningens øvrige medlemmer.
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i sommer en prospektiv longitudinell serie av barn som har gjennomgått laparoskopisk operasjon for
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lyskebrokk [1]. Det var ingen kon-

– En internasjonal døråpner for norske kirurger?

trollgruppe. Totalt 712 lyskebrokk
ble behandlet laparoskopisk hos
542 barn (alder 4 dager til 14 år,
median 1.6 år). Indre lyskeåpning
ble lukket med en 4-0 ikke-resorberbar sutur ved hjelp av 2mm
instrumenter.

Det var ingen alvorlige intraoperative
komplikasjoner. Operasjonstiden var
sammenlignbar med åpen kirurgi
(median 20 min). Oppfølgingstid 1-84
måneder (median 39 måneder). Det var
4.1% residiv, 0.7% postoperative hydroceler og 0.2 % testisatrofier. Forfatteren
konkluderte med at laparoskopisk lyskebrokk-operasjon kan brukes som
standard behandling med resultater
sammenlignbare med åpen prosedyre.
Han argumenterer med at visualiseringen av strukturer er tydelig og gir en
defektspesifikk lukning, vas deferens
forblir urørt og reoperasjoner blir
enklere enten første operasjon ble gjort
åpent eller laparoskopisk. Videre kan
sjeldne varianter som direkte lyskebrokk og femoralhernie diagnostiseres
og behandles adekvat. Metoden reduserer frekvensen av metakront hernie ved
at man rutinemessig inspiserer kontralateralt og eventuelt lukker en åpentstående processus vaginalis
(> 2mm ). Øyeblikkelig hjelp operasjon
kan gjøres med denne metoden, og
man kan inspisere om reponert tarm er
viabel. Dessuten, skriver han, er prosedyren teknisk enkel og egnet for dagkirurgi.
På kirurgisk høstmøte 2005 var det flere
innlegg om barnebrokk, og laparoskopisk operasjon ble nevnt som en mulighet. Det kom da flere kommentarer fra

salen om at det er det da ingen ting å
hente på, da det er så greit å operere
åpent. Saken ble lagt død uten diskusjon.
Det kommer flere rapporter om gode
resultater ved laparoskopisk brokkbehandling hos barn, og det er rimelig å
vurdere disse seriøst. En forutsetning
for å innføre en ny operasjonsmetode,
når den gamle er enkel og allerede stort
sett gjøres dagkirurgisk, må vel være
minst like gode resultater. Her rapporteres 4.1 % residiv og 0.2 % testisatrofier,
med bedre resultater i siste del av serien. På vårt eget høstmøte i fjor ble det
også rapportert 4 % residiv ved åpen
kirurgi [2,3], selv om det ofte oppgis
under 2% [4].
Andre sentrale spørsmål blir da om

laparoskopi gir andre ulemper i form av
lengre operasjonstid, noe forfatteren
avviser, eller økte kostnader. Teknikken
er avhengig av laparoskopisk kompetanse og en lærekurve må forventes. Så
må man selvfølgelig kunne bevise klare
fordeler med metoden, og det er kanskje den største utfordringen. En kosmetisk gevinst er det jo, men det spørs
om det holder i seg selv. Hva med
utdanningsmulighetene? I følge
Mjålands gjennomgang på høstmøtet
2005 [5] opereres barnebrokk ved de
fleste sykehus av overleger, men fortsatt er det vel en viktig del av treningen
for assistentleger som skal bli generell
kirurger. Flere multisenter studier er i
gang for å sammenligne resultatene
ved laparoskopisk og åpen lyskebrokkirurgi hos barn. c

Litteratur:
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of 542 children. J Pediatr Surg. 2006; 41(6):1081-4.
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Mange norske leger har fått sin medisinske grunnutdanning ved
utenlandske universitet. Leger som har drevet forskningsarbeide har også
ofte utviklet internasjonale kollegiale relasjoner. Utdanningen av norske
kirurger skjer imidlertid i hovedsak i Norge og relativt få har hatt hele eller
deler av utdannelsen i utlandet.
Av Knut Kvernebo

Flere faktorer har de senere år ført til store
endringer i kirurgiutdannelsen. Utviklingen har
ført til en tidligere grenspesialisering og redusert arbeidstid har medført større krav på effektivisering av læreprosessen. Tidligere var hovedvekten av utdannelsen lagt på mester-svenn
læring, mens vi nå bruker intensiv kursing og
laboratorieøvelser i økende grad. Et lite land
som Norge vil ha vanskelig for å utvikle et tilfredstillende kurstilbud på egen hånd og internasjonale kontaktnett er viktige som supplement til norske kurs.
Også etablerte kirurger trenger i økende grad
et internasjonalt kontaktnett. De senere år har vi
sett at de skandinaviske relasjonene har blitt
svekket. Nordisk kirurgisk forening er i ferd med å
bli oppløst, og de skandinaviske grenspesialiserte
møtene har sviktende deltagelse. Dette skjer trolig fordi skandinavisk møter og kurs er like dyre
som europeiske kurs, men også fordi europeiske
møter oftest gir bedre faglig utbytte.
Mange relevante emner omtales bare i liten

grad på internasjonale spesialkongresser.
Eksempler er diskusjoner om struktur og ledelse
i kirurgi og i helsevesenet, utdanning av kirurger og resultat og produksjonsovervåkning av
kirurgisk virksomhet.
Da Norsk kirurgis forening gikk over fra i hovedsak å være en forening for generelle kirurger, til
å bli organisert som en føderasjon av de kirurgiske grenspesialiserte foreninger introduserte
man en arbeidsfordeling mellom NKF og medlemsforeningene: NKF skulle i sitt arbeide legge
hovedvekt på fagpolitiske og faglige spørsmål
relevante for kirurger, mens de faglige grenspesialiserte emnene ble tatt hånd om i de relevante grenspesialiserte foreninger. Den norske
legeforening (Dnlf) skulle fortsatt være vår fagforening.
En stor del av idégrunnlaget for omorganiseringen av NKF fikk vi fra Storbritannia. Legene
hadde der ”The British Medical Association”
(BMA) som sin fagforening. Og BMA fungerer
likt Dnlf. Men kirurgene hadde sine faglige og

fagpolitiske engasjement hovedsakelig via ”The
Royal Colleges of Surgeons” (RCS) – en god
modell for NKF.
Erfaringen de senere år er at det er vanskelig å
samle tilstrekkelig med ressurser for arbeid i
regi av NKF. Dels har foreningen begrensede
økonomiske midler, dels er det en mangel på
kompetente kirurger som er villig til å legge ned
mye gratis innsats i foreningen.
Styret i NKF har valgt å vie årets høstmøtesymposium til å belyse norske kirurgers økende
behov for å skape internasjonale kontaktnett
gjennom symposiet ”How can Norwegian surgeons improve international relations?”.
Foredragene vil presentere eksempler på fagsamarbeid mellom enheter og kolleger i Norge
og i utlandet. Og vi stiller spørsmålet om ”The
Royal College of Surgeons of England” kan tjene
som en internasjonal døråpner for både yngre
og etablerte medlemmer av NKF. Kanskje bør vi
prøve å knytte oss nærmere til vår britiske søster organisasjon?

SPESIALISTFORENINGER

FAGNYTT | DEBATT

Av: Kjetil Juul Stensrud
Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk I,
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
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NORSK ORTOPEDISK FORENING

NORSK THORAXKIRURGISK FORENING

Mange arrangementer på årets Høstmøte

32 abstrakts til årets Høstmøte

Styret vurderer at dette vil være avgjørende for å
ivareta den videre vekst av norsk ortopedi. Det
vil være kollegaer i det kirurgiske miljøet som
lurer på hvordan det videre kirurgiske samarbeidet vil gå når vi "melder oss ut" av det felles
arrangementet som har vært inntil nå. Et eget
ortopedisk høstmøte vil bety at vi flytter ortopediarrangementet til annen lokalitet i samme
tidsperiode. Vi er helt klare på at vi vil gjøre vårt
for at vi fortsatt kan samarbeide rundt traumatologien, fordi vi synes dette samarbeidet er viktig. Et eget høstmøtearrangement endrer heller
ikke på vårt medlemskap i Norsk Kirurgisk
Forening, fordi en slik føderasjon av skjærende
spesialer kan ha større gjennomslagskraft i de
helsepolitiske debatter enn hver enkelt spesialforening.

viktige for å sikre kvaliteten på det faglige
arbeidet vi utfører. I kjølvannet av symposiet om
distale radiusfrakturer og som ledd i arbeidet for
å bedre behandlingen av distale radiusfrakturer,
vil styret i Norsk Ortopedisk Forening derfor
fremme forslag for generalforsamlingen om at
vi nedsetter en konsensusgruppe med målsetting å utarbeide retningslinjer for behandling av distale radiusfrakturer.
Konsensusgruppen vil representere et bredt
utvalg av universitetssykehusene og et par av
våre mindre sykehus som behandler mange av
disse frakturene. Arbeidet vil bli presentert på
vår hjemmeside med henblikk på kommentarer,
og vil bli punkt på agendaen for neste års
generalforsamlingen 2007 for vurdering og godkjenning.

Tradisjonen tro er det generalforsamling i NTKF torsdag 26. oktober og frie foredrag i thoraxkirurgi fredag 27. oktober, dvs.
under høstmøte-uke 43. Norsk Thoraxkirurgisk Forening vil dele ut en pris for den eller de beste abstrakts/foredrag,
Medistim-prisen, umiddelbart etter møtet. I fjor gikk prisen til Mari-Lis Kaljusto ved Ullevaal sykehus. Til årets høstmøte har
det har kommet inn hele 32 abstrakts fra det thoraxkirurgiske fagmiljøet i Norge, hvorav noen forventes presentert ved andre
sesjoner pga. tverrfaglig interesse.

Det faglige hovedtemaet for Norsk Ortopedisk
Forening i år er behandlingen av distale radiusfrakturer. Styret i Norsk Ortopedisk Forening ser
på registre og nasjonale program (konsensusrapporter) for ulike sykdommer/skader som

Norsk Barneortopedisk Forenings symposium
arrangeres i år på onsdagen i Høstmøteuken.
Temaet er tumores og infeksjoner.

Kirurgisk høstmøte i år kan bli epokegjørende for Norsk Ortopedisk Forening.
Styret vil fremme forslag for
generalforsamlingen om at vi fra og
med vårt 60-års jubileum i 2007
arrangerer eget ortopedisk høstmøte,
som våre nordiske kollegaer allerede
har gjort i en årrekke.
Av Hebe Désirée Kvernmo, leder Nof

Av Theis Tønnesen og Rune Haaverstad

Nof´s symposier på Høstmøtet 2006
Lederseminar for overleger i
ortopedi 25 oktober

Gjennom et eget seminar på årets Høstmøte vil
Nof rette søkelyset mot avdelingsledelse. Det å
lede en sykehusavdeling har i betydelig grad
endret karakter de siste 20-30 årene. Gjennom
dette lederseminaret, som vi ønsker å gjøre til et
årlig arrangement under Høstmøtet, håper vi å
kunne gi inspirasjon til kolleger i lederstillinger,
ved hjelp av spennende foredrag fra spesielt inviterte foredragsholdere.
Seminaret er beregnet på ortopediske overleger
med lederstillinger og personellansvar, for
eksempel avdelingsoverleger, seksjonsoverleger
m.m. Antall deltagere vil bli begrenset, til ca. 50
personer. Det vil også være mulig for kirurger
med annen spesialitet, og med spesiell interesse
for ledelse, å delta etter nærmere avtale.
Seminaret i år er tiltenkt å gi informasjon om det
å lede små og store sykehusavdelinger, samt å gi
inspirasjon til nye måter å lede på. Som forelesere har vi fra egne rekker fått avdelingsoverlege
ved Narvik sykehus, Ole Edvard Gabrielsen, og
avdelingsoverlege Trine S Kaastad fra
Rikshospitalet. I tillegg vil professor Ole Berg, ved
Institutt for Helseledelse og Helseøkonomi, godt
kjent fra sine velrenommerte lederkurs, dele sin
kunnskap med oss.
En kjent profil fra idretts-Norge var tiltenkt å
snakke om det å lede en prestasjonsgruppe, som
på mange måter kan sammenlignes med det å

Symposium i Barneortopedi,
25. oktober
Nof vil arrangere et spennes symposium over
temaet:
Tumores og infeksjoner i barneortopedien
Her blir Tumores hos barn og Infeksjoner hos
barn grundig behandlet.

Symposium om ferske radius
frakturer 26. oktober
Av Torstein Husby, NOF
Gjesteforeleser er Jesse Jupiter fra Boston, USAI
Norge er forekomsten av radiusfrakturer ca
15.000 per år og er den klart hyppigste bruddtype. Radiusfrakturer utgjør ca. 20% av alle brudd
og er et stort menneskelig og samfunnsøkonomisk problem. I tidligere tider ble nesten alle
radiusfrakturer behandlet med lukket reposisjon
og gipsing. Den største gruppen utgjøres av
eldre kvinner. Muligens er dette forklaringen på
at behandlingen tidligere hadde lav status og
ofte ble tildelt yngste assistentlege eller turnuskandidat. Det er hevet over tvil at behandlingen av denne pasientgruppen har vært for
dårlig. Norsk Pasientskadeerstatning har de

siste fem år fått inn 300 klagesaker vedrørende
feilbehandlete radiusfrakturer, og tendensen er
økende. Pasientene har fått medhold i 38% av
disse sakene. På denne bakgrunn er det gledelig
at radiusfrakturene nå blir viet økende og høyst
berettiget oppmerksomhet både vitenskapelig
og i den praktiske hverdag. Radiusfrakturer
behandles i dag i tre hovedgrupper:
a. Konservativt (reposisjon og gips)
b. Lukket reposisjon og pinning (evt. supplert
med ekstern fiksasjon)
c. Åpen reposisjon med platefiksasjon
Det er en klar trend i retning av økende bruk av
platefiksasjon, kanskje spesielt etter introduksjon av de nye vinkelstabile platene. Om dette er
en fornuftig utvikling vet vi i dag ikke svaret på.
Sikkert vet vi at dette er en fraktur med store
individuelle variasjoner med tanke på frakturtype, alder, bensubstans og komplikasjonsrisiko. Vi
tror den økende interesse for radiusfrakturene
med nødvendighet vil bedre kvaliteten på
behandlingen.
Dette symposiet vil ta for seg temaer innenfor
epidemiologi, rapport fra Norsk Pasientskadeerstatning, nye kirurgiske prinsipper og kombinasjonsskader. Vår gjesteforeleser Jesse Jupiter
fra Boston er en av verdens fremste eksperter på
området og er en særdeles dyktig foreleser og
kommunikator. Problemsesjonen som avslutter
symposiet vil trolig også bli meget nyttig.
I kjølvannet av symposiet og som ledd i arbeidet
for bedre behandling ar radiusfrakturer ønsker
Norsk Ortopedisk Forening å nedsette en konsensusgruppe med målsetting å utarbeide retningslinjer for moderne behandling av radiusfrakturer.

Styret 2006-07
Styret i NTKF 2006-7 består av Rune Haaverstad
(leder), Theis Tønnessen, Truls Myrmel, Per Snorre
Lingaas (vara) og Stein Erik Rynning (vara). Det er
ingen valg til styret eller spesialistkomiteen i år.
Spesialistkomiteen ledes av Asbjørn Karevold og
er i funksjon for 5-årsperioden 2006-2010.
Thoraxkirugisk kurs
I høstmøteuka arrangeres det på Rikshospitalet et
to-dagers kurs i Thoraxkirurgi for spesialistkandidater. Ved årets kurs er temaene klaffekirurgi,
arytmier/ledningsforstyrrelser, samt sykdommer i
pleura og mediastinum. Her bidrar forelesere fra
ulike thoraxkirurgiske avdelinger i Norge.

Thoraxkirurgi i forandring
Det thoraxkirurgiske faget lever i en brytningstid
og både innen hjertekirurgi og lungekirurgi er
det viktige ting som skjer. Mange har vært engstelige for at koronarkirurgien vil bli redusert på
grunn av fremganger innen perkutan intervensjonsbehandling med stentimplantasjon (PCI).
Heldigvis har PCI bidratt til at mange pasienter i
dag unngår store transmurale hjerteinfarkt med
hjertesvikt og alvorlig rytmeforstyrrelse.
Imidlertid har det vist seg at PCI langt ifra har så
gode resultater som man har håpet på., spesielt
ved omfattende koronarsykdom og hos pasien-

ter med komorbiditet. Internasjonale registerstudier har vist at en del av pasientene som PCIbehandles sannsynligvis ville hatt bedre overlevelse med kirurgi (Hannan et al, New England
Journal of Medicine, 2005). Dessuten er det kommet rapporter som viser at PCI behandling med
såkalte ”drug eluting stents” har betydelig dårligere resultater, bl.a. annet med økt re-okklusjon,
enn man tidligere har trodd. Derfor er det fortsatt en betydelig andel av disse mer komplekse
pasientene som kommer til hjertekirurgi og
volumet av koronaroperasjoner har vært stabilt
frem til 2006.
Det har i de senere år vært et økende antall eldre
pasienter som tilbys hjertekirurgi i Norge og spesielt har behovet dreid seg om aortaklaffekirurgi
eller kombinerte inngrep. Resultatene ved slik
behandling er meget gode både når det gjelder
postoperativ morbiditet og mortalitet som
begge er lave. Andre områder som har økt betydelig de siste årene er rytmekirurgi for
kronisk/paroxysmal atrieflimmer og thorakal
aortakirurgi. Her har det blitt innført nye operasjons-metoder og teknisk løsninger for organproteksjon (spesielt av hjerne ved aortakirurgi)
som har hatt stor betydning for resultatene, men
det er fortsatt et potensiale for forbedring innen
disse områdene.

Innen den generelle thoraxkirurgiske virksomhet
er spesielt lungekreftkirurgi en voksende virksomhet som stadig mer sentraliseres til universitetssykehusene. Det er nylig rapportert lange
ventetider mht. til utredning og behandling av
denne pasientgruppen. NTKF har satt fokus på
dette og har utarbeidet retningslinjer for å redusere ventetiden etter at histologisk diagnose er
stilt. Vi mener at det skal være maksmalt fire
ukers ventetid fra histologisk diagnose til kirurgi.
”Pasient –delay” samt den ofte betydelige ventetid som sees i primærhelsetjenesten og ved
lungeavdelinger har imidlertid ikke kirurgene
kontroll med..
Mediastinoskopi for preoperativ staging av lungekreft er også en økende aktivitet og vil sannsynligvis føre til bedre seleksjon av pasienter til kurativ
kirurgi.Virksomhet innen andre deler av non-kardial thoraxkirurgi er også økende, spesielt angående
behandling av lungemetastaser, pneumothorax
og brystdeformiteter. I løpet av de siste tre år har
en fått etablert ny metodikk for behandling av
traktbryst med minimalt invasiv teknikk (Nussmetode) ved norske sykehus. Utvalgte pasienter
kan også tilbys operasjon for malignt mesotheliom, men dessverre er dette fortsatt en pasientgruppe hvor prognosen er dårlig på tross av
moderne behandlingsprinsipper.

SPESIALISTFORENINGER
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Av Hebe Désirée Kvernmo

lede en sykehusavdeling; hvordan få sterke individualister til å jobbe best mulig som lag, for å
gjøre kollektivet bedre? På grunn av sykdom har
den påtenkte foredragsholder meldt forfall, og
det jobbes med å finne en fullgod erstatter med
tilsvarende bakgrunn.
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NORSK FORENING FOR
GASTROENTEROLOGISK KIRURGI

NORSK THORACOLAPAROSKOPI FORUM

Av Gerd Tranø

Symposium
tirsdag 24. oktober på årets
Høstmøte:
Kirurgien i endring
- hvilke konsekvenser får det?
Av Arne Rossland
De kirurgiske fag omfatter i økende grad bildeveiledede og minimal invasive metoder. De nye
metodene gjør oss teknologiavhengige og krever støtte fra teknologer. Teamarbeidet blir viktigere enn før. Bildedannende utstyr er dyrt og
investeringer blir viktigere for sykehusdriften.
Operasjon ved hjelp av bilder krever egen opplæring, samtidig er det lettere å trene i simulatorer med disse teknikkene enn ved konvensjonelle inngrep. Vil det etter hvert bli et krav om
sertifisering på simulator?
Siden minimal invasiv behandling krever spesiell opplæring og dyrt utstyr kan det være kostnadssvarende å sentralisere inngrep til egne
sentre.
De minimal invasive teknikkene gjør det mulig å
behandle pasienter med svært kort opphold på
sykehus. Dette påvirker samhandlingen mellom
førstelinjen og sykehusene. Hvordan sikrer vi at
pasientene får riktig oppfølging?
Hvordan ivaretas likhetsprinsippet – lik tilgang til
samme behandling, når nye metoder innføres?

Styret i NTLF 2006/2007

Styret:

LEDER:
Arne Rosseland, Kir. avd.
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
E-mail:
arne.rosseland@rikshospitalet.no

STYREMEDLEMMER:
Olaug Villanger, Kir. avd.
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
E-mail:
olaug.villanger@rikshospitalet.no

NESTLEDER:
Trond Buanes, Kir. avd.
Ullevål Universitetssykehus HF
E-mail: trond.buanes@medisin.uio.no

Erik Fosse
Intervensjonssenteret
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
E-mail: erik.fosse@medisin.uio.no

SEKRETÆR:
Bjørn Edwin
Intervensjonssenteret
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
E-mail: bjorn.edwin@rikshospitalet.no

Jørn Kjæve
Avd. for gastroenterologisk kirurgi
Universitetssykehuset Nord-Norge
E-mail: jorn.kjaeve@unn.no

KASSERER:
Marianne Berg
Intervensjonssenteret
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
E-mail:
marianne.berg@rikshospitalet.no

Ronald Mårvik
Nasjonalt senter for avansert
laparoskopisk kirurgi
St. Olavs hospital
E-mail: ronald.marvik@stolav.no

kirurger under utdanning i faget.

Leder Morten Tandberg Eriksen (observatør til
Norsk Gastroenterologisk forening), Marit
H.Hansen (kasserer, regnskapsansvarlig), Arne
Christian Mohn (kursansvarlig), Tom-Harald
Edna, Øivind Irtun (stedfortredende leder), Erik
Carlsen(Gardemo- og Lillehammerseminar),
Hartwig Kørner (abstract til Høstmøtet) og
Gerd Tranø(sekretær).
Tiltredelse 1.1.06. 2 års periode.

Møtevirksomhet:
Det har vært avholdet et konstituerende styremøte etter valget på Høstmøtet 2005, deretter
to styremøter i tilslutning til Vintermøtet på
Lillehammer og Rectumcancermøtet på
Gardermoen vårsemesteret 2006. Neste styremøte er 24.okt under Høstmøteuka 2006.09.12.
Av praktiske hensyn har styrearbeid vært gjort
ved elektronisk kommunikasjon.

Faglige møter:
Gardemomøtet om cancer recti hadde stor deltagelse, og det synes å være interesse for
videreføring av dette møtet. NFGK har ment at
ansvaret for arrangementet bør rullere mellom
regionene, slik at det ikke får en slagside mot
det sentrale Østland. Ansvarlig for møtet 2006
var Vestlandsregionen.

I perioden har man diskutert hvordan NFGK
skal innordnes i det nye organisasjonskartet i
Dnlf etter Landsstyrevedtak i
Organisasjonssaken i moderforeningen. Mange
små endringer er av redaksjonell karakter. Et
tema som har vær oppe til diskusjon har vær
hvordan man skal videreføre samarbeidet
mellom Norsk Gastroenterologisk Forening
(NGF) og NFGK. Kirurgenens paraplyorganisasjon, Norsk Kirurgisk forening (NKF) har tradisjonelt hatt en noe annen posisjon i det kirurgiske miljø enn NGF har i det gastromedisinske
miljø. Diskusjonen har dels dreid seg om hvordan man skal videreføre det felles Vintermøtet
på Lillehammer, som har vært populært både
blant kirurger og medisinere, men med en viss
overvekt av medisinere. Sannsynligvis skuldes
det at kirurgene får dekket noe av behovene
for nasjonale møter i løpet av Høstmøtet.
Dels har det også vært en diskusjon om kontingent og økonomi i Vintermøtet, idet både
kirurger og medisinere har bidratt, og naturlig
nok vil ha noe igjen for dette.
Saken kommer opp på Generalforsamlingen
under Høstmøtet.

Høstmøtet:
Arrangementet er veldrevet over mange år, og
det er foreløpig ikke grunn til å endre på sted.
Makeskifte vedrørende seminarrom og foredragssaler har vært diskutert. Det er mulig at
ortopedene vil holde sitt eget høstmøte, og
plassproblemene er dermed overkommelige.
Foreløpig vil det altså ikke bli vesentlige
endringer i arrangementet.

Høringssaker:

høring. Vi har valgt å være selektive mhp hvilke
saker vi skal prioritere. Dels har vi laget egne
høringssvar, men i hovedsak går våre svar til
NKF, som har utarbeidet et felles svar fra de
kirurgiske miljøene. Egne uttalelser sendes
bare ved spesielle behov eller uenighet.
Høring angående lokalsykehusenes rolle er
sendt via felles svar fra NKF, og NFGK har utarbeidet en høring vedrørende saken Medisinske
kvalitetsregistre.

Oppfølging av vedtak på
Generalforsamlingen 2005:
På Generalforsamlngen under Høstmøtet 2005
ble det vedtatt å opprette en interessegruppe
for bukveggsbrokk, og en gruppe på 6 kirurger
er foreslått og opprettet. Gruppen konstituerer
seg selv. Gruppen består av Brynjulf Ystgaard,
Odd Mjåland, Inge Glambekk, Tore Gauperaa,
Arne Refsum og Arne Seternes.
Det er utarbeidet reviderte retningslinjer for
utdeling av priser på Høstmøtet. Forslaget legges frem på Generalforsamlingen 26.10.06.

Lovendringsforslag:
Etter Landsstyrevedtak i Dnlf har det vært nødvendig å gå gjennom lovene i NFGK for å tilpasse disse. Dels er det redaksjonelle endringer, dels er det reelle endringsforslag utarbeidet
etter diskusjon på styremøter.
Forslagene er sendt ut til medlemmene i god
tid, slik at de vil realbehandles på
Generalforsamlingen.

For utfyllende opplysninger vedrørende foreningens aktiviteter henvises det til NFGKs
hjemmesider.

Fra Legeforeningen kommer mange saker til

FORUM FOR BROKKIRURGI
Brokkseminar
26. oktober
Av Brynjulf Ystgaard

Seminaret avholdes på engelsk. En formell opprettelse av forumet vil skje etter årsmøtet i
NFGK, og invitasjon til deltagelse i forumet vil
gå ut etter dette. Leder for interimsstyret er
Tore Gauperaa, og de andre medlemmene i
dette styret er Arne Refsum, Odd Mjåland, Inge
Glambek, Arne Seternes og Brynjulf Ystgaard.
Vi ønsker velkommen til seminaret og til en
aktiv deltakelse i Forum for Brokkirurgi!
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AstraZeneca AS
Hoffsveien 70 B
Boks 200 Vinderen N-0319 OSLO
Tlf 21 00 64 00 Faks 21 00 64 01
www.astrazeneca.no, www.halsbrann.com

NFGK har nedsatt en gruppe for oppstart av en
interessegruppe for brukkirurgi. Formålet for
denne er å ha et forum for videreutvikling av
denne type kirurgi. Dette kan skje ved kurs- og
møtevirksomhet, interne publikasjoner og register-/studievirksomhet. Oppstart av dette forumet bli markert med et seminar om brokkirurgi
på høstmøtet torsdag 26. oktober.
Vi har vært så heldige å få professor Andrew
Kingsnorth fra England til dette møtet, i tillegg
til Sam Smedberg fra Sverige, Mark Berner
Hansen fra Danmark og lokale krefter.
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Man har diskutert hvorvidt nasjonale møter
bør slås sammen, evt arrangeres annethvert år.
Dette er for å redusere mengden av møter. Det
er dels vanskelig å finne egnede tidspunkt, og
dels blir møteaktiviteten for den enkelte kirurg
for stor, også når man skal ta hensyn til at de
fleste ønsker å delta på utvalgte internasjonale
kongresser. Det er også et problem om nasjonale møter kolliderer med obligatoriske utdanningskurs, idet man ønsker rekruttering blant

Organisasjonssaken:

NORSK BARNEKIRURGISK FORENING
Barnekirurgi i Norge anno 2006
Av Hans Skari, Lede

Den smarte lille posen
som reduserer fettmengden
i perikardialt oppsugd blod
med opptil 80 %

I 40µm
filteret

På kamrenes
indre overflate

I det øvre
kammerets
fettlås

Disse sykdommene krever ofte tverrfaglig/multidisiplinær oppfølgning og dette koordineres ofte
av barnekirurg i samarbeid med lokal barneavdeling. Moderne svangerskapsoppfølgning
inkludert prenatal diagnostikk gjør at barnekirurger rutinemessig involveres i diagnostikk og
informasjonssamtaler før barna blir født. Nyere
undersøkelser har vist at diagnose og behandling av en rekke tilstander som behandles av barnekirurger, oppfattes som alvorlige og represen-

”Mange tilstander
hos barn krever
tverrfaglig, multididiplinær
oppfølging . . .”

ter en betydelig stressfaktor for foreldrene. På
dette grunnlag er det viktig med samarbeid med
barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og
det lokale hjelpeapparat.

Høstmøtet 2006
– viktig for barnekirurger
Årets høstmøte er som tidligere viktig for norske
barnekirurger. Det presenteres omtrent 10 frie
foredrag og i tillegg avholdes internt fagmøte
med diskusjon av aktuelle problemstillinger.
Medisinsk teknologisk utvikling i faget er betydelig og av årets temaer kan nevnes bruken av
minimal invasiv teknologi på et økende antall
indikasjoner, nyere forskning på foreldrereaksjoner i forbindelse med prenatal diagnose/postnatal diagnose av barnekirurgiske anomalier og presentasjon av pasientmaterialer. I Norsk barnekirurgisk forening har vi gått inn for å inndele frie
foredrag relatert til barnekirurgi i 2 kategorier:

1. foredrag som det er viktig at blir presentert for
”voksenkirurgene” – oftest for urologene og gastrokirurgene;
2. foredrag som er egnet for presentasjon for
gruppen av barnekirurger (”internt fagmøte
torsdag – åpent også for andre interesserte).
Nytt av året er at vi i årets høstmøtebok vil gi en
samlet presentasjon av alle typer barnekirurgisk
aktivitet under høstmøtet.
Spesialitetskomiteen i barnekirurgi vil i forbindelse med årets høstmøte vurdere om det er
behov for å revidere operasjonslisten. Flere forhold gjør seg gjeldende: endringer av barnekirurgisk praksis og operasjonsaktivitet, antall utdanningskandidiater, totalt operasjonsvolum og
utdanningstid. Videre vil det bli overveiet om
utdannelsen evt. skal synkroniseres med kravene
europeiske samarbeidsland (UEMS/EUPSA og
BAPS).

NORSK UROLOGISK FORENING
Urologenes arrangementer
Av Rolf Høgetvedt hagen

I det nedre
kammerets
siste 40 ml

Urologenes aktiviteter i høstmøteuka følger
samme mønster som tidligere. Vi starter opp på
onsdag kl. 13 med symposium i Auditorium-B. Vi
vil i år belyse hva som skjer når prostata og nyrekreft sprer seg til skjelettet. Det vil bli servert
rundstykker, kaffe og mineralvann fra en halv
time før symposiet. Møt opp i god tid til forfriskninger og en god prat med kollegaer!
På onsdag kveld møtes vi til den tradisjonelle
AstraZeneca aften som denne gang vil foregå på
Plaza Hotell i sentrum. Jan Due vil kåsere om kastrasjonens historie, og Bjørn Eirik Kirkeby fra AZ
vil snakke om kunst og emosjonell intelligens.
Torsdag og fredag er satt av til frie foredrag. Vi
regner med at det som vanlig vil bli gode mulig-

bli en egen hovedspesialitet som i de aller fleste
andre land i Europa. Vi tar opp temaet på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen blir det også utdeling av
Abbott’s reisestipend og AstraTech-prisen.
Statuttene for prisene finnes på hjemmesidene.
Merk søknadsfristene.
Til slutt vil jeg på nytt minne om NUF sine hjemmesider. Nettsidene finnes ved å gå inn på legeforeningen.no. Klikk videre på spesialiteter/urologi/Norsk Urologisk Forening. En annen mulighet er å søke på Norsk Urologisk Forening på
google.com. Ved å klikke videre her kommer man
rett inn på sidene.

Vi sees på Holmenkollen!

31

Astra Tech AS, Postboks 160, 1471 Lørenskog. Tel: 67 92 05 50. Fax: 67 92 05 60.
www.astratech.no

heter for utdanningskandidater og spesialister
til å oppdatere seg i faget, og få et innblikk i hva
som foregår av registreringer og forskning på
våre urologiske seksjoner. Prisene for beste foredrag blir utdelt etter siste presentasjon på fredag. Omtale av prisene finnes på våre hjemmesider.
Generalforsamlingen starter torsdag klokken
13.30, og vi har i år flere viktige saker på agendaen. Legeforeningen har bestemt at alle spesialforeninger skal omgjøres til fagmedisinske foreninger. Vi må derfor godkjenne nye vedtekter
for NUF. Som vanlig vil det bli rapport fra spesialitetskomiteen. Måten vi utdanner fremtidige
urologer på vil i stor grad påvirke fagets utvikling
i årene som kommer. I den sammenheng kommer vi ikke utenom diskusjonen om urologi bør

SPESIALISTFORENINGER

Fettrikt blod blir separert

Spesialisert barnekirurgi på barn utføres i dag
ved 3 sentra i Norge (St. Olavs Hospital, Ullevål
universitetssykehus og Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF). I dag er det 14 aktive spesialister i
barnekirurgi og 4 B-gren ass. leger. Fagområdet
innbefatter barneurologi, gastroenterologisk
kirurgi, svulstkirurgi, non-cardial thorax kirurgi
og en del andre spesialiserte inngrep.
Nyfødtkirurgi (under 4 uker eller under 44 gestasjonsuker) er sentralisert pga. både kirurgiske og
anestesiologiske årsaker. En betydelig andel av
disse pasientene følges opp og trenger nøye barnekirurgisk behandling og oppfølgning gjennom
barndommen. Operativ behandling for medfødte urologiske misdannelser/anomalier utgjør det
største volumet for barnekirurger. Ikke-spesialisert barnekirurgi (for eksempel lyskebrokk,
retentio testis og phimose) utføres i Norge vanligvis ved sentralsykehus eller lokalsykehus, men
utføres ved barnekirurgisk spesialavdeling dersom det i tillegg foreligger alvorlig sykdom og
spesielt ved medfødt hjertefeil av anestesimessige hensyn. En del av sykdommene (for eksempel øsofagusatresi, anorektal anomalier, blæreekstrofi, komplekse urologiske og urogenitale
anomalier) krever i prinsippet livslang oppfølgning og i perioden 0-15 år utføres dette ved barnekirurgisk avdeling.

NORSK PLASTIKKIRURGISK FORENING

Partner for bedre helse

Spesialforeningens aktivitet
Av Jan T. Røttingen
Med unntak av to større saker har 2006 vært
et stille år for Norsk plastikkirurgisk forening
Det har også vært liten informasjon til styret
fra medlemmene.
De to sakene som har dukket opp vil nok oppta
foreningen den kommende tiden.

PROTONPUMPEHEMMEREN

SOMAC

Standardvilkår

®

Det ene er et utspill fra Forbrukerombudet (FO)
som inviterer til samarbeid om standardvilkår
for private helseklinikker som utfører kosmetisk kirurgi.

Bakgrunner er at FO har innhentet bakgrunnsinformasjon fra alle aktuelle klinikkene. Man har
her avdekket stor variasjon mellom de respektive klinikker med henblikk på hvilke rettigheter
pasientene har. For å få mere enhetlige regler for
pasientrettigheter har og for å utarbeide mer
enhetlige retningslinjer mellom offentlige sykehus og private sykehus/klinikker er det gått ut
invitasjon om dialog med NPF. Denne prosessen
må bli et samarbeid mellom Forbrukerombudet,
NPF og Norsk forening for estetisk kirurgi.
Samarbeidet er nettopp startet og jeg forventer
ytterligere kontakt utover høsten.

Samkjøre lover og vedtekter
Den andre oppgaven er å omgjøre lover for
Norsk plastikkirurgisk forening til vedtekter for
samme forening for å få disse i samsvar med
de nye reglene for Dnlf vedtatt av landsstyre
12.5.2006, med ikrafttredelse 1.1.2007. Styret er i
gang med dette og det endelige forslaget om
godkjenning blir lagt fram for ordinær generalforsamling på høstmøtet –06.

(PANTOPRAZOL)

GIR

rask og effektiv tilheling av GERD -lesjoner1

Ref. nr.: 0771-2006

NORSK FORENING FOR HÅNDKIRURGI

Somac® 40 mg er effektiv ved erosiv GERD1.
Ved bruk av Somac® 20 mg eller 40 mg opprettholdes
tilhelingsraten ved langtidsbehandling 2.

Håndkirurgenes symposium
Håndkirurgenes Symposium
26. oktober
Av Magne Røkkum

SOMAC
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PANTOPRAZOL

®

Norsk forening for håndkirurgis tradisjonsrike
fredagssymposium vil i år behandle brudd i
hånden. John Williksen fra St.Olavs hospital har
hatt ansvaret for programmet. Gjesteforeleser
blir Peter Stern, som er professor i
ortopedi/håndkirurgi ved universitetet i
Cincinnati, USA. Peter Stern er en fremtredende
kapasitet innenfor hånd- og overekstremitetskirurgi, og vi kan virkelig glede oss til hans presentasjoner. I tillegg er representanter fra vår
forening sterkt engasjerte i gjennomføringen
av ortopedi-symposiet torsdag, som skal
omhandle brudd i distale radius.
Generalforsamlingen i Norsk forening for
håndkirurgi vil dele ut foreningens reisestipend på inntil 10.000,- og foreningens pris til
beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra
unge kirurger på inntil kr. 5.000.-

SPESIALISTFORENINGER

rask lindring av symptomer ved reflukssykdom1
G
65% av pasientene var kvitt alle symptomene
etter 10 uker med Somac 40 mg1)

The new generation of
monopolar handles

NORSK THORACO LAPAROSOPI FORUM

NTLF-NYTT

Aesculap Endoscopic Technology
AdTec® monopolar

Kjære Norske Kirurger!

n Ergonomically designed handle
n Large contact surface for fingers
n Intuitive ratchet mechanism
n Ratchet can be deactivated

Norsk Thoraco Laparosopi Forum (NTLF) som er en undergruppe direkte under
Norsk Kirurgisk Forening er meget takknemlig for å få sjansen til å publisere
vårt NTLF NYTT i dette nummer av KIRURGEN. Vi har tidligere kommet med
ett til to nummer årlig som har blitt distribuert separat.
Den laparoscopiske teknikken har utviklet seg mye på de 16 årene som er
gått siden den første laparoscopiske cholecystectomi ble foretatt på
Gjøvik sykehus (Sykehuset Innlandet HF).
Vårt forum er en tverrfaglig gruppe som består av representanter for
Thorax kirurgene, Urologene og Gastrokirurgene. Dere kan finne de
forskjellige navnene i seksjonen for spesialistforeningene.
De senere årene har det blitt avholdt 4 basalkurs i laparoscopi for generelle kirurger og 2 kurs for B-gren kandidatene, det 3. i oktober i år. Dette
er obligatoriske kurser og har basert seg på kursene holdt i Trondheim
siste 10 år. Trondheims miljøet med Ronald Mårvik og Helge Myrvold i
spissen har bidradt sterkt med alle kursene de har holdt siden det
Nasjonale senter for avansert laparoskopi ble startet i 1996. Parallelt har
Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet drevet metodeutvikling innen
laparoscopiske operasjoner på lever, pancreas, binyrer, nyrer, prostata,
ventrikkel, colon, rektum etc. Begge sentrene har vært flinke til å få
spredd metodene til egnede sykehus i sine regioner.

Det har vært mye fokusert på komplikasjoner og skader. Etter at vi hadde gallegangsskader på dagsodren gjentatte
ganger for 2-3 år siden har vi sett en
betydelig reduksjon i de alvorlige skadene i vår region (Helse sør), vi håper
dette vil vedvare.
Ved årets Høstmøte er vår gruppe involvert i 3 symposier. Programmene
for disse står i dette NTLF NYTT. Som dere ser av disse programmene så
tar vi for oss avansert laparoscopisk kirurgi på lever, men også problemer ved fundoplikasjoner. Kveldsymposiet sammen med NKF er viet forskjellige aspekter ved innføring av nye metoder.
Kontakten med Danske og Svenske kolleger har vært god, og Bjørn
Edwin har hjulpet vårt broder folk gjentatte ganger. Som forsidebilde
vårt viser så har vi hatt mye kontakt med våre Russiske kolleger siste
6 – 7 år. Dette også takket være Bjørn Edwin, og ikke minst Russlands
senteret ved Oslo Universitet ved Julia Ferkis.
Vi som var på den 7. verdenskongress for IHPBA så jo at vi i Norge ligger
godt an i forhold til internasjonale laparoskopiske teknikker. Vi vil
komme tilbake med mer utførlige referater fra denne kongressen.
Ønsker dere alle en god høst etter denne flotte sommeren som vi har hatt.

Ved Høstmøtet har det vært årlige symposier om ulike laparoscopiske
tema, likeledes har vi avholdt Vintermøte som supplement til Høstmøtet.

Ønsker du produktinformasjon – ta kontakt med Glenn Knutsen på mobil 92 83 46 00.
B. Braun Medical AS - Kjernåsveien 13B - 3142 Vestskogen
Tlf. 33 35 18 00 - Fax 33 35 19 00 - www.bbraun.no

Arne R. Rosseland, Leder NTLF

Redaktører for NTLF-nytt:
Arne R. Rosseland | Kirurgisk avdeling
Bjørn Edwin og Marianne Berg | Intervensjonssenteret | Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF | 0027 Oslo
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NTLF deler ut 4 priser på høstmøtet, se eget innlegg.

WORKSHOP

Laparoscopic Liver Surgery
Den første nordiske ”workshop” i lapaskopisk leverkirurgi fant sted i
Stockholm 9-10 juni 2005. Møtet ble ledet av Dag Arvidson fra Karolinska
Universitetssykehuset i Stockholm, Brice Gayet fra Institute Mutaliste
Montsourri i Paris og Bjørn Edwin fra Rikshospitalet. Møtet samlet 20 deltakerer fra Norge, Sverige, Danmark og U.S.A.
Av Kristinn Eirikson Overlege kir. Avd. Stavanger
Første dag foregikk med praktiske øvelse på
anestesert gris i de kirurgiske laboratorier i
labyrinten under Södra Sjukehuset i
Stockholm. Der var satt opp tre stasjoner der
alle deltakere fikk prøve forskjellige teknikker ved laparoskopiske og hånd-assisterte
laparoskopisk lever-reseksjoner. Det var
anledning til å benytte ulike metoder med
høyenergi instrumenter som CUSA
(Cavitation Ultrasound Surgical Aspiration ),
Mono- og bipolar diatermi, Ligasure® og
ultralyd kniv under veiledning av fakultetets
spesialister. Øvelsene ble gjennomført med
stort utbytte. Det var deretter lagt opp til
diskusjon i plenum om generelle aspekt vedrørende laparoskopiske leverresksjoner.

A Surgeon works on average
10 to 12 hours a day.

1. Indikasjoner og kontraindikasjoner for
laparoskopisk lever reseksjon

Harmonic ACETM has been designed for improved performance
and procedural efficiency.
Safety - ultrasonic energy results in minimal tissue charring and desiccation.
Reliability - seals vessels up to 5mm
Multifunctionality - cuts, coagulates, grasps and dissects
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Dr. Brice Gayet, som har årelang erfaring
med laparoskopiske lever-reseksjoner og har
gjennomført de fleste typer leverreseksjoner
laparoskopisk, understreket at det finnes
ikke noe konsensus om indikasjoner, men
mente at det fantes kontraindikasjoner, Etter
hans vurdering burde man unngå laparoskopisk kirurgi ved sannsynligvis galleblære cancer og dersom kirurgen ikke hadde erfaring
med laparoskopisk kirurgi eller leverkirurgi.

2. Teknikk ved laparoskopisk
lever reseksjon
Man skal tilstrebe de samme onkologiske
prinsipper som ved åpen kirurgi. Dette inkluderer ”no-touch” teknikk, radikal (R0) reseksjon og >1 cm fri margin til tumor. I denne
sammenheng ble ulike metoder diskutert
med ekspertpanelet.
Dag Arvidsson bruker kombinasjonen av
CUSA, ultralyd kniv og Ligasure® ved reseksjoner og 30º optikk.
Bjørn Edwin benytter ultralyd kniv på lever
kapselen men ikke mer enn 1 cm i dypet, deretter CUSA for deling av leverparenchymet
og Ligasure® for deling av de store kar.
Ligasure® er ikke anbefalt til deling av galleganger som i stedet kan deles og sys over.
Han tilstreber videre intra abdominalt trykk
på 8 mmHg og bruker 30º optikk.
Brice Gayet bruker ikke CUSA men Ligasure®
for deling av levervev ved cirrhotisk lever. I
kombinasjon med bipolar diatermi. Ved noncirrhotisk lever benyttes ultralyd kniv og
bipolar diatermi. Han tilstreber et peroperativt buktrykk på 10-14 mmHg og utfører
Pringle ved behov. I motsetning til Arvidsson
og Edwin benytter han robot-styrt 0º optikk.
Konklusjonen var at man kunne benytte forskjellige teknikker for å nå samme målet.
Det var også enighet om at det var av avgjørende betydning for operasjonsfremgang at
de tekniske hjelpemidler man valgte holdt
operasjonsfeltet så tørt som mulig.
Ingen av spesialistene brukte hånd assistert
teknikk i sin praksis. I litteraturen er det som
nevnt flere rapporter om hånd assistert teknikk ved laparoskopiske lever reseksjoner. De
som bruker slik teknikk mener at med hånd

Ultralyd var diskutert som en grunnleggende
del av teknikken, både for kartlegging av
tumor størrelse, leie og evt. som veiledning
ved disseksjon. I litteraturen er enighet om
dette [2-6, 8, 9]. Det forekommer at intraoperativ ultralyd avdekker at en lesjon er operabel selv om de preoperative undersøkelser
ikke har vist det [4].

3. Komplikasjoner
Det største problemet ved leverkirurgi er
blødninger [1, 2, 5] som i noen tilfeller har
ført til konversjons rate på over 80 % [2] men
man tror at CO2 pneumoperitoneum kan
mindre blødning enn ved operasjoner uten
trykk i abdomen [1].
Det er rapportert to tilfeller mortalitet på
grunn av gass-embolier. Begge tilfellene var
sett i sammenheng med bruk av Argon
Beamer. Sannsynlighet for at CO2 gir problemer med gass-embolier virker liten. Det har
vært ført mange diskusjoner om effekten av
CO2–trykk i buken. Det er forskjellige
meninger om dette i litteraturen [5].
Schmanda et al. publiserte en eksperimentell
studie der man så på dannelsen av gassembolier hos griser. En gruppe var operert
med laparoskopisk teknikk og den andre
gruppen ble operert åpent. Det ble sett etter
gass-embolier i hjertet med transøsofageal
ekko undersøkelse. Alle de laparoskopiske
inngrepene medførte mikro embolier som i
noen grad første til selvbegrensende arrythmier uten langtids effekt [10].
Det var initialt uttrykt bekymring angående
port metastaser ved laparoskopisk kirurgi for
maligne svulster men det ha de senere år
kommet flere rapporter som ikke viser noe
forskjell mellom laparoskopisk og åpen teknikk i denne sammenheng [1].

4. Resultater
Det er en forutsetning når nye teknikker taes
i bruk at de skal være minst like gode eller
bedre enn tidligere teknikker. Endepunktet
ved maligne lidelser må være lik eller bedre
overlevelse og minimal morbiditet og mortalitet. Korttids resultatene har til nå vist like
gode resultat når laparoskopisk kirurgi er
blitt sammenlignet med åpne operasjoner
[4]. I tillegg oppnår man gevinst i form av
kortere liggetid, mindre smerter og bedre
kosmetisk resultat [1-6, 8, 9, 11]. Ennå finnes
få prospektive, og ingen randomiserte studier som viser langtids resultater for denne
teknikken. Kaneko et al. viste i en ikke-randomisert prospektiv studie, tilsvarende 5 års
resultater både i total overlevelse samt syk- 4
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Det finnes ingen grunn for å forandre filosofien angående behandling av lever patologi
kun basert på tilgang, interesse og kompetanse i laparoskopisk kirurgi. De første laparoskopiske inngrepene på lever var biopsier, i
forbindelse med tumor ”staging” og for
fenestrering av non parasitiske cyster [1].
Senere kom flere og flere rapporter om laparoskopiske lever reseksjoner [2-4].
Laparoskopisk lever reseksjon har vært utført
for godartede og ondartede forandringer i
lever samt til laparoskopisk ”living donor”
hepatectomi [2, 3, 5]. Med laparoskopisk tilgang kan man også finne pasienter med
levertumores som er inoperable på grunn av
for eksempel ekstrahepatiske metastaser og
unngår derved at de gjennomgår store laparotomier [6].
Det finnes i dag ingen konsensus om indikasjoner for laparoskopisk lever kirurgi.
Området er nytt og man har derfor ikke rukket å definere hvilke reseksjoner som er indisert å operere laparoskopisk. I litteraturen
var indikasjonene veldig få i begynnelsen og
laparoskopiske reseksjoner for malignitet
skulle kun brukes i særskilte tilfeller [1, 2, 5]
og ikke på store tumores, spesielt ikke i bakre
del av høyre lever eller ved tumores nær
delingen av v. porta eller i nærheten av ”the
suprahepatic junction”.
I flere tidlige studier ble det hevdet at lateral
venstresidig segmentektomi var den eneste
operasjonen man burde utføre laparoskopisk
[2] . Årsaken til denne påstanden var at man
hadde vanskeligheter med total mobilisering
av lever, trygg fremvisning av ”the suprahe-

patic junction”, trygg intraparenchymal
deling av de store kar, 3D-vurdering av reseksjonslinjen og kontroll av blødning når de
oppstår [2, 5].

inn i buken får man assistert instrumenter
med nøyaktighet, palpert, gitt passlig retraksjon på vev og uten forsinkelser satt trykk på
og stoppet blødninger [6, 8]. Større bakre
høyresidige lappe-reseksjoner har vært
beskrevet [7-9] .

4 domsfri overlevelse ved laparoskopisk teknikk versus åpen kirurgi hos pasienter med
HCC [9].
Den andre møtedagen ble arrangert på
”MIST-enheten” ved Karolinska
Universitetshospital i Huddinge. Dette er en
spesial konstruert operasjonsstue med konferanserom vegg i vegg. Det var planlagt en
”live-operasjon” hvor man gjennom en glassvegg kunne følge med på operasjonen og se
både selve stuen og de intra-operative forhold gjennom førsteklasses video overføring.
Vi fikk se Brice Gayet og Dag Arvidsson foreta en laparoskopisk lever reseksjon på en
pasient med HCC. Ut fra preoperative bilder
var planlagt å gjøre en venstre lateral segmentectomi, men ved laparoskopisk vurdering ble det bestemt å utføre segment III
reseksjon. Operasjon foregikk uten peroperative komplikasjoner.
Det første nordiske møte om laparoskopisk
lever-kirurgi ble gjennomført med høy kvalitet og med betydelig læringsverdi. c
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Av Jacob Bergsland, Intervensjonssenteret

Introduction
It has been stated that cardiac surgery is the
last specialty to adhere to highly invasive
methods. While abdominal, gynecological,
urological and neurosurgical specialists are
striving to use smaller incision and when
possible endoscopic procedures, cardiac
surgeons in general have resisted such developments and gradually abdicated from less
invasive techniques:
a) Pacemaker-surgery has been taken over by
cardiologists
b) Diagnostic and therapeutic cardiovascular
catheterization are taken over by
cardiologists and radiologists.
c) Bronchoscopy has been taken over by
pulmonologists
d) New procedures like transmyocardial
revascularization of the myocardium has
been taken over by cardiologists.
Simultaneously a large fraction of the cardiac surgical community has strongly resisted
the use of less invasive techniques such as
endoscopic vein harvesting, minimally invasive direct coronary grafting as well as
endoscopic bypass surgery, minimally invasive valve surgery, endoscopic lung resection
and even off pump coronary bypass surgery.
The general attitude seems to be quoting
my friend and colleague Tomas Salerno: They
don’t want to do it and they don’t want you
to do it.
Fortuneately the picture is not universal and
a number of promising developments are
occurring in the cardiothoracic and vascular
specialties.

Thoracic surgery
Diagnostic procedures are increasingly done
endoscopically. Staging may now be done
reliably using endoscopic techniques guided
by ultrasound(1) (2). Similarly endoscopic
examination and ultrasound may diagnose
both the primary lung lesion and potential
nodes in the subcarinal area (3). A recent
review article outlines the importance of
ultrasound and endoscopy in the diagnosis
of lung cancer up to the level of distant
metatasis(4).
When it comes to the treatment of lung cancer by surgery, the discussion has been going
for years. While many surgeons early on felt
that all lung cancers should be treated by
pneumonectomy, the value of lobectomy
became obvious many years ago. Even less
extensive resections such as segmental-and
wedge- resections were used, but were considered less curative except in benign disease, and there was evidence that local recurrency was more frequent.

The use of endoscopic lobectomy and pneumonectomy has been more controversial,
but it is certainly clear that major resections
may be performed without an old fashioned
thoracotomy and even by a single surgeon
assisted by a robot (5). Oesophageal pathology may also be treated using this approach.

3. Walsh PR, Williams DB. Mediastinal
adenopathy: finding the answer with
endoscopic ultrasound-guided fineneedle aspiration biopsy. Intern Med J.
2005 Jul;35(7):392-8.

Cardiac surgery

4. Savoy AD, Ravenel JG, Hoffman BJ,
Wallace MB. Endoscopic ultrasound for
thoracic malignancy: a review. Curr Probl
Diagn Radiol. 2005 May-Jun;34(3):106-15.

The biggest controversies have been in cardiac surgery where a majority of cardiac surgeons have been skeptical or even strongly
against an endoscopic approach to cardiac
surgery. Although both coronary bypass and
valve operations(6-8) have been done fully
endoscopically it must be admitted that
such procedures are extremely difficult from
a technical point of view, and further development is necessary in both technics and
technology.

5. Okada S, Tanaba Y, Sugawara H,
Yamauchi H, Ishimori S, Satoh S.
Thoracoscopic major lung resection for
primary lung cancer by a single surgeon
with a voice-controlled robot and an
instrument retraction system. J Thorac
Cardiovasc Surg. 2000 Aug;120(2):414-5.
6. Tabaie HA, Graper WP, Reinbolt JA.
Clinical investigation: endoscopic coronary artery bypass grafting with robotic
assistance. Heart Surg Forum.
2002;5(4):328-33.

The use of minimally invasive direct
vision coronary artery bypass grafting
(MIDCAB) has however been well documented in relatively large series of patients with
excellent result(9). The utilization of this procedure has been low due to competion from
stenting and the fact that most surgeons
have not been willing or able to get training
in the procedure.
OPCAB or off pump coronary bypass surgery
has also been welldocumented and most
large comperative studies show that the procedure is equal to or better than traditional
CABG(10). The penetration of the procedure
varies from just a few percent of total number of CABG in Norway to 25% in the US and
60 % in Japan. The reason for the low penetration is probably due to the good results of
standard CABG and a general resistance to
change in the cardiac surgical community.

Another minimalization in CABG surgery has
been the endoscopic harvesting of the saphenous vein(11), which has also had difficulty
gaining acceptance among cardiac surgeons
due to concern about the quality of the harvested vein.
Valve repairs and replacements are largely
performed with median sternotomy incisions in spite of the availability of both totally
thoracoscopic methods utilizing femoral cannulation and intra-aortic balloon occlusion
of the aorta instead of crossclamping or
more traditional methods utilizing direct
vision and a small incision. Both aortic and
mitral valve operations may be performed
using such methods. The benefit may be less
than in coronary surgery due to the necessity
of cardiopulmonary bypass in either case.
It is clear however that the sternotomy in
itself is quite invasive and that the wish of
many patients to avoid sternotomy is not
only a cosmetic concern.
Arrhythmia surgery is another area of interest for the surgeons(12). Ablative strategies
for atrial fibrillation is an important area of
concern for both cardiologists and cardiac
surgeons. The endovascular approach is still
very time consuming and an endoscopic surgical approach probably competitive.

“The heart-lung machine is usually not
necessary in CABG”.

It is a concern for many of us within the cardiothoracic environment that our specialty is
not moving faster towards endoscopic, endovascular and thoracoscopic procedures. An
increasing number of conditions and pathologies may be approached less invasively to

benefit the patients while reducing disability
and total cost to the health care system and
the society. Cardiothoracic surgeons represent some of the most educated and technically skilled individuals within the medical
profession and this expertise ought to be
utilized better. It is a pity that 30 % of cardio thoracic surgery residency positions in
the US today are unfilled, especially because
the demand for cardiac and thoracic surgery
may well increase in the developed world
due to the increasingly aged population.

7. Damiano RJ, Jr., Tabaie HA, Mack MJ,
Edgerton JR, Mullangi C, Graper WP, et
al. Initial prospective multicenter clinical
trial of robotically-assisted coronary
artery bypass grafting. Ann Thorac Surg.
2001 Oct;72(4):1263-8; discussion 8-9.
8. Kort S, Applebaum RM, Grossi EA,
Baumann FG, Colvin SB, Galloway AC, et
al. Minimally invasive aortic valve replacement: echocardiographic and clinical
results. Am Heart J. 2001 Sep;142(3):47681.
9. Calafiore AM, Vitolla G, Iovino T,
Iaco AL, Mazzei V, Commodo M. Left
anterior small thoracotomy (LAST): midterm results in single vessel disease. J
Card Surg. 1998 Jul;13(4):306-9.
10. Puskas JD. Off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting. Innovations. 2005;1(1):3-27.

”Robotic coronary artery bypass surgery”

It is therefore an important task for the cardiothoracic surgical specialty to take a more
active clinical and developmental part in the
rapidly expanding area of minimally invasive
procedures. c

11. Puskas JD, Wright CE, Miller PK,
Anderson TE, Gott JP, Brown WM, 3rd, et
al. A randomized trial of endoscopic versus open saphenous vein harvest in
coronary bypass surgery. Ann Thorac
Surg. 1999 Oct;68(4):1509-12.
12. Saltman AE, Rosenthal LS,
Francalancia NA, Lahey SJ. A completely
endoscopic approach to microwave
ablation for atrial fibrillation. Heart Surg
Forum. 2003;6(3):E38-41.
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New developments
in endoscopic
thoracic and
cardiac surgery

Laparoskopisk
Colo-Rektal Kirurgi

Referat fra ”Master-Class” Kurs i Paris

Fem norske kirurger deltok 22-23 juni i år ved det såkalte ”Colo-Rektal Surgery
MasterClass Course” i Elancourt like sør for Paris. Kurset holdes regelmessig i
regi av Tyco Healthcare. Deltagerne var Asbjørn Nilsen (Ringerike), Collin Poole
(Ringerike), Olaug Villanger (Rikshospitalet), Torgeir Søvik (Aker) og Tom Mala
(Aker). De ca 35 deltagerne for øvrig kom fra flere europiske og andre land.
Foredragsholderene/ instruktørene inkluderte H. Kessler (Tyskland), J.R.T
Monson (Storbritannia), M. Watanabe (Japan) og E. Xynos (Hellas).
Av Olaug Villanger, Kirurgisk avdeling, Gastroseksjonen, Rikshospitalet og
Tom Mala, Kirurgisk avdeling, Aker Universitetssykehus

Foredragsholderne/instruktørene:
Xynos, Monson, Kessler, Watanabe.

1) Divertikkelsykdom

NY GENERASJON GIA!
HELT NY STIFTE TEKNOLOGI!

Kurset varte i to dager der begge dagene var
delt i først en teoretisk del og så en praktisk
del etter lunsj. I den teoretiske delen underviste kirurger med stor erfaring i bruk av
laparoskopisk kolorektal kirurgi både ved
benigne og maligne tilstander. Kirurgisk tilgang og disseksjonsteknikker ble diskutert
og demonstrert. Spesielle forhold angående
bruk av laparoskopi ved kolorektal cancer
ble tatt opp og konsenus anbefalinger (EAES)
ble nevnt.
Professor Monson fra Hull, Storbritannia, la
fram preliminære data fra den såkalte CR07
studien hvor rutinemessig preoperativ strålebehandling ved rektum cancer ble sammenlignet i en randomisert studie mot selektiv
postoperativ strålebehandling til pasienter
med positiv reseksjonsmargin. Av den teoretiske delen av kurset var den systematiske
gjenomgangen av disseksjonsteknikker samt
aktuelle studier angående bruk av laparoskopi ved kolorektal cancer spesielt nyttig.

Tilleggsutfordringer ved Crohns sykdom kan
være foruten tidligere kirurgi og adherenser,
en uttalt inflammasjonsprosess og uventede
funn som abscess, fistel og inflammasjonsinfiltrat i buken. Det ble også brukt noe tid på
diskusjon av kontraindikasjoner som en kritisk syk pasient med hypotensjon eller sepsis, uttalt intraabdominale adherenser, perforasjon med intraabdominal soiling, multiple komplekse fistler, store abscesser eller
flegmone (relativ kontraindikasjon).
Studier som sammenligner laparoskopi med
åpen kirurgi er som regel ikke randomiserte
studier. Ofte er det serier fra små enkeltstående sentre der kriteriene for pasientseleksjon kan være uklar og det er mulighet for
seleksjonsbias. Han sammenlignet også
utgifter ved laparoskopisk og åpen kirurgi.
Han konkluderte med at laparoskopi ved
Crohns sykdom bør velges ved første ileocoecale reseksjon. Videre at det bør foretrekkes
ved elektiv total colektomi, men kan diskuteres ved komplisert sykdom, og strikturplastikk er fortsatt en utfordring. Han mente teknikken definitivt var kommet for å bli og
som han sa: ”Which patient ever asked for a
bigger incision?”

2) Crohn sykdom
Første rapporterte serie med laparoskopisk
colectomi for Crohns sykdom kom i 1993
(Milsom et al, Surg Endosc 1993), og det var
unison oppfatning om at laparoskopisk
tarmreseksjon og anastomose nå kan utføres
trygt og adekvat.
Rationale for å anbefale laparoskopisk kirurgi
ved Crohns sykdom, er at det er en benign
colorektal sykdom hos unge pasienter med
stor sannsynlighet for multiple operasjoner
(40-50 % reoperasjon innen 10-15 år). I denne
settingen ble det spesielt pekt på de positive
tilleggsgevinster ved laparoskopi: mindre
postoperativ smerte, tidlig fødeinntak, mindre immunsuppresjon, mindre tendens til
sårinfeksjon, kortere sykehusopphold, kosmetisk penere resultat samt mulighet til en
god intraabdominal undersøkelse.
Vi fikk også en grei innføring i de ulike varianter av laparoskopisk kirurgi ved Crohns
sykdom: diagnostisk laparoskopi, adheranse
løsning, forskjellige stomivarianter, lukning
av stomi, segmental tynntarmreseksjon, ileocolisk reseksjon, strikturplastikk,
segmental/total colektomi med eller evt
uten anastomose.
Utfordringer ved laparoskopisk tarmreseksjon ble omtalt, da dette er kirurgi som
omfatter disseksjon i multiple kvadranter og

Ivrige kursdeltagere

3) Mucosal ulcerøs colitt
Professor Kessler hadde en flott presentasjon
av laparoskopisk-assistert proktocolectomi
og anleggelse av reservoar, som kan være
aktuelt hos pasienter med ulcerøs colitt og
familiær adenomatøs polypose (FAP). Dette
er benigne sykdommer ofte hos en ung
motivert pasient og ved for eksempel FAP er
det ofte ingen symptom.
4
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Professor Monson foreleste også om laparoskopi ved benigne tilstander. Samme prosedyre blir i 2006 utført totalt forskjellig fra
1994, og utviklingen har gått fra laparoskopisk-assistert, via hånd-assistert laparoskopisk kirurgi til fullstendig laparoskopisk prosedyre. Han beskrev følgende tema: stomioperasjon, divertikkelsykdom, Crohns sykdom
og rektopexi, hvorav rektopexi ble fremhevet
som flott trening for cancer kirurgi. Vi vil
fokusere litt på et par av temaene:

Det ble her diskutert de ulike indikasjoner
for kirurgi, som perforasjon, striktur (begrenset reseksjon), blødning, fistel (kan være teknisk vanskelig), smerter og gjentatte infeksjoner.
Forskjellige operasjonsmodaliteter ble
beskrevet, som venstresidig hemicolectomi,
Hartmann prosedyre, total colectomi, ileorektal anastomose (IRA), enkel lavage og drenering.

man jobber med mobile organ. Det krever
gjentatt reposisjonering av instrumenter og
innbefatter disseksjon i områder med multiple kar, ureter, nerver. Videre kan det være
kompleks instrumentering med anleggelse
av anastomoser og høyt bakterie innhold i
organet. Det kan således forventes noe morbiditet relatert til læringskurven.

Norsk ThoracoLaparoskopi-forums
priser innenfor
mini-invasiv kirurgi

Kommende kurs i mini-invasiv-kirurgi:

Endoluminal Surgery
12th Course on the Coastal Steamer – Trondheim-Bergen-Trondheim

Av Olaug Villanger

Fornøyde norske deltagere!

4 Han brukte følgende metode: 5 porter, disseksjon fra medialt til lateralt, laparoskopisk
mobilisering av rektum ned til bekkenbunn
og mellom begge squintermuskler,
Phannenstiel insisjon, konstruksjon av
J-pouch og dobbel stapling.
Argumenter mot å gjennomføre denne prosedyren laparoskopisk, er at det er en teknisk
meget utfordrende prosedyre som er tidkrevende med evt høyere komplikasjonsfrekvens. Det var i starten rapporter (1994) som
ikke viste de samme fordeler ved laparoskopi
som andre prosedyrer, mens det i seinere tid
er rapportert flere små studier med positivt
resultat med hensyn til laparoskopi. Han presenterte blant annet en case match studie
fra Cleveland klinikken (Marcello et al, DCR
2000) med 40 pasienter hvorav 20 pasienter
i hver gruppe ble behandlet enten med åpen
konvensjonell teknikk eller med laparoskopisk teknikk. Resultatene viste noe lengre
operasjonstid ved laparoskopi (330 min vs
230 min), ingen forskjell i intraoperative eller
postoperative komplikasjoner, signifikant
forskjell i liggedøgn og tid til fødeinntak i
favør av laparoskopi. Han konkluderte med
at laparoskopisk IBD kirurgi blir benyttet i
økende grad, komplikasjonsfrekvens er lik
eller lavere enn i åpen kirurgi, prosedyren bør
standardiseres og at det trengs mye ekspertise både i laparoskopisk teknikk og IBD
kirurgi for å utøve dette.
Den praktiske delen av kurset bestod av
øvelser på gris i flotte lokaler tilegnet denne
type kursvirksomhet. To og to kirurger opererte sammen begge dagene under veiledning av instruktørene. Det ble øvd bla på fridisseksjon av kar samt mobilisering av venstre kolon og dels også rektum. De praktiske
øvelsene var svært illustrative og nyttige.

Formålet med prisene er å fremme god klinisk og eksperimentell forskning, undervisning og formidling av nye kirurgiske teknikker innenfor mini-invasiv kirurgi. Kriteriene

for utvelgelse av beste foredrag og video er
for øvrig beskrevet kortfattet på slutten av
innlegget.
I 2005 var det forløpige høydepunkt med
hensyn til antall foredrag innenfor miniinvasiv kirurgi, fordelt på gastro-, thorax-, og
endokrinkirurgi samt urologi. Det var større
bredde og gjennomgående meget god
kvalitet på alle foredragene. Innenfor gastroenterologisk kirurgi var totalt 25 av 94 foredrag av mini- invasiv kvalitet (27%), innenfor
urologi 6 av 16 innlegg (17 %) og innenfor
kar/thorax 2 av 50 innlegg (4 %). Vi håper at
denne trenden fortsetter fremover.
NTLF vil også ved årets Kirurgiske høstmøte
dele ut disse fire prisene. Prisene vil bli delt
ut i slutten av høstmøte-uka når alle foredragene er presentert. Det henstilles således
til deltagerne å bli igjen hvis mulig helt til
slutten av møtet for å få med seg dette
høydepunktet. Som tidligere vil også årets
prisvinner-abstrakt bli presentert i neste
nummer av NTLF nytt. c

Norsk ThoracoLaparoskopi-forums
pris for beste foredrag og
for beste video innenfor
mini-invasiv kirurgi
Formålet med prisene er henholdsvis å fremme god klinisk og eksperimentell forskning innenfor mini-invasiv kirurgi (foredragsprisen) og å fremme god undervisning/formidling av nye
kirurgiske teknikker (videoprisen).
Kriteriene for utvelgelse av beste foredrag er primært presentasjon av holdbare og relevante
forskningsresultater, men det legges også vekt på selve presentasjonsformen.
Ved utvelgelsen av beste video vil det bli lagt vekt på følgende forhold:
1. Aktualitet – i hvilken grad er stoffet
relevant/aktuelt for norske kirurger?
2. Originalitet – hvilken nyhetsverdi har
stoffet? Både patologisk anatomi og kirurgisk tilnærming bør representere ny kunnskap eller spesielt konstruktive løsninger på
et vanskelig problem for at videoen skal
skåre høyt på originalitet.
3. Pedagogisk klarhet/fremstillingsevne:
Evnen til å presentere en klinisk situasjon
sammen med forslag til behandlingsløsning,
evalueres som et viktig kvalitetskriterium.
4. Billedkvalitet ansees også for å være
vesentlig for en god videopresentasjon.
5. Sammenheng/totalinntrykk: Alle de fire
første kriteriene må være oppfylt på en god
måte, og innhold må passe til presentasjonsform for å lage en god video. c

13 -16. oktober 2006
For nærmere informasjon sjekk internett hjemmesiden:
http://www.nsalk.org/coastalsteamer2006.html

Minimalt invasiv thoraxkirurgi
Arr. kode: TH-22212 – 21. - 22. november 2006
MÅLGRUPPE: Leger under utdanning i thoraxkirurgi og ferdige spesialister i kirurgi/grenspesialitet med
interesse for thoracoskopisk kirurgi.
LÆRINGSMÅL: Indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring i thoracoskopisk kirurgi.
Det vil bli lagt vekt på tekniske metoder og praktiske øvelser.
TEMAOVERSIKT
Dag 1:
Minimalt invasiv thoraxkirurgi
n Indikasjoner, Utstyr og teknikker,
Operative prosedyrer, Komplikasjoner, Resultater
n Anestesiologiske aspekter
n Kvalitetssikring
n Presentasjon av utstyr
n Hjertekirurgi off pump
n Praktiske øvelser
Dag 2:
Minimalt invasiv thoracoskopisk operasjon m/video
n Hjertekirurgi off pump
n Praktiske øvelser
n Avslutning/Evaluering

Kurskomite:
Rune Haaverstad, Asbjørn Karevold, begge St. Olavs Hospital HF,
Kirurgisk avdeling, Thoraxseksjonen og Ronald Mårvik, St. Olavs
Hospital HF, Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi.
Kurssted: St. Olavs hospital HF, TRONDHEIM
Påmelding til:
Kontor for legers videre- og etterutd
(Tr.heim), Med. tekn. forskningssenter,
7489 TRONDHEIM.
Påmelding E-post:
kurs.trondheim@legeforeningen.no
Påmeldingsfrist:
20. oktober 2006
Antall deltakere:
12
Antall kurstimer:
16
Kurspris leger:
2500
Kurspris ikke leger: 5000

Basalkurs i laparoskopi for
generelle kirurger
Avholdes i Oslo i slutten av april 2007.
Endelig dato kunngjøres senere.
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For flere av deltagerne som deltok på kurset
ble det gitt tilbud om deltagelse i et spesielt
program hvor første del bestod av det aktuelle kurset. Trinn to vil være å besøke senteret hvor en av instruktørene arbeider. Siste
del av programmet består av tilbud om
besøk av aktuelle instruktør på hjemmesykehuset til deltagerne.
Kurset var absolutt lærerikt og nyttig og
anbefales andre med interesse for laparoskopisk kolorektal kirurgi. c

Norsk Thoraco-Laparoskopi-forum (NTLF) har
siden 1997 delt ut fagpriser innenfor miniinvasiv kirurgi på det årlige Kirurgiske høstmøtet. De første årene ble det delt ut to
priser, henholdsvis for beste foredrag og
beste video innenfor mini-invasiv kirurgi.
Disse prisene var den gang og er fortsatt
finansiert av Tyco Healthcare og Johnson &
Johnson. Fra 2001 har Olympus finansiert en
pris for beste eksperimentelle/vitenskapelige
foredrag innenfor mini-invasiv kirurgi. I 2005
ble det opprettet en ny pris finansiert av
Braun, til beste nykommer og tiltenkt en
kandidat helt i startgropen av sin laparoskopiske karriere. Alle prisene er hver på 10.000,kr. Styret i Norsk Thoraco-Laparoskopi-forum
har stått for oppnevning av bedømmelseskomite for å kåre prisvinnere.

Samarbeid med Russiske kolleger
Fra venstre mot høyre sees: B. Edwin,
A. Kazarjan, F. Nasirov, A. Shulutko og J.
Ferkis på besøk på Rikshospitalets Moskvasenter. Dr. Kazaryan har tidligere jobbet på
Intervensjonsenteret og publisert flere
internasjonale artikler med pasientmateriale fra Oslo og Moskva. Til neste år vil vi
igjen få gleden av å ha en russisk student i
våre rekker.

Takket være Universitetet i Oslos Russlandssenter ble Bjørn Edwin invitert til Moskva for
å demonstrere laparoscopiske operasjoner i
1999. Dette ble så godt mottatt at samarbeidet ble utvidet til Den russiske laparoscopi
forening og NTLF. Det har så blitt holdt
møter i Ural området (Ekatarinenburg) og
helt øst i Habarovsk og Vladivostock.
Russerne har utviklet en minilaparotomi teknikk med eget utstyr som har fascinert oss.
c

Eriks historiske hjørne

Endoskopi fra idé til
klinisk metode
Begrepet endoskopi ble introdusert
i 1854 av den franske kirurgen Jean
Desormeaux (1815-74) i forbindelse
med at han utviklet et spekulum

NTLFs symposium
Høstmøtet 2006 i
samarbeid med
JOHNSON & JOHNSON
og TYCO HEALTHCARE

Multimodal
behandling
av levermetastaser

Tirsdag 24.10.06, kl. 0900 – 1130

som kunne utvide vagina for bedre

MØTELEDER: Øystein Mathisen/Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF
Trond Buanes/Ullevål Universitetssykehus HF

inspeksjon.

PROGRAM:

Av Erik Fosse, Intervensjonssenteret,
Rikshospitalet

(Det tas forbehold om eventuelle endringer.)

Innledning
Arne R. Rosseland/ Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF

Åpen kirurgisk behandling
Øystein Mathisen/ Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF

Laparoskopisk teknikk?
Bjørn Edwin/ Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF

Pause
Cytostaticabehandling
Kjell Magne Tveit/Kreftenheten Ullevål Universitetssykehus

Lokal ablasjon
Ivar Gladhaug/Rikshospitalet –Radiumhospitalet HF

Portvene embolisering
Nils Einar Kløw/Radiologisk avd. Ullevål Universitetssykehus

Resultater av ”down staging”
Dag Arvidsson/Karolinska sjukhuset, Stockholm

NTLFs symposium
Høstmøtet 2006 i
samarbeid med
JOHNSON & JOHNSON
og TYCO HEALTHCARE

Problemer i
forbindelse
med laparoskopisk
fundoplikasjon

Tirsdag 24.10.06, kl. 1200 – 1330
MØTELEDER: Jørn Kjæve, kir. avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge

PROGRAM:
(Det tas forbehold om eventuelle endringer.)

”Problemer i forbindelse med fundoplikasjon.
Hvilke problemer oppstår og hvor hyppig?”
Jorunn Skattum, Ullevaal Universitetssykehus, Oslo

”Hvorfor går det galt under første operasjon? Tekniske aspekter”
Gjermund Johansen, St. Olavs Hospital, Trondheim

”Hvilke utredninger gjøres på disse pasientene”
Jørn Kjæve, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

”Cine røntgen øsofagus/ventrikkel med klipsmarkering av linea serata”
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Bård Røsok, Kirurgisk avdeling, Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF

”Var det riktig å operere pasienten?
Hvilke pasienter skal/skulle ikke opereres?”
Lars Lundell, Karolinska sjukhus, Huddinge, Sverige

”Når alt er gått galt, kan kirurgi fortsatt hjelpe pasienten?”
Lars Lundell/Karolinska sjukhus, Huddinge

I 1879 utviklet Dr Macx Nitze et ”cystoskop”
for å utvide synsfeltet ved inspeksjon av
urinveiene. Instrumentet som hadde en platina glødewire som lyskilde ble videreutviklet i samarbeid med instrumentmakeren
Joseph Leiter. Etter at Thomas Edisons patent
på glødelampen ble publisert i 1879, begynte
man å inkorporere denne lyskilden i cystoskopet. I 1887 presenterte både Nitze og
Leiter hver for seg et cystoskop med glødelampe som lyskilde. I 1891 publiserte Nitze
det første operasjonscystoskopet med slynge
slik at man kunne fjerne stilkede tumores. På
begynnelsen av 1900-tallet var cystoskopi
sammen med intravenøs pyelografi etablerte
metoder i urologisk diagnostikk (8).
Adolf Kussmaul bruke et rett skop utviklet av
Jean Desmormeaux til å diagnostisere en
tumor i øvre oesophagus for første gang. Ved
hjelp av en sverdsluker viste han at det var
mulig å føre et rett skop helt ned i ventrikkelen. Men på grunn av lysforholdene og
begrenset synsfelt fikk han liten oversikt.

Han beviste imidlertid at det var mulig å
introdusere et rett skop helt ned i ventrikkelen og han innledet et samarbeid med teknologen Joseph Leiter som konstruerte et
vinklet skop for oesophagus. Sammen med
den polske kirurgen Johannes von MiculiczRadecki (som for øvrig arbeidet sammen
med Theodor Billroth ved universitetssykehuset i Wien og var en av de første til å
adaptere Listers karbolsyremetode for sterilisering) utviklet Leiter i 1881 et 150 graders
vinklet skop som var lettere å føre ned og
som kunne brukes i diagnostikk. Det første
fleksible skopet ble forsøkt utviklet av Karl
Stoerk, men var ikke brukbart. En rekke forsøk ble gjort for å skopere ventrikkelen i
årene som fulgte. Dansken Thorkild Rovsing
utførte gastroskopi perkutant ved at han
førte et cystoskop gjennom bukveggen og
magesekkveggen og inn i magesekken.
Hovedkilde: Laurits
Lauridsen: Lanterna magica
in corpore humana (1998)
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ATC-nr.: B02B C
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.
ATC-nr.: A02B C02
Hver enterotablett inneh.: Pantoprazolnatriumsesquihydrat tilsv. pantoprazol 20 mg, resp. 40 mg, mannitol 21,3 mg, resp. 42,7 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 20 mg:
Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 40 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg: Hvert hetteglass inneh.: Pantoprazolnatrium 42,3 mg tilsv.
pantoprazol 40 mg, dinatriumedetatdihydrat, natriumhydroksid.
Indikasjoner: 20 mg: Behandling av mild reflukssykdom og tilhørende symptomer (f.eks. sure oppstøt og halsbrann).
Langtidsbehandling av refluksøsofagitt inkl. tilbakefallsprofylakse. Forebygging av gastroduodenalsår indusert av ikkeselektive ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), hos risikopasienter som trenger kontinuerlig NSAIDbehandling. 40 mg: Behandling av duodenalsår, ventrikkelsår og refluksøsofagitt. Zollinger-Ellisons syndrom og andre
tilstander med patologisk høy syresekresjon. Kun enterotabletter: Tillegg til antimikrobiell behandling når eradikering
av Helicobacter pylori hos voksne skal utføres ved ulcussykdom.
Dosering: Enterotablettene svelges hele med litt vann ca. 1 time før frokost. Tablettene må ikke knuses eller tygges.
Mild reflukssykdom og tilhørende symptomer (f.eks. sure oppstøt og halsbrann): Anbefalt dose 20 mg daglig, vanligvis i
4 uker. Ytterligere 4 ukers behandling dersom bedring ikke sees. Langtidsbehandling av refluksøsofagitt inkl. tilbakefallsprofylakse: En vedlikeholdsdose på 20 mg daglig anbefales, med økning til 40 mg daglig ved tilbakefall. Etter bedring av
tilbakefallet kan dosen reduseres til 20 mg. Behandlingen bør ikke pågå i mer enn 1 år uten nøye vurdering av fordel/risiko,
da sikkerhet ved bruk over flere år ikke er klarlagt. Refluksøsofagitt: 40 mg 1 gang daglig, vanligvis i 4 uker. I de tilfeller
der lesjonen ikke er tilhelet, anbefales ytterligere 4 ukers behandling. Forebygging av gastroduodenalsår indusert av
NSAIDs hos risikopasienter som trenger kontinuerlig NSAID-behandling: Anbefalt dose 20 mg daglig.
Duodenalsår: 40 mg 1 gang daglig, vanligvis i 2 uker. I de tilfeller der såret ikke er tilhelet, anbefales ytterligere 2 ukers
behandling. Ventrikkelsår: 40 mg 1 gang daglig, vanligvis i 4 uker. I de tilfeller der såret ikke er tilhelet, anbefales
ytterligere 4 ukers behandling. Trippelregimer ved eradikering av Helicobacter pylori ved ulcussykdom: Anbefalt
regime: Pantoprazol 40 mg + amoksicillin 1 g + metronidazol 500 mg, alle 2 ganger daglig i 1 uke. Ved tilbakefall eller
manglende effekt av anbefalt regime, bør resistensbestemmelse finne sted før annenhåndsbehandling institueres.
Annenhåndsbehandling: Pantoprazol 40 mg + amoksicillin 1 g + klaritromycin 500 mg, alle 2 ganger daglig i 1 uke eller
pantoprazol 40 mg + metronidazol 500 mg + klaritromycin 500 mg, alle 2 ganger daglig i 1 uke. Langtidsbehandling av
Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstander med patologisk høy syresekresjon: Behandlingen bør starte med en
døgndose på 80 mg. Deretter kan dosen justeres etter behov i.h.t. syresekresjonen. Ved doser >80 mg i døgnet deles
dosen og gis 2 ganger daglig. En midlertidig økning av dosen til >160 mg i døgnet er mulig, men bør ikke brukes lenger
enn nødvendig. Behandlingsvarighet bør tilpasses pasientens behov. Pulver til injeksjonsvæske: I de tilfeller der pasienten ikke kan behandles peroralt, anbefales 40 mg pr. dag gitt som i.v. injeksjon over en periode på 2-15 minutter. Dersom
rask kontroll av syresekresjonen er påkrevd, er en startdose på 2 × 80 mg i.v. tilstrekkelig til å senke syreproduksjonen
til <10 mekv/time innen en time. Så snart peroral behandling anses mulig, bør i.v. behandling seponeres, og peroral
behandling begynne. Kinetikkforandringer hos eldre pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon anses ikke å være
klinisk relevante, og dosejustering er derfor ikke nødvendig. Pantoprazol dialyseres i svært liten utstrekning.
Kontraindikasjoner: Overømfintlighet for innholdsstoffene. Ved moderat til alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon
skal kombinasjonsbehandling ved eradikering av Helicobacter pylori ikke gis, da det foreløpig ikke foreligger data på
sikkerhet og effekt for bruk til disse pasientene.
Forsiktighetsregler: Før behandlingsstart må cancer øsofagi eller cancer ventriculi utelukkes da behandling med pantoprazol kan maskere symptomer på cancer og dermed forsinke diagnosen. Ulcusdiagnosene skal første gang verifiseres
ved røntgen eller endoskopi. Refluksøsofagitt skal påvises endoskopisk og/eller ved biopsi. Klinisk erfaring med barn
mangler. Ved sterkt nedsatt leverfunksjon bør leverenzymer overvåkes jevnlig, spesielt ved langtidsbruk. Ved forhøyede
leverenzymverdier skal behandlingen med preparatet avbrytes. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon bør ikke ta
høyere doser enn 20 mg pantoprazol. Bruk av 20 mg for å forebygge gastroduodenalsår indusert av NSAIDs bør kun
gis til pasienter som trenger kontinuerlig NSAID-behandling, og som har økt risiko for utvikling av gastrointestinale
komplikasjoner. Den økte risikoen skal vurderes i.h.t. individuelle risikofaktorer, f.eks. høy alder (>65 år), tidligere tilfeller av gastro- eller duodenalsår eller gastrointestinal blødning i øvre del. I langtidsstudier på rotte er det etter behandling med pantoprazol i doser som tildels gir fullstendig hemning av saltsyresekresjonen, sett forekomst av ECL-celle
hyperplasi og ECL-celle karsinoider. Disse forandringene er satt i sammenheng med de økte gastrinnivåer som oppstår
sekundært til markant syresekresjonshemning. Disse funn antas ikke ha klinisk betydning ved korttidsbehandling. I.v.
administrering anbefales bare der peroral behandling ikke er egnet. Dosen på 40 mg/dag bør ikke overskrides hos eldre
pasienter og hos pasienter med nyresvikt. Ved Zollinger-Ellisons syndrom og andre tilstander med patologisk høy syresekresjon, kan pantoprazol redusere absorpsjonen av vitamin B12 (cyanokobalamin).
Interaksjoner: Pantoprazol synes å ha lavt potensiale for å påvirke farmakokinetikken til andre legemidler. Dersom
absorpsjonen av et legemiddel er pH-avhengig (f.eks. ketokonazol), kan absorpsjonen endres ved samtidig administrering.
Muligheten for interaksjoner med legemidler som metaboliseres via cytokrom P-450-systemet kan ikke utelukkes. Noen få
isolerte tilfeller av forandringer i INR er rapportert ved samtidig bruk av fenprokumon og warfarin. Pasienter som behandles med kumarin antikoagulanter skal kontrolleres med protrombin tid/INR etter start av behandling, ved avsluttet behandling eller ved ureglemessig bruk av pantoprazol.
Graviditet/Amming: Pantoprazol har i dyreforsøk vist en svak embryotoksisk effekt, samt en postnatal effekt ved eksponering gjennom laktasjonen. Pantoprazol bør derfor ikke benyttes under graviditet og amming.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Abdominalsmerte, diaré, forstoppelse og gassdannelse. Hodepine. Mindre hyppige:
Kvalme/brekninger. Svimmelhet, synsforstyrrelser (sløret syn). Allergiske reaksjoner som utslett og kløe. Sjeldne
(<1/1000): Munntørrhet. Artralgi. Leukopeni, trombocytopeni. Ødem, feber, depresjon og muskelverk. Anafylaktiske
reaksjoner inkl. anafylaktisk sjokk. Alvorlig hepatocellulær skade som kan føre til gulsott eller leversvikt. Økte leverenzymer (transaminaser, -GT) og forhøyede triglyserider. Interstitiell nefritt. Urticaria, angioødem, alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, Lyells syndrom, fotosensitivitet.
Overdosering/Forgiftning: Opplysninger om overdose hos menneske foreligger ikke. Intravenøs enkeltdose på 240
mg, over en periode på 2 minutter, tolereres godt. Behandling: Symptomatisk.
Egenskaper: Klassifisering: Pantoprazol er et substituert benzimidazol som doseavhengig hemmer sekresjon av saltsyre i
mavesekken gjennom sin spesifikke virkning på syrepumpen i parietalcellene. Pantoprazol er en kiral substans som foreligger som et racemat. Begge enantiomerene er ekvipotente in vitro. Virkningsmekanisme: Pantoprazol akkumuleres i parietalcellenes sure miljø. Her forandres det til en aktiv form, et syklisk sulfenamid, som spesifikt hemmer H+, K+-ATPasen
(syrepumpen). Pantoprazol hemmer basal så vel som stimulert syresekresjon. Behandling med pantoprazol gir økt pH i
ventrikkelen og dermed økt gastrinproduksjon. Gastrinøkningen er proporsjonal med syrereduksjonen og er reversibel.
Pantoprazol virker distalt til reseptornivået og kan påvirke saltsyresekresjonen uavhengig av type stimulus (acetylkolin,
histamin, gastrin). Effekten er langvarig og reversibel ved at nye enzymer dannes. Pantoprazol er stort sett inaktiv ved pH
>3, og full farmakologisk og terapeutisk effekt kan derfor kun oppnås i aktive syresekretoriske parietalceller. Absorpsjon:
Pantoprazol utviser lineær farmakokinetikk i doseområdet 10-80 mg. Enterotabletter: Raskt og fullstendig i tynntarmen.
Biotilgjengelighet er ca. 77% og hverken AUC eller Cmax påvirkes av samtidig fødeinntak. En forsinkelse av absorpsjonen kan derimot oppstå. Maks. plasmakonsentrasjon (1-1,5 g/ml og 2-3 g/ml) nås ca. 2½ time etter administrering av en
enkeltdose på hhv. 20 mg og 40 mg. Nivået er det samme ved gjentatt dosering. Pantoprazol er ustabilt i surt miljø og
administreres derfor i form av mavesaftresistente tabletter. Proteinbinding: Ca. 98%. Fordeling: Distribusjonsvolum: Ca.
0,15 liter/kg. Halveringstid: Ca. 1 time i plasma. Metabolisme: Fullstendig i lever via cytokrom P-450-systemet.
Utskillelse: Clearance er ca. 0,1 liter/time/kg. Ca. 80% av metabolittene utskilles i urin, resten i fæces.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppløsningen må brukes innen 12 timer etter tilberedning. Kjemisk og fysikalsk stabilitet er dokumentert for 12 timer ved 25°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet benyttes umiddelbart.
Brukeren er ansvarlig for lagringstid og lagringsforhold om preparatet ikke benyttes umiddelbart etter tilberedning.
Denne lagringen bør normalt ikke overstige 12 timer ved 25°C dersom tilberedningen ikke har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.
Andre opplysninger: Pulver til injeksjonsvæske oppløses i 10 ml natriumklorid injeksjonsvæske 9 mg/ml.
Oppløsningen kan administreres direkte eller blandes med 100 ml natriumklorid injeksjonsvæske 9 mg/ml eller glukose
infusjonsvæske 50 mg/ml. Somac skal ikke blandes med andre væsker enn de som er nevnt.
Rekvireringsregel: Langtidsbehandling skal være instituert ved sykehus eller av spesialist i gastroenterologi.
Pakninger og priser: Enterotabletter: 20 mg: Enpac: 14 stk. kr 102,20, 56 stk. kr 327,10. 40 mg: Endose: 100 stk. kr 971,, enpac: 14 stk. kr 161,80, 28 stk. kr 296,80, 56 stk. kr 558,90. Pulver til injeksjonsvæske: Hettegl.: 5 stk. kr 404,30.
T: 41b).
Refusjon: Behandlingen skal være instituert av spesialist i indremedisin, kirurgi, øre-nese-halssykdommer eller pediatri, eller på tilsv. spesialavdeling eller spesialpoliklinikk i sykehus. Ved senere forskrivning av annen lege skal vedkommende lege føre opp på resepten hvilken institusjon/spesialist som primært har forskrevet legemidlet. Diagnosen
refluksøsofagitt forutsettes verifisert ved øsofagoskopi.
Sist endret: 07.08.2006

T ENTEROTABLETTER 20 mg og 40 mg:

Referanser:
1) Gillessen et al, 40 mg Pantoprazole and 40 mg Esomeprazole Are Equivalent in the Healing of Esophageal Lesions
and Relief From Gastrophageal Reflux Disease-related Symptoms. J Clin Gastroenterol 2004: 38 (4) 332-340
2) Richter J.E. et al. Prevention of erosive oesophagitis relapse with pantoprazole. Aliment Pharmacol Ther 2004;
20: 567-575.
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Benresorpsjonshemmer.

ATC-nr.: M05B A08

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat
tilsv. zoledronsyre 0,8 mg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.
Indikasjoner: Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon,
bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter
med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av tumorindusert hyperkalsemi (TIH).
Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Voksne og eldre:
Anbefalt dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom som
involverer skjelettet, er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml
eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som en i.v. infusjon over minst 15 minutter hver 3.-4. uke. Pasienten
bør også få 500 mg oralt kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi
(albuminkorrigert serumkalsium f12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske
(fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som en enkel intravenøs
infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før og under administrering av zoledronsyre.
Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør preparatet kun brukes etter en nytte/risikoevaluering. Unødvendig med dosejustering ved serumkreatinin <400 Pmol/liter eller <4,5 mg/dl.
Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet:
Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCr) bør bestemmes når behandling initieres hos pasienter med
multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide tumorer. ClCr beregnes ut fra serumkreatinin ved
å bruke Cockcroft-Gault-formelen. Preparatet anbefales ikke til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon,
dvs. ClCr <30 ml/minutt. Følgende doser anbefales til pasienter med benmetastaser ved ClCr 30-60 ml/
minutt:
Kreatininclearance ved
Anbefalt dose1)
Volum konsentrat

Velkommen
til det 82.
Høstmøtet
Håper å se deg på Holmenkollen
23. – 27. oktober 2006.

behandlingsstart (ml/minutt)
>60
50-60
40-49
30-39

4 mg
3,5 mg
3,3 mg
3 mg

5 ml
4,4 ml
4,1 ml
3,8 ml

1) Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 mg × timer/liter (Cl = 75 ml/minutt). De lavere dosene som er anbefalt
Cr
for pasienter med nedsatt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som observert hos pasienter med kreatininclearance på
75 ml/minutt.

Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml
eller glukoseoppløsning 50 mg/ml. Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake
hvis nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når serumkreatinin igjen er innenfor en
økning på 10% av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt.
Preparatet bør ikke brukes til barn.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for zoledronsyre, andre bisfosfonater eller noen av hjelpestoffene.
Graviditet og amming.
Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert.
Etter behandlingsstart bør hyperkalsemirelaterte metabolske parametre, som serumnivåene av kalsium, fosfat
og magnesium, følges nøye. Hvis hypokalsemi, hypofosfatemi eller hypomagnesemi oppstår, kan det være
nødvendig med tilleggsbehandling i en kort periode. Pasienter med ubehandlet hyperkalsemi har som regel
en viss grad av nedsatt nyrefunksjon. Nøye oppfølging av nyrefunksjonen bør derfor vurderes. Hos pasienter
med TIH med tydelig forverring av nyrefunksjonen bør det vurderes nøye hvorvidt den potensielle fordelen
med behandling oppveier mulig risiko. For å avgjøre om pasienter med benmetastaser skal behandles for
å forebygge skjelettrelaterte hendelser, bør det tas i betraktning at behandlingseffekten inntrer etter 2-3
måneder. Behandling med bisfosfonater er forbundet med tilfeller av nedsatt nyrefunksjon. Faktorer som
kan øke risikoen for forverring av nyrefunksjonen inkluderer dehydrering, allerede nedsatt nyrefunksjon,
gjentatte behandlinger med Zometa og andre bisfosfonater, samt bruk av andre nefrotoksiske legemidler. Selv
om risikoen reduseres ved å administrere zoledronsyre over 15 minutter, kan forverring av nyrefunksjonen
fortsatt forekomme. Økning i serumkreatinin kan også forekomme hos noen pasienter ved kronisk
administrering av zoledronsyre med anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte hendelser, men mindre
hyppig. Lavere doser anbefales ved initiering av behandling hos pasienter med benmetastaser med mild til
moderat nedsatt nyrefunksjon. Pga. potensiell innvirkning av zoledronsyre på nyrefunksjonen, mangel på
kliniske sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (serumkreatinin
f400 Pmol/liter eller f4,5 mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin f265 Pmol/liter eller f3,0 mg/dl hos
pasienter med kreft og benmetastaser), og kun begrensede farmakokinetiske data hos pasienter med alvorlig
nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (kreatininclearance <30 ml/minutt), anbefales ikke bruk hos
denne pasientgruppen. Det er begrensede kliniske data hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Overhydrering bør unngås hos pasienter med risiko for hjertesvikt. Sikkerhet og effekt av zoledronsyre hos
barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes hos denne pasientgruppen. Tilfeller av osteonekrose
i kjeven er rapportert, hovedsakelig hos kreftpasienter, i behandlingsregimer som inkluderer bisfosfonater.
0DQJHDYGLVVHSDVLHQWHQHEOHVDPWLGLJEHKDQGOHWPHGNMHPRWHUDSLRJNRUWLNRVWHURLGHU'HÀHVWHWLOIHOOHQH
er rapportert i forbindelse med tannbehandling f.eks. tanntrekking. Mange av pasientene viste tegn til lokal
infeksjon, inkl. osteomyelitt. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig
munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig forebyggende tannbehandling vurderes før behandling
med bisfosfonater. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter under behandling med
bisfosfonater. Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under
behandling med bisfosfonater. Selv om årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås
da tilhelingen etter inngrepet kan forlenges. Hos pasienter der tannbehandling er nødvendig foreligger det
ingen data som antyder at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for osteonekrose i kjeven. Hver
pasient bør håndteres ut fra en individuell nytte/risiko-evaluering på grunnlag av den kliniske vurderingen til
behandlende lege. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsnedsettende
smerter i ben, ledd og/eller muskulatur hos pasienter som bruker bisfosfonater.
Interaksjoner: Forsiktighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene
kan ha additiv effekt som resulterer i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet
bør også utvises ved bruk sammen med andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple
myelomer kan risikoen for svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i kombinasjon
med talidomid.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Blod: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, anoreksi. Muskelskjelettsystemet: Bensmerte, myalgi, artralgi, generell smerte. Sentralnervesystemet: Hodepine. Syn:
.RQMXQNWLYLWW8URJHQLWDOH1HGVDWWQ\UHIXQNVMRQYULJH)HEHULQÀXHQVDOLJQHQGHV\QGURP LQNOWUHWWKHW
frysninger, sykdomsfølelse og rødme), hypofosfatemi, økt kreatinin og urinsyre i blod, hypokalsemi. Mindre
hyppige: Blod: Trombocytopeni, leukopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, abdominale smerter,
dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hud: Kløe, utslett (inkl. erytematøst og makuløst utslett), økt svetting.
Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Sentralnervesystemet: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi, hyperestesi, tremor.
Sirkulatoriske: Hypertensjon, hypotensjon. Syn: Tåkesyn. Urogenitale: Akutt nyresvikt, hematuri, proteinuri.
Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, hypersensitivitetsreaksjoner, asteni, perifert ødem,
reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning. Sjeldne (<1/1000):
Blod: Pancytopeni. Psykiske: Forvirring. Sirkulatoriske: Bradykardi. Syn: Uveitt, episkleritt. Øvrige:
Angioneurotisk ødem, hyperkalemi, hypernatremi. Det er rapportert mindre vanlige tilfeller av osteonekrose,
primært i kjeven (se Forsiktighetsregler). Mange av disse pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Kreftdiagnose, annen behandling (f.eks. kjemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider), andre
alvorlige sykdomstilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon, underliggende sykdom i munnhulen) er
veldokumenterte risikofaktorer for utvikling av osteonekrose i kjeven. I svært sjeldne tilfeller førte hypotensjon
til synkope eller sirkulatorisk kollaps, hovedsakelig hos pasienter med underliggende risikofaktorer.
Overdosering/Forgiftning: Pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye. Hvis klinisk
VLJQL¿NDQWK\SRNDOVHPLRSSVWnUNDQHQUHYHUVHULQJPXOLJHQVRSSQnVYHGLQIXVMRQDYNDOVLXPJOXNRQDW
Egenskaper: .ODVVL¿VHULQJ %LVIRVIRQDW PHG VSHVL¿NN YLUNQLQJ Sn EHQ ,QKLELWRU DY RVWHRNODVWLVN
benresorpsjon. Virkningsmekanisme: Ukjent. Proteinbinding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk
eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av en eliminasjonsfase med en
terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering av zoledronsyre i plasma etter multiple doser gitt
hver 28. dag. Utskillelse: Via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time uavhengig av dose.
Pakninger og priser: 5 ml 2920,90
ID-kode: 3230/0806
Sist endret: 21.06.2006 (SPC 01.06.2006)
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LDCHRHMDQSRU@LO9Hver medisinert svamp inneh. pr. cm2:Humant fibrinogen
5.5 mg, humant trombin 2,0 IE, equint kollagen, humant albumin, riboflavin (E
101), natriumklorid, natriumsitrat, L-argininhydroklorid.
Hmchj`rinmdq9
TachoSil er indisert som st¿ttebehandling ved kirurgiske inngrep for  bedre
hemostasen der standardteknikker ikke er tilstrekkelige. Effekt er bare vist
ved leverkirurgi.
Cnrdqhmf9 Kun til lokalt bruk. Skal bare brukes av
erfarne kirurger. Det er utilstrekkelig informasjon om bruk til barn. Antall
TachoSil som anvendes b¿r alltid v¾re i samsvar med det underliggende
kliniske behov, relatert til st¿rrelsen p srflaten og m vurderes individuelt
av den behandlende kirurg. I kliniske studier har valg av dosering vanligvis
variert mellom 1-3 svamper (9,5 cm x 4,8 cm), men bruk av opptil
7 er rapportert. For mindre srflater, f.eks. ved minimal invasiv kirurgi,
anbefales TachoSil av mindre st¿rrelse (4,8 cm x 4,8 cm eller 3,0 cm x 2,5
cm).
Jnmsq`hmchj`rinmdq9 Overf¿lsomhet overfor virkestoffene eller
overfor et eller flere av hjelpestoffene.
Enqrhjshfgdsrqdfkdq9 Kun til lokalt
bruk. Skal ikke brukes intravaskul¾rt. Data for anvendelse ved nevrokirurgi,
karkirurgi eller ved gastrointestinal anastomose foreligger ikke. Som for alle
legemidler inneholdende proteiner, kan allergiske hypersensitivitetsreaksjon
er oppst. Tegn p hypersensitivitetsreaksjoner er utslett, generell urticaria,
tetthetsf¿lelse i brystet, tungpustenhet, hypotensjon og anafylaksi. Dersom
disse symptomer/tegn oppstr, skal administrasjonen avbrytes umiddelbart.
Hvis sjokktilstand inntrer, skal gjeldende prosedyre for sjokkbehandling f¿lges.
Tiltak for  forebygge infeksjoner ved bruk av legemidler fremstilt fra humant
blod eller plasma omfatter seleksjon av blodgivere, screening av hver enkelt
tapping og plasmapooler for infeksjonsmark¿rer, og effektiv inaktivering/
fjerning av virus som en del av produksjonsprosessen. Til tross for dette
kan man ikke fullstendig utelukke muligheten for overf¿ring av smittsomme
agens. Dette gjelder ogs virus eller patogener som hittil er ukjent. Tiltakene
anses  v¾re effektive mot kappekledde virus som HIV, HBV og HCV, og
mot det ikke-kappekledde viruset HAV. Tiltakene har begrenset verdi mot
ikke-kappekledde virus som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19
kan v¾re alvorlig for gravide kvinner (fosterinfeksjon) og for personer
med immundefekt eller ¿kt erytropoiese (f. eks. hemolytisk anemi). Av
hensyn til pasientene anbefales det meget innstendig  journalf¿re navn og
batchnummer hver gang TachoSil benyttes, for  registrere forbindelsen
mellom pasient og den anvendte batch av legemiddelet.
Hmsdq`jrinmdq9
Unders¿kelse av interaksjon med andre legemidler foreligger ikke. Som for
tilsvarende preparater eller trombinoppl¿sninger, kan det aktuelle legemiddelet
denatureres ved kontakt med oppl¿sninger som inneholder alkohol, jod eller
tungmetaller (f. eks. antiseptiske l¿sninger). Denne type substanser skal
fjernes s godt som mulig f¿r bruk av TachoSil.
Fq`uhchsds.@llhmf9
Sikkerheten ved bruk av TachoSil under graviditet eller amming er ikke klarlagt
i kontrollerte kliniske studier. Eksperimentelle dyrestudier er utilstrekkelige
til  vurdere reproduksjonstoksiske effekter, og/eller effekter p, embryo/fosterutvikling, svangerskapsforl¿p, f¿dsel og/eller postnatal utvikling. Skal
ikke administreres til gravide og ammende kvinner, hvis ikke strengt n¿dvendig.
Ahuhqjmhmfdq9 Sirkulatoriske: Livstruende tromboemboliske komplikasjoner
kan forekomme dersom legemiddelet utilsiktet administreres intravaskul¾rt.
¯vrige: Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner kan oppst i sjeldne tilfeller
hos pasienter behandlet med fibrin. I enkelte tilfelle har disse reaksjoner
utviklet seg til alvorlig anafylaksi. Slike reaksjoner kan spesielt observeres
ved gjentatt bruk av legemiddelet eller dersom det administreres til pasienter
med kjent hypersensitivitet overfor noen av innholdsstoffene i legemiddelet.
Unders¿kelser: Antistoffer mot innholdsstoffer i fibrinpreparater til srlukking
kan forekomme i sjeldne tilfeller.
Nudqcnrdqhmf.Enqfhesmhmf9 Det er ingen
rapporterte tilfeller av overdosering.
Dfdmrj`odq9Inneholder fibrinogen og
trombin som et t¿rket belegg p overflaten av en kollagensvamp, den aktive
siden er farget gul. Ved kontakt med fysiologiske v¾sker, f.eks. blod, lymfe
eller fysiologisk saltvann, oppl¿ses innholdsstoffene i belegget og diffunderer
delvis inn i sroverflaten. Dette etterf¿lges av fibrinogen-trombinreaksjonen
som initierer det siste trinnet av den fysiologiske blodkoagulasjonsprosessen.
Fibrinogen blir omdannet til fibrinmonomerer som spontant polymeriserer til
et fibrinkoagel, og som p denne mten holder kollagensvampen fast til
sroverflaten. Fibrin blir deretter kryssbundet med endogen koagulasjonsfaktor
XIII, og danner derved et tett, mekanisk stabilt nettverk med gode limende
egenskaper som bidrar til  lukke sret. I 2 kliniske studier er hemostase vist hos
240 pasienter som gjennomgikk delvis leverreseksjon. Ytterligere en kontrollert
klinisk studie (n = 189), som unders¿kte srlukking ved lungekirurgi, viste ikke
bedre effekt enn standardbehandling, mlt ved luftlekkasje.
TachoSil er
beregnet kun til lokalt bruk. I dyrestudier er det vist progressiv bionedbrytning
av TachoSil. Fibrinkoagelet metaboliseres p samme mte som endogent fibrin
ved fibrinolyse og fagocytose. TachoSil degraderes ved resorpsjon til vev. Ca.
24 uker etter applikasjon er det kun sm rester tilbake, uten noen tegn til lokal
irritasjon.
@mcqdnookxrmhmfdq9 Leveres ferdig til bruk i sterile pakninger
og m behandles deretter. For instruksjoner vedr¿rende bruk og hndtering, se
pakningsvedlegg.
O`jmhmfdqnfoqhrdq9 9,5 cm x 4,8 cm: 1 stk. kr 3608,60.
4,8 cm x 4,8 cm: 2 stk. kr 3966,10. 3,0 cm x 2,5 cm: 1 stk. kr 713,20. 3,0
cm x 2,5 cm: 5 stk. kr 3429,80.
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Vet dine prostatakreftpasienter
hvordan det føles når skjelettet
begynner å svikte?
Sannsynligvis ikke!

2895/03.2006

ZOMETA er det eneste bisfosfonat som har indikasjon på behandling av skjelettkomplikasjoner
ved prostatakreft1
– Reduserer skjelettkomplikasjoner med 36% sammenlignet med placebo (p= 0.002)2
– Utsetter skjelettkomplikasjoner med 6 måneder sammenlignet med placebo (p= 0.009)2
– Reduserer smerte sammenlignet med placebo (p= 0.024)2

1. Produktinformasjon: www.felleskatalogen.no/www.legemiddelverket.no
2. Saad F. et al. Journal of The National Cancer Institute. 2004;96: 879-882.
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