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Tilbakeblikk og visjoner
Årets høstmøte er nå historie. Det ville derfor kanskje være naturlig å vende
blikket fremover og utelukkende fokusere på hva som skal skje med “Kirurgen” i
2007. Høstmøtet er imidlertid av så stor betydning for norsk kirurgi at vi likevel
har valgt å dvele litt ved noe av det som skjedde på Holmenkollen Park i oktober.
Høstmøtet – vår møteplass
I stedet for en egen temaseksjon har vi i dette nummer valgt å sette fokus på enkelte av arrangementene som fant sted i høstmøteuken gjennom egne referater. Kirurgen skal være en plass for
formidling av den forskning, utvikling og kvalitetssikring som finner sted på norske sykehus og vi
presenterer derfor prisvinnerne fra alle spesialforeninger sammen med hele eller deler av deres
respektive vinnerabstracts.

Høstmøtegeneralen
Vi har i lange tider vært vant med at Høstmøtet avholdes hvert år i uke 43. Det er vanskelig å si hvor
mange som har reflektert over hvordan høstmøtearrangementet kommer på plass, men det er på
høy tid å gi honnør til personen som får det hele til å skje.
Lars R. Vasli har i lang tid hatt ansvar for gjennomføringen av møtet og det er ikke lite som skal være
i orden når kirurger fra hele landet hver høst inviteres til “fagfest” i Oslo.
Lokaler skal stå klare, faglige program skal snekres sammen, spesialforeninger skal få mulighet til
å gjennomføre sine generalforsamlinger og seminarer, annonsører skal inviteres og stands
organiseres. Lars sin beskrivelse kan du lese om I dette nummeret.

Ortopedene flagger ut
Årets høstmøte var det foreløpig siste fellesmøtet med deltagelse fra både det ortopediske og det
bløtdelskirurgiske fagmiljø. Ortopedene vedtok å arrangere et eget høstmøte fra 2007, noe som er
omtalt i et eget innlegg i bladet. Ortopedene vil imidlertid fremdeles være en viktig spesialforening
under vår kirurgiske paraplyorganisasjon og er selvsagt velkomne til fortsatt å formidle både faglige
og organisatoriske nyheter gjennom ”Kirurgen” .

Bruk Kirurgen – vårt talerør
Utviklingen i faget vårt skjer raskt. Norske kirurger er ikke kjent for å være redde for å gi uttrykk for
sine meninger. Vi ser til stadighet uttalelser til mediene om synspunkter på pasientbehandling,
sentralisering og funksjonsfordeling. Likedan vet vi at norske kirurger presenterer sine resultater i
tunge internasjonale tidsskrifter. ”Kirurgen” skal være et sted hvor man skal kunne holde seg
oppdatert om meningsutvekslinger og aktiviteter av interesse for kolleger. Vi gir i denne omgang
ros til barnekirurgene. Selv om foreningen er liten, har den nå i to numre på rad presentert
internasjonale publikasjoner og presentert i relasjon til gjeldende norsk praksis og derved bidratt
på en forbilledlig måte i den faglige debatt.
Vi håper andre norske kirurger også vil se bladet som den naturlige kanal til å presentere nyheter fra
sine respektive fagområder og til å diskutere faglige så vel som foreningsmessige synspunkter i.

NTLF – hører med
Som det ble gitt uttrykk for i vår siste utgave har minimalt invasiv kirurgi ikke bare kommet for å bli
men vil nok på sikt også overta en større og større del av den tradisjonelt åpne kirurgien. Vi ønsker å
fortsette med å rette oppmerksomheten mot utviklingen innen denne delen av faget og har derfor
også i dette nummer en seksjon fra Norsk Thoraco-Laparoskopi Forum.
Med dette nummeret er første årgang med undertegnede som redaktør komplett. Det var på
forhånd bestemt at bladet skulle ha tre utgivelser i 2006, hvilket er gjennomført etter planen.
Vi planlegger en forsiktig økning i antall utgivelser til 4 numre i 2007 og håper på aktiv medvirkning
fra våre oppegående lesere. Til da ønskes alle en god jul og et godt nytt år. c

Bård Røsok
bard.ingvald.rosok@rikshospitalet.no
mufbr@online.no
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Julen nærmer seg og nok et år har
gått. Det er tid for å stille seg
spørsmålet om vi har oppnådd det
vi ønsket 2006. Selvsagt må hver
og en se på sin personlige
måloppnåelse, men det er også
interessant å se hvordan det er
med vår arbeidsplass og ikke minst
med vår forening.
Bli medlem – bidra til
et sterkt NKF
NKF har 2006 hatt et spennende år med
nytt styre og første året som en reell
paraplyorganisasjon for de kirurgiske fag.
Hovedsaken for foreningen har vært tilknytningen til Legeforeningen som fagmedisinsk forening. Dette innebærer at vi er
sterkere knyttet mot Legeforeningen enn
før og kan dra nytte av å de ressurser som
dette vil gi. Allikevel blir det viktig i året som
kommer å få samarbeidet på plass slik at vi
både er en del av Legeforeningen samtidig
som vi bevarer identitet og selvråderett. Et
antall prosesser er startet for å øke “fagligheten” i Legeforeningen. Disse prosessene
vil vi være med i, og forhåpentligvis vil våre
medlemmer få en styrket forening og
organisasjon i ryggen. For et sterkt NKF
er det svært viktig at alle utdanningskandidater melder seg inn i foreningen.
Dette vil være avgjørende for hvilke
ressurser NKF får i fordelingen av den
økonomiske kaken som skal deles. Jeg ber
derfor at alle avdelingsoverleger formidler
budskapet til avdelingens assistentleger.
Tilmeldingsblankett finnes i dette nummer
av Kirurgen og på vår hjemmeside.

Bare samlet kan
vi realisere mål
Med alle de utfordringene vi står overfor
som leger og i helsevesenet generelt, mener
jeg det er helt avgjørende at vi finner fellesnevnere som leger og står sammen, uansett
spesialitet. Splittes vi får vi som vi fortjener.
Et viktig punkt for NKF og Legeforeningen
er at legene i økende omfatning inntar
formelle lederposisjoner. Man forventer av
en overlege at de tar lederansvar, - kanskje
er dette til og med den viktigste uformelle
lederrollen i sykehusene i dag. Det er viktig
at overlegene tar denne rollen på alvor og at
de som brenner for fag og virksomhet også
inntar de formelle posisjonene. Legene
beskyldes ofte for ikke å ha helhetssyn
og ikke kan ledelse. Jeg er derimot
overbevist om at det kun er leger som har

forutsetninger for ha
helhetssyn fordi de har
den basale kunnskapen
som virksomheten
bygger på, nemlig faget.
Det er trist å se at vi har
et Helsevesen med en
ledelse som ikke ser at vi
har med en kunnskapsbedrift å gjøre, der
beslutningene i størst
mulig grad må tas på
grasrota og styring
må skje gjennom måloppnåelse og ikke
detaljstyring. I dag er
det fortsatt en ”topdown” styring, med alle
de komplikasjoner det
har i form av at entusiasmen forsvinner og
medarbeiderne melder
seg ut. Håper derfor at
vi det neste året kan få
snudd denne trenden
ved at vi finner tilbake
til kjernevirksomheten
og organsiserer rundt
den. I dette ligger også å få en reell diskusjon om vi trenger alle de lederskikt som vi i
dag har, hvor beslutningene i stor grad skjer
i fora der de involverte har fjernet seg fra
kjernevirksomheten. Vil regjeringen få mer
ut av skattekronene, må lederne få lov til å
være ledere med reelle fullmakter og ressurser som står i forhold til oppgaven. Alle de
administrative krampetrekningene som nå
gjøres for å få umulige budsjetter til å gå i
hop, kan kun stoppes om legene klarer å stå
sammen og komme med alternativer som
politikerne kjøper. Det er aldri til å komme
fra, at det ligger makt i de formelle posisjonene og det er i vanskelige situasjoner
makta som rår, uansett logikk.Vi får stå på
og være optimister!

mye at de tradisjonelle spesialitetene kanskje bør revurderes og ikke minst må
nytenkning til for å sikre at vi også har vaktkompetanse på norske sykehus i framtiden.
Ny teknologi gir også en rekke nye muligheter, men vil vi satse investeringsmidler for å
gi det norske folk de beste tilbudene???
Dette blir et politisk spørsmål, men vi som
kirurger kan være troverdige pådrivere ved
at vi dokumenterer hva som er de forskjellige alternativene både økonomisk, faglig og
samfunnsmessig. c

Ha en riktig god jul og et nytt
utfordrende år!

Et vellykket Høstmøte!
Årets høstmøte ble igjen en stor suksess,
med stor deltakelse og mange spennende
symposier og foredrag. Møtet viser at det
skjer mye i de norske fagmiljøene til tross
for travle dager og vanskelige rammer. Det
bevilges mer midler enn før til forskning,
som er svært positivt. Håpet er at det ytterligere satses på klinisk forskning med
økende antall D-stillinger og stipendiater for
å utvikle og kvalitetssikre den virksomheten
som pågår lokalt. Høstmøtet viste også at vi
trenger et økende tverrfaglig samarbeid
omkring traumebehandling og at vi har
utfordringer i den framtidige utdanningen
av spesialister. Faget har forandret seg så

Tom Glomsaker
tom@glomsaker.no
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Høstmøtet

TEMA HØSTMØTET

Nok et kirugisk høstmøte er historie. Vi har i den anledning latt høstmøtet 2006 få temaplassen i
denne utgaven av kirurgen. Vi ønsker med dette å få frem bredden i møtets aktiviteter og presenterer
både prisvinnere, seminarreferater og mer politiske betraktninger.
Møtet er som de fleste vet ikke ETT møte men en arena der en rekke møter finner sted, både faglige
og formelle men ikke minst viktig gir høstmøteuken kolleger en anledning til mer uformelle møter.
Å treffe gamle venner og kjente med like stor interesse for faget som en selv i korridorene, hos
annonsørene og rundt lunchbordet er svært inspirerende og gir en unik og uformell møteplass av
svært stor betydning for norsk kirurgi.
Mye av æren for dette har Lars Vasli som vi får anledningen til å stifte nærmere bekjentskap med
gjennom denne utgavens portrettintervju.
Arenaen er imidlertid i ferd med å skrumpe inn. Ortopedene forlater høstmøtet fra neste år med
begrunnelsen om at en ønsker et mer komprimert møte og har behov for større plass. Ortopedene
møtes til samme tid neste år men med SAS-hotellet i Oslo som arena. Hvorvidt ortopeder og
bløtdelskirurger noen gang finner sammen igjen i høstmøte-regi vil bare tiden vise. Uansett håper vi
norske kirurger fortsetter meningsutvekslingen som høstmøtet til nå har gitt oss muligheten til.
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Teknologien forandrer
kirurgien og utfordrer
hele helsevesenet
24. oktober 2006 gjennomførte
Norsk thoraxkirurgisk forening i
samarbeid med Norsk kirurgisk
forening, et seminar om “Kirurgien
i endring – hvilke konsekvenser får
dette”. Bakgrunnen for seminaret

TEMA HØSTMØTET

var endringen i kirurgiske inngrep
de siste 20 – 30 årene der bildeveiledede og minimal invasive
metoder har blitt mer og mer
vanlig.
Professor Erik Fosse,
Intervensjonssenteret/Rikshospitalet
– Radiumhospitalet HF

Disse metodene gjør oss teknologiavhengige og krever støtte fra teknologer.
Utviklingen av moderne radiologisk
utstyr har også ført til at en rekke
inngrep i dag ikke lenger er kirurgenes
domene, men utføres av radiologer og
kardiologer.
Ny opplæring og
sentralisering
Erik Fosse ga en gjennomgang av de
teknologiske endringer helsevesenet
har vært gjennom og hvilke utfordringer
dette får for økonomi, organisering og
opplæring. Minimal invasive teknikker
krever særegen opplæring og også
kanskje egne evner hos utøveren.

Samtidig er det lettere å trene på simulatorer enn ved konvensjonelle inngrep.
Siden minimal invasiv behandling
krever spesiell opplæring og dyrt utstyr
vil dette føre til en sentralisering av
inngrepene. Den gamle modellen med
en generell kirurgisk avdeling med et
bredt repertoar mens med et lite
volum av hver prosedyre, vil etter hvert
oppfattes som en trussel mot likhetsprinsippet i helsevesenet og blir erstattet
av avdelinger som spesialiserer seg på
enkelte inngrep og har et høyt volum av
hver type inngrep.
Skille mellom spesialistog primærhelsetjeneste
Siden høyteknologisk utstyr ble
viktigere enn tidligere, blir også investeringene viktigere for sykehusenes
økonomi og det blir et økende krav om
utnyttelse av utstyret. Dette fører igjen
til sentralisering og det fører til at sykehusene blir mer diagnosefokusert enn
tidligere. Spesialisthelsetjensten blir
mer opptatt av behandling og tar et
mindre ansvar for omsorg. Ansvaret for
etterbehandling og omsorg flyttes
således fra spesialisthelsetjenesten til
primærhelsetjenesten og kommunikasjonen mellom spesialist og primærhelsetjeneste blir viktigere enn noen
gang tidligere. Antagelig er det et tidsspørsmål hvor lenge man kan leve med
forskjellig eierskap til spesialist- og
primær-helsetjeneste. Gradvis endres

kulturen i sykehusene fra en hovedsakelig håndverkerkultur til en mer
industriell kultur.
Større likhet i
behandlingsform
Avdelingsoverlege Bjørn Busund
ved gynekologisk avdeling/Ullevål
Universitetssykehus dokumenterte
innføring av laparoskopisk metode i
gynekologien og påpekte at den
laparoskopiske kirurgien var startet
innenfor det gynekologiske fag. Det er
i dag veldig ulik bruk av laparoskopiske
teknikker innen det gynekologiske
miljøet. Ved noen sykehus gjøres de
fleste større inngrep laparoskopisk, ved
andre gjøres nesten ingen inngrep
laparoskopisk. Dette er en trussel for
likhetsprinsippet i norsk medisin.
Overlege Bjørn Brennhovd ved
urologisk seksjon, kirurgisk klinikk/Rikshospitalet – Radiumhospitalet
viste omtrent den samme utviklingen
for de urologiske fagene. I urologien er
det nå aktuelt å benytte DaVinci robot
til total prostatectomi. Brennhovd
påpekte at anskaffelse av DaVinci
robot er en betydelig investering og
han viste til at det planlegges innkjøp
av ytterligere to roboter til bruk ved
prostatectomi i umiddelbar nærhet av
hans sykehus. Han dokumenterte
imidlertid at når man har gjennomført
de organisatoriske grepene som trengs

“Moderne opplæring i
laparoskopisk kirurgi”
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"Trond Buanes fra Ullevål snakket
om trusselen mot likeverdig
behandling i dagens helsevesen".

for å drifte roboten skikkelig vil bruk av
robot føre til kortere operasjonstid og
sikker kirurgi. Det er imidlertid behov
for diskusjon og samhandling når man
bestemmer hvor robotene skal stå slik at
de som utfører robotiserte operasjoner
får det nødvendige volum for en
forsvarlig økonomi og kvalitet.

Professor Trond Buanes ved Ullevål
Universitetssykehus påpekte effekten
av avansert behandling til alvorlig syke
pasienter og understreket trusselen
mot likhetsprinsippet når behandlingsmetoder spres i for stor grad. Samtidig
påviste han dilemma ved at befolkningen bor spredt og det er viktig å ha
en rimelig nærhet til tjenestene.

Ekspedisjonssjef Vidar Omar Steine i
Helsedepartementet oppsummerte
diskusjonen. I departementet mener
man problemstillingene som ble tatt
på dette møtet er svært sentrale for
norsk helsepolitikk i årene som
kommer. Samarbeid mellom
førstelinje- og andrelinje-tjenesten i
Norge er en stor utfordring når
teknologiutviklingen går raskt og
liggetiden på sykehusene går ned.
Det er en betydelig utfordring i å styrke
primærhelsetjenesten og å styrke

kommunikasjonen mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Her
trengs både politiske og teknologiske
virkemidler som for eksempel Helsenett.
Departementet er klar over utfordringene for likhetsprinsippet når medisinen
er i så rask utvikling som den er i dag.
Det skal nedsettes et utvalg for å se på
sykehusenes funksjoner over hele
landet i årene fremover. Steine understreket også behovet for dokumentasjon av nye teknikker og en kontrollert innføring av ny teknologi basert på
kunnskap og dokumentasjon.
Etter møtet var det en diskusjon om
disse temaene og fra departementet
ble det antydet at man ville fortsette
debatten og eventuelt involvere en del
av foredragsholderne videre i diskusjonsarbeidet og utredningsarbeidet omkring
videre organisering i helsetjenesten. c

TEMA HØSTMØTET

Professor Jan Abel Olsen ved
Universitetet i Tromsø og Universitetet
i Oslo kommenterte den teknologiske
utviklingen fra et økonomisk ståsted.
Siden investeringer og volum blir viktigere, er det også viktig å dokumentere
effekten av nye metoder og ny teknologi
i form av kvalitetsjustert leveår eller
med andre metoder. Han påpekte at det
er sammenheng mellom kvalitet og
god økonomi. Det er derfor viktig at
det i større grad legges vekt på økonomiske vurderinger og kvalitet av
kirurgien før det treffes vedtak om dyre
investeringer og etablering av nye
høyteknologiske metoder ved det
enkelte helseforetak.

Helsefaglig direktør i Helse Øst, Kristin
Lossius påviste hvordan man i Helse
Øst hadde endret organisering
omkring arbeidsprosesser og også der
fokuserer på funksjonene og funksjonsfordeling innen de forskjellige
helseforetakene i regionen. Hun understreket også utviklingen fra en hovedsakelig håndverkerkultur og at sykehusene i større og større grad blir
tvunget til å tenke industrielt på
grunn av den teknologiske og den
økonomiske virkeligheten.

"Moderne kirurgisk behandling
stiller krav til teknologi og
tverrfaglig kompetanse"

Administrerende direktør i Helse Sør,
Bjørn Erikstein tok utgangspunkt i
teknologistyringen i Helse Sør. Helse
Sør har hatt en program for sentralisering av høyspesialisert behandling til
enkelte sykehus og det går i retning av
en grad av funksjonsfordeling mellom
de ulike helseforetakene i Helse Sør.
Det er en utfordring i helseforetakene
at pasientene får et tilbud som er på
et europeisk nivå når de kommer i
kontakt med helsetjenesten.
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Dør pasienter i
norske sykehus
på grunn av manglende
traumekompetanse?
Overskriften avspeiler tittelen på
traumesymposiet som innledet
årets Høstmøteuke. Bakgrunnen
for valg av tema er en kommende
innstilling om et nasjonalt
traumesystem i Norge.

TEMA HØSTMØTET

Av Tina Gaarder og Pål Aksel Næss,
Ullevål Universitetssykehus

Våren 2005 ble det på oppdrag fra
fagdirektørene i de RHF’en og
Helsedepartementet satt sammen en
arbeidsgruppe med formålet å se på
organiseringen i dag og foreslå tiltak
som kan styrke behandlingen av hardt
skadde pasienter. Innstillingen er på
det nærmeste klar til å overleveres
oppdragsgiver. Seminarprogrammet
var ment å skulle belyse forskjellige
aspekter både ved dagens situasjon og
forslaget til nasjonalt traumesystem.
Nesten 1/3 skaderelaterte dødsfall
kan unngås
De fleste foredragsholderne var
medlemmer av komiteen som skal
komme med innstillingen.
Bakgrunnen for det noe provoserende
spørsmålet som stilles i tittelen til
symposiet ble beskrevet av Tina
Gaarder i introduksjonen.
Traumepasienten er i gjennomsnitt en
35 år gammel, tidligere frisk person, der
dødelig utgang etter skade gir mange
tapte leveår. Internasjonal litteratur
viser at så mye som 20-30% av skaderelaterte dødsfall kunne ha vært unngått
ved optimal behandling i den akutte
fasen etter skaden. Tallene stammer fra
områder der skadebehandlingen ikke er
systematisert. Motsatt viser litteraturen at innføring av traumesystem
reduserer mortalitet og morbiditet.
Forebygging av skader er effektivt og
nødvendig. Imidlertid vil skader fortsatt
forekomme, og kritisk skadde pasienter
trenger rask og riktig behandling.

Krav til teamarbeid
Norge er et spredt befolket land med
til dels lange transportavstander. Dette
medfører at alle sykehus med akuttfunksjon vil måtte behandle potensielt
alvorlig skadde, om enn sjelden. De
fleste som dør i løpet av de første 48
timer etter å ha ankommet sykehus i
live, dør av utblødning.
Skadebehandling skiller seg vesentlig
fra annen elektiv og akutt virksomhet.
Energien respekterer ikke grensene
mellom spesialitetene når den treffer.
En tverrfaglig tilnærming er derfor helt
nødvendig. Pasienten må behandles av
et samkjørt team, med en klar ledelse.
Traumeteamleder ved de fleste sykehus
i Norge er kirurg, og trening i nødkirurgiske prosedyrer er nødvendig for
å håndtere kritiske blødninger. De
fleste norske sykehus har i dag definert
en grunnleggende organisering for
håndtering av traumepasienter. Til nå
har det ikke vært definert krav til
organisering av traumemottak og
initial behandling i de om lag 50
sykehus som har akuttfunksjon.
Status i dag og
veien videre
Foredragsholderne belyste først dagens
situasjon og så veien videre fra
forskjellige ståsteder.
Kari Schrøder Hansen beskrev
bakgrunnen for at det er behov for et
traumesystem og
relaterte dette til
erfaringer fra blant
annet Storbritannia
og USA. Hans Morten
Lossius beskrev
infrastruk-turen til luftambulansetjenesten i
Norge. Dekningen av
landet er god, men
Øyvind Graadal og
Olav Røise diskuterer
traumebehandling

med begrensninger på grunn av
værforhold. Torben Wisborg beskrev
situasjonen i Hammerfest, et lite
sykehus med få traumepasienter, men
til gjengjeld svært lang transport til
nærmeste regionsykehus, som er UNN.
Dette medfører at sykehuset til en hver
tid må være forberedt på å behandle
skade-pasienter.
Hamar og Elverum har gjennomført
en ekstensiv funksjonsfordeling i det
ortopedi er lagt til Elverum og all
bløtdels-kirurgi til Hamar. Dette medfører
usikkerhet for ambulanse-personell om
hvor pasienten skal kjøres fra skadested. Resultatet er ikke sjelden at
pasienten kjøres direkte til UUS. Øyvind
Graadal beskrev situasjonen som svært
uheldig for traumepasienten. Imidlertid
påpekte han at subspesialisering og
derav funksjonsfordeling eller samling
til større enheter sannsynligvis er
kommet for å bli, og at framtidig
Traumebehandling må ta hensyn til
dette.
Brita Solheim er gastrokirurg og beskrev
hvordan det var å komme tilbake med
entusiasme til et “sentralsykehus” etter
å ha vært teamleder ved UUS. Som
ansvarlig for traumebehandlingen er en
av utfordringene å bevare entusiasmen,
og vedlikeholde den hos de andre i
traumeteamet, med relativt få potensielt alvorlig skadde.
Per Einar Uggen beskrev situasjonen og
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utfordringene ved traumebehandlingen
ved et av regionsykehusene.

Enighet om faglig
opprustning
Behovet for en enhetlig traumebehandling fra den prehospitale
akuttbehandling starter til

rehabiliteringsbehandlingen er
avsluttet, er åpenbar.
Kriterier for hvilke pasienter som skal
transporteres direkte til regionalt
skadesenter må utarbeides under
hensyntagen til resurstilgjengelighet
lokalt og transportid. Videre må
formelle krav til bemanning og
kompetanse i de sykehus som skal
motta traumepasienter fylles.
Innstillingen foreslår to ulike nivåer av
traumebehandlende sykehus der noen
sykehus skal kunne ta i mot pasienter
for initial stabilisering før videre transport, mens de regionale skadesentra
må kunne gi en komplett skadebehandling.
Om lag 150 fremmøtte deltok ivrig i
debatten etter foredragene. Det ble
understreket at en ufravikelig faglig
standard til behandlingen må
defineres. Dette vil innebære en
betydelig faglig opprustning ved de
fleste sykehus som skal motta traumepasienter i fremtiden. Den endelige
innstillingen om et nasjonalt traumesystem imøteses derfor med stor
interesse. c

TEMA

Traumaregister og
nasjonale normer
for behandling
Det er vedtatt å opprette et nasjonalt
traumeregister. Olav Røise beskrev
viktigheten av at alle sykehus må bidra
med gode data til registeret. Utdanning
i skadegradering og registrering av data
er innført i Norge i 2006, og vil sikre
valide data til registeret.
Hans Morten Lossius satte videre fokus
på prehospitaltjenesten. Det foreligger
i dag ingen fastlagte rutiner for hvor
hardt skadde pasienter skal transporteres etter primærvurdering på skadestedet. Det er en skjønnsmessig vurdering den enkelte prehospitalmedisiner
må gjøre i hvert enkelt tilfelle. Den
bedrede prehospitale behandling og
evakuering gjør at flere alvorlig skadde
pasienter kommer i live til sykehus.
Olav Røise reiste spørsmål om det skal
opprettes landsfunksjon for enkelte
kompliserte og sjeldne skadetyper.
Beslutninger om dette vil bli tatt i de
respektive spesialitetsforeninger.

Rehabiliteringsfasen er svært vesentlig
for at den alvorlig skadde skal gjenoppnå
best mulig funksjon, og planlegging av
rehabilitering bør starte tidlig.
Johan Pillgram-Larsen beskrev de
foreslåtte 2 nivåer når det gjelder
akuttsykehusenes rolle i traumatologien. Regionsykehusene skal være
hovedreferansesentra, og alle andre
sykehus med akuttfunksjon sender
pasienter dit ved behov. Det stilles
klare krav til kompetanse til alle sykehus som skal kunne ta imot og
behandle alvorlig skadde. Kravene
baseres på individuell grunntrening for
alle i teamet (ATLS, TNCC,..), teamtrening (BEST ved de fleste sykehus) og
kurs i kirurgiske nødprosedyrer (krigskirurgikurs, BEST kurs i livreddende
kirurgi, og DSTC). Kari Schrøder Hansen
og Tina Gaarder beskrev innholdet i og
erfaringene med de forskjellige kurstypene.

Annonse Tyco
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Høstmøtearrangøren

Lars Vasli
“Å avholde faglig massemønstring, uten krav til påmelding
og gratis for alle, er ikke alle bransjer forunt”

TEMA HØSTMØTET

Nok et Høstmøte er gjennomført i god stil. Høstmøtet
har etter hvert blitt den viktigste møteplassen for norske
kirurger. Noen harde facts fra årets arrangement: 150 timer
faglig program, hvorav 384 frie foredrag, 24 symposier og 20
generalforsamlinger. Her serveres 1800 lunsjer, 4000 kopper
kaffe med og uten kake, man har 675 overnattinger og 85
utstillere er på plass med 600 m2 utstilling. Alle forstår at
dette er et stort og komplisert puslespill. Dette har i stor grad
ligget på en person, Lars Vasli – eller for å være mer rettferdig
- hele familien Vasli.
av Rragnar Madsen

Vi treffer Mr. Høstmøte personlig på
Lovisenberg Diakonale Sykehus, der
han til daglig jobber som klinikksjef på
Kirurgisk klinikk. Det 82. Høstmøtet er
nå historie. Det første Høstmøtet ble
avholdt i 1924, da under navnet
“Vitenskapelige Forhandlinger”. Dette
er i dag tittelen på “Høstmøteboka”
som har blitt utgitt siden 1971.
Den inneholder program og alle
abstrakts, og er i dag en solid bok på
500 sider. Lars har alle “Vitenskapelige
Forhandlinger” samlet i bokhylla
hjemme.

alle fire barna har deltatt med liv og
lyst, i forberedelser og gjennomføring.
Gulroten den gangen var å få overnatte
en natt på “luksushotell” Holmenkollen Park. Egentlig kan jeg bli
beskyldt for å drive barnearbeid. De
yngste startet opp som 6-åringer, med
å klistre etiketter og pakke de 3-4 tusen
brevene som må sendes ut hvert år,
sier Lars.
Og de som kjenner familien Vasli vet
hva han snakker om. I september
endrer livet seg i det Vasliske hjem.
Sykler, gressklipper og biler må ut av
garasjene. Det må ryddes plass for
pallevis med “Vitenskapelige
Forhandlinger”, Høstmøteprogrammer,
Bladet “Kirurgen” etc. Pakkelinjer
legges opp. Hele familien deltar i
pakke- og transporttjenesten. Her
kan ingen slentre unna!

- Mitt første møte med Høstmøtet var
som foredragsholder, med to foredrag, i
1983. Siden var jeg fast foredragsholder
og møtedeltaker på Høstmøtet, fram
til 1989. Dette året ble jeg valgt inn i
styret i NKF, som kasserer. Min første
oppgave var å rydde i regnskapetsom
viste mye utestående fra flere år
tilbake. Styret besluttet derfor å ta et
større ansvar for det arrangementstekniske og jeg fikk jobben som
Høstmøte-arrangør. Dette har jeg siden
blitt hengende med. I 1992 hadde vi
vokst ut av møtelokalene på Ullevål
sykehus, sier Lars. Møtet ble flyttet til
Holmenkollen Park Hotell, der har
Høstmøtet vært siden.

- Hva synes barna om dette?
- Det vet jeg ikke helt. Vi er stadig gode
venner. Faktisk tror jeg de har likt det,
de har i alle fall gått opp i jobben. For
en del år siden fikk jeg streng irettesettelse fra de minste, for at jeg ikke
hadde bestilt selvklebende konvolutter.
Det forsinket arbeidet deres. Jeg måtte
bare levere inn og få nye.

Barnearbeid?
- Hvordan har du holdt ut med dette
arrangementet i 16 år?
- Uten familien min hadde dette ikke
vært mulig. Både min kone Kjersti og

Starter i juni
- Men arbeidet starter lenge før
oktober?
- Ja, det er rett før fellesferien at det
hele starter opp. Da går invitasjonen ut

til alle kirurger med oppfordring til å
sende inn abstrakts. Så går det slag i
slag. Utstillere skal inviteres, avtaler
inngås, abstrakts mottas og kvitteres
etter kontroll. Det vitenskapelige
programmet skal settes sammen før
“Vitenskapelige forhandlinger” skal
leveres til trykking.
Det er mye arbeid knyttet til
abstraktene. Ny teknologi har gjort
det mulig å få en enhetlig lay-out på
“Vitenskapelige Forhandlinger”.
Tidligere måtte vi jo bare kopiere det vi
fikk tilsendt, nå kan vi klippe og lime.
Jeg tror nok ikke endringen har
forenklet mitt arbeid, men
forhåpentligvis er boka blitt litt bedre.
Nå kommer tiden for pakking,
utsendelser og planleggingsmøter med
hotellet. Disponering av rom må
avtales og kjøreplaner må legges.
Samtidig strømmer alle hotellbestillingene inn. Dette fortsetter fram til
godt inn i Høstmøteuken. Etter en
hektisk arbeidsuke på Holmenkollen
Park Hotell i uke 43, for hele familien,
kommer oppryddingen. Dette innebærer fakturering, purring og regnskapsføring. Det nærmer seg jul før vi
er ferdig med dette arbeidet.
- Å samle inn ca. 400 abstrakts er ikke
bare enkelt. Leverer man punktlig?
- Det er litt morsomt med alle
unnskyldningene for ikke å levere til
rett tid.
Noen mailer meg og sier mailen er
nede, at dataen er nede, at program-

12

varen svikter. I vår teknologiske verden
har det blitt lett å finne gode unnskyldninger.
Abstrakts med
mykporno
- Noen morsomme episoder gjennom
alle disse årene?
- Det har vært mye moro og mange
utfordringer knyttet til den tekniske
delen av fremføringen av foredragene.
Tidligere hadde vi problemer med
slides som ble vist speilvendt, opp ned
eller ble levert usortert. Nå kan det
forekomme at forfatter oppgir feil
nummer på presentasjonen til sekretariatet, slik at presentasjonen havner i
feil møterom. Vi hadde forøvrig en
presentasjon som var beregnet for
plastikkirurgene som havnet hos
nevrokirurgene. Her hadde det lurt seg
inn noen halvpornografiske bilder som
vel ikke passet for nevrokirurgene.
- På meg virker det som du faktisk
trives med dette?
- Ja, det er riktig. Etter at jeg gikk ut av
klinisk praksis i 1993, har dette vært en
fin mulighet til å holde kontakten med
det kirurgiske miljøet. Det er viktig for
meg å ha tilhørighet til det kirurgiske
kollegium. At jeg gikk over i mer
administrative jobber, skyldes min

interesse for sykehusdrift. Det å få
medarbeidere til å trives og samtidig
forsøke å utnytte ressursene optimalt,
er en viktig drivkraft i arbeidet mitt.
Dessuten er jeg vel en av få leger som
kan kose med regneark, regnskap og
budsjetter.
- Men andre har også bidratt
- Vi har hatt god hjelp av studenter
som har hjulpet til med å vise alle
presentasjonene og andre praktiske
oppgaver under Høstmøtet. En av
prisvinnerne på årets Høstmøte,
overlege Christian Beisland, startet sin
karriere som lysbildekjører på
Høstmøtet.
Høstmøtets
grunnverdier
- Ortopedene har signalisert at de skal
ha eget møte neste år. Hva betyr dette?
- De hadde sitt eget møte på 70-tallet,
så dette er ikke helt nytt. Personlig
synes jeg det er litt trist. Ut fra min
erfaring gjennom mange år med sykehusdrift og helsepolitisk engasjement
gir det styrke til det kirurgiske miljø å
stå samlet. At den faglige utviklingen
er spesialisering og innsnevring, øker
behovet for å stå samlet og kunne
tenke helhet. Lykkes vi ikke med det, får
vi mindre innflytelse på utviklingen av

- Og du er klar for å stå løpet neste år?
- Ja, dette er blitt en hobby som jeg
trives med og ønsker å videreføre så
lenge jeg klarer det, og det kirurgiske
miljøet ønsker det. Jeg tar ett år av
gangen. Så når juni kommer vil mange
av leserne høre fra meg.
Jeg håper mange allerede nå forbereder
seg på å sende inn abstrakt til
Høstmøtet. Abstraktene er det viktigste
grunnlaget for gode Høstmøter i
fremtiden. c

TEMA HØSTMØTET

kirurgien. Høstmøtet har vært en viktig
arena for å samle kirurgene.
Rent praktisk blir Høstmøtet med dette
ca. 30 % “mindre”. Det innebærer at vi
er tilbake på nivået vi hadde for 10 år
siden.
Jeg håper ortopedene ivaretar noe av
det som har vært grunnmotivet for
Høstmøtet. Høstmøtet er nemlig et
sted hvor kolleger møtes, og hvor yngre
kolleger får anledning til å markedsføre
seg selv og egne kunnskaper. Terskelen
for deltakelse på Høstmøtet har vært
lav. Det har aldri vært krav til påmelding,
og det er ingen obligatoriske kostnader
knyttet til deltakelse på Høstmøtet.
NKFs motiv har aldri vært å tjene
penger på dette arrangementet. At vi
har gått med overskudd hvert år,
skyldes stor interesse og god deltakelse
fra våre mange utstillere, samt forsiktig
pengebruk og stor dugnadsinnsats.
Overskuddet vi oppnår deles nå
forøvrig på alle spesialforeningene for
å styrke det faglige arbeidet.

Lars Ragnvald Vasli - f.1954
Bosted:
Familie:

Kjelsås, Oslo
Gift med Kjersti, 4 barn

Utdannelse: Cand.med. 1979 – Dublin, Ireland
Spesialist i generell kirurgi, 1990
Master of Public Health (MPH),
1991- Harvard University,
Boston USA
Ykreserfaring:
1979-81
Turnustjeneste i Levanger,
Sogndal og Militærtjeneste
på Lahaugmoen
1981-92
Ass. lege, Kirurgisk avdeling,
AHUS, Lovisenberg og Aker
sykehus.
1992-95
Adm.dir. Oslo Private sykehus
(Klinikk 8)
1995-01
Adm dir. Røde Kors Klinikk
(Omnia sykehuset)
2002-dd
Klinikksjef, Kirurgisk Klinikk,
Lovisenberg Diakonale sykehus
1989-1997

Styremedlem Norsk Kirurgisk
Forening
2004-2005 Leder Norsk Kirurgisk Forening
1990-2006 Høstmøte arrangør
2006-2007 Landstyrerepresentant DNLF
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Prisvinnere
av Jon Helge Angelsen, NKF

GASTROKIRURGI
NFGK's pris for Beste kliniske foredrag
gikk til Kristoffer Lassen,
Gastrokirurgisk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN) for studien
“Postoperativ enteral ernæring eller
mat etter stor, øvre bukkirurgi – en
prospektiv, randomisert multisenterstudie”

luftavgang var signifikant lengre i NCJ
gruppen, snitt 3,03 mot 2,56 dager,
p=0,01. Første avføring kom også sist i
NCJ gruppen, 4,26 vs 3,98 dager, p 0,11.
Liggetiden var signifikant lengre i matgruppen, 16,7 vs 13,5, median 11,0 og 9,0
dager, p 0,046 for forskjell i snitt.
Forfatteren konkluderer med at tidlig
mat etter stor, øvre bukkirurgi er et
trygt valg. Null-per-os for disse
pasientene er unødvendig og kan
forsinke rekonvalesens.

TEMA HØSTMØTET

Astraprisen for beste eksperimentelle
foredrag gikk til Kjetil Søreide og
medarbeidere fra Stavanger
Universitets-sjukehus for foredraget
“Celle-syklus- og apptoseregulering
samt morfometrimåling av celler i
adenomer kan forutse risiko for
utvikling av metakron kolorektal
cancer”

Kristoffer Lassen
Det har vært en vanlig, ikke dokumentert
oppfatning at ved større, øvre bukkirurgi,
skal null-per-os være en del av den
postoperative behandlingen. Som
enteral ernæring tross null-per-os er
kateterjejunostomi (NCJ) ofte brukt og
godt dokumentert. Ved UNN har en
lenge hatt gode erfaringer med å tillate
tidlig mat fra første postoperative dag,
men dette har aldri tidligere før nå
vært dokumentert.
Gjennom en prospektiv multisenterstudie bestående av UNN, St. Olavs i
Trondheim, Hakeland Universitetssykehus i Bergen samt sykehusene i
Stavanger og Arendal har 444 pasienter
blitt randomisert og delt i en gruppe
med NCJ de fem første døgn og en
gruppe med tilbud om mat fra første
postoperative dag.
Resultatene peker alle i favør av mat
fra første postoperative dag. antall
alvorlige komplikasjoner var i NCJ
gruppen 75 (33,5%), og 62 (28,2%) i
matgruppen (p =0,23). Det var 16 (7,1%)
dødsfall i NCJ-gruppen mot 11 (5,0%) i
matgruppen. Antall reoperasjoner var
36 (16,1%) mot 29 (13,2%) i den andre
gruppen. 3 pasienter ble operert som
direkte komplikasjon til NCJ. Tiden før

hvorav 10 (7%) utviklet metakron CRC.
Median tid til kreftutvikling var 69
måneder (spredning 25-256). Median
oppfølgningstid var lik i gruppen med
og uten kreft. Forhøyet uttrykk av cellesyklus regulatorene p16INK4A, p21CIP1,
og cytoplasmisk/nukleær ‚-catenin
viste samsvar med økt CRC risiko (alle P
< 0.0001). Det samme gjorde forhøyet
uttrykk av anti-apoptosis proteinene
survivin (P< 0.0001) og humant telomerase revers transkriptase (hTERT; P
< 0.001). Survivin, hTERT, og nukleært ‚catenin var de mest prediktive molekylære markørene (hazard ratios [HRs]:
6.3, 9.4, og 5.8, henholdsvis). I en
kombinert multivariat model hadde
funn av MPECs den beste prognostiske
egenskapen (HR 28.2, 95% CI:
3.6–223.0), sammen med survivin og
hTERT. I adenomer med MPECs var det
flere molekylære markører som ytterligere definerte høy-risiko adenomer.
Blant markører som predikerer risiko i
adenomer for utvikling av metakron
CRC kan MPECs, survivin og hTERT gi
risiko-informasjon som er bedre enn
konvensjonell histopathologi. Gitt
validering av resultatene, vi dette ha
potensiell klinisk relevans for vurdering
av pasienter med kolorektale adenomer.
ORTOPEDI
Charnley-stipendet ble utdelt av
Ortomedic til Helge Vangen, fra
Sykehuset Innlandet, Elverum, for
prosjektet:

Kjetil Søreide
Selv om kolorektale adenomer (CRA)
regnes som forstadier til tykktarmskreft (CRC), foreligger det begrenset
kunnskap om utvikling av metakron
CRC. I studien undersøkte man om
varierende uttrykk av celle-syklus og
apoptose-regulerende proteiner
sammen med funn av en ”Monotonous
Population of Elongated Cells” (MPECs)
i CRA kunne forutsi risiko for metakron
CRC. Betydning av klassiske faktorer
(som grad, type og størrelse) i adenomer
ble undersøkt i tillegg til morfometriske
målinger av histologisnitt, og immunhistokjemi på vevsblokkmatriser (tissue
microarray; TMA) fra populasjonsbaserte pasienter. Av 171 pasienter lot
underøkelsene seg gjøre på 147 (86%),

“Prospektiv oppfølging av omvendt
hybrid hofteprotese satt inn på
Elverum i perioden 1999 – 2002”
Smith & Nephew-stipendet ble i år delt
i to like deler. Stipendet ble utdelt av
Johan Dalsegg på vegne av Smith &
Nephew til Knut Harboe, Stavanger
Universitetssjukehus, for prosjektet
“Testing a new cementless total hip
prosthesis” og til Wender Figved,
Ullevål Universitetssykehus, for
prosjektet
”Radiostereometriske analyser av
bruskslitasjee i acetabulum og måling
av periprotetisk bentetthet hos lårhalspassienter med sement eller usementert hemiprotese? En propektiv randomisert studie”
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NOF-stipendet ble presentert av
komiteens leder Terje Terjesen og gitt
til Håvard Fossland Wold, Nordlandsykehuset Bodø, for sitt prosjekt på
distale radiusfrakturer. Wold var ikke
tilstede og får sitt diplom tilsendt.
Mona Winge fra håndkirurgisk seksjon
på Rikshospitalet fikk utdelt et reisestipend.

“To års resultatene av “The Oslo Ballon
Angioplasty VS. conservative treatment
study” (Obact)”

Øivind Risum
Braun var representert ved Erlend
Laage, som understreker at prisen også
vil bli utdelt videre fremover. Den
vitenskapelige bedømmelseskomite
besto i år av Terje Hasselgård og Jarlis
Wesche. Tildelingen begrunnes bl.a.
med originalitet, fremførelse og det
faktum, at problemstillingen er svært
sentral og omfatter den største pasientgruppen i norsk karkirurgi.
Hensikten med studien var å sammenligne effekten av “Beste medisinske
behandling” (BMB) med BMB kombinert med perkutan transluminal angioplastikk (PTA) hos pasienter med invalidiserende claudicatio intermittens.
Av de totalt 434 pasienter som ble
vurdert ved Aker US, var det kun 56
pasienter som oppfylte inklusjonskriteriene. Vurdering av livskvalitet var det

Prof. Andries Kroese, som tok initiativ
til dette forskningsprosjektet, understreker i en kommentar, at man i denne
studien har oppnådd svært homogene
grupper med strenge inklusjonskriterier.

UROLOGI
Bard-prisen gikk til Terje Wold,
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand for
foredraget:
“Radikal prostatektomi for cancer prostata; Kan åpen operasjon bli like god
som laparoskopisk?”
Åpen radikal prostatektomi har den
senere tid måttet vike plass for laparaskopisk teknikk grunnet et mindre
operasjonstraume, kortere liggetid og
raskere rekonvalesens. Parallelt med
forbedring av den laparaskopiske

kirurgiske teknikken og instrumenter,
har det skjedd forbedringer ved åpen
tilgang. Forfatteren har deltatt på
avansert kurs i åpen prostatektomi i
regi av EAU. Viktige poeng i operasjonsteknikken har vært god frigjøring av
uretra, selektiv fridissekering av nervekarstrengen og patent anastomose av
blære/ blærehals og uretrastump.
I tillegg har det vært forbedringer i
instrumentene; spesialinstrumenter for
sikring av apex og veneplexus, nervedissektor for for fridissekering av nervekarstreng, samt små vaskulære klips for
sikring av små sidegrener uten bruk av
varmeskadende instrumenter. Operatør
bruker i tillegg lupe og pannelampe
som standard.
I 2005 ble det operert 39 pasienter med
denne teknikken. Kun fem pasienter
hadde positive marginer. Ingen av disse
har utviklet PCA residiv over 0,1, men to
pasienter har hatt stigende PSA (<0,1),
og vil mest sannsynlig bli tilbudt strålebehandling. Sammenlignet med
laparaskopiske resultater er denne
åpne teknikken likestilt når det gjelder
onkologi, kontinens og ereksjonsevne.

TEMA HØSTMØTET

KARKIRURGI
Oslo Vaskulære Senter (OVS), Aker universitetssykehus, ved karkirurg Øivind
Risum mottok den tradisjonsrike
BRAUN-prisen for beste karkirurgiske
foredrag:

primære mål. Andre parametre som ble
vurdert var mortalitet, gangdistanse,
smerte, og ankel/armindeks. Tre livskvalitetsskjemaer ble benyttet; Short
form (SF-36), EuroQual (EQ),
Claudication Scale (Claus-S). Pasientene
ble randomisert i to like grupper; en
med BMB alene, og en med BMB+ PTA.
Pasientene ble fulgt opp etter 3, 6, 12, 18
og 24 måneder.
Til sammen 5 pasienter gikk ut av studien, 2 pasienter PTA og en pasient
døde. Pasientene i gruppene BMB +PTA
hadde en markant bedring av gangdistanse, ankel-armindeks, og VAS-score i
forhold til gruppen behandlet med
BMB alene. Det samme gjaldt flere livskvalitetsparametre i SF-36 og Claus-S.
BMB alene hadde også en gunstig
effekt, men denne er mye svakere. Det
relativt lite antallet pasienter i gruppen
kompenseres ved at det foreliggeren
svært homogen gruppe med strenge
inklusjonskriterier. PTA kombinert med
BMB har en gunstigere effekt på funksjonalitet, hemodynamikk og livskvalitet enn BMB alene etter 2 års behandling.
Risum og medforfattere konkluderer
med at: Intervensjon med PTA i kombinasjon med BMB har en gunstigere
effekt på funksjonalitet, hemodynamikk og livskvalitet enn BMB alene
etter to års behandling.

Wolf prisen for beste foredrag
(endourologi) gikk til Steinar Karlsen og
medarbeidere fra Aker universitetssykehus for studien
“Swl vs. urs for stein i proksimale
ureter”

Steinar Karlsen
Primær kirurgisk behandling av stein i
proksimale ureter varierer mellom
institusjoner. De fleste behandler stein
med diameter > 10 mm med primær
URS. Stein med diameter under 5 mm 4
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antas å avgå spontant. Stein mellom 5
og 10 mm behandles varierende med
SWL og URS. Undersøkelsen var en
prospektiv pasient preferanse studie.
Primære endepunkter har vært steinfrihet (undersøkt ved CT) etter 3 uker
og 3 måneder samt pasientens symptomer på de samme tidspunktene.
Studien har pågått fra september 2002
til mai 2005. 80 pasienter ble inkludert,
hvorav 71 var evaluerbare. 33 pasienter
ble behandlet med SWL, og 38 pasienter med URS.
URS tenderer å gi raskere steinfrihet
enn SWL (78% vs 58% etter 3 uker), men
etter 3 mnd dette tallet likt. Ubehag i
form av dysuri, flankesmerter, og
hematuri var statistisk signifikant i
favør av SWL ved kontrollene.
Pasientene foretrekker primær SWL
grunnet mindre ubehag etter
behandlingen.

kingen. mRNA fra 27 intrakraniale
menigiomer lagret ved HUS ble undersøkt. Fem nye kandidatgener er avdekket på kromosom 22q. (CLTCLI, GCAT,
EIF3S7, LIMK2, 124319). Videre studier av
disse genene kan gi ny innsikt om
tumorigenesen til meningiomer.
Den andre prisvinneren var Ruby
Mahesparan også fra Nevrokirurgisk
avdeling, Haukeland Universitetssykehus for studien

Stig Müller

Ruby Mahesparan
“Intrakranielle meningiomer - nye
kandidatgener på kromosom 22”
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Ca 60 % av sporadiske meningiomer
har avvik på kromosom 22q. NF2 genet
er lansert som et tumorsupressorgen
og er lokalisert på angitte kromosom.
Tap av begge NF2-alleler gir i dyreforsøk utvikling av meningiomer i 1/3 av
tilfellene. Det er derfor antatt at andre
gener på 22q er involvert i tumorutvi-

“Levosimendan (SIMDAX®) bedrer
kontraktiliteten i postischemiske
grisehjerter uten økning i oksygenforbruket”.

“Voksende vestibularis schwannom:
Stopper gammakniv behandling
ytterligere vekst?”

NEVROKIRURGI
Norsk kirurgisk forenings pris for beste
foredrag: prisen ble delt mellom to
foredrag.
Mads Aarhus fra Nevrokirurgisk
avdeling, Haukeland Universitetssykehus fikk prisen for studien

Mads Aarhus

THORAXKIRURGI
Medistim-prisen for beste foredrag gikk
til Stig Müller fra Avdeling for hjerte/lunge/kar kirurgi, Universitetssykehuset
Nord Norge for studien

Gammakniv (GK) er et viktig behandlingsalternativ for vestibularisschwannom (VS). Det er vel kjent at VS
viser varierende volum-forandringer
etter bestråling. Det naturlige vesktmønsteret er til VS er også svært
varierende. Det finnes i dag ingen god
dokumentasjon på at GK stopper vekst
av VS. Det ble i 2001 etablert en
prospektiv database ved HUS, der 35 av
340 pasienter har blitt behandlet med
gammakniv. Det foreligger radiologiske
data både før og etter behandling.
Studien er den første som viser
hvordan gammakniv påvirker volum
av voksende VS.

Inodilatoren Levosimendan antas å
bedre hemodynamikken og kontraktiliteten på sviktende hjerter uten å øke
det relative oksygenforbruket.
I dette arbeidet har man studert
effekten av Levosimendan på hjertets
mekano-energetiske profil (O2 retalert
til total mekanisk energi) og sammenlignet denne med effekten av en annen
inodilator (Dobutamin) i postischemiske grisehjerter. 16 griser ble instrumentert og monitorert med måling av
blodtrykk, oksygenforbruk og kontraktilitet. Venstre ventrikkel ble utsatt for
ischemi i 20 minutter. Etterpå fikk 8
griser infusjon av Levosimendan og
resten fikk Dobutamin.
Resultatene viste at den postischemiske kontraktiliteten var redusert i samtlige griser. Begge inodilatorene økte
kontraktiliteten og hjerteminuttvolum
og reduserte den perifere karmotstanden. Dobutamin økte oksygenforbruket
signifikant (stigningstallet for myocardialt oksygenforbruk/ total mekanisk
energi økte 2,3 ganger), i motsetning til
Levosimendan som hadde en uendret
mekanisk effektivitet (uendret mekanoenergetisk profil). Denne studien er
den første som viser uendret mekanoenergetisk profil for et inotropt medikament.

TRAUMATOLOGI
NLA's forskningspris for beste presenterte traumeforskning gikk Christian
Kroepelien og medarbeidere fra Ullevål
Universitetssykehus for studien
“Kan ultralyd erstatte diagnostisk
peritoneal lavage (dpl) hos sirkulatoriske
ustabile traumepasienter?”

hvorav 4 var falsk positiv. Dette gir er
en sensitivitet 62%, spesifisitet 88%,
positiv prediktiv verdi 0,8 og e negativ
prediktiv verdi 0,74.
FAST synes å ha en for lav sensitivitet
(62%) til å sikkert identifisere intraabdominelle blødninger. En positiv
FAST synes relativ pålitelig (spesifisitet
88%). En negativ FAST anbefales
supplert med DPL eller lapratomi hos
ustabile pasienter med mistenkt
intraabdominal blødning.

Christian Kroepelien
Hos sirkulatorisk ustabile traumepasienter er DPL gullstandard i vurderingen
på om det foreligger en intraabdominal
blødning. Metoden er sensitiv, men gir
ikke svar på om pasienten er operasjonskrevende. “Focused assessment
sonography in trauma!” (FAST) er en
målrettet Ultralydundersøkelse for å
avklare hvorvidt det foreligger fri
væske intraperitonealt.
I studien har en vurdert om FAST kan
erstatte DPL hos de pasientene som
forblir ustabile etter initial væskeresuscitering.
Denne prospektive studien innbefatter
15 måneder fra April 2005 og framover.
Undersøkelsen har blitt utført av vakthavende røntgenlege under suboptimale forhold. Ustabile pasienter som
FAST kunne konkludere med påvist eller
utelukket betydelig intraperitoneal
væske ble inkludert. Funnene ble deretter sammenlignet med etterfølgende
laparatomi, DPL, CT eller klinisk forløp.
Av 708 pasienter undersøkt med FAST,
ble 65 pasienter vurdert som ustabile.
Seks pasienter ble ekskludert pga
mangelfullt innsyn. Av 59 inkluderte,
hadde 7 pasienter penetrerende skade.
Fast var negativ hos 39 pasienter,
hvorav 10 var falsk negative. Tilsvarende
var FAST positiv hos 20 pasienter,

“Transplantation of acellular dermis
and keratinocytes cultured on porus
biodegradable microcarriers into
fullthickness injuries in nude rats”
Modellen i denne studien var undersøkelse av tiden som er nødvendig for
fullstendig reepitelialisering og regenerering av bløtvev etter grafting med
acellulær human dermis (CFD) og
påfølgende transplantasjon med
humane keratinocytter enten i singlecell suspension (SCK) eller dyrket på
”porous biodegradable microcarriers”

August Birgison

TEMA HØSTMØTET

PLASTIKKIRURGI
Puls reisestipend for beste foredrag
gikk til August Birgison og Hans
Johnson fra Senter for plastikkirurgi og
brannskader, Kirurgisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehus for
arbeidet

(MCK) på fullskadet hud hos nakenrotter.
Seks totale hudlesjoner ble utført på
ryggen av dyrene. Det ble anlagt graft
med CFD første dag. Etter 14 dager
utført transplantasjon med MCK, SCK,
Split-thickness skin graft (STSG) og
”unseeded microcarriers” i sårsengen.
Dyrene ble så avlivet, og deretter
ble den aktuelle huden samlet og
bearbeidet for histologi, immunhistokjemi, og ”fluorescence insitu hybridisering” (FISH) analyse.
Etter to uker viste alle sår transplantert
med CFD regenerering med vaskularisert bløtvev. Sår reepitelialisering på
CFD matrix var kompletrt mellom 7 og
21 dager etter transplantasjon. Sår
transplantert med MCK viste over tid
(16-21 postoperative dag) en signifikant
tykkere epitelialcellelag i sårsengen.
Analyse av vevet med FISH analyse
viste transplanterte humane keratinocytter i både dermale og epidarmale
lag i sårområdet etter 16 og 21 dager
etter transplantasjon, noe som sterkt
indikerer at cellenes levedyktighet er
bevart.
Resultatene bidrar til ny viten om
bruken av ”CultiSpher-S microcarrier”
som bærer av kultiverte epiteliale celler
som plattform for assistert bløtvevs- og
epitelial regenerasjon i forbindelse med
sårtilheling ved totalskadet hud. c

Hans Johnson
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Eget Ortopedisk
Høstmøte i 2007!
Neste år feirer Norsk Ortopedisk Forening (Nof) 60-års jubileum. Dette vil bli
behørig feiret på mange måter, også i form av et eget Ortopedisk Høstmøte!
Av Per Reidar Høiness

Skille i utdannelse og klinisk virksomhet
Utdannelseskravene for ortopedi har
etter dette vært i stadig endring, og
senest ved Nof’s generalforsamling i
2005 avgjorde flertallet i Nof at kravet
om 2 års generell kirurgi i utdannelsen
skulle søkes endret fra en måbestemmelse til en kan-bestemmelse.
Med dette er skillet mellom ortopedi
og de andre kirurgiske fagene klart og
entydig i utdannelsessammenheng.
Dette skillet viser seg også tydeligere
og tydeligere i vår kliniske hverdag.
Vaktordningene seksjoneres på alle
nivåer, og avdelingene fungerer
uavhengig hverandre, mange steder
også med atskilte morgenmøter, osv.
Tendensen generelt innen medisinfagene og ellers i samfunnet er økt
spesialisering. Ikke alle ser denne
utviklingen velkommen. Utviklingen
går like fullt videre, også innen våre
kirurgiske profesjoner.

Ønsket om eget møte
har kommet gradvis
Høstmøtet har fungert som en felles
møteplass for både urologer, ortopeder,
karkirurger, osv i mange år. Antallet
abstrakter har gjennom mange år økt
betydelig. Høstmøtet som arrangement har også vokst betraktelig, likeså
kravene til lokaliteter for deltagere og
utstillere. Holmenkollen Park har
dessverre ikke alltid maktet å møte
disse kravene, og det er nå en tendens
til at det må gjøres flere og flere
kompromisser i planleggingen og
avviklingen av arrangementet med det
resultat at det ikke fungerer så godt for
deltagerne som ønskelig. Situasjonen
for utstillerne har også blitt dårligere
de siste årene, idet de har blitt plassert
langt unna møtesalene. Det har også
vært lange køer til lunsjbordene.
Det vokste seg derfor frem et ønske i
det ortopediske miljøet om å arrangere
et eget ortopedisk høstmøte i mer
egnede lokaler hvor vi ortopeder kunne
arrangere møtet mer som vi selv ville,
kanskje også mer sentralt plassert enn
nåværende lokalisering.
Eget høstmøte i Oslo
i jubileumsåret
Styret i Nof la derfor fram et forslag
ved generalforsamlingen nå i høst om
å arrangere et eget Ortopedisk
Høstmøte i jubileumsåret 2007.

Etter en lang og grundig diskusjon ble
forslaget godtatt med overveldende
margin! Dermed er det endelig avgjort
at neste års høstmøte skal arrangeres i
Nof’s regi på SAS Radisson ved
Holbergs Plass i Oslo.
Ved hjelp av innleid profesjonell
kongressarrangør vil arrangementet bli
arrangert mer strømlinjeformet og
med økonomiske rammer vi kan leve
med. Møtet vil fortettes til 3 dager.
Tilgangen på møterom vil kunne tillate
dette, og programmet kan komponeres
bedre. Ortopedisk Høstmøte vil som
tidligere bli avholdt i 43. uke.
En klar forutsetning fra både styret i
Nof og generalforsamlingen, er at
samarbeidet med kirurgene om
traumatologien må fortsette
uforminsket. Det skal derfor legges til
rette for at ortopedene fortsatt har full
mulighet til å delta på traumemøter
sammen kolleger fra de øvrige kirurgiske miljøene.
Arbeidet med planlegging og gjennomføring av arrangementet er i full gang,
og styret i Nof legger opp til at
Ortopedisk Høstmøte i jubileumsåret
2007 skal bli det aller beste! c

Collesfraktur malt av Ole Jacob Berge.
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Foreningen ble oppstartet i 1947 med
den hensikt å fremme ortopediens
utvikling i Norge, ivareta medlemmenes faglige interesser, med mer.
Ortopedi var en hovedspesialitet helt
fra 1932, inntil man i 1977 omgjorde
utdannelsen til en grenspesialitet som
bygget på spesialiteten i generell
kirurgi. I 1997 ble ortopedi imidlertid
igjen omgjort til en hovedspesialitet.
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NORSK ORTOPEDISK FORENING
ledelses-seminar under Høstmøtet 2006
Styret i Nof ønsker å profilere ledelsesarbeid for å gjøre det interessant for aktive klinikere.
Vi arrangerte derfor et seminar om ledelse onsdag ettermiddag under høstmøtet.
Det var mellom 20 og 30 deltagere, som alle fikk høre fire inspirerende foredrag med påfølgende givende diskusjoner.
av Kjetil Holen

Ledelse ved lite sykehus
Første foredragsholder var overlege Ole-Edvard
Gabrielsen fra Narvik sykehus.
Han fortalte om hvordan ledelsesstrukturen
var bygd opp på et lite sykehus, om korte kommandolinjer, og om fordeler og ulemper ved
total personaloversikt. En nærmere tilknytning
til Universitetsklinikken i Tromsø, UNN som
nettopp var godkjent og gjennomført, gav
Narvik sykehus status som en del av UNN.
Dette samarbeidet førte ikke til noen endringer i ledelsesstrukturen lokalt, men ville forhåpentligvis gi økt status og dermed styrke
mulighetene for bl.a. forskning ved lokalsykehuset.

Leger – engasjer dere!

Suksess og utbrenthet
Tredje foredragsholder var Per Mathias Høgmo,
kjent som trener for damelandslaget i fotball
som vant OL-gull i Sydney –00, og under høstmøtet fortsatt RBK-trener.

Ledelse ved en klinikk
Avslutningsvis fortalte klinikksjef Trine Sand
Kaastad om sine erfaringer som leder ved en
stor universitetsklinikk, nemlig Riskhospitalet.
Hun fortalte om initiale problemer når flere
sterke faggrupper og fagpersoner skulle samordne sin aktivitet ved det nye Rikshospitalet
og om hvordan de nå hadde en modell som tilsynelatende fungerte. Men det var mange
hensyn å ta, og forskningsaspektet var hele
tiden framtredende.
Organisasjonskartet for klinikken viste til dels
mange og noe lange kommandolinjer, i skarp
kontrast til modellen ved Narvik sykehus. Også
her ble fordeler og ulemper ved å lede en slik
stor klinikk grundig belyst.

Konklusjon
Seminaret var meget inspirerende, og styret i
Nof ønsker å gjøre dette til et fast innslag i
våre fora, først og fremst under vårt eget høstmøte.
Vi vil tilstrebe å få foredragsholdere som kan
bringe ny viten til ortopeder som ønsker kunnskap om ledelse, kunnskap som bør ha stor
overføringsverdi til ledelsesarbeid i helsevesenet. c

Egen faggruppe for ortopedisk traumatologi
av Hebe Kvernmo
Styret i Norsk ortopedisk forening har funnet
det riktig å satse sterkere på traumearbeidet.
Grunnen er at traumatologien utgjør den
største delen av faget ortopedi og at
ortopedien er det største kirurgiske faget som
er representert på alle sykehus der pasienter
som trenger behandling ved alvorlige skader
kommer inn. Ortopediske kirurger bidrar
således i betydelig grad til å gi pasienten den
beste initiale behandling som sikrer bedre
overlevelse og funksjon. Norsk ortopedisk
forening var dessverre ikke med i arbeidet
med opprettelsen av Nasjonalt Traumeregister,
men har blitt tatt opp som medeiere i høst.

For å styrke traumearbeidet ytterligere foreslo
styret for Generalforsamlingen den 26. oktober
i år at foreningen oppretter en egen faggruppe
for ortopedisk traumatologi, hvilket også ble
enstemmig vedtatt.
Gruppen skal være en høringsinstans for ortopedsk traumatologi og skal arbeide med forslag til arbeidsfordeling mellom sykehus i
Norge, som:
g Hva bør sentraliseres til noen få sykehus?
g Hva bør innen traumatologi samles til
nasjonale sentra?
g Hvilke krav skal stilles til aktuelle
sentra/nasjonale sentra?
g Hvilket/hvilke sykehus tilfredsstiller
foreslåtte krav og dermed kan ha sentrale
oppgaver?

I tillegg skal gruppen jobbe fram nasjonale
retningslinjer for behandling av ortopediske
traumer og etablere nasjonale behandlingsprotokoller. c
Følgende medlemmer inngår i det
konstituerende styret før endelig valg neste år:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

SPESIALISTFORENINGER

Professor Ole Berg fra UIO var nestemann ut,
mange kjenner ham fra de såkalte ” Ole Bergkursene”, som er sentrale innen helseadministrasjon. Han gjennomgikk den historiske utviklingen av norsk helsevesen, og brukte historie
og politikk som forklaring på den utviklingen
som har skjedd i vårt helsevesen.
Hans konklusjoner var at leger så absolutt
burde engasjere seg mer i administrasjon av
helsevesenet, dette for å kunne utvikle helsevesenet i mest mulig faglig retning. Han
mente at helsevesenet nå søkte en salgs ny
identitet, og at legene måtte være våkne nå
for å kunne forme fremtidens helsevesen, det
er mange ikke-leger som jobber aktivt for å
komme i slike påvirkningsposisjoner.

Han holdt et inspirerende foredrag om hvordan man kan bruke ledelsesprinsipper fra
idretten også i helsevesenet, og presenterte
coaching-metoden som en metode for å bedre
relasjoner og prestasjoner, metoden kan meget
vel benyttes i alle organisasjoner.
I tillegg snakket han åpenhjertig om egne
erfaringer med det å ”møte veggen” som leder,
d.v.s. utbrenthet. Et tema til ettertanke.

Olav Røise
(Ullvål Universitetssykehus)
Kjell Matre
(Haukeland Universitetssykehus)
Martinus Bråthen
(St. Olavs Hospital)
Bjørn Bragenes
(Sykehuset Buskerud HF)
Jan Grøtan
(Stokmarknes sykehus)
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NORSK UROLOGISK FORENING
Urologenes høstmøte
Av Rolf Høgetveit Hagen
Urologene gjennomførte et vellykket høstmøte på Holmenkollen Park Hotell i uke 43.
Det var stor oppslutning om symposier, frie
fordrag og generalforsamling.

Symposier
Høstmøtet startet på onsdag formiddag med
et symposium om hva som skjer når prostata
og nyrekreft sprer seg til skjelettet. Vi fikk
høre om operativ behandling av patologiske
frakturer og ryggmargskompresjoner ved
ortopedisk avdeling på Karolinska
Universitetssykehus. Det er nok et spørsmål
om vi ikke også her i Norge bør satse mer på
den kirurgiske behandling av metastaser.
Jon Reidar Iversen fra Kreftsenteret på Ullevål
ga en fin oversikt over bifosfanatenes rolle, og
symposiet ble avsluttet av Wolfgang Lilleby,
DNR, som tok for seg behandling av nyrekreft
med skjelettmetastaser.
Senere på ettermiddagen hadde PhotoCure i
samarbeid med urologer fra Aker og Tønsberg
et spennende symposium om Hexvix cystoskopi. Foreløpig er det fem urologiske sentre
som benytter denne teknikken i Norge, men
det er vel mye som taler for at prosedyren vil
spre seg også til andre sykehus.
Det er hyggelig at arrangørene av symposiene
og styret i NUF har fått flere positive
meldinger i ettertid, og det har allerede meldt
seg flere interessenter til symposier neste år!

ene på Aker med laparaskopi teknikk og fra
DNR’s operasjoner med DaVinci robot. Det er
meget prisverdig at urologiske miljøer i Norge
utvikler spisskompetanse på disse teknisk
vanskelige prosedyrer. Terje Wold fra
Kristiansand holdt et meget engasjert foredrag
hvor han viste frem spesielle tekniske detaljer
som kunne være avgjørende for godt resultat
ved åpen radikal kirurgi ved lokalisert ca.
prostata, og han la frem tall som viste at åpen
kirurgi fortsatt kan konkurrere med laparaskopiske teknikker. Foredraget ble belønnet med
Bard prisen for beste urologiske fordrag under
høstmøtet.
Under seksjonen om benign prostata hyperplasi og øvre urinveier på fredag fikk vi høre
om laser behandling av BPH fra Bergen og
Levanger. Steinar Karlsen la frem en relativt
stor studie fra Aker hvor man hadde sett på
behandlingsresultatene ved henholdsvis SWL
og URS ved sten i proximale ureter. URS
tenderte til å gi raskere stenfrihet, men
pasientene foretrakk primær SWL på grunn av
mindre ubehag under behandlingen. Innlegget
fikk Wolf prisen for beste endourologiske foredrag.
Det var en rekke andre gode foredrag i tillegg
til de som er nevnt over. Interessen og spørrelysten var stor, og vi håper på like mange
abstracter til neste år. Start planleggingen av
neste års foredrag allerede nå!
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Frie foredrag

Generalforsamlingen

Det var i år innmeldt 37 foredrag. Som tidligere
år omhandlet hovedvekten av foredragene
også i år urologisk cancer, og spesielt mange
tok for seg behandling av cancer prostata. Vi
fikk høre spennende foredrag om relativt nye
behandlingsmetoder i Norge, som High
Intensity Focused Ultrasound (Aker) og kryoterapi (Porsgrunn). Når det gjelder radikal kirurgi
av ca. prostata fikk vi nye tall fra behandling-

Ett av hovedpunktene på generalforsamlingen
i år var godkjenning av nye vedtekter for Norsk
Urologisk Forening på bakgrunn av at vi som
alle de andre spesialforeningene skal omgjøres
til fagmedisinske foreninger til nyttår.
Hensikten med omleggingen er at foreningene
skal styrke det medisinskfaglige arbeidet.
Styret i NUF ser positivt på de muligheter
dette vil kunne gi i fremtiden. I forbindelse

med omleggingen vil legeforeningen sentralt
gi en servicepakke med blant annet kontingentinnkrevning og utsending av informasjon,
medlemslister og møteinnkallinger. Slik det er
lagt opp vil også økonomien til NUF bli bedre.
Vi bør derfor diskutere hva midlene bør brukes
til. Under generalforsamlingen ble det foreslått
felles innmelding i EAU for alle medlemmer i
NUF. Andre muligheter er å styrke arbeidet
med etterutdanning, kvalitetsutvikling og
metodebøker.
Ett av hovedpunktene som er foreslått som
arbeidsområde i de fagmedisinske foreningene
er tilrettelegging av spesialistutdanningen.
Under generalforsamlingen ble spørsmålet om
urologi som egen hovedspesialitet tatt opp
som en egen sak. Inntrykket under møtet var
at et stort flertall ser positivt på en utvikling i
den retning, og styret i NUF vil prioritere arbeidet fremover.
Hovedforeningen vil også kunne hjelpe oss
med utvikling av nettsidene. Styret i NUF har
i år startet med å legge ut viktig informasjon
på våre sider. Alle urologer oppfordres nok en
gang til å legge NUF sin side på “favoritter” på
PC’en. Siden finnes raskest ved å gå på
www.google.com og søke på Norsk Urologisk
Forening.
Lars Dæhlin rapporterte fra spesialitetskomiteen. Det er bekymringsfullt at det er en
underkapasitet i utdanning av urologer, og det
er behov for flere utdanningsstillinger i faget.
Under generalforsamlingen ble Christian
Beisland utdelt AstraTech prisen for viten
skapelig arbeid, artikkel om nyrecancer i BJU.
Jan Jahnsen fikk Abbotts reisestipend for
opphold på klinikker i Brussel og Paris med
hensikt å lære mer om behandling av barn
med nyresten. Gratulerer begge to! c
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Rapport fra urologenes høstmøte-aften
Av Espen Kvan
Det har blitt en tradisjon for urologene å møtes
onsdag kveld i høstmøte uka. I år tok over 60
av dem den raske heisturen opp til 33 etasje i
Radisson SAS-hotellet.
Aftenen startet med godbiter fra kastrasjonens
historie ved avdelingsoverlege Jan Due. Han
evnet med sin engasjerte stil å sette moderne
behandling i et historisk perspektiv. Han kunne

også forklare bakgrunnen for mange ord og
uttrykk vi omgir oss med i den daglige praksis.
Bjørn Erik Kirkeberg snakket om “Kunst og
emosjonell intelligens”. Hans bakgrunn er
stilling som kvalitets-sikrer i et av landets
større medisinske firma. På fritiden reiser han
til Russland og gamle sovjetstater og snakker
for bedriftsledere om emosjonell intelligens.
Han snakket om opplevelser fra disse reisene
og blandet inn en god porsjon kunsthistorie.

Marc Chagalls liv og bilder var en kilde til
inspirasjon. Målet var å styrke tilhørernes
emosjonelle intelligens og sette oss i stand til å
se våre kollegaer og medmennesker på en ny
og bedre måte. Hans oppfordring var å bruke
følelsene mer aktiv i hverdagen.
På menyen sto spanske tapas-retter servert
med tradisjonelle drikker. Vi takker for velvillig
hjelp til å arrangere en meget vellykket aften.

SPESIALISTFORENINGER
23

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

Til tjeneste
A

stra Tech Surgery Support tilbyr
omfattende assistanse i tilknytning til
våre produkter. Produktene er blant de
beste i markedet, tilpasset et bredt spekter
av kirurgiske prosedyrer.
- Bellovac®, Exudrain® og Abdovac®
sårdrenasje
- Medena® sugesett og sugeslanger
- Bellovac®ABT for autotransfusjon
- Fatcher® for fettreduksjon i perikardialt
oppsugd blod
- KilRoid®, Vastrip®
- Swann-Morton knivblader
- SERRES sugesystem
Ved ønske om demonstrasjon, opplæring
eller spørsmål, vennligst kontakt oss!

Astra Tech AS, Postboks 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog, Norway. Tel: +47 67 92 05 50. Fax: +47
67 92 05 60 www.astratech.no

NORSK PLASTIKKIRURGISK FORENING
Av Jarle Kjøsen og Jan Terje Røttingen

Frie foredrag
Det var påmeldt 28 abstracts til frie foredrag i
år. Dette er en liten nedgang fra i fjor hvor tilsvarende antall var 37. Norsk plastikkirurgisk
forening hadde i år ingen egne seminarer.
På generalforsamlingen delte man tradisjonen
tro PULS-prisen for høstmøtets beste foredrag.
Foredraget ”Transplantation of acellular dermis and keratinocytes cultured on porus biodegradable microcarriers into fullthickness injuries in nude rats” av August Birgisson og Hans
Johnson fra Haukeland sykehus ble belønnet
med kr. 15.000,-. Prisutdeler Solveig Leland
kunne opplyse at PULS har til hensikt å fortsette å premiere beste foredrag også i årene som
kommer. Abstractet er omtalt under høstmøtereferatet tidligere i bladet.

Generalforsamlingen

bra, med mange under utdanning.
Kursvirksomheten går som før, men det foreligger forslag om endringer, med bl.a. begrensning av antall deltagere per kurs og økning av
antallet kurs m.m.
Ny valgkomite ble utpekt og vil bestå av
Halvard Vindenes, Frode Amland i tillegg til en
person som vil bli utpekt av styret på et senere
tidspunkt.
Representanter for Ullevål Universitetssykehus
og Rikshospitalet-Radiumhospitalet orienterte
kortfattet om prosessen som er startet med
tanke på sammenslåing av Plastikkirurgiske
avdelinger i Oslo. Både det oppnevnte utvalget
og styringsgruppen har enstemmig konkludert
med at fusjon av UUS og RR-HF er det beste,
uten å ta stilling til lokalisering, ledelse og
andre kontroversielle spørsmål.
Etter orientering om EBOPRAS/ESPRAS, UEMS
og EQUAM ble Halvard Vindenes valgt til
representant til disse fora og erstatter derved
Frank Åbyholm.
Morten Kveim ga en kort orientering om IPRAS
og ISAPS og minnet samtidig om neste IPRASkongress i Berlin i Juni 2007.
Frode Samdal foreslo å nedsette en arbeidsgruppe for å foreta en grensesetting mellom
medisinsk og estetisk indisert kirurgi, og sette
opp retningslinjer for indikasjonsstilling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt og arbeidsgruppen vil bestå av 2 medlemmer som utpekes av styret i Norsk Plastikkirurgisk Forening
og 2 medlemmer som utpekes av styret i Norsk
Forening for Kosmetisk Plastikkirurgi.

Nye medlemmer
Etter anbefaling ble Alf Tore Aas fra Sykehuset
Telemark, Elvedin Fazlagic fra Sykehuset
Telemark, Ulf Sverre Eide Solberg fra
Radiumhospitalet og Christian Tiller fra
Stavanger Universitetssykehus formelt tatt
opp som nye medlemmer i NPF.
Referatet er redigert (red.).
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Oppmøtet på generalforsamlingen torsdag
ettermiddag var bra med 57 tilstedeværende
medlemmer. Innkalling og dagsorden ble godkjent og Jan Terje Røttingen valgt som ordstyrer mens Jarle Kjøsen valgt som referent.
Styrets forslag til nye vedtekter ble presentert
og diskutert. Vedtektene er utarbeidet etter
mal tilsendt fra Legeforeningen og tilpasset
NPF sine tidligere lover. Det ble stilt spørsmål
om tidligere lover krevde at endringer ble vedtatt av 2 påfølgende generalforsamlinger, men
etter gjennomlesning av lovene ble det ikke
funnet grunnlag for dette. Man vedtok at
avsnitt om assosierte medlemmer ble fjernet
mens avsnittet om generell adgang for media
til årsmøtet ble endret til adgang kun når årsmøtet måtte bestemme det. Etter disse
endringene ble vedtektene vedtatt med et
overveldende flertall.
Styrets forslag om at tidligere vedtatt eksklusjon av Frank Åbyholm etter anbefaling fra
Legeforeningen skal oppheves ble vedtatt.
Jan Terje Røttingen orienterte deretter om styrets arbeid det siste året. Endringene for spesialforeningenes status i forhold til DNlf har
medført behov for endring av NPF`s lover til

nye vedtekter. Åbyholmsaken har medført en
del styremøter med deltagelse fra
Legeforeningen sentralt ved Terje Vigen og
Odvar Brænden.
Forbrukerrådet har tatt kontakt for å sondere
muligheter for å lage retningslinjer om standardvilkår for privatpraktiserende spesialister.
Det ble foreslått at NPF oppnevner et utvalg
som skal være kontaktledd med
Forbrukerrådet og avgi rapport til neste årsmøte. Frode Samdal, Frode Amland og Jarle Kjøsen
ble oppnevnt som utvalgets medlemmer.
Regnskapet for 2006 ble presentert av Lars
Berg-Larsen og Morten Haug ble enstemmig
valgt til revisor.
Deretter fulgte orientering om ny økonomisk
støtteordning fra Dnlf. De eksakte beløp er
ikke vedtatt enda, men en regner med økte
inntekter når endringene til spesialforening
blir innført fra 1.1.2007.
Orientering omkring de offentlige sykehusavdelinger og enkelte private klinikker viste at
det er generelt god bemanning og høy aktivitet i det offentlige, men innsparinger gjør at
UNN skal gå over til 4-dagers uke, og av den
grunn holder 1 utdanningsstilling vakant. Ved
Haukeland er ventelisten økende grunnet
redusert aktivitet. Sykehuset Østfold har gjenopprettet Plastikkirurgisk seksjon, foreløpig
med 1 ansatt overlege. Ved Ullevål har ortopedene nå overtatt all håndkirurgi. Private sykehus har en stor andel offentlige pasienter, men
dette er avtagende det siste året og mange
regner ikke med å få fornyet kontrakter med
det offentlige.
Frode Amland orienterte videre om aktiviteten
i Norsk Forening for Kosmetisk Plastikkirurgi
og fokuserte i hovedsak om møtet i Østerrike.
Det er produsert en DVD om nesekirurgi som
kan kjøpes men prisen ble ikke oppgitt.
Ytterligere opplysninger kan fåes ved henvendelse til Amland.
Halvard Vindenes og Bjørn Erik Rosenberg orienterte om spesialitetskomiteens arbeid.
Utdanningen av nye spesialister går generelt

25

NORSK BARNEKIRURGISK FORENING
Barnekirurgi under Høstmøtet 2006
Av Hans Skari

Norsk barnekirurgisk forening har pr. i
dag 27 medlemmer hvorav 20 er aktive:
18 jobber med barnekirurgi, 1 jobber
som transplantasjonskirurg og 1 er
forsker.
Foruten barnekirurgiske presentasjoner
som ble fremført under sesjonene for
”voksen-kirurgene”, ble det avholdt et
internt barnekirurgisk fagmøte med
godt fremmøte. Foredrag vedrørende
gastroschise, medfødt diafragma hernie,
Hirschsprung’s sykdom, kirurgisk
behandling av hypertensjon, advarsel
vedrørende bruk av hydrogenperoxid,
psykiske foreldrereaksjoner når barnet er
sykt, EXIT (“ex-utero intrapartum
treatment”) ved tvillingfødsel og “2nd
opinion” innen barnekirurgien ble
fremført.

Under årets høstmøte ble det arrangert
et uformelt hypospadimøte og det var
enighet om å utarbeide et felles registreringsskjema for hypospadikirurgi og
postoperative resultater. Kirurger fra
Ullevål, Haukeland, St. Olavs Hospital og
Rikshospitalet deltok på møtet.
Generalforsamlingen i Norsk barnekirurgisk forening valgte overlege Eilif
Dahl, Rikshospitalet som ny fagredaktør
for barnekirurgi i “Kirurgen”. Det er
ønskelig med barnekirurgiske bidrag til
“Kirurgen”. Bidrag sendes på mail til:
eilif.dahl@rikshospitalet.no med kopi til
redaktør Bård Røsok: kir-edit@online.no

Styret i Norsk barnekirurgisk forening
(2005 – 2007)
g
g
g
g
g
g

Hans Skari, Rikshospitalet (leder)
Trine Sæther Hagen, Rikshospitalet
(kasserer/sekretær)
Ole Schistad, Ullevål Universitetssykehus (styremedlem)
Morten Vigen, St. Olavs Hospital
(styremedlem)
Øystein Drivenes, St. Olavs Hospital
(varamedlem)
Pål Aksel Næss, Ullevål Universitetssykehus (varamedlem)
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Craniofacialt Team,
- Moderne craniofacial kirurgi
Behandling og oppfølgning av pasienter med misdannelser i hodeskalle
og ansikts region involverer (medisinske)spesialiteter og ekspertise på flere
plan. Tradisjonelt har behandlingen blitt utført isolert ved hver enkelt
“hovedspesialitet” Summen av korrigerende inngrep (og summen av
komplikasjoner) ble for mange pasienter med alvorlige og komplekse
lidelser høy. Med mange involverte spesialiteter ble pasientoppfølgning
og kvalitetskontroll ufullstendig og lite samordnet.

Av Bernt J. Due-Tønnessen,
Seksjonsoverlege Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet

Tilbudet i Norge
I Norge har det foregått det både
avansert og mindre avansert kirurgi
rettet mot hodeskalle og ansiktsskjelett i mange år. Denne foregikk ut
fra den enkelte avdelings interesse
uten at dette var uttrykk for en
samordnet politikk fra lokale eller
sentrale myndigheter. Ingen sykehus
i Norge hadde heller “dedikerte spesialister i alle disipliner i huset” til et
formalisert craniofacialt team. Mange
pasienter ble sendt til utlandet for
behandling.

Ved Rikshospitalet ble det på 90-tallet
tatt initiativ til et formalisert samarbeide mellom flere avdelinger
omkring pasienter med craniofaciale
misdannelser ble diskutert.
For å sikre et likeverdig behandlingstilbud for alle pasienter i Norge med
behov av avansert craniofacial kirurgi,
og samtidig være et senter som er i
stand til å opparbeide og videreføre
kompetanse for denne pasientgruppen,
opprettet Sosial og Helsedirektoratet
landsfunksjonen Avansert Craniofacial
Kirurgi i 2000 ved Rikshospitalets
4
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Et tett (team-)samarbeide mellom de
involverte spesialiteter og med målsetning færrest mulig operasjoner, eller
aller helst en planlagt fullkorreksjon
som innbefattet alle behandlende
spesialiteter har vist seg å kunne
redusere både antall operasjoner og
komplikasjoner.
Denne tilnærmingen krever både et
forpliktende samarbeide mellom flere
spesialister og samtidig et visst
pasientvolum for å kunne yte og
opprettholde et troverdig tilbud .

CT us av gutt på 7 år med alvorlig pustebesær og øyeproblemer grunnet alvorlig underutvikling av midtansiktet.
(Crouzon syndrom) til venstre avfotografert med “bløtdeler”, til høyre med “beininnstilling.”
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Nevrokirurgiske og Plastisk Kirurgiske
Avdelinger i samarbeide med
Tannhelsekompetansesenteret i Oslo
(TAKO-senteret er en del av Lovisenberg
Helse Øst HF) og Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling ved UUS.
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Craniofacialt Team
For å kunne gi et komplett tilbud ble
Craniofacialt Team opprettet som en
frittstående instans på tvers av
Helseforetakenes grenser. Craniofacialt
Team ble i tillegg utvidet og komplettert med øyelege/oculoplastisk kirurg,
genetiker, øre-nese-hals spesialist,
sosionom, logoped, sykepleier og tannlegespesialister.
Medfødte craniofaciale lidelser krever
oppfølgning i et livsløpsperspektiv, og i
denne sammenheng har (ISS)senter for
sjeldne sykdommer fått i oppdrag av
Sosial og Helsedirektoratet å yte sosialmedisinsk veiledning og oppfølgning.
Denne funksjonen innen det
Craniofaciale Team viser seg stadig
viktigere og gir uvurderlig hjelp til
pasientene i forhold ti,l hjelpeapparat,
skole etc.(SSD er etter opprettelsen av
de regionale helseforetak blitt en del av
Rikshospitalet/Helse Sør HF)
Oslo-modellen
For å sikre og systematisere oppfølgningen har Craniofacialt Team utviklet
Oslo-Modellen.
Denne har til hensikt å samordne og
koordinere de forskjellige medisinske/kirurgiske inngrep hos den enkelte
pasient med en medfødt craniofacial
lidelse og kunne føre en fortløpende
kvalitetskontroll.
Fra pasientens ståsted utgjør Oslomodellen forutsigbarhet med vektlegging på utviklingen i de enkelte
livsfasene frem til utvokst individ.
Et typisk eksempel på en pasientgruppe som har behov for en systematisert og forutsigbar oppfølgning,
er pasienter med syndromale kraniosynostoser. Disse pasientene har nevrokirurgiske problemstillinger med blant
annet for lite skallevolum, øyeproblemer
med for grunne øyenhuler og store
problemer med bitt og kjevefunkjson.
Vekstforstyrrelsene hos barn og unge
med komplekse kraniosynostoser og
affeksjon av skalle og ansiktsskjelett er

spesielt vanskelige da misdannelsene
blir progressive under barnets vekst.
Moderne kraniofacial kirurgi gjør det
mulig å korrigere både det intrakranielle volum øyehuler og bittfunksjon,
her eksemplifisert med et inngrep som
bygger på distraksjonsosteogenese.
Pasienter fra hele landet
Craniofacialt Team mottar henvendelser fra hele landet. Craniofacialt
team har formelle heldags møter ca.
10-12 ganger per år. Alle samarbeidende
avdelinger stiller da med sin spisskompetanse og fagfeltet innen sin

hovedspesialitet. Det avholdes poliklinikk og kliniske møter hvor nye og
tidligere henviste pasienter vurderes.
Pasientene vurderes poliklinisk med
alle spesialister tilstede.
Det utarbeides en felles plan omkring
det videre forløp. Eventuelle operasjoner skjer ved moravdeling.
Craniofacialt Team har ca 120 konsultasjoner årlig og ca 50 pasienter opereres
i regi av Teamet. Sekretærfunksjonen
ligger ved Nevrokirurgisk Avdeling
Rikshospitalet. Les mer om teamet på
www.rikshospitalet.no/
craniofacialtteam c

Samme pasient og som 1og 2 , men nå etter løsning av midtansikt og panne med
fremflytning på i alt 2,5 cm (distraksjonsosteogenese over 3-4 uker med 1mm
daglig fremflytning), bemerk øyehuler og mellomansikt.

Distraksjonsapparat (”Blue Device”,Walter Lorenz surgical) påsatt modell på
samme måte som ill 3 og 4. Apparaturen, rammen, fjernes etter 4-6 mnd konsolidering. Dette er ressurskrevende behandling som krever tett samarbeide mellom
alle medlemmene i teamet.
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Det første DSTC-kurset
er avholdt i Norge
Kritisk skadde pasienter trenger rask og riktig behandling.
Skadebehandling er annerledes enn all annen akutt og elektiv
behandling. Norge er spredt befolket med 50 sykehus som har
akuttfunksjon. De fleste har traumeteam og skrevne prosedyrer,
men få stiller formelle krav til kompetanse hos teammedlemmene.
Av Christina Gaarder, UUS.

taking og traumerelaterte kirurgiske
prosedyrer. Kurset består av 25%
forelesninger (15 minutter per emne)
og 25% diskusjoner. Den siste halvparten av kurset er praktiske øvelser
i behandling av kritiske skader og
kommunikasjon mellom anestesilege
og kirurg.

Opplæring i flere trinn
Traumeopplæring bør bestå av 3
komplementære moduler. For det
første er det viktig med en felles initial
tilnærming til en skadet pasient (ATLS
for leger, TNCC/ATCN for sykepleiere,
PHTLS prehospitalt). Videre er det viktig
at teamene trener sammen (BEST,
videocoaching). Endelig må den som
skal lede teamet, kunne ta kirurgiske
beslutninger og utføre nødvendige
prosedyrer. Da de fleste norske sykehus
mottar få traumepasienter, må disse
ferdighetene læres og vedlikeholdes i
kurssammenheng.
Av eksisterende kurs i kirurgiske akuttprosedyrer, er Krigskirurgikurset det
eldste. Kurset ble obligatorisk i spesialiteten generell kirurgi fra 2002, Det
betyr at mange kirurger utdannet

før den tid ikke har noen formell opplæring i traumekirurgi. For å sikre at
legene ved landets kirurgiske avdelinger
er godt nok trenet i kirurgisk beslutningstaking og akuttprosedyrer til å
sikre optimal traumebehandling har
behovet for ytterligere kurstilbud vært
åpenbart.
DSTC-kursene
et godt tilbud
For tredje år på rad ble det i uke 44
arrangert kurs i avansert traumekirurgi
ved Ullevål universitetssykehus med
internasjonalt faculty. Kursene i 2004
og 2005 ble arrangert i samarbeid
Professor C. William Schwab,
Philadelphia (president i AAST 200506). Team fra flere sykehus deltok.
Før årets kurs var det gjort visse
justeringer som gjorde at kurset kunne
godkjennes som DSTC-kurs. DSTC –
Defintive Surgical Trauma Care – har
vokst frem som et internasjonalt
kurskonsept i stadig flere land i løpet
av siste ti-år. DSTC eies av IATSIC –
International Association for Trauma
Surgery and Intensive Care, en underforening til ISS - International Surgical
Society. DSTC begynner der ATLS slutter.
DSTC underviser i kirurgisk beslutnings-
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Den som skal styre den initiale
behandlingen må ta beslutninger
basert på kunnskap om skadene og
pasientens hemodynamiske tilstand.
Teamleder er kirurg ved de fleste
norske sykehus og for å fylle denne
rollen tilfredsstillende, trenger vedkommende opplæring i skadebehandling, selv om sykehuset mottar få
potensielt kritisk skadde.

Høy kvalitet på
årets første kurs
Takket være støtte fra Stiftelsen Norsk
Luftambulanse, som var medarrangør
for dette første DSTC-kurset, fikk vi
mulighet til å invitere sentrale og
innflytelsesrike sykepleiere, kirurger og
anestesileger fra hele landet. Dette var
viktig for å vise hva kurskonseptet kan
tilby, samt for å bidra til å spre interesse
for traumatologi generelt.
DSTC gir tilgang til et bredt og fleksibelt
internasjonalt faculty. Ved gjensidig
utveksling av instruktører blir alle mer
trent og holder hverandre oppdatert.
Årets kurs var ledet av Professor
Boffard (Johannesburg, leder av
Educational Subcommittee i IATSIC)
med Tina Gaarder som lokal kursleder.
Professor Schwab (Philadelphia),
Ben Braslow (Philadelphia) og Peter
Bartelmess (Östersund) utgjorde resten
av internasjonalt faculty. Johan
Pillgram-Larsen, Johan Storm-Munch
og Pål Aksel Næss utgjorde nasjonalt
faculty, med hjelp av co-faculty
Nils Oddvar Skaga (Anestesi), Johann
Baptist Dormagen (Radiologi) og
Per William Bratlie-Jensen (Ortopedi).
Kurskomiteen fikk mange positive
tilbakemeldinger både under og etter
avsluttet kurs.
Nytt kurs planlegges i september 2007.
Det vil bli mulighet til påmelding fra
tidlig 2007.
Kurskoordinator er Yvonne Viksmoen
(traumekoordinator UUS) som kan
kontaktes på yvonne.viksmoen@uus.no
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Rekrutteringsstudien 2006
Styret i Norsk Ortopedisk Forening laget våren 2006 en
spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle assistentleger
som i følge Dnlf sine medlemsslister jobbet på ortopediske
avdelinger i løpet av perioden 2000-2005
av Trine Fresvig

Målet var todelt:
g

g

Få tilbakemelding fra spesialistkandidatene om hva man kan gjøre
for å sørge for god rekruttering. Bør
man sette inn større ressurser for å
rekruttere flere søkere eller bør man
sørge for å beholde folk som
allerede har startet med ortopedi?
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Få et inntrykk av levekårene til
spesialistkandidatene. Er det noen
sider ved ortopedien som er
problematiske? Er det gode sider ved
ortopedien som vi må sørge for å
beholde? Er det faktorer som
spesialist-kandidatene er misfornøyde
med, eller er det spesielle faktorer
som er problematiske for flere?

Resultater
Det var over 40 spørsmål som ble stilt i
rekrutteringsstudien, så her blir kun
noen av resultatene nevnt.

Arbeidssituasjon
48% var enige i at arbeidstiden er lang,
46% mente at det var en viktig faktor.
38% mente at vaktbelastningen var
tung, mens 34% var uenig i dette.
62% mente at vaktbelastning er en
viktig faktor.
6% av kvinnene og 0% av mennene sa
seg enige i påstanden “For tungt
mekanisk arbeid”
Omtrent en tredjedel hadde opplevd å
bli forbigått ved søknad på assistentlegestilling, en tredjedel hadde unnlatt
å søke på slik stilling da den var tiltenkt
en annen. 26% har savnet signaler på
Tilsvarende undersøkelser andre
spesialistforeninger?
Det hadde vært interessant om flere
spesialistforeninger hadde gjennomført tilsvarende undersøkelser, slik at vi
bedre kunne ha sett hvordan spesialistkandidatene i ortopedisk kirurgi har
det sammenlignet med andre
spesialiteter. Når vi nå for eksempel får
vite at en tredjedel av assistentlegene
har blitt forbigått ved ansettelser, så er

Det ble sendt ut 212 skjemaer og vi fikk
91 svar, av disse kom det svar fra 25
kvinner og 66 menn.
Siden vi sendte ut til alle som hadde
vært innom ortopediske avdelinger
var det klart at en del ikke var reelle
utdanningskandidater. Eksempler på
dette er utenlandske leger som har
hatt korte vikariater i Norge. Dette
gjorde at den reelle svarprosenten lå
på omtrent 60 %.
Vi prøvde å kartlegge flere forhold som
f.eks. arbeidssituasjon, sosiale faktorer,
hjemmesituasjon, akademiske ambisjoner, aksept for familieliv, hvordan
rekruttere dyktige leger, hvilke myter
om ortopedi som stemte og hvilke som
ikke stemte.
at de er ønsket i miljøet.
16% er enige i at mentorordningen er
god, mens hele 86% mener at det er en
viktig faktor.
Vi spurte også om man trengte spisse
albuer for å få fylt operasjonslistene,
23% var enige i dette, 49% var uenige.

Undersøkelsen besto stort sett at vi
fremla påstander og de som svarte
skulle både angi om de var enige eller
uenige i påstandene. I tillegg skulle de
angi om det som ble påstått var en viktig faktor for om de hadde valgt ortopedi eller ei. For eksempel var en av
påstandene: “Gode muligheter for å
jobbe privat” Her var da ca 40% enige.
Men bare 20% var enige i at det var
viktig for dem.Se resultater i boksen
under.

Akademiske ambisjoner
73% synes det er svært viktig med en
klinisk karriere mot 36% med akademisk
karriere.
35 % mener det er svært viktig å forske,
mens 34% mener det er ganske viktig.
74 % mener at det ikke er viktig å bli
professor.

Familieliv
Det ble spurt om aksept for forholdsregler tatt under svangerskap, fravær
i forbindelse med barselpermisjon,
pappapermisjon og sykt barn samt
aksept for å hente barn
På nesten alle spørsmålene var omtrent
en tredjedel enig i at det var aksept i
miljøet for disse tingene. Det var
gjennomgående flere kvinner som var
uenige i påstandene.

vi usikre om dette er verre eller bedre
enn i andre spesialiteter.
Konklusjon
Det faglige innholdet er de fleste
fornøyd med, men det er misnøye
spesielt med feedback fra overlegene.
Mentorordningen kom også dårlig ut i
undersøkelsen. Vi fant altså ut at
mytene om at man trenger spisse
albuer for å få fylt operasjonslistene og
at det er for tungt mekanisk arbeide

Rekruttering
En tredjedel mente at man burde
konsentrere seg om rekrutteringen,
mens halvparten mente man heller
burde konsentrere seg om å beholde
de som hadde begynt med ortopedi.

ikke stemte. Derimot stemmer mytene
om at det er noe dårlig aksept for
“familiefaktorer” som fravær i
forbindelse med sykt barn etc. c
Den som er interessert i å se flere av
svarene kan gå til
http://www.ortopedi.no og følge linker
til rekrutteringsstudien. Der finner man
spørreskjemaet og synopsis av svarene.
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Thorakoskopisk
operasjon for medfødt
diafragma brokk hos barn?
Av Hans Skari, Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk klinikk
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Standard behandling av medfødt
diafragma brokk (congenital diaphragmatic hernia, CDH) hos nyfødte barn
innebærer preoperativ stabilisering på
intensiv avdeling. Ofte er det behov for
respiratorbehandling (“gentle ventilation” anbefales, dvs. lave luftveistrykk).
Operasjonen foretas i stabil fase. Ved
laparotomi reponeres hernierte bukorganer og defekten lukkes med sutur,
eventuelt med patch ved svært stor
defekt.

Visdomsord
“En vesentlig forskjell mellom å
være voksenkirurg og barnekirurg

minutter (30-110 min) på inngrep som
ble fullført thorakoskopisk. Thoraxdren
ble benyttet med unntak av 2 pasienter.
43 av 45 overlevde. To døde pga hhv
pneumoni og pneumothorax.
Postoperativ morbiditet inkluderte 2
sårinfeksjoner og 2 pleuraeffusjoner.
Forfatterne konkluderer med at
thorakoskopisk operasjon for CDH
er indisert hos selekterte pasienter.
Fordelene inkluderer lett tilgang,
minimalt vevstraume, pent kosmetisk
resultat og rask bedring etter
operasjon.
Referanse
1. Nguyen TL, Le AD. Thoracoscopic repair
for congenital diaphragmatic hernia:
lessons from 45 cases. J Pediatr.Surg.
2006;41:1713-15.
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Det foreligger enkelte artikler om
laparoskopisk operasjon for CDH og det
er beskrevet problemer med reposisjon
av milt og lukning av defekten pga.
reponerte bukorganer hindrer oversikt.
Ved thorakoskopisk tilgang er fordelen
at oversikten bedres etter reponering
av abdominalorganene.

Nguyen Thanh Liem og Le Anh Dung
fra Vietnam publiserte nylig en serie
på 45 CDH pasienter som ble operert
thorakoskopisk1. Studien mangler
kontrollgruppe og kan klassifiseres
som en “feasibility”-studie. Pasientene
ble operert i perioden 2001-2005 og
man ekskluderte pasienter som ikke
ble bedre med konvensjonell respiratorbehandling. Antall ekskluderte pasienter
oppgis ikke i artikkelen. De fleste CDH
pasientene var lav-risiko vurdert etter
alder ved operasjon og kun 7 av 45
pasienter ble respiratorbehandlet
preoperativt. Operasjon ble foretatt i
sideleie med tre 5mm troakarer og lavt
CO2 trykk (2-4 mmHg). Fire av 45 operasjoner ble konvertert og 3 av disse
skyldtes problemer med reposisjon av
lever og 1 pga fall i oksygenering.
Gjennomsnittlig operasjonstid var 54

er hvordan du føler deg når
pasienten din pisser på deg.”
Eilif Dahl

"Venstresidig posterolateralt
diafragmahernie ved laparotomi hos
nyfødt barn"
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Til alle leger i utdannelsesstillinger i kirurgi:

Gratis medlemskap
i NKF i 2007
Har du tenkt å bli kirurg og ønsker å følge med i utviklingen i norsk kirurgi?
Nå har du muligheten til å holde deg oppdatert ved å få: bladet KIRURGEN tilsendt 4 ganger i året, samt
få invitasjon og et fyldig program (Vitenskapelige Forhandlinger) til Norsk kirurgis store samling,
Høstmøtet, som arrangeres hvert år i uke 43.
Medlemskap i Norsk Kirurgisk Forening vil fra 2007 ikke koste noe for leger i utdanning innen kirurgi, men
krever at du er medlem av Legeforeningen og sender inn en søknad om medlemskap til Norsk Kirurgisk
Forening – se blanketten under.
Du kan også søke om medlemskap ved å fylle ut en tilsvarende blankett på hjemmesiden vår:
www.legeforeningen.no/nkf
Vi håper du benytter denne anledningen til å holde deg oppdatert og bli med i en forening som har som
formål: “Å fremme kirurgiens utvikling i Norge.”
Mvh
Styret i Norsk Kirurgisk Forening

Styret
Norsk Kirurgisk Forening
Postboks 17 Kjelsås
0411 Oslo

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I NORSK KIRURGISK FORENING
Navn:
Adresse:
Arbeidssted:
Kirurgisk spesialitet:
I utdannelse i (spesialitet):
Medlem av Den Norske Lægeforening: JA
Merknader:

Sign:

NTLF-NYTT

NORSK THORACO LAPAROSOPI FORUM
Kjære Kirurger!
Vi er meget glade for at vi også i dette nummer av kirurgen får anledning til å
publisere vårt 4 nummer av NTLF-NYTT.
Siden forrige nummer har vi hatt et flott høstmøte. Det var mange gode
innlegg om laparoskopisk og minimalt-invasiv kirurgi, og det var ingen
problemer med å finne verdige kandidater for våre fire priser – se egne
referater.

Vellykket symposium
Symposiene på tirsdag var også godt besøkte og det ble fine diskusjoner.
Vi har fått gode tilbakemeldinger, spesielt på lever symposiet. Dette er
også referert i dette nummer.
Kveldsymposiet som ble arrangert sammen med NKF om konsekvenser
av nye teknikker ble svært godt mottatt av departementet og regionsledelsene slik at de vil ha en gjentagelse av symposiet i egen regi.
Etter høstmøtet har vi hatt en nokså mørk og våt periode, men det er
ingen grunn til å bli passive. Til neste høst møte vil det igjen bli utdelt
fire priser, og konkurransen blir jo stadig skarpere, så det er bare å stå på.

Forelesning ved Det danske årsmøtet

NTLFs Vintermøte arrangeres 7. mars her
i Oslo. På formiddagen blir det mulig å
se en laparoskopisk lever-reseksjon
med “live”-overføring til ett av våre
auditorier. På ettermiddagen blir temaet
rectum- og analkirurgi.
NTLF vil også være med å arrangere et
tidlig Vårmøte i Narvik (15. og 16. mars)
i samarbeide med region Nord. Her vil
ett av hovedtemaene være lever- og
pancreas reseksjoner.

Husk kursene!
I høst ble laparoskopi-kurset for grenkandidater i gastrokirurgi avholdt
her i Oslo med 19 deltagere som stort sett var meget fornøyde. Dette
er et kurs som egentlig skal gå annet hvert år og alternere mellom
universitetsklinikkene. Bergen som står for tur i 2008 men det har vært
svært mange søkere til disse kursene og Trondheim har derfor kjørt 2
kurs etter hverandre de siste 2 år. De kursansvarlige bør se om det ikke er
behov for et kurs også i 2007.
Tilsvarende kurs for generell kirurger har alternert mellom Trondheim og
Oslo og vil neste gang avholdes i Oslo 18.-20. april 2007 i regi av NTLF.

Vi i NTLF ønsker dere alle en riktig GOD JUL og et Godt Nyttår.

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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Den siste store begivenheten for NTLF er at vår sekretær (Bjørn Edwin)
ble valgt ut til å holde årets forelesning ved Dansk Kirurgisk Forenings
Årsmøte i København nå i november. Dette er det også egent referat om.
Dette møtet er noe mindre enn det norske da det stort sett er begrenset
til gastrokirurgi, thoraxkirurgi, urologi og endokrin kirurgi. Undertegnede
har deltatt på dette møte i mange år, og har hatt stort utbytte av det.
Den eneste nordmann som har fortsatt å reise på dette møte er så vidt
jeg vet Hans Rostad, (men han har jo alltid vært selektiv i valg av
møter…).

Husk Vintermøtet!

Multimodal behandling av
levermetastaser
Olaug Villanger, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, styremedlem NTLF

Norsk Thoraco-Laparoskopi-forum
arrangerte tirsdag i høstmøteuken
et symposium om fremtidig
tverrfaglig, multimodal
behandling av levermetastaser.
Øystein Mathisen fra
Rikshospitalet-Radiumhospitalet
HF la frem synspunkter for den
tradisjonelle åpne kirurgisk
behandlingen fra de første

Leverreseksjon
Nyere behandlingsprinsipp ved leverkirurgi er å gjøre leverkonserverende
kirurgi; dvs utføre den minste reseksjon
som er nødvendig for å få pasienten
tumorfri. Publiserte data viser at overlevelse er lik dersom tumor er radikal
operert. I løpet av de siste årene har
man kommet med nye og viktige
behandlingsprinsipper som innbefatter
multimodal behandling:
g

høyresidige leverreseksjoner
i 1952 til i dag.
Insidensen av nye tilfeller av colorektal
cancer i Norge er ca 3400 pr år. Ca 50 %
av disse har eller vil utvikle levermetastaser med omtrent like mange fordelt i
hver gruppe. Dette medfører at totalt
ca 1700 nye pasienter i Norge får levermetastaser årlig. Noe eldre data har
antydet at ca 10-15 % av disse igjen kan
opereres for sine levermetastaser.
Imidlertid har effektiv kjemoterapi og
nye teknikker og utvidet indikasjon
ført til at reseksjonsraten kanskje kan
utvides til 20-30 %. I dag opereres det
under 200 pasienter for levermetastase
i Norge pr år og dette kan indikere at
for få pasienter blir vurdert for operasjon. Resultatene etter leverreseksjon
viser ca 25-35 % 5 års overlevelse.
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Nye synspunkter
Det er verdt å merke seg at tidligere
klassiske inoperabilitetskriterier ikke
gjelder lenger. Synspunkter etter 2000
som man vurderer pasientene i forhold
til nå er:
g Metastaser i begge lapper, tumorstørrelse og – antall er vanligvis ikke
kontraindikasjon mot kirurgi
g Lever kan gjøres tumorfri selv om
samtlige segment er angrepet
g Ekstrahepatisk spredning er ikke
absolutt kontraindikasjon mot
kirurgi
g Reseksjonsrand mindre enn 1 cm
diskuteres som akseptabelt

g
g
g

g
g
g

Åpen eller laparoskopisk prosedyre.
Det anbefales å gjøre lokale reseksjoner med laparoskopisk teknikk. På
Rikshospitalet er ca 25-30 % av inngrepene utført laparoskopisk de
siste årene, blant annet alle
segment 2/3 reseksjoner.
Downstaging med kjemoterapi
(neoadjuvant eller adjuvant)
Two stage (to seanse) prosedyre
Portvene embolisering. Ved
marginalt gjenværende levervolum
gjøres det idag embolisering av vena
porta som fører til økt gjenværende
levervolum som igjen gjør at
pasienten kan tåle en utvidet
leverreseksjon.
Radiofrekvens ablasjon
Gjentatte reseksjoner
Komplekse kirurgiske prosedyrer
som innbefatter avanserte teknikker
som brukes ved levertransplantasjon

Hvis begge lever lapper er gjennomsatt
av tumorvev, vil man først gjøre venstre
lapp tumorfri, deretter utføre portvene
embolisering for å øke volum av gjenværende leverrest, for så endelig og
utføre en høyresidig leverreseksjon.
Komplekse kirurgiske prosedyrer innebærer anvendelse av lever-transplantasjonsteknikk som total vaskulær
okklusjon, hypoterm perfusjon og
anvendelse av venovenøs bypass (ved
for eksempel fjernelse av trombe i vena
porta). 5 % av alle leverreseksjoner har
karaffeksjon, slik at det er et behov
for bruk av komplekse kirurgiske
prosedyrer.
Mer avansert kan man anvende
teknikken til ex citu fjernelse av tumor
og karrekonstruksjon (Auto transplantasjon).

De viktigste komplikasjoner knyttet til
leverkirurgi er reoperasjon pga blødning (ca 3 %) og gallelekkasje (ca 5 %).
Laparoskopiske
teknikker mer utbredt
Bjørn Edwin, også han fra
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF,
la frem synspunkter på laparoskopisk
teknikk ved levermetastaser.
Siste 12 mnd er 34 % av levermetastasekirurgien på RikshospitaletRadiumhospitalet utført med laparoskopisk teknikk. Foreløpig gjøres
omtrent alle reseksjoner av segment
2 og 3 samt lokale reseksjoner med
laparoskopisk teknikk. Det forberedes
imidlertid høyre- og venstresidige
hemihepatektomier.
Flere rapporter viser at det er betydelig
mindre adherenser ved rereseksjon av
levermetastaser etter laparoskopisk
behandling. Disse dataene burde foranledige at man etterstrebet laparoskopisk kirurgi ved den første leverreseksjonen, for eksempel segment
2 og 3.
Det ble også en liten diskusjon om
tekniske forhold rundt laparoskopisk
leverkirurgi, der det meste er mulig,
men at segment 7 og 8 kan være
vanskelig tilgjengelig. Fremtidens
estimat er at 60 – 80 % av leverkirurgien kan gjøres laparoskopisk.
Bjørn Edwin viste så en instruktiv video
som omtalte reseksjon av segment
2 og 3.
Kjemoterapi
Morten Brændingen fra Ullevål
Universitetssykehus presenterte så nytt
om kjemoterapi ved levermetastaser.
Man har i dag mer effektive behandlingsopplegg for metastatisk colorektal
sykdom sammenlignet med tidligere,
med responsrate på opp mot 50 %.
Primært ikke-operable levermetastaser
kan bli tilgjengelige for kirurgi etter
god respons på kjemoterapi.
Det diskuteres om 5 års overlevelse
kanskje ikke er lenge nok til å følge
disse pasientene. Etter 10 år er det
imidlertid en del flere pasienter som
har falt fra.
Det ble diskutert både neoadjuvant

"Status etter høyresidig lever-reseksjon”
(foto: Ø. Mathisen)

(preoperativ) og adjuvant kjemoterapi.
Neoadjuvant terapi brukes til primært
ikke-operable metastaser, men man
avventer resultater fra studier der
neoadjuvant kjemoterapi brukes for å
redusere risikoen for residiv ved
primært operable metastaser.
Dokumentasjon for bruk av adjuvant
kjemoterapi for å minske sjansen for
residiv er noe begrenset. Pr i dag er det
vel ingen randomiserte studier som
kan besvare dette spørsmålet. Man
avventer her resultatene fra EORTC
studiene som forventes publisert i
2007.
Ved bruk av neoadjuvant kjemoterapi
vil man først gi 6 kurer, så evaluere
responsraten og se om pasienten er
blitt tilgjengelig for kirurgi. Hvis metastasene har vokst, vil man vurdere å
skifte kjemoterapi. Det er imidlertid
regnet som dårlig prognose hvis
pasienten har progresjon på 1. linje
kjemoterapi, og pasienten kan egne seg
dårlig for kirurgi.
Det ble også diskutert den erfaring
man har ved leverkirurgi hos pasienter
som har fått kjemoterapi. Grad av
kjemoassosiert steatose (CASH)
gjenspeiler ofte hvor lenge pasienten
har fått kjemoterapi (spesielt
Irinotecan).
Lokal ablasjon
Ivar Gladhaug fra RikshospitaletRadiumhospitalet HF beskrev deretter
teknikker for lokal ablasjon. Det

en protokoll for behandling av
aktuelle pasienter, og hittil er det utført
23 prosedyrer på 21 pasienter.
Prosedyren kan være noe tidkrevende
og det vanskelige er elektrodeplasseringen. Selve RF behandlingen
tar ca 10-20 min pr svulst, og inntil to
svulster pr pasient er abladert på
Rikshospitalet.
Resultatene fra RF behandling har
kanskje ikke vært så oppløftende som
forventet. En studie fra MD Andersen
Institute i Texas (Abdalla et al, Ann Surg
2004) sammenlignet lokalt residiv
etter RF behandling med reseksjon
(downstaging med RF). Den pågående
EORCT studien vil blant annet vurdere
hvilken plass RF skal ha i palliativ
sammenheng og hvor RF og kjemoterapi sammenlignes med kjemoterapi
alene. Det er fortsatt uavklart hvor mye
økt overlevelse som kan skyldes RF
behandling.
Multimodale
behandlingsstrategier
Bjørn Atle Bjørnbeth Ullevål
Universitetssykehus beskrev så fremtidens multimodale behandlingsstrategier
som innbefatter blant annet immunmodulering, molekylærbiologisk terapi
og vaksine. Pr i dag gir man rutinemessig cytostatika etter retningslinjer
for ca coli med glandelmetastase, mens
man ved ca recti med glandelmetastase ikke rutinemessig gir kjemoterapi. Ved levermetastase er det ingen
rutine for pre- eller postoperativ kjemoterapi, og det ble en liten diskusjon
omkring dette tema. Et av spørsmålene
som kom opp, var om onkologene
faktisk bruker for lite cytostatika på
denne gruppen, spesielt med tanke på
cytoreduktiv behandling og siktemål.
Man diskuterte også downstaging og
hva som skal reseseres til hvilket tidspunkt.
Et annet tema som ble drøftet var
mulighetene for at sykehusene kan
organiseres rundt behandlingssløyfer.
Avslutningsvis vil jeg si at det var et
meget innholdsrikt og bra symposium
med mange faglige interessante
synspunkter og diskusjoner. c
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"Åpen kombinert leverreseksjon,
nyrereseksjon og colonreseksjon".

eksisterer flere forskjellige termiske
ablasjonsmodaliteter som Laser,
Radiofrekvens (RF) og Kryo behandling.
For øyeblikket er det RF behandling
som er mest utbredt.
RF benyttes som et supplement til
åpen kirurgi og skal ikke erstatte
reseksjon. RF er en egnet ablasjonsbehandling på metastaser opp til 3 - 4 cm
og kan utføres enten perkutant under
ultralydveiledelse, under åpen kirurgi
eller ved hjelp av laparoskopisk teknikk.
Man diskuterer om den percutane
prosedyren er mindre nøyaktig og
vanskeligere, og på Rikshospitalet
utføres de fleste prosedyrer ved hjelp
av åpen teknikk.
Monitoreringsmodaliteten under RF
behandling er ultralyd, idet MR signaler
interferer med de elektriske signaler fra
RF.
Det eksisterer pr i dag ikke noe system
som kan visualisere ablasjonsnekrosen
under pågående behandling. På
Rikshospitalet brukes ultralyd med
kontrast for å sjekke at elektroden er
plassert i tumor. Deretter gjentas
kontrast-ultralyd 10 min etter avsluttet
ablasjon for å se om lesjonen tilsvarer
forventet område og størrelse.
Lokalt residiv kan representere ny
svulstvekst på reseksjonssted på grunn
av etterlatt vitalt tumorvev, eller satelitter som begynner å vokse. Residiv
rate rapporteres i litteraturen fra
2 til 60 %. En nylig publisert nederlandsk studie viser ca 50 % residivfrekvens. En av årsakene
til den relativt høye
residivfrekvensen
kan være at pasienter
som vurderes for RF,
har en mer avansert
cancersykdom.
Relative kontraindikasjoner mot RF
behandling er tumor
størrelse over 3-4 cm
og tumor i nær
relasjon til store kar.
Det anbefales at RF
behandling i hovedsak foregår innenfor
klinisk utprøving. På
Rikshospitalet er det

Norsk ThoracoLaparoskopi-forums priser
innenfor mini-invasiv kirurgi
Av Olaug Villanger, leder av bedømmelseskomiteen.

Norsk Thoraco-Laparoskopi-forum
(NTLF) har siden 1997 delt ut fagpriser
innenfor mini-invasiv kirurgi på det
årlige Kirurgiske høstmøtet. Formålet
med prisene er å fremme god klinisk og
eksperimentell forskning, undervisning
og formidling av nye kirurgiske
teknikker innenfor mini-invasiv kirurgi.
I starten ble det kun 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.
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2006 på samme nivå
som rekordåret 2005
2005 var et forløpig høydepunkt med
hensyn til kvalitet og antall foredrag
innenfor mini-invasiv kirurgi. Denne
positive trenden holdt seg også i år.
Det var også større bredde og
gjennomgående meget god kvalitet
på alle foredragene. Fordelingen av
foredrag med mini-invasiv karakter
innenfor de ulike spesialiteter gjenspeilet nok virkeligheten; 23 av totalt
95 foredrag (24 %) i gastroenterologisk
kirurgi, 6 av 38 (15 %) innen urologi og
1 av 35 (3 %) i kar/thorax. Komiteen
hadde således totalt 30 abstrakt til
vurdering, hvorav 20 var aktuelle for
prisen for beste foredrag, 4 innen
video, 3 innen eksperimentelle/vitenskapelig kategori og 3 innen
beste nykommer.
NTLF delte også ved årets Kirurgiske
høstmøte ut fire priser.
Årets bedømmelseskomite bestod av
Ole Christians Olsen, Bård Røsok, Robin
Gaupset, Jens Marius Nesgård, Espen
Kvan samt leder Olaug Villanger fra

NTLF styret. Komiteen utarbeidet et
eget evalueringsskjema der hvert
foredrag ble vurdert mht aktualitet,
originalitet, pedagogisk klarhet/fremstillingsevne, billedklarhet/redigering (for videoforedrag) samt
helhetsinntrykk vurdert på en skala
fra 1 til 5. Komiteen gjorde en meget
grundig og god jobb og styret i NTLF vil
benytte anledningen til å takke alle i
komiteen for imponerende innsats.
Nedenunder følger presentasjon av
årets prisvinner-abstrakt i en utvidet
versjon ført i pennen av prisvinnerne
selv.
Beste foredrag

Charlotte Kristensen

for anestesi og postoperativ smertebehandling. Hovedpunktene i smerteprotokollen var at alle barn prinsipielt
får samme anestesi, og at lokalanestesi
ble injiseres i portåpninger og operasjonssår. Videre fikk alle barn morfin,
ondasetron og paracetamol, og barn
over to år fikk i tillegg NSAID. Man
tilstrebet å gi så lite analgetika som
mulig uten at barnet hadde vondt.
Sykepleiere fylte ut et eget skjema der
de hver fjerde time bedømte om barnet
var smertepåvirket (graderes 0-4,
0:ingen smerter, 4: sterke smerter), om
respirasjonen var påvirket av analgetika, og om barnet opplevde kvalme.
I september var 43 barn inkludert. 6/43
(14 %) barn var ekskludert fra smertedelen av studien fordi protokollen ikke
ble fulgt (n=2) eller at journalopplysninger (n=4) var mangelfulle.
Av de 37 pasientene var 18 operert
laparoskopisk og 19 med laparotomi.
Ved hjelp av medikamentkurven var
forbruk av morfin, kodein, NSAID og
paracetamol registrert operasjonsdagen (dag 0), og 1., 2., og 3. postoperative dag.
Resultater er oppgitt i median med
range i parentes.
Median alder ved NF var 3,2 år (0,2-15,4
år), og det var ingen signifikant forskjell
mellom de to gruppene. 24/37 (65 %)
hadde multifunksjonshemming
(diagnoser som cerebral parese (n=8),
ulike syndromer (n=8), psykomotorisk
retardasjon (n=5) og annet (n=3).
Tabellen viser median forbruk av
analgetika oppgitt i mg/kg/døgn.

Pris for beste foredrag gikk til
CHARLOTTE KRISTENSEN fra miljøet ved
barnekirurgisk avdeling på
Rikshospitalet for innlegget “LIKT FORBRUK AV ANALGETIKA ETTER ÅPEN OG
LAPAROSKOPISK NISSEN
FUNDOPLIKASJON HOS BARN”
Hos barn er det gjort få randomiMedikament Operasjon Dag 0 Dag 1
Dag 2
Dag 3
serte studier som sammenligner
Morfin
Lap
0,6
0,4
0,0
0,0
laparoskopisk og åpen kirurgi. Hos
Åpen
0,9
0,6
0,0
0,0
voksne er det vist at pasienter etter
Kodein
Lap
0,0
1,2
2,1
0,0
laparoskopisk Nissen fundoplikasjon
Åpen
0,0
0,0
1,9
0,0
(NF) trenger mindre analgetika og
NSAID
Lap
1,8
1,8
0,9
0,0
Åpen
0,0
1,2
1,2
0,6
har kortere liggetid enn etter åpen
Paracetamol
Lap
58,1
75,7
71,9
59,6
NF. Som ledd i en større undersøkelse
Åpen
68,5
70,4
65,1
61,3
som sammenlikner resultater
Det var ingen signifikante forskjeller i
mellom laparoskopisk og åpen
forbruk av analgetika mellom de to
fundoplikasjon hos barn, undersøkes
pasientgruppene. Postoperative komanalgetika forbruk. Her presenteres
plikasjoner som krevde intervensjon ble
foreløpige resultater fra studien.
registrert hos 4 pasienter: gastroskopi
Studien var prospektiv og randomisert
pga fastsittende mat (n=2), reoperajon
og det var utarbeidet detaljert protokoll

Beste video

Erik Trondsen

ning bør sannsynligvis benyttes ved de
fleste operasjoner for PØB.
Mortalitet ved elektiv operasjon (ELHR) versus
akutt operasjon, viser at vente og se-holdning
(WW) er fordelaktig fremfor akutt operasjon ved
asymptomatisk PØB. Ref: Nicholas Stylopoulos, MD,
G. Scott Gazelle, MD, MPH, PhD, and David W.
Rattner, MD. Paraesophageal Hernias: Operation or
Observation? Ann Surg. 2002 October; 236(4):
492–501.
1,2%
Favors WW

1,0%
0,8%
0,6%

Favors ELHR

0,4%
0,2%
0,0%
6%

9%

12%

15%

Mortality rate - Emergency operation

Beste eksperimentelle
innlegg

Michael Bretthauer
Pris for beste eksperimentelle/vitenskapelige innlegg gikk MICHAEL
BRETTHAUER fra Rikshospitalet for
abstraktet “ERCP HOS PASIENTER
MED ROUX-EN-Y ANASTOMOSE MED
DOBBEL-BALLONG ENTEROSKOPI”
Dobbel-ballong enteroskopi (DBE) er en
ny endoskpisk metode utviklet for dyp
intubasjon av tynntarmen. Etter første
beskrivelse i 2001 ved Yamamoto og
medarbeidere (1) har instrumentet vært
kommersielt tilgjenglig i Europa fra
2004. Sentrene med mest erfaring
rapporterer om fullvisualisering av
tynntarmen i 60% av pasientene, da
med kombinert øvre og nedre tilgang
(2-4). Systemet består av et 200 cm
langt fleksibelt endoskop med
diameter på 8,5 m m, og en fleksibel
overtube, 140cm lang og 12 mm i
diameter. Både skopet og overtuben
har en ballong rett distalt for tuppen,
som kan blåses opp av endoskopøren.
Ved å insufflere og desufflere disse
ballongene med luft om hverandre og
samtidig manuell fremføring av skopet
kombinert med repetert utretting ved
drag, intuberes tynntarmen. Indikasjon 4
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Pris for beste video gikk ERIK
TRONDSEN fra gastrokirurgisk avdeling
på Ullevål Universitets-sykehus for
abstractet “PARAØSOFAGEALT BROKK.
OPERASJONSINDIKASJON OG TEKNIKK”
Paraøsofageale brokk (PØB) kan være
asymptomatiske eller gi minimalt
besvær, eller gi symptomer som
dysfagi, dyspné, anemi, brystemerter,
og en sjelden gang akutt obstruksjon
eller strangulasjon. Siden Belsey og Hill
rundt 1970 rapporterte høy forekomst
av slike akutte komplikasjoner og høy
mortalitet ved akutte operasjoner, har
tradisjonen vært å operere pasienter
med PØB elektivt uansett grad av
symptomer. På 90-tallet kom rapporter
om at de akutte komplikasjonene ved
PØB var på langt nær så hyppige som
man trodde, passende med egen, og
sikkert andres, kliniske erfaring.
I 2002 presenterte Stylopoulos fra
Massachusetts General Hospital et
arbeid i Annals of Surgery som omfattet
alle publiserte arbeider med 10 pasienter
eller mer og tall fra 1997 fra den nasjonale databasen over innlagte pasienter,
med mer enn 7 millioner på mer enn
tusen sykehus, der de fant 203 pasienter
operert akutt for obstruksjon eller
strangulasjon ved PØB. De benyttet et
simuleringsprogram, der de la inn data
fra de nevnte studiene, og beregnet
livstidsrisiko for akutte komplikasjoner,

og sammenlignet risiko ved elektiv
operasjon med risiko ved de akutte
operasjonene.
De fant ut fra foreliggende materialer
at mortalitetsrisiko ved elektiv operasjon var 1-5,2%, i snitt 1,38%, og ved
akutte operasjoner 5,4%. Ut fra andre
materialer fant de at vente og se
holdning ga risiko for behov for elektiv
operasjon på 13,87%/år, risiko for akutt
operasjon 0,69-1,93, i snitt 1,16%/år og
risiko for residiv av PØB etter operasjon
1,9%/år.
Ved 65 år var sjansen hos asymptomatiske for behov for akutt operasjon
livstidsakkumulert ca 18%. Risikoen
sank raskt med årene. Ved 65 år ville
færre enn 1 av 5 tjene på elektiv operasjon, ved 85 år1 av 10. Livstidsrisiko for å
dø av komplikasjon til PØB eller komplikasjon ved akutt operasjon var 1%, altså
lavere enn risiko ved elektiv operasjon.
Simuleringsprogrammet viste at dersom mortalitet ved akutt operasjon er
6%, ville mortalitet ved elektiv operasjon måtte være <0,5% for å komme
bedre ut, og selv ved mortalitet
over15% ved akutte operasjoner, vil mortalitet ved elektive operasjoner måtte
være langt under 1,38% som var mortalitet ved elektiv operasjon ut fra litteraturen. Dette støtter vente og se holdning fremfor elektiv operasjon av
asymptomatiske pasienter.
Som de fleste andre opererer vi disse
pasientene laparoskopisk.
Residivfrekvens angis fra 10-42% i litteraturen. Selv om mange av residivene
er asymptomatiske, er dette en stor
utfordring. De sentrale tekniske
elementene for å redusere residivrisiko
er komplett eksisjon av brokksekken, å
sikre adekvat lengde av øsofagus
intraabominalt, en god crusplastikk
og forankringen av ventrikkel under
diafragma, noe vi gjør ved en ordinær
Nissenplastikk.
Selv om hiatus er vid, ofte mer enn 5
cm, kan lukning av hiatus være enkel
med anatomi som ved vanlig refluksoperasjon, men crura er oftest strukket
og tynne, slik at direkte sutur gir
tensjon med risiko for at plastikken
revner. Da anbefales tensjonsfrie
plastikker med nett eller nettfororsterking av den sydde plastikken. Vi har
prøvd ulike materialer, initialt polypropylennett som vi er blitt skeptiske til på
grunn av fibrosen og skrumpingen
assosiert med det, uheldig for den
dynamiske aktiviteten i dette området
og med risiko for erodering inn i øsofagus og aorta, og har endt opp med et
uformet polyesternett adheransebeskyttet ned mot abdomen. Slik forsterk-

Mortality rate - ELHR

pga ruptur av portåpning (n=1) og
lekkasje fra gastrostomi (n=1). Median
liggetid på Rikshospitalet ved laparoskopisk og åpen tilgang var henholdsvis
5,5 (3-21) og 7,0 (4-8) døgn (p>0.05). 18
barn ble deretter overført til lokalsykehus. Data om videre forløp og liggetid
på lokalsykehus skal innhentes, for å se
om en evt forskjell viser seg der.
I undersøkelsen fant vi ingen forskjell i
liggetid etter laparoskopisk og åpen NF
på Rikshospitalet. Forbruk av analgetika
frem til 3. postoperative dag var overraskende likt mellom barn som er
operert med laparoskopisk og åpen NF.
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4 for DBE er sykdommer i tynntarm, som
angiodysplasier, inflammasjon, strikturer, tumores osv.
Pasienter med Roux-en-Y enteroanstomoser eller annen form for kirurgi, der
tilgang til galle-pankreas systemet går
via lange tynntarmsslynger (f. eks.
fedmekirurgi) har vært utilgjenglig for
ERCP. Vi meddeler her den første serien
av pasienter med Roux-en-Y enteroanastomoser der det er blitt gjennomført
ERCP med DBE skopet.
Fra september 2005 til mars 2006 har
vi gjennomført 11 ERC prosedyrer hos 9
pasienter med Roux-en-Y enteroanastomoser ved bruk av Fujinon sitt DBE
system.
Undersøkelsene ble gjennomført med
pasienten i venstre sideleie, i sedasjon
med Pethidin og Midazolam. En skopør
og to endoskopi-asssistenter er
nødvendig for DBE prosedyrene.
Gjennomsnittlig alder på våre pasienter
var 53 år (spredning 31-81 år). Årsaken til
anleggelsen av Roux-en-Y enteroanastomosen var lever-tx hos 4 pasienter,
komplikasjoner etter kolecystektomi hos
3 og kreftkirurgi hos 2 pasienter.
Choledocho-jejunostomien ble nådd

ressurskrevende undersøkelse. Videre
krever gjennomføringen trening og
jevnlig repetisjon, slik at prosedyren
bør forbeholdes større sentra.
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Beste nykommer

Fredrik H. Halvorsen

Simulatorer er tenkt brukt til to formål:
trening (endring av ferdigheter over
tid) og evaluering (måle ferdigheter på
ett tidspunkt).

Enkelte studier viser at trening ved
hjelp av bokssimulatorer eller datasimulatorer gir økte operative ferdigheter. Andre studier har ikke klart å
vise liknende resultater, og mange av
studiene preges av suboptimal metode.
Det er foreløpig ikke publisert studier
som ser på effekten av hybridsimulatortrening på operasjonsferdigheter.
Studier gjort på datasimulatorer og
hybridsimulatorer viser at begge typer
simulator skiller mellom kirurger med
ulik erfaring.
Studier som sammenlikner boks- og
data-simulatorer viser tilsvarende
læringskurve for begge typer simulator.
Èn studie har sett på forskjellen i
treningseffekt mellom boks- og datasimulatorer på operative ferdigheter, og
fant økt effekt ved bruk av datasimulatorer. Bokssimulatorene var best likt av deltakerene i denne og en annen studie.
Konklusjon:
Data- og hybrid-simulatorer synes å
evaluere tekniske ferdigheter.
Simulatortrening synes å bedre basale
og evt. operative ferdigheter hos
uerfarne, og det er ingen klar forskjell
på treningseffekt mellom de ulike
simulatorene. Få av simulatorene på
markedet er godt validerte, studiene er
sjelden basert på læringsteori og
effektparametrene varierer mellom
studiene. Det er således behov for
standardiserte læringsteori-baserte
metoder, nomenklatur og parametre
for validering av simulatoreer c
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ved alle 11 prosedyrer, etter gjennomsnittlig intubasjonstid på 65 min
(spredning 7-180 min.). Ved 8 prosedyrer kunne vi kanylere og fremstille
gallegangssystemet kolangiografisk,
mens kanylering var mislykket ved 3
tilfeller. En pasient fikk innlagt stent i
galleveier, hos 3 pasienter ble stent
fjernet mens det kun ble gjort diagnostikk hos 4 pasienter. Ingen komplikasjoner ble registrert.
Vi har vist at endoskopiske prosedyrer i
galleveier er mulig hos pasienter med
Roux-en-Y enteroanastomoser ved bruk
av dobbel-ballong enteroskopet. Vi har
ikke oberservert noen komplikasjoner
hos våre pasienter, men pga det lave
antall undersøkelser som er gjennomført hittil må dette tolkes med
forsiktighet. Komplikasjoner som kan
forventes er de samme som ved ERCP
og endoskopi for øvrig.
DBE for ERCP hos pasienter operert
med Roux-en-Y anastomoser kan være
et nyttig hjelpemiddel hos den økende
populasjonen av pasienter som er
operert med gastrisk bypass eller
duodenal switch for fedme. DBE er en

Pris for beste nykommer gikk til
FREDRIK H. HALVORSEN
fra Sykhuset Sørlandet, Kristiansand
som i sam-arbeid med
Intervensjonssenteret på Rikshospitalet
la frem abstractet ”SIMULATORER I
LAPAROSKOPISK KIRURGI”:
Laparoskopisk kirurgi ble initielt sett på
som teknisk mer krevende enn åpen
kirurgi. Det ble derfor økt fokus på trening av tekniske ferdigheter utenfor
operasjonsrommet ved bruk at bokssimulatorer og trening på dyr. Idèen om
å ta i bruk data-simulatorer ble lansert
på begynnelsen av 90-tallet, og var
inspirert av at liknende simulatorer
brukes i utdanningen av piloter. De faktorene som skiller åpen og laparoskopisk kirurgi er de samme faktorene som
muliggjør bruk av datasimulatorer i
utdanning av kirurger: ved laparoskopi
observeres operasjonsfeltet indirekte
og visualiseres i to dimensjoner, organene manipuleres indirekte med lange
instrumenter og derav redusert taktil
feedback og redusert bevegelsesfrihet.

Det finnes tre kategorier simulatorer:
Bokssimulatorene består av boks
(evt. med innhold), kamera, skjerm og
instrumenter, og muliggjør trening på
organer og optimal taktil feedback.
Ulempene er logistikken som kreves
for å klargjøre simulatoren mellom
hver treningsøkt, og at simulatoren
ikke kan gi feedback på prestasjon.
g Datasimulatorene består av datamaskin, software, human-computer
interface (styringsenhet) og evt.
haptic-device (for simulering av taktil
feedback). Datasimulatorene gir feedback på prestasjon og krever minimal
logistikk mellom hver treningsøkt.
Ulempene er suboptimal taktil
feedback og programmerte regler.
g Hybridsimulatorene består av bokssimulator med innhold, kamera,
skjerm, instrumenter, datamaskin,
software og bevegelsesregistrator.
Hybridsimulatorene kombinerer
fordelene og ulempene til boks- og
data-simulatorene.
g

Nytt fra den
10. laparoskopisk
verdenskongress
Av Bård Røsok, Rikshospitalet og Ole Christian Olsen, Sykehuset Buskerud, Drammen

Nær to tusen delegater var samlet i Berlin 13-16. september 2006 i forbindelse
med den kombinerte 10. verdenskongress (10th. World Congress of Endoscopic
Surgery) og den 14. europeiske kongress (14th. International Congress of the
European Association for Endoscopic Surgery) i endoskopisk kirurgi.
I tillegg til de vanlige orale presentasjoner, postersesjoner,“state of the art”
forelesninger og rundebordsdiskusjoner, var en stor del av virksomheten
knyttet til videopresentasjoner av spesielle prosedyrer og av problemløsning i
forbindelse med disse.
Programmet var svært variert og dekket
alt fra utdanningsaspekter innen
generell kirurgi til egne sesjoner for
svært komplekse prosedyrer. Gjennom
egne sesjoner for gastrokirurgi, thoraxkirurgi, endokrin kirurgi, urologisk
kirurgi, gynekologi, kar-kirurgi, barnekirurgi og traumekirurgi ble de fleste
fagområder grundig belyst. I tillegg til
de norske “Faculty”-representantene
Ronald Mårvik fra St. Olav og Erik Fosse
fra Rikshospitalet deltok færre enn 10
norske kirurger og ettersom de fleste av
disse er tilknyttet det gastrokirurgiske
miljøet er det naturlig at denne
rapporten i hovedsak fokuserer på
gastrokirurgiske problemstillinger. Vi
gjengir noe av det som ble presentert
fra sesjonene som dekket laproskopisk
herniekirurgi, behandling av benigne
colonlidelser og utdanningsaspekter.
Cancerrelaterte emner presenteres i et
eget innlegg annet sted i bladet.
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Ventralhernier
Ventralhernier er kirurgiens dårlige
samvittighet. Vi har gjennom tidene
kanskje lagt mer energi i måter å
reparere på enn å forebygge. Vi som
hadde håpet på å få svar på hvilke nett
eller implantater som var best ble
skuffet. Det finnes pr. i dag ingen gode
komparative studier for ulike implantater. Ett viktig moment er at stive
implantater kan usurere til tarm, eks.
eldre typer prolenenett. Dr. Berger
gjennomgikk tekniske detaljer og
understreket betydningen av kald
disseksjon av adheranser, nøyaktig
disseksjon og minst 5 cm overlapping

av implantat. Hva som er best av fiksasjon med sutur, tackere eller biologisk
lim eller kombinasjon av disse er ikke
avklart. Sutur har 4 ganger bedre holdfasthet enn tackere i dyreforsøk, men
spørsmålet er om denne ekstra holdfastheten er nødvendig. Det bør være
maksimalt 1.8 cm mellom hver
fiksasjon.
Dr. M.C.M. Misra fra New Dehli
presenterte egen randomisert studie
mellom åpen og laparoscopisk mesh
plastikk. 66 pasienter totalt. Det ble
vist et knippe monstrøse ventralhernier
slik vi sjelden ser her hjemme.
Gjennomsnitt brokkstørrelse var 65 vs
42 cm2. Det forelå flest sårinfeksjoner i
åpen gruppe, Ett residiv (3%) ble notert
i åpen gruppe mot to (6%) i den
laparoscopiske (p=0,55)
Den foreliggende dokumentasjon ble
gjennomgått i tre ulike foredrag. Dr.
R.A. Pierce et al. fra Saint Louis hadde
gjort en metanalyse av alle tilgjengelige engelskspråklige artikler mellom
1996-2003. 28 studier var rene laparoscopiske (LVHR) mens 12 var sammenlignende studier mellom laparoscopisk
og åpen teknikk (OVHR), til sammen
5196 pasienter. Konklusjon LVHR vs
OVHR viste at laparoskopiske operasjoner ga færr sårinfeksjoner (3,7% vs
15,8%), færre antall totalkomplikasjoner
(22,1% vs 15,8%) og færre resisdiv (5,0%
vs 13,4% (p<0,0001)) Det foreligger
ingen sammenlignende studier mellom
laparoscopi og sutur plastikk, men
residiv-frekvens ved åpne suturplastikker ligger på ca. 40%.

Store hiatusherner
Giovanni Zaninotto fra Universitetet i
Padova, Italia mente at forekomsten av
residiver etter kirurgisk behandling av
histushernier sannsynligvis er underestimert. I denne sammenheng er
lengden på øsofagus er uvesentlig da
prospektive målinger av øsofaguslengde ikke viser forskjell mellom
residiver og non-residiver. Heller ikke
metoden ved primæroperasjoner viser
noen forskjell på residivraten da også
historiske materialer med Collis-Nissen
plastikker utført via thoracolaparatomi
hadde forekomst av residiv på linje
med dagens foretrukne metode med
laparoskopisk Nissen-plastikk.
Den store forskjellen ligger i hvorvidt
det implanteres nett eller ikke. Han
advarte imidlertid mot ukritisk bruk
av nett da man enda ikke har sikker
oversikt over langtidskomplikasjoner
forbundet med denne praksis.
Nettkomplikasjoner er rapportert å
forekomme selv 7-9 år etter primærinngrepet. Studier må derfor inneholde
elementer av langtidsoppfølging.
Frank Granderath fra Tübingen,
Tyskland satte også spørsmålstegn
ved rutinemessig bruk av nett ved
operasjon av ethvert hiatushernie. Et
utvalg av prospektive randomiserte
kontrollerte studier har til nå vist en
signifikant reduksjon i residivforekomsten ved nettimplantasjon, men
dette betyr ikke at alle skal ha det.
Lukning av hiatus kan i tillegg foretas
ved hjelp av en rekke teknikker (Figur 1).
Han konkluderte derfor med at vi
trenger en definisjon på hva et ekte
hiatushernie er og en evaluering av
hvilke parametre som er viktige. Er det
for eksempel størrelsen på defekten
eller kvaliteten på crura aom er av
størst betydning? I fall det er størrelsen
må man ta i betraktning når defekten
måles,- før eller etter ” preperation of
the pillars”. Foreløpige data kan tyde på
at følgende retningslinjer kan brukes:
Ved defekter <4 cm og sterke krura kan
primær sutur uten nettforsterkning
benyttes. Ved brokk med størrelse 4-8

Figuren viser en rekke måter å forsterke hiatus på
ved hjelp av suturteknikker og nettimplantater.

en tilstrebe 2,5-3cm intra-abdominal
lengde på øsofagus. Oppnår man ikke
dette får man heller ingen tensjonsfri
plastikk. Han fremla studier som viser at
definisjonene på kort øsofagus varierer. I
en relativt fersk publikasjon [1] utførte
man Collisplastikker ved 23% av en
serie på 170 antirefluksprosedyrer mens
en rekke andre publikasjoner beskriver
en forekomst på 0-1 %. Han hevdet på
generelt grunnlag at insidens av SE er
overestimert og at den sannsynlige
forekomst lå på ca. 3%. I tilfeller hvor
kort øsofagus mistenkes er det viktig
å gjøre omfattende intrathoracal
mobilisering av øsofagus, fjerne hele
sekken og forsterke hiatus. Til dette kan
man benytte nett (som beskrevet over)
eller anlegge en vevsplastikke ved å
lage en vaskularisert dreielapp av
ligamentum teres hepatis som trekkes
bak fundoplikatet.
John Hunter fra Portland, Oregon, USA
refererte en rekke randomiserte multisenterstudier som alle dokumenterte
reduksjoner i forekomsten av residivhernier ved bruk av nett men han
advarte også mot ukritisk bruk. Han
viste til egne erfaringer med 4 tilfeller
av nett-erosjoner til øsofagus og
ventrikkel. Alle tilfellene ble reoperert
med ventrikkel- og/eller øsofagusreseksjoner. Han viste til gode erfaringer
med bruk av biologisk nett med en
“SIS-reinforced repair” der man benyttet

bearbeidet porcin intestinal submucosa.
I denne studien ble resdivhernieraten
redusert fra 24 % i suturgruppe til 9% i
SIS-gruppen 6 måneder postoperativt [2].
Benigne colonlidelser
Laparoscopi ved benigne tarmlidelser
er betydelig mindre kontroversielt enn
ved cancer, men har allikevel ikke fått
noen bred utbredelse, sannsynligvis
pga at laparoscopi på tarm krever en
del øvelse. Dr. Lowry fra Cleavland la
fram et eget materiale på 50 pasienter
med Mb. Crohn som var randomisert
til enten åpen eller laparoscopisk
operasjon. Materialet inkluderte både
primære og residivoperasjoner. Man
viste lavere residivfrekvens (9,5% vs
24%) ved laparoscopi i forhold til åpen
kirurgi. Reseksjon og anastomosering
ble foretatt ekstracorporalt med side
to side, funksjonell ende til ende
anastomose eller ekstracorporal stricturplastikk. Dr. Cuesta fra Amsterdam la
fram et materiale på 60 pasienter med
ulcerøs colitt, randomisert mellom
åpen og laparoscopisk subtotal
colectomi. Bortsett fra raskere recovery
og færre ventralhernier i laparoscopigruppen var resultatene like før man la
til “Body image questionare” som gir et
bilde på pasientenes oppfattelse/
tilfredshet med egen kropp etter
operasjon. Her kom laparoscopi
betydelig bedre ut i gruppen unge

4
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cm bør sturen forsterkes med et bakre
polypropylenbasert nett. Ved defekter
>8 cm bør en vurdere bruk av et
sirkulært PTFE-nett, med andre ord
tilstrebe selektiv bruk av nett basert på
objektive kriterier.
Felles for alle strategier er at cruroplastikken må være slapp, ellers ryker
holdet i vevet.
Gerhad Buess, også fra Tübinen spurte
retorisk om det ideelle nett finnes og
besvarte selv at så nok ikke var tilfelle.
Det foreligger ingen evidens-baserter
data som sier at et nett er å foretrekke
fremfor et annet. Han uttrykte skepsis
til plassering av nett bak en fundoplastikk og hevdet at dette kunne kan
indusere fremtidige problemer og
støttet derved opp om synet om at nett
ikke skal brukes ukritisk. Han var også
skeptisk til sirkulære nett uavhengig om
det var anlagt fundoplikat eller ikke.
Han presenterte en ny mesh-design
med et hjerteformet nett som kun
fikseres med en sutur i hver av de tre
ytterpunkter.
Det råder også usikkerhet omkring den
ideelle fiksasjonsmetode for nettene og
for å avgjøre om staples eller suturer
skal benyttes har vi behov for nye
studier. Han viste til funksjonsundersøkelser som viste at staplere/tacs satt
i muskulatur gir svært dårlig hold men
at styrken dobles dersom muskulaturen er dekket med peritoneum. Man
oppnår ytterligere en dobling av styrken
dersom staplerne festes til fascie.
Om man benytter suturer fremfor
staples/tacs oppnår man en ytterligere
dobling av styrken.
Örs Peter Hrovath fra Universitetet i
Pecs, Ungarn spurte i sitt innlegg om
begrepet “kort øsofagus” var en myte
eller en realitet. Etter hans syn var kort
øsofagus sekundært til andre tilstander
som uttalt GERD med striktur, sarkoidose, alvorlige etseskader eller type III
hernier. Tilstanden øker risiko for residiverende hiatushernie, slipped nissen,
intraktabel dysfag og residivsymptomer
etter laparoskopiske fundoplikasjoner.
For å få anlagt et korrekt fundoplikat må

4 kvinner. “Body image” blir muligens en
sterkere pådriver for laparoscopi i fremtiden enn vi tror eller liker å tenke på!
Operasjonsindikasjon ved diverticulitt
er omdiskutert og varierer i stor grad
fra sykehus til sykehus og fra land til
land. I Norge har nok de fleste holdt en
mer konservativ linje enn i store deler
av Europa. EAES gir ut Guidelines for
Endoscopic surgery hvor man i de
seneste revisjoner har gått fra
anbefaling om reseksjon etter første
tilfelle til etter andre. Ca. 13% av førstegangs diverticulitter får residiv, mens
ca. 29% av andregangs divertuculitter
får det. Dr. Fingerhut fra Paris tok til
orde for enda større grad av konservatisme bortsett fra gruppen under 50 år,
de med abscess, de immunosuprimerte
og hvor man ikke kunne utelukke
carcinom.
De tekniske dataljer ble gjennomgått:
Hele sigmoid bør resceseres hvilket
innebærer at man tar ned venstre
fleksur, deler vena mesenterica inferior
men preserverer a. colica sinistra.
Laparoscoisk teknikk er en veldokumentert og god prosedyre ved diverticulitt
og ikke minst en god trening før cancerkirurgi. Det ble også lagt fram metanalyser som viser at primær anastomose
ved perforert diverticulitt har lavere
morbiditet (23% vs 39%) og mortalitet
(9,9% vs 19,6%) enn Hartmanns
prosedyre, men man gikk ikke så lang
at man ville anbefale primær reseksjon
for alle (HincheyIII og IV).
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Utdannelse
Det var flere seminarer og forelesninger
knyttet til temaet utdanning av fremtidens kirurger. Økt fokus på arbeidstidreglement, mer teknisk krevende
prosedyrer og økt fokus på pasientsikkerhet fremtvinger nye tanker
omkring utdanningen av kirurger. Det
finnes etter hvert et bredt utvalg av
treningsarenaer ikke minst Virtual
reality enhetene som leveres av 4
større konkurrenter, men også særere
ting som operasjonskurs på spesialbalsamerte lik ble presentert. Det ble
viet mye tid til validering av de ulike
modalitetene og stor interesse rundt
seleksjon og sertifisering. Ulike studier
viser at det er viktig å trene på simulator
hvilket ikke er så oppsiktsvekkende og
også psykologiske tester for visospatiale
ferdigheter kan predikere testpersonenes prestasjoner innen laparoscopi.
Dette er viktige aspekter, men til en
viss grad en avsporing i forhold til
hvordan kirurger under utdannelse skal
få trening nok i en travel hverdag. Selv i
USA hvor man etter hvert har innført

sertifisering og resertifisering har man
ikke kommet dit hen at noen faktisk
har mistet retten til å operere etter en
dårlig test. Flere land har kommet i
gang med planlegging av nasjonale
utdanningsprogrammer, stort sett en
kombinasjon mellom organspesifikke
endags intensivkurs med operasjoner
på dyr kombinert med tester på Virtual
reality simulatorer, men ingen har
lengre erfaring med dette.
Jeffrey Ponsky fra Cleveland presenterte
dagens utdanningsplan for kirurgiske
spesialistkandidater I USA og påpekte
hvilke problemer man kunne forvente
i fremtiden. Ettersom de fleste
“residents” får den samme utdannelsen
får de fleste en rimelig bred erfaring
men erfarer samtidig at de er dårlig
forberedt til å håndtere komplekse
prosedyrer. De fleste søker seg derfor
nå inn i videre “post residency training”
tilsvarende vår grenspesialisering.
Dette fremtivinger et paradigmeskifte
hvor man får behov for mer organspesifik og sykdoms-spesifik spesialisering. Han viste til erfaringer fra Europa
hvor man legger opp til en kirurgisk
spesialisering med en “common trunk”
hvor man oppnår kjernekompetanse
med en kirurgisk plattform som kan
påbygges med oppstart av subspesialisering etter 3-4 år. I et slikt utdanningsopplegg med ytterligere 3 års påbygning bør man også gis muligheten
for forskning. Som et eksempel på
utviklingen tok han frem karkirurgiutdannelsen hvor man i USA nå gis
anledning til en ren karkirurgisk
karriære gjennom et fem-årig
utdannelses-opplegg. De nye kar-

kirurgene får selvsagt ingen
godkjenning som spesielle kirurger.
Den nye form for spesialisering krever
nye spesialiseringsmodaliteter. Den
nye modellen gir på den ene siden
betydelig subspesialistkompetanse på
et tidlig nivå men på den andre side
inadekvat erfaring på andre områder.
Innenfor mini-invaisv kirurgi ble det
trukket fram et eksempel på en
prosedyre der man avsluttet inngrepet
når man støtte på problemer som
krevde konvertering fordi man ikke
hadde kompetanse til den påkrevde
åpne kirurgi.
Etter Dr. Ponskis syn må vi må derfor
ikke glemme all bredde i vår spesialisering og må bevare elementer av åpen
kirurgi i grunnutdannelsen. Denne kan
gjerne utføres på dyremodeller. c
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Sy som en robot
Av Bård Røsok

Flere tekniske nyheter ble presentert på EAES-konferansen i Berlin. Tuebingen
Scientific demonstrerte sin nye nålefører ”Radius” som vakte en smule begeistring.
Anretningen er spesielt godt egnet for laparoskopisk suturering av ellers vanskelig
tilgjengelige anastomoser hvor krav til vinkelrett plassering av nålen er av stor
betydning. Det er i tillegg til den vanlige åpne-og lukkemekanismen for selve
holderen, mulig å vinkle det ytterste leddet og i tillegg rotere det 360° mens nålen
føres gjennom vevet. Håndtakene er flergangs og kan benyttes ca. 1000 ganger
mens selve holderne er engangs.
Nåleføreren krever en del trening og stereotaktisk tilpasning for å beherske men
etter noen minutter blir man rimelig bekvem med teknikken og får en robotlignende følelse når man bruker dem ved laparoskopisk kirurgi. Produktet er så
vidt vi kjenner til ikke i bruk i Norge i dag. c
Prisen? Anslagsvis ____ Euro for et flergangs høyre/venstre-sett.
Engangsholderne kommer i tillegg med ___ Euro per par.

Kurs i laparaskopisk
kirurgi
Av Bjørn Christensen

Det finnes to kurs i laparoskopisk kirurgi, ett for generell
kirurgi og ett for spesialiteten gastoenterologisk kirurgi.

Bjørn Edwin
beæret med Dansk
Kirurgisk Forenings
store sølvmedalje

Her er noen inntrykk fra sistnevnte, som kurs fant sted ved
Institutt for kirurgisk forskning og Intervensjonssenteret,
Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF i oktober 06.
Kurset hadde hovedfokus på praktisk trening. Vi fikk innblikk ikke
bare i laparaskopisk kirurgi, men også “standard’’ operasjoner. En
viktig del av utdannelsen for å bli en gastrokirurg er gjennom erfaring å formidle de kritiske punkter ved en operasjon som vi alle må
være observante på. Det lille som kan skille mellom fiasko eller suksess. For mange av oss kanskje den viktigste delen.
Liten gruppe og høy kvalitet
Vi var kun 16 personer på kurset. Vi ble derfor godt kjent og
kunne inspirere hverandre. Kurset var delt inn i teori om
formiddagen og praktiske øvelser om ettermiddagen. Teoridelen
omhandlet ulike aspekter ved antirefluxkirurgi, laparoskopi hos
barn samt laparoskopisk cancerkirurgi. Det mest aktuelle var
laparoskopisk colon-kirurgi, noe som gjøres i økende grad.
Binyre-, lever- og pancreaskirurgi gjort laparoskolisk, ble også
belyst. En disiplin som etter min mening må være forbeholdt
øvede hender og få sentre.
Eksperter fra hele landet foredro. På den måten kunne vi se
hvordan en operasjon kan gjøres, mao hvordan problemer kan
løses. Etter innleggene var det spørsmål og diskusjoner samt
utveksling av erfaringer fra kusdeltagerne.

Bjørn Edwin fra Intervensjonssenteret og Kirurgisk Klinikk
1 ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet i Oslo ble i år invitert til å holde hovedforedraget under DKF’s årsmøte nå i
november i København.
Professor Henrik Kehlet for teller at Dansk Kirurgisk
Forening (DKF) hvert år velger ut den kirurg i verden som
etter deres bedømning har bidratt mest for kirurgiens
utvikling de seneste årene, og i år falt valget på Bjørn
Edwin. Det norske kirurgiske miljø har all grunn til å være
stolte av å ha en kollega av verdensformat.
Tittel på forelesningen var:
“Laparoscopic Splenectomy and Laparoscopy in Gastric
Surgery, Pancreatic Surgery and Liver Surgery”. c

Praktisk trening
Ettermiddagene gikk med til praktisk trening på laparoskopitrainer. ’’Olsen-boksen’’ med Ole Kristian Olsen som instruktør var
der. Laparoskopi-rack og instrumenter fra ulike produsenter var
representert. Vi fikk prøve og sammenlike ulike instrumenter
samt bytte arbeidsstasjoner. Produsentene stilte representanter
med spesialviten. Den siste dagen var så viet operasjon på gris.
Det vi hadde lært og øvet på, skulle brukes på et levende dyr. Vi
opplevde at øvelse gjør mester!
På intervensjonssenteret ble vi kjent med det mest avanserte
innen laparoskopisk gastrokirurgi i Norge. Åpenheten og gleden
ved å lære bort gikk igjen.

En stor takk til kurslederne Trond Buanes og Arne Rosseland for
et godt gjennomført og vellykket kurs. c

En blid medaljevinner og hans
nyervervede æresbevisning.

NTLF-NYTT 43

Nok utstyr og instruktører
Takket være god støtte var det mer enn nok av utstyr fra ulike
produsenter og instruktører. Både hva gjelder instrumenter som
er på markedet, utprøving og sammenligning samt hjelp og rettledning fra kursets instruktører, gjør dette til et enestående kurs
i Norge. Dette gjelder også lokalitetene som var til disposisjon.
Gjennom intervensjonssenteret med Bjørn Edwin i spissen,
satses det stort på laparoskopisk kirurgi ved Rikshospitalet.
Og konklusjonen? Organiseringen var glimrende, kursledelsen
var inspirerende og kursdeltagerne var interesserte og delaktige.
Det var vel denne kombinasjonen som gjorde akkurat dette
kurset så bra!

Status for mini-invasiv
cancerkirurgi
Av Bård Røsok, Rikshospitalet og Ole Christian Olsen, Sykehuset Buskerud, Drammen

På EAES/IFSES-konferansen i Berlin
(se også annet innlegg i denne
utgaven av Kirurgen) var en rekke
av sesjonene avsatt til mini-invasiv
behandling av maligne lidelser. Vi
ønsker i dette innlegget å omtale
noen av de områder der vi etter
hvert forventer at behandlingsregimene vil få en dreining fra
klassisk åpen kirurgi til langt mer
mini-invasive prosedyrer.
Ventrikkelcancer
Dr. M. Yoshida fra Keio Universitetet i
Tokyo, Japan orienterte om verdien av
“sentinel node mapping” ved tidlig
ventrikkelcancer. Gjennom kombinert
merking med radioaktivitet og blåfarge
satt i området omkring ventrikkellesjonen oppnådde man 97% deteksjon
av vaktpostlymfeknuten (hos 292 av
301 undersøkte pasienter) [1]. Men
hadde i denne studien en operasjonstid
på mellom 230 og 350 minutter på
laparoskopiske ventrikkelreseksjoner,
hvilket synes langt i forhold til åpen
kirurgi. Med så vidt stor treffsikkerhet
på “sentinel node”-prosedyren er det
grunnlag for å gå videre med onkologiske studier på kilereseksjoner og
partielle ventrikkel reseksjoner avhengig av lymfeknutestatus. Hvor
relevant dette er for kirurger i vestlige
land er vanskelig å si da forkjellige
definisjonen på tidlig ventrikkelcancer
er gjenstand for pågående debatt.

NTLF-NYTT 44

MIK ved Colorektal
cancer
Christopher Schlachta, direktør ved
CSTAR i Canada la frem synspunkter på
laparoskopisk colorectal kirurgi. Han
påpekte at fremskrittene innenfor
laparoskopisk colo-rektalkirurgi til nå
sannsynligvis har vært unødig hindret
av holdningene til de klassisk “åpne
kirurger” gjennom deres skepsis til hva
som var teknisk mulig å utføre under
laparoskopisk visuell kontroll. Som
universitetskirurger vi har en plikt ikke
bare til å undervise men også til å oppdage, poengterte han.

Han gjennomgikk den tidlige laparoskopiske litteraturen fra starten og
frem til den etter hvert klassiske
studien til Lacy [2] som snudde opp
ned på gamle oppfatninger om portmetastaser og langtidsoverlevelse.
Nyere studier viser nå onkologiske data
der laparoskopisk kirurgi nå er identisk
med åpen kirurgi for overlevelse og
residiv mens det foreligger evidens på
type 1 nivå i fordel av laparoskopisk
kirurgi med hensyn til postoperativ
tarmfunksjon, smerte, kosmetikk og
rehabilitering til daglig aktivitet. Det
ble framhevet at laparoscopi for colorectalcancer har blitt pålagt langt
høyere krav til dokumntasjon enn for
tilsvarende åpen kirurgi.
Han understreket at konvertering av et
inngrep ikke i seg selv gi dårligere
resultater og understreket at enkelte
pasienter etter fortløpende vurdering
burde konverteres på et tidlig stadium.
Kommentar til dette fra bla Lacy var at
konvertering i denne sammenhengen
heller må sees som en kombinert laparoscopisk/åpen operasjon idet mange
momenter egner seg best for laparoscopik teknikk eks utløsning av v. flexur
og åpning av Toldts plan, og den
mesorectale facie samt high tie av kar.
Ettersom ikke alle pasienter egner seg
for laparoskopisk kirurgi, bør slike
pasienter selekteres nøye på forhånd.
Hvilke kriterier som skal ligge til grunn
for en slik seleksjon er imidlertid enda
ikke klarlagt.
Han konkluderte med at der hvor
kunnskap og kompetanse er til stede
bør laparoskopi være den foretrukne
metode, men understreket også betydningen av grundig opplæring i de
sterke miljøene gjennom mentorordninger og gruppebasere undervisningsopplegg. Med andre ord et
spennende område der en rekke
pågående studier (blant annet COLORII) vil gi oss ytterligere svar.
Spørsmålet om primær laparoscopisk
kirurgi ved kjent T4 rectumcancer ble
debattert i paneldiskusjon og meningene var delte. Stemingen var i favør av
åpen kirurgi, subsidiært kombinert
laparoscopisk/ åpen.
Et nytt moment ble introdusert av Dr.
K. Sievert fra Tyskland som la fram

gode resultater for bruk av Viagra fra
første postoperative dag for å forebygge postoperativ impotens ved
bekkenkirurgi og Botulinuminjeksjoner
intravesicalt mot hyperaktiv blære.
TEM ved tidlig
rectumcancer
Juan P. Ramirez fra Ospital Clinico
Univeritario i Zaragoza refererte til
tidligere meta-analyser som viser lavere
tilbakefallsfrekvens ved TEM-kirurgi enn
ved åpen transanal lokal eksisjon. TEM
bør etter hans syn forbeholdes tidlige
tumores (Dukes A/T1-T2 tumores) og
man bør tilstrebe 1 cm fri mucosamargin. Han rapporterte også om svært
gode resultater med TEM i kombinasjon
med radiokjemoterapi. Senere i konferansen presenterte dr. Emanuele
Lezoche fra University La Sapienza,
Roma sine data hvor han hadde
sammenlignet TEM mot laparoskopisk
lav fremre rectumreseksjon (TME) ved
T1-T3N0 tumores. De onkologiske data
med lokale residiv og langtidsoverlevelse
var nærmest identiske men komplikasjonsforekomsten i TEM-gruppen var
betydelig lavere. Totalt lokal residivrate
ca 5% ved TEM og et viktig moment ble
fremhevet: Ingen residiv i gruppen
respondere på radiokjemopterapi.
Spørsmålet er selvsagt hvor sikker man
hos denne pasientgruppen er på at de
virkelig kan klassifiseres som N0.
MIK ved
levermetastaser
Brice Guyet fra Institut Mutaliste
Montsouris i Paris presenterte deretter
de klassiske synspunkter på at diagnostisk laparoskopi ved svulster i lever og
pancreas kan hindre unødige laparotomier ved avansert sykdom. Hans erfaring
tiliser imidlertid at man i større og større
grad kan gå over til laproskopisk kurativ
kirurgi ved hepatobiliær patologi. Det
foreligger nå mange studier på non
anatomiske reseksjoner men færre på
anatomiske reseksjoner. Gayet har tidligere vist at de onkologiske resultater
ved laparoskopiske leverreseksjoner for
colorectale metastaser er tilsvarende
som for åpen kirurgi [3]. Hans materiale
omfatter nå 202 reseksjoner hos 180
pasiente og metoden virker teknisk

sett overbevisende ved at 80% av leverreseksjonene ved hans avdeling nå
fullføres laparoskopisk.
Han nevnte i særdeleshet to prosedyrer
der han mente laparoskopi gav spesiell
gevinst. Den ene dreide seg om svulster
i sement 7/8 som ved åpen kirurgi
krever omfattende mobilisering mens
man gjennom en bakre transthoracal tilgang fikk meget god oversikt laparoskopisk dersom man la pasienten i tilnærmet mageleie. Den andre situasjonen
var ved synkrone levermetastaser ved
rektumcancer. Hans foretrukne tilnærmelse var i denne situasjonen først å
gjøre laproskopisk leverreseksjon og
raskt deretter operere rectum, fortinnsvis lapaoskopisk. Fordelen med dette var
at dersom det tilkom anastomse-komplikasjoner med behov for reoperasjoner
ville pasienten da tross alt være
i en situasjon med en R0-reseksjon.
Det finnes mange teknikker for deling
av leverparenchymet og det er enda
ingen enighet om hvilken metode som
er den ideelle.

Øsofaguscancer
I egne sesjoner om øsofaguskirurgi
presenterte flere grupper sine mini-invasive teknikker ved øsofaguscancer. MIK

Kan laparoskopisk
Whipple forsvares
ved maligne panceassvulster?
Hvorvidt laparoskopisk Whipple er et
forsvarlig prosedyrevalg ved maligne
pancreas-svulster var tema for en egen
pro- og con- debatt. Tidligere omtalte
Dr. Chinnusamy Palanivelu deltok også i
denne diskusjonen og startet sitt innlegg med å imøtegå snart 10 år gamle
motforestillinger mot laparoskopisk
Whipple og forsvarte prosedyren som
et godt alternativ i mange tilfeller. Han
viste til eget materiale hvor man ved å
selektere pasienter med duodeale eller
periampullære svulster samt små
(<2cm) ductale carcinomer i caput
oppnådde høy reseksjonsrate med en
pylousbevarende teknikk. Både
reseksjon og rekonstruksjon ble
gjennomført som en fullstendig laparoskopisk prosedyre. Palanivelu ble
motsagt av representanter for det mer
konservative miljøet rundt Marcus

Büchler i Heidelberg som påstod at
laparoskopi ved pancreascancer burde
forbeholdes diagnostiske prosedyrer
men så ikke bort fra at enkelte
reseksjonsinngrep (for eksempel
halereseksjon ved distale carcinomer)
kunne forsvares desom de inngikk som
ledd i kontrollerte studier. Skepsisen til
laparoskopisk Whipples prosedyre var
spesielt stor og man hevdet at det var
umulig å utføre inngrepet med tilsvarende tekniske detaljer som de man
hadde utviklet i Heidelberg miljøet.
Fremtidig rolle for
laparoskopisk
cancerkirurgi?
Det er liten tvil om at laparoskopisk
cancerkirurgi er kommet for å bli. Den
absolutte grunnholdningen overfor
alle nye kirurgiske metoder ved kreftbehandling må være at de kan dokumenteres å gi minst like gode onkologiske resultater som tradisjonell åpen
kirurgi. Når inngrepene utføres av
kompetente laparoskopiske kirurger og
med moderne teknologiske hjelpemidler viser en rekke studier at dette er
tilfelle ved en lang rekke cancertilstander. Når dette sees i relasjon til de
allerede grundig dokumenterte kosmetiske, smertemessige og rekonvalesensmessige fordeler ved laparoskopisk
kirurgi er det naturlig å tenke seg miniinvasiv kirurgi som førstevalg ved en
rekke kreftsykdommer i fremtiden. Vi
imøteser i mellomtiden resultater av
pågående sammenlignende studier for
avklarende svar. c
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invasive esophagectomy:
thoracoscopic mobilization of the
esophagus and mediastinal
lymphadenectomy in prone
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Mini-invasiv/Videoassistert kirurgi ved
maligne lungesvulster
Dominique Gossot fra Institut
Mutualiste Montsouris i Paris presenterte nytt fra det thoraxkirurgiske miljø og
viste til at også her har de diagnostiske
mini-invasive prosedyrer nytte-verdi i
tillegg til at en rekke palliative tiltak
kan utføres med MIK/VATS.
Ved intensjon om terapeutiske tiltak
anser mange thoracotomi fremdeles
som gullstandard. Et hovedargument er
at dette gir muligheten til å palpere
vevet, men resultater tyder på at palpasjonsargumentet er å anse som et
dogme. Ved metastasekirurgi hevdet
han at thoracoskopi i mange tilfeller var
likeverdig forutsatt presis preoperativ
diagnostikk. Etter Gossots syn burde
thoracoskopi foretrekkes dersom det
forelå èn solitær metastase. Dersom det
var flere lesjoner burde man utføre
inngrepet via thoracotomi.
Ved primær lungecancer vil lobektomi
og radikal lymfadenektomi gi lavere
residivrate i forhold til lokale reksjoner.
I og med at lungefissurene ofte er
ufullstedige og det kan være vanskelig å
visualisere de store (og skjøre) sentrale
kar i tillegg til at det er vanskelig å
utføre radikal lymfadenektomi, er åpen
kirurgi foreløpig å foretrekke.

ved øsofaguscancer er fremdeles i
utvikling og det er noe divergerende
syn på foretrukket metode med tanke
på histologi og lokalisasjon av tumor.
Som ved åpen kirurgi benyttes i prinsippet to metoder basert på enten transthoracal eller transhiatal tilgang. Ved
transhiatal tilgang kan all disseksjon
foretas som ved et proximalt ventrikkelinngrep uten å måtte endre leie før
anastomosen skytes på halsen. Man
fikk demonstrert hvordan den laparoskopiske teknikken ga suveren oversikt
over vevsdetaljene helt opp til
aortauen.
Den transthoracale tilgangen utføres
med best oversikt dersom pasienten
snues og ligger i mageleie under den
thoracale disseksjonen. Anastomosen
kan i samme seanse også skytes intrathoracalt dersom man foretrekker denne
teknikk. Vi velger her å trekke frem et
imponrende maeriale fra GEM Hospital
i Coimbatore i India. Chinnusamy
Palanivelu la frem et imponerende
materiale på 130 pasienter med plateepitelscarcinomer i midtre øsofagus der
thoraxdisseksjonen ble gjennomført
med pasientene i nevnte modifisert leie
[4] Alle inngrep ble fullført miniinvasivt i tre trinn med laparoskopisk
ventrikkeldisseksjon, thoracoskopisk
disseksjon av øsofagus og til slutt
anastomosering på hals.
Anastomoselekkasje forekom hos 2.3%
av de opererte mens mortaliteten var
1.5%. Median operasjonstid var på 220
minutter og median tid på sykehus før
hjemreise var 8 dager.
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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.
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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.
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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.
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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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da sikkerhet ved bruk over flere år ikke er klarlagt. Refluksøsofagitt: 40 mg 1 gang daglig, vanligvis i 4 uker. I de tilfeller
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Duodenalsår: 40 mg 1 gang daglig, vanligvis i 2 uker. I de tilfeller der såret ikke er tilhelet, anbefales ytterligere 2 ukers
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Kontraindikasjoner: Overømfintlighet for innholdsstoffene. Ved moderat til alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon
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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
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
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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Vet dine brystkreftpasienter
hvordan det føles når skjelettet
begynner å svikte?
Sannsynligvis ikke!
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ZOMETA er det mest effektive bisfosfonatet til å redusere risikoen for utvikling av skjelettkomplikasjoner. Sammenlignet med placebo reduserer ZOMETA risikoen med 41% hos
pasienter med brystkreft og skjelettkomplikasjoner.
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