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¥ Den eneste kombinasjon av kollagen, humant fibrinogen og trombin.3
¥ Ideel ved behov for rask og effektiv hemostase.2
¥ Kan klippes til ¿nsket fasong.2
¥ Enkelt  applisere rundt anatomiske strukturer.2
¥ Er elastisk og har en sterk limende evne.3

1) Czerny et al. Collagen patch coated with fibrin glue componets.Journ.of Cardiovasc.surg. Vol 41,no 4,553-557, 2000
2) Preparatomtale SPC
3) Carbon RT: Evaluation of biodegradable fleece-bound
sealing: History, material science, and clinical application. Tissue engineering and biodegradable equivalents. Scientific and clinical applications. Edited by Lewandrowski K-U, Wise DL, Trantolo DJ, Gresser JD,
Yaszemski MJ, Altobelli DE. Marcel Dekker, 2002.
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Informasjon til forfattere og annonsører - se side 27
Gjennom KIRURGEN når du alle som jobber med kirurgi i Norge. Medlemmer og
andre med interesse for faget leser KIRURGEN for å holde seg oppdatert på viktige
foreningssaker, politiske vedtak, faglige spørsmål og bladet inneholder informasjon
om det viktigste møtet i norsk kirurgi - HØSTMØTET.
KIRURGEN distribueres i et opplag på 1.700 og leses av alle medlemmer i NKF. Det
distribueres også til læresteder, forskningsmiljøer, sykehus etc.
Vitenskapelige forhandlinger – utgis ifm HØSTMØTET og inneholder komplett
program og samtlige abstrakts, foredrag etc. Publikasjonen er et helt nødvendige
hjelpemiddel for alle deltakere på HØSTMØTET og har lang levetid. Det er et viktig
oppslagsverk for alle kirurger.
Vitenskapelige forhandlinger er i A5 format, har stiv rygg og er på ca. 500 sider.
Har du et budskap som du ønsker å formidle til kirurger i Norge, er en kombinasjon
av KIRURGEN og Vitenskapelige Forhandlinger trolig den rimeligste og mest målrettede kanal du kan benytte.
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Redaktørens hjørne

En gledelig utvikling
Dette nummeret er det mest fyldige vi noen gang har produsert og
viser at vi har fagmiljøer her til lands som kan tilby kirurgi på høyt
internasjonalt nivå. At disse miljøer presenterer sine teknikker og
resultater i Kirurgen er vi selvsagt glade for og vi håper det også vil
stimulere andre til å bidra til en ytterligere nivåheving av bladet i
fremtiden.
Det er også hyggelig å ønske velkommen Olaug
Villanger fra Kirurgisk avdeling på Rikshospitalet
som ny medarbeider i redaksjonskomiteen. Hun
vil i den kommende perioden ha et spesielt
ansvar for stoffet i vår faste spalte om minimalinvasiv kirurgi (MIK). Formidling av nyheter fra
dette fagfeltet har høy prioritet i Kirurgen.
I MIK-seksjonen denne gang (s. 35) samarbeider
vi igjen med Norsk Thoracolaparoskopi Forum
og presenterer blant annet en ny utgave av
deres NTLF-nytt. Vi er kommet til at det kan
være formålstjenelig med et slikt samarbeid
to ganger i året. Denne gang fokuseres det på
utdanning, utvikling av kirurgiske ferdigheter og
hvordan det Minimal-invasive ferdighetsnivået
kan kvantiteres.

Utdanning og trening

I en situasjon hvor omstruktureringer begrunnet
med ønsket om ”bedre ressursutnyttelse” er
synonymt med nedskjæringer og innsparinger,
blir det vanskeligere å få tilstrekkelig volum på
den praktiske treningen for leger i spesialisering
i kirurgiske fag. Tjenesteplaner barberes og
mange steder er leger i spesialisering plassert i
tilnærmet rene vakttjenester. I en slik situasjon
er det nødvendig at nye utdanningsmodeller
utprøves for å sørge for at ferske kolleger
får praktisk erfaring. Simulatortrening er et
eksempel på en slik modell. Fredrik Halvorsen,
Erik Fosse (s. 37) og Ole Christian Olsen (s. 40)
belyser i ulike artikler hvordan man kan tenke
seg en slik utdanningsplattform.

Fyldig temadel

Tema denne gang er behandling av vaskulære
aneurismer. Denne kirurgien var tidligere spredt
på en rekke sykehus men er nå i stor grad
samlet på høyt spesialiserte sentra. Samling
av kompetanse muliggjør nettopp den type
avansert behandling vi får presentert i dette
nummeret. Noen av våre fremste karkirugiske
fagmiljøer gir en oversikt over sine materialer og
presenterer sine teknikker i temaseksjonen.
Leder av Norsk Karkirurgisk Forening Gustav
Pedersen viser i sitt innlegg (s. 8) til at det

Bård Røsok
bard.ingvald.rosok@rikshospitalet.no
kir-edit@online.no

bør være et mål å ha ca. 10 karkirurgiske
sentra for å ivareta en høy kvalitet med lav
komplikasjonsrate og mortalitet. Ved disse
sentra skal det være døgnkontinuerlig service
med så vel åpen karkirurgi som endovaskulær
behandling. Stentgraftbehandling er kommet
for å bli og representerer en teknikk som krever
en tverrfaglig tilnærming med høyt kvalifisert
radiologisk kompetanse så vel som karkirurgisk
ekspertise.

Si din mening!

Betyding av samlingen av fagmiljøer i større
kompetansesentra i forhold til prinsippet om
et desentralisert helsevesen har enten vi liker
det eller ikke implikasjoner for målsetningen
om likeverdig behandlingstilbud uavhengig
av bosted. Dette er en av grunnene til at vi i
fagnytt/debattseksjonen går inn på årsaken til
at spesialiteten generell kirurgi nå sees på med
nye øyne (s. 28). Politikernes vedtak om at ingen
sykehus skal legges ned er i senere tid utdypet
med at ikke alt nødvendigvis skal være som det
har vært og tiden da alle sykehus skulle drive
med alt kommer ikke tilbake. Kirurgien som fag
sliter med rekrutteringen og det er blir vanskelig
å skaffe spesialister til de mindre sykehusene
utenfor de største byene. I 2006 ble det godkjent
14 spesialister i generell kirurgi. Ikke siden 1972
har tallet vært så lavt. Hebe Kvernmo beskriver i
sitt innlegg (s. 32) at ortopedene jobber bevisst
med rekrutteringer til eget fag. Vi håper våre
medlemmer vil engasjere seg i debatten om
fremtidens utforming av spesialiseringen
i de kirurgiske fag. Vi har også gleden av å
introdusere kirurgen-stipendet for forfattere i
Kirurgen. For informasjon se side 55.
Ellers vil vi informere om at Kirurgen har fått
egen nettside. På www.kirurgen.no er vi i gang
med å bygge opp en side vi har ambisjoner om
at skal kunne samle mye informasjon om hva
som skjer i norsk kirurgi. Alle er velkomne til å
bidra med utvikling av siden. g



Til ettertanke...
De fleste av oss ser nå fram mot en velfortjent ferie borte fra
dagliglivets stress og mas. Noen blir kanskje hjemme og benytter
sjansen til å gjøre noe av det som har blitt stående ugjort, andre
drar på hytta og andre reiser langt bort. Bare det å komme ut av
den vanlige rytmen og tenke på noe annet, er det som er viktig.
Forhåpentligvis klarer de fleste å kople ut og lade batteriene til nye
tak. Når stressnivået og callingene er borte, klarer man kanskje å
tenke en tanke litt lenger enn vanlig.

Ettertanke og refleksjoner
Sommeren er tid for refleksjoner. Er jeg virkelig
på rett vei i min hverdag? Mange har etterhvert
fått det så travelt at man plutselig oppdager at
tiden bare løper fra en og ting bare skjer. Noen
oppdager derfor i løpet av sommeren at livet
ikke alltid er like enkelt og ikke minst oppdager
man at livet har sider som gjør at jobb og karriere kanskje ikke betyr alt. Dette er ikke for å være
pessimistisk, men for å minne om at enhver må
passe på å ta vare på seg og sine, fordi det er
ingen selvfølge at andre gjør det.
Stå sammen
En viktig grunn til at jeg skriver dette, er bekymringen for at våre kollegaer til de grader er
lojale og ambisiøse medarbeidere som strekker
seg lenger og lenger for å oppnå de mål som
stilles opp. Med stadig trangere budsjetter og
ambisiøse ledere, som styrer etter bunnlinjen,
blir det ekstra viktig å være bevisst på hva som er
forsvarlig for en selv og pasientene. Håper derfor
at alle gjør seg noen tanker i sommer, slik at man
lærer seg å sette grenser når nye krav stilles.
Lokalt bør kirurgene sette av tid for dialog og stå
sammen for å ta styringen. Det er for enkelt for
ledelsene hvis de klarer å isolere enkeltindivider
som plagsomme. Står kirurgene sammen om
konstruktive innspill, vil man ha store sjanser for
å få gjennomslag.
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Leder

Spesialiteten generell kirurgi
Norsk kirurgisk forening har dette året en stor
utfordring, nemlig å bidra til reform av spesialiteten generell kirurgi. Det behøves en radikal
omlegging for at vi skal komme videre. Vi vil i
denne utgaven av Kirurgen redegjøre litt hvorfor
dette er nødvendig og hvilke diskusjoner som nå
pågår. Legeforeningen har gitt NKF og Spesialitetskomiteen i generell kirurgi oppdraget med å
komme med en rapport som skisserer en løsning
for å bedre rekrutteringen til de kirurgiske fag
og ikke minst effektivisere utdanningen. Vi vil
ha rapporten ferdig i løpet av juni måned og
håper i denne prosessen at NKF`s medlemmer
kommer med innspill slik at vi får en best mulig
løsning. Diskusjonsinnlegg kan gjerne legges ut
på vår hjemmeside, sendes inn som leserinnlegg
til Kirurgen eller gjerne sende innspill til Torgeir
Løvik eller undertegnede.
Husk Høstmøtet 2007!
Vi nærmer oss også Høstmøtet og det er viktig at
alle fagmiljøer nå før sommeren planlegger bidrag.
(Abstract-fristen kommer alltid veldig fort like
etter ferien). Håpet er at vi kan få enda flere
yngre kollegaer på banen og ber derfor spesielt
at man allerede nå begynner å forberede seg på
å ha en lokal aktivitet i uke 43 som gjør det mulig
for flest mulig å møte opp. g

Ha en riktig god sommer!

Tom Glomsaker
tom@glomsaker.no
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Ordet aneurysme kommer fra gresk og betyr en utvidelse. I dag er det definert
som en permanent lokalisert dilatasjon av en arterie på minimum 50 % av normalt
forventet diameter. Aneurysmene har vært beskrevet siden antikken og den første
behandling var ligatur proximalt og distalt for utvidelsen.
Utviklingen av behandlingen skjøt først fart i det 20 århundre med det definitive
gjennombruddet med Voorheers og kollegaers bruk av kunststoffprotese i 1953. I
1974 rapporterte Crawford den første serie av thoracoabdominale aneurysmer og
la med sine bidrag til behandlingen av komplekse aneurysmer grunnen for en stor
reduksjon av operasonsrisikoen.
Teknologien har i våre dager for alvor gjort sitt inntog i aneurysmebehandlingen
og terapeuten har et reportoir som strekker seg fra åpen kirurgi via intervensjonsbehandling med stentgraft og coiling til laparoskopisk aortakirurgi. Vi håper med
dette temanummeret å kunne belyse aneurysmebehandling i Norge i dag.
Jon Otto Sundhagen



abdominale
aortaaneurismer

Behandling av

– nasjonal organisering

Det kirurgiske behandlingstilbudet for pasienter med abdominale aortaaneurismer (AAA) består
av åpen operasjon med implantasjon av rør- eller Y-graft samt endovaskulær behandling i form
av stentgraft. Siste 10 år har bruken av stentgraftbehandling i Norge økt betydelig. Laparoskopisk
kirurgi for AAA er forsøkt ved ett sykehus.
tema

Tekst: Gustav Pedersen, Leder i Norsk Karkirurgisk Forening

Det er internasjonal enighet om at
30-dagers mortalitet ved elektiv åpen
operasjon for AAA bør være under 5
%. I Norsk Karkirurgisk Forening er det
enighet om at denne grensen bør være
veiledende som kvalitetsindikator ved
åpen aneurismekirurgi også i Norge.
Ved stentgraft er 30-dagers mortaliteten
1-2 %. Ved åpen operasjon for rumperte
AAA (r-AAA) er 30-dagers mortaliteten
ca 40-50 %. Det foreligger nå rapporter
som kan tyde på at stentgraft som
behandling for r-AAA minst kan halvere
denne mortaliteten.1,2
Åpen operasjon og stentgraft er i
noen tilfeller konkurrerende metoder,
mens i andre tilfeller er de to
behandlingsmetodene komplementære.
Dette skyldes at det er patologiskanatomiske begrensninger for hvem
som kan få stentgraft. Det er dessuten
vanlig å unngå stentgraft til de yngste
pasientene grunnet en viss usikkerhet
med henblikk på langtidsresultatene.
Det varierer noe hva som regnes som
unge pasienter i denne sammenhengen.
Noen sykehus har en nedre grense på
70 år for stentgraftimplantasjon, mens
ett sykehus har 60 år som en grense.
Stentgraft tilbys altså helst til eldre
pasienter, samt til pasienter som kan ha
kontraindikasjoner til åpen kirurgi.
Multidisiplinært
behandlingsopplegg

Moderne diagnostikk og behandling
av pasienter med AAA er en
multidisiplinær oppgave der karkirurgen
har hovedansvaret. For å sikre gode
resultater ved behandlingsopplegget, er
det avgjørende at man får identifisert
de pasientene som ikke vil tjene

på intervensjon for sitt aneurisme.
Videre er det viktig at man tilbyr rett
behandlingsmodalitet til rett pasient.
Vurderingen av hver enkelt pasient
bør derfor være et teamarbeid, der de
foreliggende patologisk-anatomiske
forandringene blir diskutert mellom
karkirurger og intervensjonsradiologer
slik at man får fastslått hva som passer
best i hvert enkelt tilfelle. Dernest
må pasientene vurderes av kardiolog
og i noen tilfeller av lungelege,
eventuelt andre spesialiteter, slik
at den preoperative morbiditeten
blir best mulig kartlagt. I tillegg kan
den perioperative anestesiologiske/
intensivmedisinske behandlingen være
av stor betydning for resultatene ved
aneurismekirurgi. Diagnostikken og
behandlingen av AAA er derfor avhengig
av at de samarbeidende disiplinene har
et visst erfaringsgrunnlag når det gjelder
aneurismebehandling. Dette krever
et visst årlig volum. Sammenhengen
mellom resultater og volum av kirurgi
er dokumentert når det gjelder åpen
operasjon for AAA.3 Det samme er vist for
stentgraftbehandling. 4
Nasjonal organisering
per i dag

Det gjøres i dag operasjon for
aortaaneurismer ved i alt 16 norske
sykehus. Det er imidlertid store
forskjeller mellom sykehusene når det
gjelder hvilke(n) behandlingsform(er)
som tilbys. Ved fem sykehus er stentgraft
et etablert behandlingstilbud, mens
det ved ytterligere fire sykehus enten
er utført eller planlegges å starte
med stentgraftbehandling. Ved Aker
Universitetssykehus har man etablert
laparoskopisk kirurgisk behandling

av aortoiliakal atherosklerose, og er i
startfasen av å innføre metoden også for
behandling av AAA.
Ved de største norske sykehusene som
utfører stentgraft for AAA er fordelingen
mellom åpen operasjon og stentgraft ca
60:40. Stentgraftbehandling for r-AAA er
kun utført i noen få tilfeller i Norge.
Utfordringer og framtidig
organisering

Flere sentralsykehus har i dag
ingen egen seksjonert vakt for
karkirurgi, og har heller ikke etablert
intervensjonsradiologisk service. Dermed
er det flere steder ikke tilrettelagt for
å kunne tilby stentgraftbehandling.
Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF) har
i rapporten ”Forslag til oppgave- og
funksjonsfordeling for karkirurgien
i Norge”5 skissert forslag til hvordan
norsk karkirurgi bør organiseres.
NKKF anbefaler at det bør være ca. 10
karkirurgiske sentra. Ved disse sentra skal
det være døgnkontinuerlig service av så
vel åpen karkirurgi som endovaskulær
behandling. Samling av karkirurgien til
10 sentra vil sikre et visst årlig volum av
AAA. Stentgraftbehandling av AAA kan i
dag regnes å være en del av et standard
behandlingstilbud som bør kunne tilbys
ved et karkirurgisk senter. Selv om dette
ikke er tilfellet ved alle sentra i dag,
indikerer antallet av sentre som er i
oppstartfasen at dette kan bli en realitet
om ikke lang tid.
Screening for AAA av 65 år gamle menn
er i randomiserte kontrollerte studier
vist å kunne halvere aneurismerelatert
dødelighet i befolkningen samt å være
kostnadseffektivt.6 I USA ble screening



av 65 år gamle menn med røykeanamnese
innført i 2005, og screeningundersøkelsene
refunderes av Medicare.6 I Storbritannia
har den nasjonale screening-komiteen
nå anbefalt screening av 65 å gamle
menn, uavhengig av røykestatus.
Protokoll for screening-programmet er
utarbeidet i samarbeid med The Society
for Vascular Surgery in Great Britain and
Ireland. Godkjenning og finansiering av
programmet er for tiden under vurdering
hos britiske myndigheter.7 Innføring av
et eventuelt screening-program i Norge
vil medføre et behov for tilføring av
ressurser til norsk karkirurgi grunnet økt
behov for diagnostikk samt økt volum
av elektive inngrep. Imidlertid vil det bli
en gevinst i form av redusert behov for
akutte operasjoner, og ikke minst i form
av redusert dødelighet. Det er imidlertid

en politisk avgjørelse hvorvidt man ønsker
å ta ut potensialet som ligger i reduksjon
av AAA-relatert mortalitet i befolkningen
gjennom å innføre et screening-program.
Konklusjon

Diagnostikk og behandling av abdominale
aortaaneurismer er ressurskrevende, og
krever en multidisiplinær tilnærming
der karkirurgen har hovedansvaret.
NKKF har anbefalt at norsk karkirurgi
organiseres i ca 10 sentre. Det foreligger
i Norge et potensiale for å kunne utvikle
behandlingstilbudet av abdominale
aortaaneurismer og gjennom endret
organisering kunne tilby befolkningen
et mer enhetlig behandlingstilbud.
Eventuell screening for AAA kan halvere
den aneurisme-relaterte mortaliteten i
befolkningen. g

Referanser:
1. Larzon T, Lindgren R, Norgren L. Endovascular treatment of ruptured
abdominal aortic aneurysms: a shift of the paradigm? J Endovasc
Ther 2005 12(5):548-55
2. Moore R, Nutley M, Cina CS, Motamedi M, Faris P, Abuznadah W.
Improved survival after introduction of an emergency endovascular
therapy protocol for ruptured abdominal aortic aneurysms. J Vas Surg
2007 45(3):443-50.
3. Pasientvolum og behandlingskvalitet ved hjerte- og karsykdommer. http://www.kunnskapssenteret.no/index.php?artikkelid=81
8&back=2
4. Laheij RJ, van Marrewijk C, Buth J, Harris P, EUROSTAR-Collaborators. Experience of the specialist team performing endovascular
stenting of abdominal aortic aneurysms, postoperative mortality
and the need for secondary interventions. Eur J Vasc Endovasc Surg
2002; 24: 128 - 133.
5. Norsk Karkirurgisk Forening. Forslag til oppgave- og funksjonsfordeling for karkirurgien i Norge. http://www.legeforeningen.
no/index.gan?id=104897&subid=0
6. National Library for Health. National Screening Committee Policy
Position. http://www.library.nhs.uk/screening/ViewResource.
aspx?resID=60457&tabID=288
7. Alan R. Scott P. UK screening programme for abdominal aortic aneurysm. In: More Vascular and Endovascular Challenges (Greenhalgh
R, ed.), BIBA Publishing 2007.

Behandling av aortasykdom med

skalpell eller kateter?
Ikke enten-eller, men både-og

tema

Behandling av ervervet aortasykdom hos voksne er en stor og økende andel av
virksomheten ved vår avdeling. Både tradisjonelle behandlingsmetoder med åpen
kirurgi og nyere endovaskulære metoder benyttes, - det siste i nært samarbeid med
Seksjon for intervensjonsradiologi og Intervensjonssenteret. Denne artikkelen er en
oversikt over behandlingstilbud, basert på egen virksomhet og aktuell litteratur.
Tekst: Kirsten Krohg-Sørensen og Odd R. Geiran.
Seksjoner for karkirurgi og voksen thoraxkirurgi, Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-Lungeklinikken, Rikshospitalet.

Aorta ascendens og buen

Kirurgisk behandling av sykdom i aorta
ascendens og aortabuen via sternotomi
utgjør ca. 55 % av alle aortainngrep hos
voksne. Indikasjonen er oftest aneurismer eller aortadisseksjon. Operasjonsindikasjonen ved aneurismer er diameter
> 50-55 mm, men aneurismer > 42 mm
repareres dersom det er selvstendig
indikasjon for hjertekirurgi (koronar
bypass – klaffekirurgi), eller hos pasienter
med Marfan syndrom og lignende. Ved
kirurgi på aortabuen gjøres inngrepet
i dyp hypotermi og sirkulasjonsstans.
Risiko for cerebrale komplikasjoner er
ca 5 %. I denne delen av aorta er endovaskulær behandling ikke benyttet hos
oss. Det finnes metoder for stentgraftbehandling i aortabuen, såkalt ”total
debranching”, en hybrid prosedyre hvor
man dekker buekarene med stentgraft
og legger extraanatomiske bypass til
halskar. Det er ikke dokumentert at man
kan redusere risiko for cerebrale komplikasjoner med denne metoden. Utvikling
av stentgraft med sidegrener for bueimplantasjon er en komplisert oppgave og
foreløpig eksperimentelt.

Aorta descendens

Behandling av sykdom i aorta descendens utgjør knapt 10 % av totalvirksomheten, men i dette området benyttes
nå endovaskulær behandling i mer enn
halvparten av tilfellene (fig. 1).
Åpne operasjoner gjøres via venstresidig
thorakotomi, og som oftest med bruk av
hjerte-lungemaskin. Aorta erstattes med
konvensjonell karprotese, eventuelt med
reimplantasjon av intercostalarterier.
Den mest fryktede komplikasjon ved
inngrep i aorta descendens er sirkulasjonsforstyrrelser i medulla spinalis med
parapareser etter okklusjon av intercostalarterier. Stentgraft føres opp via
tilgang fra a. femoralis, men i nær 40 %
av tilfellene må man ha kirurgisk tilgang
til a. iliaca eller aorta abdominalis/thoracoabdominalis. Både ved åpen kirurgi og
ved stentgraft-behandling kan distale del
av buen med a. subclavia sin. inkluderes i
inngrepet. Vi vil da tilstrebe å revaskularisere dette karet da grener av a. subclavia
er viktige for kollateralsirkulasjonen til
medulla (fig. 2).

Figur 1:
1441 Intervensjoner for ervervet sykdom (voksne)
i thorakale, thorako-abdominale og infra-renale
aorta 1999 –2006 (X-C: extracorporeal circulation)

Det er ikke gjort randomiserte studier for
sammenligning av resultater ved åpen
kirurgi og endovaskulær behandling av
sykdom i aorta descendens, men det er
en trend at endovaskulær behandling
foretrekkes dersom de anatomiske
forhold ligger til rette (fig. 3).
Kravet er en forseglingssone proksimalt
og distalt på 1,5 – 2 cm lengde og < 4cm
diameter. For å oppnå dette vil noen
overstente både flere buekar og truncus
coeliacus distalt, evt. kombinert med
kirurgiske bypass-prosedyrer. Dette vil
selvfølgelig øke komplikasjonsrisikoen.
I vår praksis overstenter vi a. subclavia
med anleggelse av extraanatomisk carotis - subclavia bypass på halsen, men har
foreløpig ikke overstentet a. carotis sin.
eller truncus coeliacus. Svært slyngede
descendens-aneurismer er også relativ
kontraindikasjon for stentgraft, fordi
risikoen for protesemigrasjon og lekkasje
øker.

Figur 2: Endovaskulær behandling av aneurisme i
aorta descendens. A subclavia sin er overstentet og
okkludert med radiologisk ”plugg” (grønn pil), og
det er anlagt bypass (rød pil) fra a carotis sin til a
subclavia sin, med retrograd fylning til a vertebralis
og andre sidegrener fra a subclavia.
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”Elephant trunk” operasjon

Aortaaneurysmer som strekker seg
gjennom aortabuen og nedover aorta
descendens kan opereres med såkalt
”elephant trunk” teknikk. Dette gjøres i 2
seanser (fig. 5).

Figur 3: Aneurisme i aorta descendens behandlet med stentgraft

Fra 2000- april 2007 har vi gjort 70 endovaskulære prosedyrer i aorta descendens hos 60 pasienter, 8 pasienter er
behandlet 2 ganger og 1 pasient 3 ganger.
Reoperasjonene har vært for endolekkasje (8) og utvikling av ny disseksjon
(2). Indikasjon for behandling hos de 60
pasientene vises i tabell 1.
!NEURISMER 

  DEGENERATIVE ANEURISMER
 RUMPERTER
  PSEUDOANEURISMER
 INFISERT
  MYKOTISKE ANEURISMER
 RUMPERT

!ORTADISSEKSJON 

  AORTADISSEKSJONER
 RUMPERT
  INTRAMURALE HEMATOMER
 RUMPERT

5LCERERT PLAKK MED RUPTUR 
4AKAYASU AORTITT 
4RAUMATISK RUPTUR 

sentralnervesystemet med pareser
(pasient med rumpert aneurisme som
døde postoperativt). Resultatene er gode,
og sammenlignbare med data fra Eurostar-registeret som har samlet data fra 59
europeiske sentre (1) (fig. 4).

Først via sternotomi med protesimplantasjon i ascendens og bue og reimplantasjon av halskarene i protesen. Protesen
sutureres til distale aortabue, og en løs
ende slippes ned i aorta descendens
(elefantsnabel). I andre seanse via thoracotomi eller thorakolaparotomi, syes en
ny protese til denne ”snabelen” og videre
ned i aorta/bekken så langt som nødvendig, med reimplantasjon av sidegrener.
Begge inngrep har relativ høy letalitet og
komplikasjonsrisiko, og noen pasienter
dør også i ventetiden før seanse 2 av
ruptur. Det utvikles derfor endovaskulære
metoder for seanse 2, som forhåpentlig
kan redusere ventetiden mellom inngrepene og den totale operasjonsrisiko.
Hos oss har 54 pasienter fått utført
seanse I operasjon, med fire tidlige
og ytterligere fire sene dødsfall. 36
pasienter har gjennomgått seanse II med
fire tidlige dødsfall, mens 10 avventer
progresjon av sykdommen før evt. ny
operasjon
Thorakoabdominale aorta

Thorakoabdominal aortakirurgi utgjør
hos oss knapt 20 % av det totale antall
inngrep på aorta hos voksne (fig. 1), men
er ressurskrevende. Thorakoabdominale
aneurismer inndeles etter Crawford i 4
grupper (fig. 6).
4

 RUMPERT

Tabell 1: Indikasjon for endovaskulær behandling av
thorakal aortasykdom ved Rikshospitalet 2000 april 2007

Vi har dekket fra 10 cm til hele descendens lengde, gjennomsnitt ca 15 cm. 30
dager mortalitet er 3 pasienter av 60
(5 %). Av disse var en behandlet for rumpert
aneurisme, en for mykotisk aneurisme
med sepsis og nyresvikt preoperativt, og
en for truende ruptur av falskt lumen
aneurisme i kronisk aortadisseksjon.
En pasient har fått komplikasjoner fra

tema

Figur 5: Elephant trunk prosedyre. I denne illu-strasjonen er seanse 2 gjort endovaskulært med stentgraft. Tradisjonelt gjøres det via thorakotomi med
konvensjonell protese. (Bilde kopiert fra J Vasc Surg 2006;44:404)

Figur 4: Sammenligning med Eurostar register.
Rikshospitalet (30 dager, n=60), EUROSTAR
(in hospital, n=656). Mortalitet og komplikasjoner fra
sentralnervesystemet (slag og medullaischemi).

Figur 6: Crawfords inndeling av thorakoabdominal
aneurismer.
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tema

4 Type 1 og 2, og ofte type 3 opereres
ved hjelp av hjerte-lungemaskin, hvor
man trekker blod fra vena cava som oksygeneres og reinfunderes i a femoralis. På
denne måten perfunderes underkropp
og indre organer mens de proksimale
anastomoser til intercostalarterier
syes. En annen fordel med dette er at
belastning på hjertet forårsaket av den
høye aortatangen reduseres. Vi bruker
thorakoabdominal tilgang ved å dele diafragma, og dissekerer aorta fram delvis
retroperitonealt ved å løfte venstre nyre
og bukorganer mot medialt og delvis
intraabdominalt, avhengig av hvor langt
distalt sykdommen strekker seg. Intercostalarterier, nyre- og intestinalarterier
reimpanteres suksessivt i protesen.
(fig. 7)
Figur 7: Thorakoabdominalt
aneurisme, Crawford type 2.
Reimplantasjon av intercostal-, nyre- og intestinalarterier i Dacronprotesen.

Nyrene avkjøles ved kontinuerlig infusjon
av kald Ringers løsning med Calciumblokker i nyrearterieostiene. Store doser
corticosteroider gis som ødemprofylakse
på medulla. Risiko for medullaskade ved
slike inngrep er 5-15 %, størst ved Crawford type 2. Ca. 30 % av pasientene har
gjennomgått aortakirurgi i andre deler av
aorta tidligere, oftest infrarenale aorta,
og dette øker risikoen for medullaskade.
Det er også øket risiko for nyresvikt, og
perioperativ mortalitet er 10-12 %. Aneurismediameter bør derfor være > 60mm
før kirurgi anbefales med mindre det
foreligger klare ekspansjons- eller ruptursymptomer. Disse pasientene har også
ofte komorbiditeter, og det gjøres systematisk utredning av hjerte, lunge- og
nyrefunksjon. Hos oss er endovaskulær
behandling foreløpig ikke alternativ ved
thorakoabdominale aneurismer. Det
eksisterer prosedyrer med overstenting
av intestinal- og nyrearterier og åpen anleggelse av bypass til disse. Dette er også
langvarige inngrep med høy morbiditet
og mortalitet, og det er så langt ingen
dokumentasjon på at det er bedre enn
mer konvensjonell åpen kirurgi.
Aorta abdominalis

I praksis menes med dette infrarenale

aorta. Suprarenale abdominale aortaaneurismer (Crawford type 4) opereres
med thorakolaparotomi, mens infrarenale aneurismer (AAA eller trippelA)
opereres via laparotomi, med anastomose nedenfor nyrearteriene. Den første
åpne operasjon ble gjort i 1952, og den
første endovaskulære behandling i 1991.
Endovaskulær behandling var i starten
preget av implantatsvikt, men metoden
er mye forbedret o g det foreligger nå
randomiserte studier med pasienter som
var egnet anatomisk og medisinsk for
begge metoder. 30 dagers mortalitet er
lavere ved endovaskulær behandling (1,7
%) enn ved åpen kirurgi (4,7 %). Forskjell
i overlevelse vedvarer fram til 4 år, men
både behovet for reintervensjoner og
samlede kostnader er høyere ved endovaskulær behandling (2). Det er ingen
forskjell i livskvalitet mellom gruppene.
De klassiske kriterier for anatomisk
egnethet for stentgraft er infrarenal hals
med >15mm lengde og <60∞ angulering,
samt bekkenarterier uten aneurismer,
med tilstrekkelig kaliber for innføring av
introducer og uten for mye kalk og slynget forløp. Disse kriteriene modifiseres av
den teknologiske utvikling, for eksempel
behandling ved kort aneurismehals med
stenter med fenestrering eller utsparinger for nyre- og intestinalarterier (fig. 8).

Andelen av aneurismer som bedømmes
egnet for endovaskulær behandling
varierer. Hos oss er andelen knapt 20 %,
andre rapporterer 70-80 %. Henvisningspraksis kan ha betydning, for eksempel
henvises pasienter med juxtarenale
aneurismer som ikke er egnet for endovaskulær behandling til oss for åpen
kirurgi. Fremdeles er holdbarhet av stentgraft ikke dokumentert ut over 4 år og
behovet for reintervensjoner er fortsatt
relativt høyt. Hos oss er også mortalitet
ved åpen kirurgi lavere (< 2 %) enn i de
randomiserte studier. Yngre pasienter
med lav operasjonsrisiko anbefales derfor
åpen kirurgi. En randomisert studie
sammenlignet konservativ medisinsk
behandling og stentgraft hos pasienter
som var inoperable for åpen kirurgi (3).
Overraskende viste denne ingen forskjell
i mortalitet. Disse pasientene dør altså av
sin komorbiditet, vesentlig hjertesykdom,
og ikke av sine aneurismer, og de har
ingen nytte av aneurismebehandling,
selv med en mini-invasiv metode som
stentgraft.
Det er dokumentert at screening gir betydelig redusert dødelighet totalt sett ved
AAA (4). Det startes nå screening-program
i statlig regi både i USA og Storbritannia.
Programmene er rettet mot menn over
65 år, som kalles inn til ultralyd en gang.
Dersom aorta er normal er flere undersøkelser unødvendig, og dersom den er
dilatert tilbys man kontroller. Operasjonsindikasjon bedømt ut fra diameter er
50-55mm. Det foregår også studier for å
bedømme om stentgraft-behandling av
mindre aneurismer kan forebygge ruptur
og dødelighet av AAA.
Kommentar

Figur 8 - A og B: Stentgraft med utsparing for a.
mesenterica superior og hull for nyrearterier, til bruk
ved svært kort infrarenal aneurismehals

Behandling av aortasykdom er en økende
og ressurskrevende del av vår virksomhet.
Pasientene har ofte andre sykdommer i
tillegg, og mange har utbredt aortasykdom i flere nivåer, og flere inngrep kan
være aktuelle. Både degenerative aneurismer og disseksjon er progredierende
lidelser, og trenger kontinuerlig oppfølging. Behandlingen må individualiseres både med hensyn til komorbiditeter,
”timing” og rekkefølge av inngrep, og
valg av metode, hvor både åpen kirurgi,
endovaskulær behandling og hybride
prosedyrer benyttes. g
Referanser:
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Åpen kirurgisk behandling av

abdominale
aortaaneurysmer

(AAA)

AAA er fremfor alt en sykdom som rammer eldre menn. Sjansen for å påvise AAA øker lineært etter
fylte 50 år og er 5 ganger hyppigere hos menn enn hos kvinner. Insidens ligger et sted mellom 3 og
117 per 100 000.
tema

Tekst: Jon Otto Sundhagen, Karkirurgisk avd., Aker sykehus

Risikofaktorer er alder, positiv familie
anamnese, røyking, mann, hypertensjon, hypercholestrolemi, perifer arteriell
okklusiv sykdom, coronarsykdom og
perifere aneurysmer.
Diagnosen stilles ved fysisk eksaminasjon, CT , MR, ultalyd eller konvensjonell
angiografi i svært få tilfeller.

Operasjonsindikasjon

Er aneurysmet rupturert, er det i utgangspunktet bare operasjon eller intervensjon som kan redde pasienten. Det er
kun et fåtalls enkeltstående rapporter i
litteraturen som viser overlevelse uten
behandling.
Når skal man operere den elektive AAA
pasient? Man vet at rupturfaren er en
funksjon av diameter. AAA på mindre enn
4 cm har 0 % per år, 4-5 cm har 0, 5 -5 %
per år mens 5-6 cm har 3-15 % per år. På
denne bakgrunn har man i Norge lagt
seg på 5,5 cm som nederste grense for
åpen operativ behandling. Har pasienten
høy comorbiditet er det ofte grunn til
å vente til diameteren er ennå større.
Enkelte pasienter har så høy operasjonsrisiko at de ikke bør anbefales elektiv
operasjon.

cephalosporin som blir gitt intravenøst
operasjonsdagen.
Blodtapet gir behov for blodtransfusjon.
Autotransfusjon har i de senere årene
blitt anvendt i tiltagende grad for å minske faren for smitte. Kost-effekt studier
av denne prosedyren har stiller imidlertid
spørsmålstegn ved rutinebruk.
Operasjonen

AAA operasjonen kan utføres med en
transperitonell (midtlinjesnitt eller
tverrsnitt) eller retroperitonell tilgang.
I Norge i dag er den transperitonelle
tilgangen med midtlinjesnitt den
vanligste. Retroperitonell tilgang blir
som oftest brukt ved ”hostile abdomen”.
Resultatene likestiller de to operasjonsmetodene.

Forberedelser
Ultralyd av AAA

For å optimalisere den elektive pasienten
før operasjon er det i de fleste tilfeller på
sin plass med utredning av kardiolog og
av lungefunksjon.
Anestesi og perioperativ
management

CT av AAA

De aller fleste pasientene får generell
anestesi ved åpen kirurgi. Epidural i
tillegg tillater en lettere generell anestesi
og hjelper postoperativt til med å få
smertekontroll.
Sentralvenøs tilgang, intraarteriell blodtrykksmåling, måling av oksygenmetning
og blærekaterer er rutine. I tillegg kan
enkelte risikopasienter ha nytte av SwanGanz kateter og transesophagal ekkokardiografi.
Antibiotika som profylakse er allment
anerkjent, og det er gjerne 1. generasjons

Åpning av AAA

Etter eksponering av abdominalaorta og
sikring med tenger proximalt og distalt
syr man inn et kunnstoff graft(PTFE eller
Dacron) med en fortløpende monofilamenttråd. Alt etter forholdene velges
et y-graft eller rør graft. Lukking av av
aneurysme sekk innleggelse av dren og
lukking av fascie og hud.
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Av disse er hjertekomplikasjonene de
hyppigste (15%) og graftinfeksjonen den
mest fryktede. Den siste forekommer
heldigvis i under 1 % i de fleste studier.

Norsk karbase-NORKARgir følgende informasjon for
	AAA 2005:

Resultater

Materialet
Menn
Kvinner
Mean alder
Mean liggetid
Mean diameter på AAA

Protesemuligheter

Risikofaktorer
Ingen risikofaktorer
Diabetes mel.
Hjertesykdom
Hypertensjon
KOLS
Nyresykdom
Resultater
Døde innen 30 d
Reoperasjoner
Cardiale kompl.
Sårruptur

n = 499
416
83
72 år
11 d
58 mm
%
4,2
9,2
42,1
50,5
17,2
4,2
%
1,8
5,8
5,0
1,4

tema

Resultatene ved elektiv åpen kirurgi
for AAA har til tross for store fremskritt
innen medisinen forblitt mer eller
mindre de samme gjennom de siste 10
år.. Utviklingen av kirurgisk teknikk og
graftmateriale har stått stille i lang tid
og resultatene er dermed i hovedsak blitt
avhengig av co-morbiditeten til den

	ELEKTIVE AAA

	RUPTUR AAA

Materialet
Menn
Kvinner
Mean alder
Mean liggetid
Mean diameter på AAA
Anastomoseteknikk

Komplikasjoner

Man er avhengig av få alvorlige komplikasjoner og lav mortalitet for rettferdiggjøre den profylakse som tross
alt den elektive AAA operasjonen er.
AAA pasienten er utsatt for blødninger,
hjertekomplikasjoner, nyresvikt, lungekomplikasjoner, slag, sår og graftinfeksjoner, iatrogene skader, distal embolisering, gastrointestinale komplikasjoner,
lammelser og nedsatt sexualfunksjon.

behandlede pasient. 30 dagers mortaliteten ligger mellom 4 og 7% med et
gjenomssnitt på 5%. Den danske KARBASE som det er naturlig å sammenligne
oss med, har et gjennomsnitt på 5,5 %.
Ved ruptur meldes det om så høy 30 dagers mortalitet som 40-50 %.
Tallene bekrefter at vi har med en syk
pasientpopulasjon å gjøre. Man får inntrykk av underrapportering og det er
vanskelig å tro at 30 dagers mortaliteten
skulle være så lav på elektive aneurysmer
sammenlignet med de resultater som er
referert til tidligere. Samtidig bekreftes
det at pasientene har stor fordel av å bli
operert i en elektiv fase.
Konklusjon

Protese på
plass

Å behandle AAA med åpen kirurgi, krever
store ressurser. Pasientene er langt fra
friske og liggetiden er lang. Ser man på
forskjellen i resultatene på elektiv og
akutt operasjoner for ruptur, vil det kanskje være naturlig å vurdere screening
for AAA i fremtiden?.
Åpen kirurgi er fremdeles gullstandard

n = 129
114
15
74 år
14 d
71 mm

Risikofaktorer
Ingen risikofaktorer
Diabetes mel.
Hjertesykdom
Hypertensjon
KOLS
Nyresykdom

%
13,2
3,1
45,7
31,0
17,8
2,3

Resultater
Døde innen 30 d
Reoperasjoner
Cardiale kompl.
Sårruptur

%
32,6
15,5
23,3
4,7

innenfor behandlingen av AAA, men det
er trolig at teknologien på sikt vil gjøre
det mulig å rive åpen kirurgi ned fra
denne tronen. g
Kilder:
1. Cronenwett JL, Kruspski WC, Rutherford RB: Abdominal Aortic
and Iliac Aneurysms.
Vascular Surgery 5th edition, Rutherford RB (ed), WB Saunders
Company, Philadelphia, 2004, 1246-80.
2. www.karbase.dk
3. NorKar
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Aneurismer på
arteria hepatica
Aneurismer på intestinale arterier er forholdsvis sjelden sammenlignet med aorta og
bekkenkar. Den hyppigste intestinale arteriegrenene som rammes er miltarterien og kan
behandles med radiologisk intervensjon, mens forekomsten i arteria hepatica kun utgjør
ca 20% av de viscerale aneurismene. Tistanden er anslagsvis dobbelt så hyppig hos menn
sammenlignet med kvinner.
tema

Tekst: Pål-Dag Line, Seksjon for transplantasjonskirurgi, Kirurgisk Klinikk, Rikshospitalet

De fleste aneurismene er lokalisert ekstrahepatisk (80%), 63% affiserer a. hepatica
communis, mens høyre leverarterie er
rammet i 28%. Kun 5% er primært lokalisert til venstre leverarterie, mens 4% affiserer begge leverarterie grener. Årsaker
til a. hepatica aneurismer kan være
atherosclerose, infeksjon (mykotiske
aneurismer), arteritt som ledd i inflammatorisk sykdom og iatrogene (1, 2) .
Disse aneurismene er assosiert med
betraktelig morbiditet og mortalitet i
forbindelse med akutt ruptur ettersom
pasienten i mange av tilfellene vi blø ut
i fri bukhule og raskt bli hemodynamisk
ustabil. Sjeldnere presentasjonsformer
er akutt gastrointestinal blødning (3)
eller hemobili som følge av usurering av
tarmvegg eller galleveier (4)
Sen diagnose – et problem

Den er et betydelig klinisk problem at
diagnosen som regel stilles sent fordi
pasientene har få eller ingen symptomer, og den vanligste presentasjonen
er truende eller manifest ruptur. Noen
pasienter uten ruptur rapporterer øvre
abdominalsmerter (5) . Risiko for ruptur
er som ved andre intestinale aneurismer
angitt å være høy og assosiert med betydelig mortalitet. Det anbefales derfor
at aneurismer med diameter over eller
lik 2 cm bør behandles (1, 2) . Diagnosen
kan stilles med ultralyd og CT angiografi,
eller konvensjonell angiografi. Av behandlingsstrategier er det to prinsipielle
valg:
n Endovaskulær behandling
n Åpen kirurgisk rekonstruksjon
Valg av metode må baseres på aneurismets lokalisasjon, hastegrad, pasientens
generelle tistand og eventuelle kontraindikasjoner og senterets erfaringsnivå
med metoden og de anatomiske forhold
rundt leverhilus.

Figur 1: CT angiografi som viser stort aneurisme utfylt med trombemasser.

Behandlingen av arteriesykdommer har
i løpet av de siste 10 årene endret seg
radikalt, fordi et økende antall kirurgiske
inngrep kan erstattes av mindre invasive
endovaskulære teknikker. I behandling av
viscerale aneurismer er embolisering eller stentgraft de to aktuelle modaliteter,
og mange internasjonale senter rapporterer gode resultater med denne type
teknikker (6) . For å oppnå okklusjon injiseres såkalte coiler (7) . Alternative metoder
er kjemisk embolisering eller injeksjon
av trombin (8, 9) . Embolisering er først og
fremst aktuelt hos pasienter som ikke
egner seg for kirurgi eller stentgraft,
eller som har et intrahepatisk beliggende
aneurisme.

Aneurismer

Endovaskulær stentgraftbehandling av
aneurismer i leverarterien er beskrevet
en rekke ganger, også i Norge (10-12) .
Dette krever at lesjonen morfologiske
egner seg slik at stengraftet får gode
festepunkter proksimalt og distalt for
aneurismet slik at lekkasje ved siden av
graftet forhindres. Man tilstreber også
å unngå å stente over viktige sidegrener
slik at det ikke oppstår iskemi som følge
av okklusjon av grener. Det finnes etter
hvert en del tilgjengelige endovaskulære
graft med liten diameter som kan egne
seg for formålet. Behandlingen krever
stor intervensjonsradiologisk ekspertise,
samt at pasienten er hemodynamisk stabil.
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biotika og operert dagen etter innkomst.
Peroperativt fant man et aneurisme av
betydelig størrelse med rikelige trombemasser. Aorta ovenfor Truncus coeliacus ble isolert for proksimal kontroll.
Aneurismet ble åpnet etter at man satte
tang på truncus coeliacus og kontrollerte
høyre og venstre leverarterie med henholdsvis okklusjonskateter og bulldogg
klemme. På grunn av sterk mistanke
om mykotisk aneurisme valgte man å
unngå kunstgraft, og rekonstruksjonen
av leverarterien ble gjort med pasientens egen proksimale v. saphena magna.
Flow i leverarterien etter rekonstruksjon
var 250 ml/min. Peroperativt tok man
dyrkningsprøver fra trombemassene i
anurismesekken. Disse viste oppvekst av
gram positiv, anaerob stav (Proprionebacterium species), følsom for

Pasient	Lesjon og 	Relevant Sykdom
presentasjon
1:
Mann
20 år

2:
Mann
58 år
3:
Mann
79 år
4:
Mann
56 år

Intrahepatisk pseudoaneurisme , ruptur
gjennom leverkapsel,
blødning

Lever-tx
tidligere pga
hepatocellulært
carcinom

meget sjeldne. Disse behandles best med
embolisering som hos pasient nr.1 (13) . Det
er velkjent at perkutane intervensjonsprosedyrer i levertransplantater kan
kompliseres av vaskulære lesjoner slik
som arterieovenøs fistel eller aneurismer
(14) . Med stadig økende populasjon av levertransplanterte pasienter, er det mulig at
vi i fremtiden vil se flere av denne type
komplikasjoner hos denne pasientgruppen. Siden leveren har dobbel blodforsyning via v.porta og a.hepatica kan
stans i arteriell sirkulasjon til leverparenchymet tolereres hos mange pasienter.
Man skal imidlertid være oppmerksom
på at galleveiene kun har arteriell
perfusjon, og okklusjon av leverarterien
kan derfor tenkes å være assosiert med
komplikasjoner i langtidsforløpet (15) .
Hos levertransplanterte pasienter gir

Behandling	Graft	Forløp	Status

Selektiv		
embolisering

Ukomplisert

I live

a. hep. communis,
Endokarditt
ruptur, smerter og
aortaklaff
blødning		

Åpen
Allograft
rekonstruksjon,
arterie
cholecystectomi		

Ukomplisert

I live

Aneurisme diameter
CA. Ventriculi
25 mm		
påvist v. utredning 		

Åpen
Allograft
rekonstruksjon		
og ventrikkel		

Initiallt ukomplisert
Tarmperforasjon
14 dager postop

Død

A hepatica communis,
Hyperlipidemi
85-100 mm, truende
Hypertensjon
ruptur. smerter		

Åpen
Autologt
rekonstruksjon
venegraft
cholecystectomi		

Oppvekst av anaerob
gram pos stav fra
tromber, pneumoni

I live

5:
Mann
A. hep. comm. og tr.
Uremi
64 år
coeliacus, 30 mm
Hypertensjon
			

Kasuistikk

Pasienten nr. 4 var fra tidligere stort sett
frisk men ble behandlet for kroniske
smerter fra cervivalcolumna, hadde kjent
hypertensjon og hyperlipidemi. Han ble
innlagt akutt på grunn av sterke øvre
abdominalsmerter, men var sirkulatorisk stabil. CT og ultralyd av abdomen
ga mistanke om visceralt aneurisme.
Ved innkomst hadde han feber, og man
mistenkte derfor at det kunne vær
mykotisk. For preoperativ kartlegging
ble det utført CT angiografi og digital
rekonstruksjon. Dette viste et aneurisme
på a. hepatica communis uten ruptur
med største diameter på nær 100 mm.
Pasienten ble satt på bredspektret anti-

Åpen
Dacron
Ukomplisert
I live
rekonstrukson					
cholecystectomi

krystallinisk penicillin, meropenem og
clindamycin. Pasienten hadde en pneumoni og noe pleuravæske i etterforløpet,
men kom seg tilfredsstillende. Han fikk
langtidsbehandling med clindamycin i 3
mnd postoperativt. Ytterligere, gjentatte
undersøkelser med tanke på endocarditt
eller annet infeksjonsfokus var alle negative. CT-angiografi ved etterkontroller
har vært tilfredsstillende.
(fig. 3 neste side)
Diskusjon

tema

Siden de fleste aneurismer presenterer
seg med akutte symptomer, er åpen
operasjon fremdeles den vanligste
behandlingsformen. Enkel ligatur kan
utføres analogt til embolisering dersom
man ikke får kontroll på annen måte. Vi
foretrekker imidlertid in-situ rekonstruksjon, og dette er mulig i de aller fleste
tilfeller. Ved vår avdeling har vi i løpet av
de siste 3 år behandlet 5 pasienter. Fire av
dem er operert, to med akutt presentasjon, og to der diagnosen ble stillet før
alvorlige symptomer oppstod. I tillegg
er en tidligere levertransplantert pasient
behandlet for et intrahepatisk blødende
pseudoaneurisme med selektiv embolisering. Pasientene var alle menn, med
alder fra 20-79 år på behandlingstidspunktet. Oversikt over pasientene er gitt
i tabell 1.

Vår pasientserie illustrerer en rekke av
de spesielle hensyn som må tas ved
behandling av aneurismer på leverarterien. Intrahepatiske aneurismer er

arterieokklusjon svært høy insidens
av galleveiskomplikasjoner i form av
strikturer og abscesser. Arerieokklusjon
er derfor en hyppig årsak til behov for
retransplantasjon.
Ved ruptur og ustabil sirkulasjon eller
truende ruptur, vil hastegraden ofte
tale for åpen operasjon, og ved kirurgisk
rekonstruksjon bør pasientene cholecystectomeres samtidig for å forebygge
komplikasjoner. Det er viktig å tenke på
muligheten for mykotiske aneurismer
hos disse pasientene, og sikre adekvat
prøvemateriale. Dette vil påvirke type
rekonstruksjon og valg av graftmateriale
samt kreve langvarig postoperativ 4
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tema
Figur 2: Tredimensjonal rekonstruksjon av CT angiografi med fremstilling av truncus coeliacus med grener.
Kun kontrastfylt lumen er fremstilt, og aneurismet fremstilles derfor som betydelig mindre enn realiteten.
Merk kollateral blodforsyning til lever via a. gastroduodenale (*)

antibiotikabehandling. Hos to pasienter
valgte vi ferskt arterie allograft, fordi
autolog vene ikke var et tilgjengelig
alternativ. Pasient 2 hadde allerede gjennomgått klaffeoperasjon for endocarditt
og hadde ruptur, og faren for kontaminert felt ble oppfattet som forøket. Hos
pasient 3 var det planlagt samtidig
ventrikkelreseksjon, og dette ville
kontraindisere bruk av syntetisk graft.
Arterie allograft kan over tid degenerere
og dilatere.
Vår erfaring er imidlertid god, uten noen
kasus med kjent dilatasjon etterforløpet.

Det er en forutsetning at graftet er
høstet nylig, og oppbevares i preservasjonsløsning samt at det er blodgruppe
kompatibelt. Autolog vene er sannsynlig
det beste alternativ, og til bruk som
erstatning for leverarterie foretrekkes v.
saphena magna fra låret. Hos pasienter
der det ikke er kontraindikasjoner til kunstgraft er alle vanlige karkirurgiske graft av
passende diameter mulig å bruke.
To pasienter ble operert elektivt. Den
eldste pasienten var mange år tidligere
fått utført ventrikkel-reseksjon og
hadde utviklet et karsinom på ca 2-3 cm

i ventrikkelresten. Dersom disse omstendighetene ikke hadde foreligget,
kunne man meget vel valgt å bare
observere pasienten. Tarmperforasjonen
som utløste multiorgansvikt ble oppfattet som mulig diatermiskade. Pasient 5
hadde et aneurisme som omfattet både
leverarterie og truncus coeliacus som ble
påvist under utredning for nyretransplantasjon. Han ble vurdert for implantasjon av endovaskulært stentgraft, men
funnet uegnet på morfologiske kriterier.
Pasienter med aneurismer i leverarterien profiterer sannsynligvis på å bli
behandlet ved universitetsklinikkene
der man har tilstrekkelig karkirurgisk,
leverkirurgisk og intervensjonsradiologisk kompetanse. Ved åpen kirurgi er
det en stor fordel med tidligere erfaring
med disseksjon i og omkring leverhilus
samt truncus coeliacus med grener. Siden
presentasjonsformen ofte er akutt kan
man en sjelden gang stå overfor slike
pasienter på sykehus der man ikke har
sett sykdommen tidligere. Et alternativ
kan da være at kolleger med relevant
erfaring reiser dit pasienten befinner seg
for å bistå lokalt behandlingsteam g
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Figur 3: CT angiografi av pasient nummer 4 en uke postoperativt. Det fremstilles kontrastfylning av venegraft (åpen pil) og intrahepatiske arteriegrener samt miltarterie.
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Laparoskopisk
aortakirurgi
Laparoskopisk kirurgi (LK) har utviklet seg raskt de siste 20 årene. Dion rapporterte
om laparoskopisk aortakirurgi(LAK) i 1993 1), men det var ikke før etter milleniumskifte at det ble publisert større pasientmaterialer på dette feltet. Resultatene kunne
sammenlignes med åpen aortakirurgi. Det hadde tatt lang tid å utvikle god nok
teknikk og opparbeide nok erfaring med LAK.
tema

Tekst: Jon Otto Sundbye, Oslo karkirurgisk senter, Aker sykehus - HF

Det finnes flere grunner til at karkirurgene ikke har drevet med
LK med like stor entusiasme som gastrokirurger, urologer og
gynekologer. Det er krevende, blant annet å oppnå en stabil preoperativ oversikt og sy gode laparaskopiske karanastomoser. 2)

Anvendelse

Trening

Teknikken

Det kreves betydelig engasjement og utholdenhet av det
teamet som ønsker å ta opp LAK. Treningsbetingelsene i form
av tid og utstyr må ligge til rette. I motsetning til konvensjonell
kirurgi foregår mye av forberedelsene på treningsboks.

Teknikken kan anvendes på både AAA og arteriosklerose. LAK
på AAA er noe mer krevende og er avhengig av at man først
behersker teknikken godt på arteriosklerotisk aorta.
Ved Aker sykehus har vi valgt den teknikken Marc Coggia
benytter. Pasienten legges i i høyre sideleie og man benytter
den transperitonale.retrorenale rute. Selve anastomose
teknikken er som ved åpen kirurgi.

Figur a) og b) lånt fra Coggia.

c)

Figur 1 viser a) Pasientleiring, b) og c) Kirurgens posisjon og portplasseringer, samt
d) intraabdominal tilgang til aorta ved laparoskopisk operasjon for AAA.

d)

20

Resultater

Marc Coggia publiserte en case-control
studie på 60 AAA pasienter hvor 30 var
LAK(prospektivt) og 30 åpen aortakirurgi med et års observasjonstid (retrospektivt). Han konkluderte med at kortidsresultatene var sammenlignbare. 3)
Jerome Cau fulgte prospektivt 95 AAA
pasienter i 2mnd og fant sammenlignbare resultater med åpen aortakirurgi. 4)
LAK har til nå liten utbredelse, men
det ser ut som om de som behersker
teknikken oppnår sammenlignbare
resultater med åpen kirurgi på aorta.
Fremtiden

Skal man vurdere den plass LAK vil få i
fremtiden, må man vurdere nytten for
pasienten, tekniske vanskeligheter med

Author	Year
		

tema

Figur 2: Laparoskopisk sutur av proximale anastonak

Figur 3: Portplassering av laparoskopisk AAA-kirurgi

å utføre inngrepet, fremtidens kirurg og
fremtidens tekniske nyvinninger.
Tar man for seg nytten av LAK for
pasienten, så antyder litteraturen at LAK
har sammenlignbare resultater med
åpen kirurgi når det gjelder harde data.
Ser man på de livskvalitetsstudiene som
er gjort for annen laparoskopisk kirurgi
må det være rimelig å anta at LAK kommer ut tilsvarende . 5)
Vi vet at LAK er vanskelig teknisk og
krever kontinuerlig trening på simulator
selv etter at de første inngrep på mennesket er utført. Det spesielt vanskelig
for dagens seniorkirurger å tilegne seg
ferdighetene som skal til for å beherske
LAK. Fremtidens kirurger får i dag en
opptrening som inneholder flere og flere
laparoskopiske inngrep. På denne måten

vil disse personene stå mye bedre rustet
for LAK.
Allerede i dag har vi roboter som hjelpere
innen den lapraroskopiske kirurgien.
Det er grunn til å tro at disse vil utvikles
ytterligere og være med på gjøre dagens
tekniske vanskelighetsgrad lettere
overkommelig. I tillegg vil instrumentene
bli bedre og lettere i vekt samtidig som
innsynet i operasjonsfeltet vil bli tredimensjonalt.
Selv uten at disse antagelse vil gå i oppfyllelse, er det grunn til å tro at LAK vil
ha en fremtid, men nok på begrensede,
entusiastiske hender. Blir utviklingen
som antatt, vil LAK bli karkirurgisk allemannseie og et godt alternativ till andre
behandlingsmetoder. g

Number of 	Disease	Mean time (hrs)	Mean
patients		
Operation
Clamp time
stay-day

Barbera

1998

24

AIOD

4.6

1.1

10

Edoga

1998

22

AAA

7.3

2.6

4.5

Dion

2002

49

AIOD (46)

5.2

1.7

6

AAA (3)
Coggia

2004

93

AIOD

4

1.1

7

2004

30

AAA

4.8

1.3

9
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Norsk kirurgisk forening
velkommen til det 83. høstmøtet
22. - 26. oktober 2007
spesialistforeninger

I år arrangere, for første gang siden 1972, Norsk kirurgisk forening Høstmøtet uten deltakelse fra
Norsk ortopedisk forening (NOF). Imidlertid gir dette muligheter for både for oss og NOF å vokse
og utvikle møtet videre med større plass og et mer romslig program. NKF sitt Høstmøte blir også i
år arrangert på Holmenkollen Park Hotell.

Møtet er et fellesmøte mellom
Norsk kirurgisk forening og følgende
fagmedisinske foreninger:

•Norsk barnekirurgisk forening
•Norsk Forening for Bryst og Endokrinkirurgi
•Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
•Norsk forening for maxillofacial kirurgi
•Norsk karkirurgisk forening

Høstmøtet
•Norsk nevrokirurgisk forening

•Norsk plastikkirurgisk forening
•Norsk thoraxkirurgisk forening
•Norsk urologisk forening

NOF holder sitt møte samtidig med oss i
SAS Radisson på Holbergs Plass i Oslo.
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Nyttig informasjon til årets høstmøte

Alle abstrakt må skrives på følgende måte:
• Skrifttype Times New Roman font, størrelse 12.
• Abstraktet skrives i WORD.
• All tekst må være skrevet innenfor en ramme av 15 x 22 cm.
• Venstre marg skal være rett.
• Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
• Abstraktet må bare skrives som en spalte, og tabeller og
illustrasjoner skal dekke hele sidens bredde.
• OVERSKRIFTEN/TITTELEN SKRIVES MED STORE BOKSTAVER
PÅ FØRSTE LINJE.
• Forfatterens navn skrives på ny linje med foredragsholderens
navn først. Forfatternavnene skal angi etternavn etterfulgt av
initialer uten tittel. På ny linje skrives forfatternes arbeidssted
(avdeling/klinikk, sykehus, og postadresse).

Bare PC-presentasjoner! Alle foredragsholderne må bruke PC (Powerpoint) og videokanon som teknisk
hjelpemiddel under Høstmøtet.
Alle foredragsholdere må i god tid leverer presentasjonene til
vårt tekniske sekretariat.
Følg med på vår Hjemmeside:
All informasjon om Høstmøtet 2007, program, frie foredrag og
hotellbestilling finner du på Høstmøtet 2007-linken på: www.
legeforeningen.no/nkf fra og med den 20. juni 2007. g

spesialistforeninger

Tid for abstracts!
Gjør klar foredrag og presentasjoner til Høstmøtet.
Siste frist for innsending av abstrakt: 1. september 2007.

Send elektronisk
Alle abstraktene må sendes inn elektronisk ved å fylle ut
”Skjema for innsending av abstrakt” som finnes ved å velge
Høstmøtet 2007 på vår hjemmeside:
www.legeforeningen.no/nkf eller www.kirurgen.no
• Skjema for innsending av abstrakt må fylles ut fullstendig for
at abstraktet skal registreres i vår database og bli godkjent for
Høstmøtet 2007.
• Du vil motta en bekreftelse/kvittering etter at påmeldingen
med vedlegg er mottatt og abstraktet er sendt til vurdering i
den fagmedisinske foreningen.
• NKF vil sortere og sende abstraktene til den fagmedisinske
foreningen for godkjenning.
• Du vil motta (ca. 25/9) en bekreftelse om foredraget blir
godkjent og vil da få informasjon om hvordan presentasjonen
skal merkes og innleveres.
• Alle godkjente abstrakt og endelig program vil bli lagt ut på
vår hjemmeside 1/10-2007.
Høstmøtets e-post adresse; nkf-host@online.no.
Alle må kontrollere at de får en kvittering på mottatt og godkjent abstrakt.
Ta kontakt med NKFs – sekretariat, hvis du ikke har mottatt
kvittering på innsendt abstrakt innen den 6/9-07 og godkjent
abstrakt innen den 26/9-07.
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Norsk Ortopedisk Forening
velkommen til høstmøte 2007
spesialistforeninger

Styret i Norsk Ortopedisk Forening (Nof) arbeider jevnt og trutt
med forberedelsene til Høstmøtet. Det er første gang Nof arrangerer eget høstmøte, og det er derfor en ny opplevelse for styret
i Nof og for norske ortopeder.

Tekst: Per Reidar Høiness

Informasjonsbehovet er stort, og vi vil
gjerne fortelle hvordan arrangementet
kommer til å se ut når det gjelder den
praktiske avviklingen og hva det innebærer for medlemmene. Interesserte
som ikke er medlemmer av Nof, er også
velkomne til å delta og kan registrere seg
via Nof’s nettsider www.ortoped.no.
Resgister symposium
Symposier er svært populært, og årets
Ortopediske Høstmøte vil være ”full av
dem”. Nytt av året vil være et registersymposium arrangert av Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL). Det er nå 25 år
siden registeret ble opprettet, og det er
således helt på sin plass at NRL nå får sin
egen møteplass! Det er styrets intensjon
at dette skal bli en årlig foreteelse, så
”protesefolket” kan glede seg. NRL vil
selv ta på seg ansvaret for valg av temaer
og avvikling av symposiet.
Symposier fra flere
foreninger
I tillegg har Norsk Fot- og Ankelkirurgisk
Forening (NFAF) fremmet ønske om å
få avholde et symposium, og også det
skal vi få plass til på programmet. Som
tidligere vil vi også i år avholde et håndkirurgisk og et barneortopedisk symposium. Revmakirurgisk forening vil etter
planen avholde sine møter andre kongressdag, dvs torsdagen. I tillegg vil også
enkelte av våre leverandører få mulighet
til å avholde såkalte ”industrisymposier”
i løpet av høstmøtedagene. I skrivende
stund har flere meldt interesse for slike
symposier enn hva vi har plass til, så vi
har måttet avslå noen. De aller fleste
industrisymposier vil være aktuelle for

leddproteseinteresserte. AO Alumni vil
avholde sitt symposium ”i kjernetiden”
på fredag formiddag, etterfulgt av generalforsamlingen. Generelt vil fagsymposiene bli etterfulgt av de respektive
foreningenes generalforsamlinger.
Programmet er imidlertid langt fra er
ferdig pr i dag, og det kan komme mange
endringer frem til oktober!
Trauma symposier
Nof kommer til å arrangere Traumesymposiet annethvert år i samarbeid
med Norsk Kirurgisk Forening (NKF).
Nof har inngått en avtale med NKF som
innebærer at Traumesymposiet i 2007
vil bli arrangert av NKF tirsdagen på Holmenkollen Park Hotell. Neste år, i 2008,
vil Traumesymposiet bli arrangert i Nof’s
regi. Også da vil symposiet bli arrangert
tirsdagen. På denne måten vil Traumesymposiet bli avviklet alternerende på
henholdsvis NKF’s og Nof’s høstmøter
annet hvert år.
Deltagerne må registrere seg i forkant
av møtet. Dette er nytt i forhold til
tidligere. Registreringen vil være ganske
avgjørende for hvor vellykket Høstmøtet
blir ettersom forutsigbarhet vil bedre og
lette gjennomføringen. Tidlig registrering vil derfor bli ”premiert” i form av
lavere registreringsavgift. Deltagere som
melder seg på før 22. august betaler 700
kroner for alle 3 dagene, mens de som
registrerer seg etter dette betaler 1.000
kroner. Registreringsavgiften skal som
en regel dekkes av arbeidsgiverne, dvs
helseforetakene. Avgiften inkluderer
registrering, lunsj, kaffe, frukt, kaker, kon-

gressmappe, - på samme måte som ved
ordinære nasjonale og internasjonale
kongresser. Deltagelse for kortere antall
dager er også mulig. Deltageren betaler
da 300 kroner dagen dersom registreringen skjer innen 22. august, og 400 kroner
dersom registreringen skjer senere. Hvis
økonomien tillater det, vil deltageravgiften i fremtiden kanskje kunne reduseres,
eventuelt fjernes helt.
Registrering til vil være mulig på nettsidene ettersom Høstmøtet nærmer seg.
Man kan følge linken fra Nof’s nettsider
www.ortopedi.no og følge instruksene
videre derfra. Selve påmeldingen og
bookingen av hotellrom skjer via vår
kongressarrangør KSCI.
Hotellrom kan bookes til en spesielt
rimelig pris gjennom Nof, dvs vår kongressarrangør KSCI. Ved å booke hotellrommet gjennom våre/KSCI’s nettsider
kan man få det ca 500 kroner billigere.
Men antallet tilgjengelige hotellrom er
begrenset, og interesserte bør booke rom
tidlig.
Ettersom Nof i år skal feire 60 år, vil det
bli flere kulturelle innslag. Åpningen av
møtet vil bli markert med høykultur av
høy klasse (!), likeledes innledningen til
Nof’s generalforsamling. I tillegg blir
banketten i år noe utover det vanlige,
også der med ymse kulturelle innslag.
Vi forventer godt besøk på Ortopedisk
Høstmøte og på vår jubileumsbankett!
Vel møtt! g
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Norsk barnekirurgisk forening

Tekst: Hans Skari

Ny hjemmeside for
barnekirurger
Norsk barnekirurgisk forening (NBKF) har
pr. i dag ikke egen hjemmeside, men det
jobbes nå med å få etablere denne under
NKF (Norsk kirurgisk forening) som nå
har tatt i bruk domenet
www.kirurgen.no.
Barnekirurger og andre kirurger som
ønsker å bidra til å gi disse internettsidene et spennende og nyttig innhold,
kan kontakte undertegnede på mail
hans.skari@rikshospitalet.no
I første omgang planlegges å lage en
hjemmeside som inneholder:
• Nyttige lenker for barnekirurger
• Aktuelle møter innen barnekirurgi
• Vedtekter for NBKF
• Medlemskap
• Oversikt organisasjon
• Referat fra barnekirurgiske møter
• NBKF’s stipendium

Norsk barnekirurgisk
forenings stipendium
Norsk barnekirurgisk forening (NBKF) vil
i år for første gang dele ut en pris på kr.
10.000,- til beste barnekirurgiske innlegg
på Kirurgisk høstmøte.
Styret har utarbeidet nedenstående
vedtekter for Norsk barnekirurgisk forenings stipendium. Disse vil gjeldende
inntil de endelige vedtektene blir vedtatt
NBKF’s generalforsamling på Høstmøtet
2007. g

Vedtekter
§ 1 Stipendet stilles til disposisjon av
Norsk barnekirurgisk forening (NBKF).
For 2007 utgjør stipendiet kr. 10.000.
§ 2 NBKF foretar utlysning av stipendiet.
§ 3 Bedømmelse av beste abstract/
presentasjon gjøres av en bedømmelseskomite som består av 3
medlemmer, en barnekirurg fra 		
hvert barnekirurgisk senter (Ullevål
Univ. sykehus, St. Olavs Hospital 		
og Rikshospitalet-Radiumhospitalet
HF). Leder av hver barnekirurgisk 		
enhet utpeker hvert år et medlem til
bedømmelseskomiteen (som er tilstede under Høstmøtet), og dette
meldes inn til NBKF ved lederen innen 1/9 hvert år. Dersom 2 presentasjoner bedømmes likeverdige, kan
beløpet deles likt mellom de 2 vinnerne.
§ 4 Kunngjøring av hvem som er tildelt
stipendiet finner sted under avslutningen av Kirurgisk høstmøte.
§ 5 Presentasjoner innenfor fagfeltet
barnekirurgi er aktuelle for
bedømmelse.
§ 6 Stipendiet skal brukes til å finansiere
et forskningsprosjekt eller en vitenskaplig reise.
§7 Disse vedtektene kan endres etter
vedtak på generalforsamlingen i NBKF.

spesialistforeninger

nyheter
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norsk urologisk forening
Vintermøte 2007
Tekst: Helge Sætren

Fra skisamling i bakken med familier.

Kaldt ute - varmt inne
Om det ytre klimaet uforutsett dannet
en noe uvennlig ramme i år, var innemiljøet like varmt og hyggelig som alltid.
Værmeldingen bør snarest underkastes
skarp kvalitetskontroll, og på vegne av
foreningen kreves et uforbeholdent
dementi! Neste møte skal i følge ryktene
henlegges til en del av landet hvor vi har

tradisjon med godt vær under viktige
tilstelninger. Foreningens nestleder vil
bestrebe seg på å forhandle med alpinanleggets eiere, til fordel for foreningens medlemmer.

halve lørdagen fylt.
Etter lørdagens utskeielser i løypa, fikk
foreningens leder redegjort for styrets
gjøren og laden, og vi håper medlemmene er fornøyd med utviklingen.

Bra faglig
Temaet var i år ”Klinisk forskning”. Typisk litt annerledes. St. Olav kunne stille
med Geir Jakobsen; og Ullevål med Karin
Lødrup Carlsen; som eksterne foredragsholdere. I tillegg hadde vi som vanlig
nyttige bidrag fra våre egne. Undertegnede konkluderer med at sannheten
ikke er åpenbar, at nysgjerrighet alene
ikke gir kunnskap, at tid må skapes, og
at p’en i p-verdi står for philosofi. Vår
oppgave er nok ikke bare er å utøve
kunnskap, men også å utøke den. Med
dette var det meste av fredagen, og

Flere unge!
Ellers er det særlig kjekt å se nye kolleger
på vei inn i urologien (disse betegnes for
tiden LIS’er, og ikke ass.leger…..) Visst er
det et fint fag, og visst er urologer et
trivelig folkeferd!
Jeg synes altså, ikke overraskende, at
stemningen er særdeles god på disse
møtene; godt humør, godt faglig, godt
friluftsliv, god forpleining, gode venner.
Samtlige medlemmer henstilles om å
stille neste år! En stor takk rettes til de
som gjør vintermøtene mulig! g

A leading international journal
BJS features the very best in clinical and
laboratory-based research into all aspects
of general surgery and related topics
O 12 issues of high quality, peer reviewed articles from around the globe
O Coverage includes:
• Breast
• Upper GI
• Lower GI

• Vascular
• Endocrine
• Colorectal

• Transplantation
• Trauma
• Surgical science

O 1,200 reviewers worldwide and a prestigious, international Editorial Board
O BJS includes leading articles, clinical trials, abstracts from key meetings, correspondence
and book reviews in addition to original research articles
O Available in print and online
O Free access to Scientific Surgery an archive of randomised clinical trials at
www.bjs.co.uk
O Free access to Rapid Correspondence section at www.bjs.co.uk

Norwegian
Surgical Society
SPECIAL MEMBER
SUBSCRIPTION
RATE TO BJS FOR
2007

ONLY £117*
(1,420 Kroner)
For further details contact
Sarah Stevens
E-mail: society@wiley.co.uk
Tel: +44 (0)1243 843 355
Fax: +44 (0)1243 843 232
* Personal print and online
subscription for 2007
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Vi møtes på Oppdal
Også i år ble årets vintermøte arrangert
på Oppdal. Hele 25 kolleger fant veien,
takket være iherdig lobby-virksomhet
i det gangne året. At ikke enda flere
deltar demonstrerer trolig urologenes
uunnværlighet på sine respektive
arbeidsplasser. Flere ankom torsdag for
akklimatisering, justering av tilløpet og
tilpasning til bygdas høye beliggenhet.

26

Norsk Kirurgisk Forenings medlemsblad
KIRURGEN har nå fått egen hjemmeside:

www.kirurgen.no
Tekst: Bård Røsok

respektive fagmiljøer. Den vil imidlertid ikke bli bedre enn det
brukerne velger å gjøre den. Vi er derfor avhengige av at dere
kontinuerlig holder oss oppdatert om . Nettredaktør er Bård
Røsok som også har ansvar for papirutgaven av bladet.

Siden vil inneholde:
• Tidsskriftet Kirurgen
• Presentasjon av faglige nyheter
• Møte- og konferansekalender
• Lenke-bibliotek til relevante norske og internasjonale
kirurgiske fagsider
• Presentasjon av Norsk Kirurgisk Forening og med nyttig
kontaktinformasjon.

Hvis du ønsker å
• arrangere et fagmøte eller en konferanse
• starte en klinisk studie og trenger samarbeidspartnere
• diskutere en aktuell hendelse
• gi tips om et relevant nettsted
så er www.kirurgen.no nettstedet for deg.

Siden er tiltenkt medlemmene av Norsk Kirurgisk Forening og
vil være behjelpelig med å formidle relevante nyheter fra våre

Informasjon, nyttige linker og annet materiell du ønsker å
publisere på hjemmesiden kan sendes redaktøren på e-post:
kir-edit@online.no

spesialistforeninger

Hjemmesiden er allerede tatt i bruk og er i en kontinuerlig
etableringsfase. Siden er tenkt å være et samlende nettsted for
norsk kirurgi uavhengig av hvilken kirurgisk hovedspesialitet
eller grenspesialitet man jobber innenfor.

info
Instruksjon til forfattere

Informasjon til annonsører

Vi ønsker i hovedsak å motta følgende typer artikler:

ANNONSEPRISER OG FORMATER 2007

i
i
i
i
i
i

Tema-innlegg, på oppfording fra redaksjonskomite-		
medlemmer eller fagredaktører
Oversiktsartikler fra de kirurgiske spesialiteter
Fag-/vitenskapelige artikler
Møtereferater og konferanserapporter
Nytt fra spesialforeningene.
Debattinnlegg med replikker

Alle innlegg må leveres elektronisk (på tilsendt CD eller som vedlegg til e-post).
Innleggene må skrives i uformatert tekst (MS-Word eller lignende).
Redaktøren forbeholder seg retten til å korte ned innleggene av redaksjonelle hensyn.
Innlegg kan sendes redaktøren:
Som e-post til kir-edit@online.no eller på CD til Bård Røsok, Kirurgisk klinikk 1,
Gastroseksjonen, Rikshospitalet, 0027 Oslo.
Temainnlegg samt oversikts-/Reviewartikler:
Inntil 2500 ord. Maksimalt 5 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 20 referanser.
Fagartikler/møtereferater:
Inntil 1250 ord. Maksimalt 2 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 10 referanser
Debattinnlegg m/replikker:
Inntil 750 ord. Replikk inntil 300 ord.
Nytt fra spesialistforeningene:
Inntil 750 ord. Det oppfordres til å legge ved minst en illustrasjon/bilde.
Forum for Mini-Invasiv Kirurgi (MIK-spalten):
Tar i mot innlegg innenfor fagområdene mini-invasiv kirurgi med samme
spesifikasjoner som over.

STR.
1/1 side
Bakside
1/2 side liggende
1/2 side stående

BREDDE x HØYDE
PRIS 4-FARGER
210 mm x 297 mm, utfallende + 4 mm
12.000
210 mm x 250 mm, utfallende + 4 mm
15.000
180 mm x 130 mm, satsflate/ikke utfallende
7.000
90 mm x 272 mm, satsflate/ikke utfallende
7.000

Vitenskapelige forhandlinger
STR.
BREDDE x HØYDE
1/1 side
1/2 side liggende

145 mm x 205 mm
145 mm x 100 mm

PRIS 4-FARGER

15.000
9.000

ÅRSAVTALE:

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

ANNONSEMATERIELL

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

UTGIVELSESPLAN 2007
Nr. 3 KIRURGEN

Bestillingsfrist/
Materiellfrist

Vitenskapelige Forhandlinger

Nr. 4 KIRURGEN

10/9

10/9

19/11

Levering Posten
28/9

28/9
7/12
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Bilder/illustrasjoner (digitalt):
i minimum oppløsning 300 dpi
i størrelse ca 10x15 cm eller større
i format JPG, EPS eller TIFF
i fargebilder leveres i CMYK eller RGB
i NB! PowerPoint og Word filer aksepteres ikke

Kirurgen

Generell kirurgi

Spesialitet i endring?
Tekst: Tom Glomsaker og Bård Røsok

Legeforeningen er i de innledende runder med å lage forslag til nye rammer for spesialisering av leger. Forfatterne av dette debattinnlegget er med i en komité som skal vurdere
fremtiden for spesialiteten generell kirurgi. Vedtatte endringer i sykehusstruktur, økte
krav i befolkningen og fremtidige kirurgers ønske om mer tid til familie og sosiale aktiviteter er noen av de faktorer som påviker utformingen av morgendagens kirurgiske spesialisering. Det understrekes at dette innlegget representerer forfatternes syn og at det
i skrivende stund ikke er fattet noen vedtak i prosessen. Vi håper innlegget vil stimulere
NKFs medlemmer til aktive innspill.
fagnytt I debatt

Innledning
Kirurgien har de siste årene forandret
karakter betydelig. Dette har flere årsaker.
En viktig faktor er den teknologiske
utviklingen som har funnet sted innen en
rekke områder. Ny data- og videoteknologi gjør at vi på en helt annen måte kan
stille mer presise diagnoser og deretter
målrettet bruke teknologien for å løse
problemene. En velutdannet befolkning
er i større grad enn tidligere dette bevisst
og stiller derfor relevante spørsmål og
fremmer krav til tilsvarende høy kvalitet
på behandlingen.
Tidligere var det ofte kirurgens kliniske
skjønn som avgjorde hvor nøyaktig diagnoser som kunne stilles og feil ble i større
grad akseptert. Dagens bevissthet omkring tilgjengelig teknologi øker samtidig
som pasienters og deres pårørendes toleransegrense for feilbedømninger, minsker.
Paradoksalt nok øker kunnskaps-kravet til
hver enkelt kirurg samtidig som ønsket
om normalisert (les: kortere) arbeidstid
for individet blir mer fremtredende. Vi
tror man må innse at den tiden da en
kirurg behersket stor bredde innenfor
mange subspesialiserte fagfelt, er forbi.
Kirurgi er nå mye mer enn to hender, to
øyne, et klinisk blikk og kniv, nål og tråd.
Dagens kirurgiske praksis krever at vi i
langt større grad skal beherske en rekke
høyteknologiske hjelpemidler, hvor
lærekurven til dels er bratt. Mange av de
oppgaver som tidligere var tillagt den
generelle kirurg har også blitt flyttet inn i
nye hovedspesialiteter og grenspesialiteter
for å muliggjøre en rasjonell behandling
til pasientens beste.

Kirurgen som lagspiller
Den kirurgiske behandling har således
fått en kompleksitet som krever andre
løsninger enn tidligere. Dette gjennomføres i dag gjennom i såkalte ”team”. Et
eksempel på dette er moderne kreftbehandling. Denne behandling er nå i
hovedsak multidisiplinær, og adekvat
kreftbehandling skjer i samhandling
mellom kirurger eller indremedisinere,
onkologer, radiologer og patologer.
I tillegg er andre spesialiserte yrkesgrupper tett involvert både i utredning, behandling og oppfølging. Denne
kompleksiteten legger sterke føringer
på organisering lokalt, noe både nasjonale og regionale kreftplaner bekrefter.
Vi ser også innenfor andre fagfelt at
gjennomtenkt multidisiplinær behandling, der kirurgi inngår som en del av
en helhetlig behandlingsstrategi, ofte er
nøkkelen til helbredelse. Vi tviler på om
denne utviklingen lar seg stoppe.
Samtidig vil man ikke kunne organisere
seg bort fra at man for å bli en erfaren
kirurg trenger tid til å skaffe seg sitt eget
personlige praktiske erfaringsgrunnlag.
Et slikt grunnlag er påkrevd for å være i
stand til å ta riktige beslutninger i den
kliniske hverdag. Utfordringen ligger i å
ha en spesialiststruktur som er rasjonell
og som ivaretar hensyn til hva som er
medisinsk optimalt, som ivaretar krav
til utdanning av nye spesialister og som
tar hensyn til de geografiske forhold vi
påtreffer i vårt langstrakte land. Den
teknologiske og økonomiske utvikling
gjør at vi i dag har helt andre kommunikasjonsløsninger både innenfor infor-

masjonsteknologi og pasienttransport.
Dette kan gjøre oss mer fristilt i forhold
til tidligere innarbeidede geografiske
tenkemåte.
Generell kirurgi i dag
Generell kirurgi er hovedspesialiteten
som danner plattform for grenspesialitetene gastroenterologisk kirurgi,
karkirurgi, thoraxkirurgi, urologi,
barnekirurgi og den nye spesialiteten
bryst- og thyreoida/parathyreoideakirurgi. De andre fagene som er organisert under Norsk Kirurgisk Forening er
ortopedi, nevrokirurgi, og plastikkirurgi,
som i likhet med andre operative fag
som gynekologi og øre-nese-halskirurgi,
er egne hovedspesialiteter.
Å være spesialist i generell kirurgi gjør
at en i dag er kvalifiseret til å være
”bakvakt” ved kirurgiske avdelinger
på norske sykehus. For å bli spesialist
i generell kirurgi i dag må man gjennomføre en minimumstjeneste på 6 år
som innholder minst 1 1/2 år på godkjent
gruppe I sykehus. Man må ha gjennomført et minimum av definerte inngrep
som anført i gjeldende operasjonsliste
og man skal ha fullført et antall obligatoriske samt valgfrie kurs.
Tjenesten skal inneholde vakttjeneste og
være på et sted der det er veileder og der
det foregår internundervisning. Deler
av tjenesten kan utføres som alternativ
tjeneste for å få et bredere perspektiv. I
tillegg kan noe forskningstjeneste godkjennes i utdanningen.
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Rekrutteringssvikt
Til tross for et økende antall uteksaminerte leger, har antallet nye spesialistgodkjenninger i generell kirurgi vist en
fallende tendens de senere år. Vi vet
at mange som begynner en kirurgisk
spesialisering ikke fullfører og at dette
kan ha sammenheng med vanskeligheter
med å kombinere fag med for eksempel
familie og barn. Mer enn halvparten av
dagens medisinstudenter er kvinner, som
(i alle fall tradisjonelt sett) i mindre grad
enn menn har valgt kirurgi som karriærevei. Mange forhold spiller altså inn og det
er viktig å få oversikt over årsakskomplekset bak denne utviklingen.
Konsekvensen av svikten i antall nye
spesialister gir, uansett årsak, betydelige
ringvirkninger for grenspesialitetene.
Dette kan igjen medføre svekket kompetanse, spesielt på de mindre sykehusene. De neste årene vil en rekke av
våre mest erfarne generelle kirurger nå
pensjonsalder og det begynner derfor å
haste med å finne løsninger for å erstatte
disse med annet høyt kvalifisert personell.

Mange hensyn
Et forslag til ny struktur må være salgbart i flere leire, både faglige så vel som
politiske. Det må tas hensyn til vedtatte beslutninger om et desentralisert
helsevesen, samtidig som man ikke kan
gå på akkord med kvalitet og kompetansekrav.
Hvordan innholdet i lokalsykehusene
skal se ut i årene framover vil også ha
betydning for kirurgiens organisering og
innhold.
Aldersutviklingen i befolkningen og
ønsket om desentralisert bosetning
gjør at nærhet til et relativt spesialisert
helsevesen som kan ta hånd om de hyppigste og vanligste sykdommer og skader
i mer perifere strøk også må ivaretas.
De større sentral- og regionsykehusene
må på sin side få rom for fokusering på
sine spesialiserte funksjoner og ikke
bruke all energi på oppgaver som kunne
ha vært løst på et annet nivå. For rekruttering av nye kirurger vil det etter vårt
syn også være nødvendig å opprettholde
en desentralisert utdanning og på et
tidligst mulig tidspunkt i utdannelsen
tilbyr grunntrening i basal kirurgisk
teknikk som gir mulighet til å operere de
mindre inngrepene i trygge omgivelser
med god supervisjon.
Utdanningskandidaten
Det vil være helt nødvendig å lage
en reform som tar hensyn til dagens
og fremtidens virkelighet i forhold til
spesialistkandidatenes ønsker, behov og
ikke minst sosiale situasjon. Ut fra dette
må man regne inn at vaktbelastning må
være akseptabel, innhold i utdanningen
overkommelig og ikke minst bør man
unngå at man setter utdanningskandidatene i en langvarig pendlingssituasjon,
der et normalt familieliv blir umulig.
Vår oppfatning er at om man ikke lykkes
i å lage kirurgiutdanningen mer attraktiv,
vil dette føre til at vi vil fortsette å ha et
rekrutteringsproblem og ikke minst et
gjennomføringsproblem.
Faglig fragmentering
Et stort hinder for flyt i spesialiseringen i dag, er den stadig økende faglige
fragmentering og funksjonsfordeling

som skjer innen helseforetakene. Det er
derfor avgjørende at man både lokalt og
regionalt er bevisst hvilke hindre som er
en direkte konsekvens av såkalt effektivisering, og kompenserer dette gjennom
aktive tiltak.
De Regionale Helseforetakene må aktivt
medvirke til at vedtatte utdanningsopplegg gjennomføres effektivt og på en
måte som ivaretar den enkelte kandidats
faglige behov og samtidig tar et minimum av sosiale hensyn.
Alle bør ha en interesse av en utdanning
som sikrer rekruttering av spesialister
innen de kirurgiske fag. Etter vårt syn må
man derfor tenke langsiktig både ved
å legge forholdene til rette for at leger
i spesialisering får utvikle seg optimalt
lokalt, samtidig som man nasjonalt gir
rom for å få flere stillinger og økte ressurser til oppbygging av en forsvarlig
spesialisering. Dette er en forutsetning
for å gjøre det attraktivt å fullføre veien
frem til ferdig spesialist.
Faget i utvikling
Det vil være feil å se den medisinske utvikling utelukkende som en trussel. Tvert
om er det denne utviklingen som gjør
faget spennende og det må fokuseres på
å tilpasse spesialiseringen slik at vi kan
tilby innbyggerne i Norge en god service
med høy kvalitet og ha kompetanse der
det trengs. Dette stiller krav til en vedvarende kontroll av spesialiseringen som
sikrer autorisasjon til egnede kandidater
med dokumentasjon på ervervede, nødvendige kunnskaper.
Norge er ikke det eneste landet i verden
som har problemer i forhold til å tilpasse
spesialiseringen til dagens virkelighet.
Svaret på våre problemer kan like gjerne
være at vi bør finne våre egne løsninger
fremfor å kopiere noe fra et annet land
med andre tradisjoner og hvor innholdet ofte blir tatt ut av en sammenheng.
Likevel må man selvsagt være åpne for å
lære av andre.
Det vil bli svært spennende å se hva vi til
slutt ender opp med etter at alle prosesser er gjennomført. Vår utfordring til
alle NKF- medlemmer er derfor å komme
med konstruktive innspill, slik at vi får en
best mulig reform! g

fagnytt I debatt

Endret sykehusstruktur
Vi ser i dag en stadig større andel sykehus som implementerer vaktordninger
der ortopedene og gynekologene ivaretar
egne fagområder mens de generelle kirurgene har ansvar for ”bløtdelskirurgien”.
Antall reelle akuttsykehus har også blitt
redusert de siste årene. Planer om å lage
”begrensede akutt sykehus” diskuteres,
men det er mange uklarheter i dette foreløpig men det må uansett etableres løsninger lokalt som dekker grunnleggende
akuttmedisinske tjenester. Å utdanne
kirurger kun til dette formålet vil kunne
ha implikasjoner som fort kan gi opphav
til et klasseskille i kirurgien, som vi ikke
tror noen er tjent med. Vår oppfatning
er derfor at vi må lage en spesialisering
som tar høyde for at vi både får beholdt
et minimum av breddekompetanse hos
den enkelte, men som også gir en god
plattform for senere grenspesialisering.
Realiteten er nemlig at de fleste norske
leger under spesialisering i dag senere
velger en grenspesialitet og dermed blir
dobbeltspesialister.
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Til alle kirurger med ansvar for mottak av
potensielt alvorlig skadde pasienter
DSTC – Defintive Surgical Trauma Care – ble første gang arrangert på Ullevål universitetssykehus høsten 2006. DSTC 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 og underviser i kirurgisk beslutningstaking basert på fysiologi, samt traumerelaterte kirurgiske prosedyrer. Kurset går over 3 dager og består av forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser i behandling av kritiske
skader. Takket være støtte fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse,
som var medarrangør av det første kurset, fikk vi mulighet til å
invitere sentrale traumeengasjerte aktører fra hele landet.

Dette var viktig for å vise hva kurskonseptet kan tilby. Kurskomiteen fikk mange positive tilbakemeldinger både under og
etter avsluttet kurs.
To kurs planlegges høsten 2007: 17/9-19/9 og 29/10-31/10. Begge
kurs vil bli arrangert på Sessvollmoen, og med et spennende og
variert internasjonalt fakultet. Spesialister i kirurgi med ansvar
for kritisk skadde pasienter vil bli prioritert (18-24 per kurs). Kursavgift kr 6.000. Kursene er åpne for påmelding med frist 1/6
2007 og påmeldingsskjema finnes på hjemmesiden til Traumeenheten, UUS (www.ulleval.no, under Avdelinger/Divisjoner), eller
ved å kontakte kurskoordinator Yvonne Viksmoen (traumekoordinator UUS) direkte på yvonne.viksmoen@uus.no.

The
Harmonic™ - Proven leader in
advanced energy with more than
5 million surgical procedures worldwide
Harmonic WAVE™ coagulating shears
designer for open colorectal surgery:
• 18 mm active blade length
• 18 cm shaft length
• Hand-activation
• Scissor handle with spring assist

18 cm

Kvalitetssikring av den
kirurgiske utdanning

- inntrykk fra UEMs møte i Amsterdam
Alle Europeiske land er opptatt av hvordan man skal finne veien videre for en god kirurgisk
utdanning og autorisering både innen generell kirurgi og innen grenspesialitetene. En stor
utfordring ligger i forskjellige nasjonale regler i forhold til at stadig flere beveger seg i et fritt
Europeisk arbeidsmarked.
Tom Glomsaker og Torgeir Løvig

En vei å gå, er at nasjonale fagmiljøer går
i sammen og lager felles standarder og
guidelines for hva som skal til for å godkjenne noen for å praktisere som kirurg.
UEMS (Union Europèenes des mèdecins
spècialistes) er en mer en 50 år gammel
kompleks organisasjon som har arbeidet
mye med disse spørsmålene. Torgeir
Løvig og undertegnede er med i en UEMS
undergruppe, ”Section of Surgery”. Vi
deltok begge på samling i Amsterdam i
midten av april. Møtet viste at det arbeides intenst med spørsmålet på mange
nivåer og akkrediteringssystemer er på
full vei inn. Lars Påhlman refererte bl.a.
fra arbeidet innen colorectal-området og
at man der i økende grad arbeider med
en standardisering for akkreditering og
eksamen (EBSQ).
Når vi nå mer og mer åpner grensene
i Norge, må vi også ha klare tanker om
hva som skjer i Europa ellers. Om vi ikke
gjør det, kan vi ikke rekruttere andre
europeiske kirurger til Norge og norske
kirurger blir diskvalifisert i andre europeiske land. Det ligger klare føringer i de
forslag UEMS har kommet med i forslag
til strategiplan for arbeidet 2008-2012,
at standardisering og felles akkrediteringssystemer står svært høyt på dagsorden. En kan håpe at dette arbeidet
fører fram til konkrete løsninger i større
utstrekning enn det vi har sett de siste
årene. ”Section of Surgery UEMS” og ”
the European Board of Surgery” har formulert et utkast til resolusjon. Vi velger
å gjengi den slik den er formulert:

1.

2.
3.
4.
a)

b)
5.

Surgical training for each spesialty
should be conducted within an
approved surgical training pro-		
gramme. This should include a 		
clearly defined competency assessment by the surgical trainers. A 		
robust quality assurance system of
assessment of all training pro-		
grammes is of paramount importance.
The content of each surgical
training programme should be
defined by surgeons in that specialty.
Only surgeons in that specialty can
assess proficiency and competency
Only proficient and competent
surgeons should be licensed for
independent surgical practice either:
with a CCST (Certificate of 		
Completion of Specialist Training)
at an agreed standard to be able to
practice across the European Union,
or
with a CCST equivalent award
All of this is essential to ensure a
high standard of care and patient
safety

Vi står foran betydelige reformer i den
norske kirurgiutdanningen og det er
av største betydning at alle som har
ansvar for utdanningsspørsmål innen
for alle gren- og hovedspesialiteter er
oppmerksomme på den utvikling som
skjer. Et svært godt eksempel på et godt
multinasjonalt arbeid for å lage ”Guidelines,” er artikkelen: ”Guidelines on the
standards for training of specialised
health professionals dealing with breast
cancer”. Personlig tror vi at vi kommer til
å få en rekke slik initiativ i årene framover. Det vil derfor være viktig at vi lager
en struktur som gjør det mulig også for
norske kirurger å være med i det gode
selskap. g

fagnytt I debatt

En annen utfordring er også et økende
press fra grupper utenfor EU og EØS som
ønsker å praktisere som kirurger.

Referanser:
“Guidelines on the standards for training of specialised health
professionals dealing with breast cancer”.
European Journal of Cancer 43(2007) 660-675
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Det store spesialitetslotto -

betydning for
(ortopedisk) kirurgi
Tekst: Hebe Désirée Kvernmo, Leder Norsk ortopedisk forening

“Det store spesialelotto” var tittelen på et temanummer for Ugeskrift for Læger i 2006.
Artikkelen tar for seg hvor tilfeldig og hvor lite systematisk legers valg av spesialitet er, nærmest
som “det store lotteri”. Bakgrunnen for temanummeret var en ny rapport fra Institutt for Sundhedsvæsen, som hadde flere overraskende konklusjoner. Blant annet viste man at medisinerstudenter og yngre leger topprioriterer det psykiske arbeidsmiljø når de tar sin beslutning om
spesialisering. For å rekruttere utdanningskandidater må man derfor ha kunnskap om hvordan
våre utdanningskandidater har det, for om mulig legge forholdene bedre til rette for dem.
fagnytt I debatt

Råvirkning og forventninger
Hvilke faktorer som bestemmer legers
spesialiseringsvalg har også andre fasetter, som ikke er statiske. De påvirkes blant
annet av hvordan de ulike fagmedisinske
foreninger markedsfører sine fag. Det
betyr at vi som ortopediske kirurger kan
påvirke valget av spesialitet ved å promotere vårt fag på en positiv måte. Kanskje
bør vi gjøre dette i større grad allerede i
medisinerstudiet, da det er viktig å velge
riktig spesialitet så tidlig som mulig for å
unngå å kaste bort tid. En slik promotering krever gode rollemodeller, og gjerne
av samme kjønn. Dette betyr blant annet
at vi må få flere kvinnelige ortopediske
kirurger rundt om på de ulike sykehusene, samt flere kvinnelige lektorer og
professorer på de ulike universitetene.
Likeledes er det viktig at den enkelte får
en opplevelse av at utdanningen svarer
til forventningene og at arbeidsmiljøet er
godt, slik at de fortsetter sin spesialisering. Rekrutteringsstudien i Norsk ortopedisk forening (Fresvig et al. 2006) viste
at de aller fleste finner faget ortopedisk
kirurgi faglig utfordrende, men at det
er miljømessige forhold som kunne ha
vært bedre, og som jeg kommer tilbake
til senere. Dette betyr at det påhviler
arbeidsgiver å utvise interesse for utdanningskandidatene og følge opp disse
med praktisk innsats, slik at avdelingen
blir interessant å jobbe ved. Alternativet
vil man med visshet bli fravalgt av de
best egnede utdanningskandidatene.
Naturligvis skal det være mulighet for å
fravelge spesialitet hvis det blir aktuelt,
enten av lyst eller nød, men jo lengre
utdanningen varer, jo mer koster den.

Hvordan står det til med
rekrutteringen til ortopedisk kirurgi?
I Norge har rekrutteringen til ortopedisk
kirurgi vært god. Vi utdanner i gjennomsnitt 16 ortopeder per år (20002005), hvilket foreløpig er litt i overkant
av antallet ortopeder som går av med
pensjon. Det er likeledes fortsatt rift om
utdanningsstillingene. For fremtiden må
antallet utdanningsstillinger økes som
svar på de demografiske endringene og
endringene i sykdomsforekomst, som vil
kreve en utbygging av behandlingskapasiteten. Da forutsetter jeg at det ikke vil
skje noen massiv overføring av oppgaver
fra ortopeder til andre fag- eller yrkesgrupper og at ortopediske tjenester ikke
får lavere (økonomisk) prioritet enn de nå
har. Det forutsetter også at importen av
spesialister i ortopedisk kirurgi fra utlandet ikke øker. Denne økningen i antall
utdanningsstillinger vil sannsynligvis
være en utfordring for årene som kommer.
Blant annet må vi skaffe oss kunnskap
om hvilke faktorer som bestemmer legers
spesialiseringsvalg for å rekruttere de
beste utdanningskandidatene, uansett
kjønn. Dette har vi til en viss grad fått
svar på gjennom foreningens rekrutteringsstudie. Vi må også kjenne implikasjonene av den økende kvinneandelen
blant legene og de endrede holdninger
blant de nyutdannede i forhold til karriere
og familieliv.
Legeyrket skifter kjønn
Norge har i dag 38 % kvinnelige leger.
Kvinneandelen ved medisinerstudiene i
Norge har gradvis økt i løpet av de siste

årene, og er i dag på rundt 60 %. Som
utviklingen i videregående skole nå er
( jenter oppnår bedre karakterer), vil
denne trenden forsterkes. Vi kan dermed
forvente å finne en overvekt av kvinnelige leger om noen år. Også når man ser
på medlemstall fordelt på alder, får man
et forvarsel om fremtiden. De mannlige
legene dominerer aldersgruppen over 50
år, mens det er et flertall av kvinnelige
leger i gruppen under 50 år. I gruppen
under 40 år utgjør kvinnelige leger 58 %
(Goodstein 2006). Legefaget er således i
ferd med å skifte kjønn. Dette vil kunne
få konsekvenser for rekrutteringen til
noen av spesialitetene da visse medisinske spesialiteter velges kjønnspesifikt.
Av spesialister i ortopedisk kirurgi som
bor eller jobber i Norge har vi f.eks. 8 %
kvinner. Tilsvarende tall finnes for enkelte
andre kirurgiske spesialiteter. Kvinnene
dominerer foreløpig kun én spesialitet,
nemlig barne- og ungdomspsykiatrien
med 63 %, mens man i gynekologien har
44 % kvinner.
Hva kan “kjønnsskiftet” bety for rekrutteringen til ortopedisk kirurgi i de kommende årene?
Ifølge Legeforeningens legeregister
oppgir 210 at de er under utdanning
i ortopedisk kirurgi. Av disse er det 55
kvinner, dvs. 25 %. Tallet reflekterer at
ortopediyrket som tradisjonelt har
vært mannsdominert, vil få en gradvis
økende kvinneandel i de kommende
år. Spørsmålet er om kvinneandelen
fortsatt vil øke. Hvis den ikke gjør det,
kan det være et varsel om at faget kan få
rekrutteringsproblemer i fremtiden siden
kvinner nå er i flertall blant medisiner-
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studenter. Uansett er det slik, at hvis
ortopedien skal lykkes i konkurransen om
morgendagens leger, må vi legge mer
vekt på å gjøre oss attraktiv for de nye
generasjoner av kvinnelige (og mannlige)
leger.

Selv om sykehusvesenet er dominert av
en maskulin kultur, er det tendens til at
de maskuline hierarkier i legeverdenen er
i ferd med å bløtes opp mot mer teambaserte arbeidsformer (Museth 2006).
Dog har Museth uttalt at “hvis kvinner vil
gjøre seg gjeldende i legeverdenen, som
er forankret i en administrativ sykehusstruktur som er mest preget av maskulin
kultur, og f.eks. vil ha lederstillinger, blir
de nødt til enten å agere maskulint, eller
- som det tyder på at mange kvinnelige
leger gjør - velge spesialitet hvor de får
lov å jobbe etter feminine verdier”.
Dessuten hevdes det at på en kirurgisk
avdeling i Danmark stadig vekk er en
mannsjåvinistisk sjargong, som nok er
medvirkende til at kvinnene ikke søker
dit (Petersson 2006). Lignende forhold
har vi også i Norge. En undersøkelse viser
at det er mange kvinner som starter
med kirurgi, men hopper av før de er
ferdige spesialister (Gjerberg 2002).
Mange av disse skiftet spesialitet, f.eks.
til gynekologi, og begrunnet valget med
at det var vanskelig å kombinere kirurgi
og familieliv. Imidlertid har gynekologi
like tøff vaktordning som kirurgi, og mye
tyder på at vaktordningen kanskje ikke
er så viktig likevel. Gjerberg fikk i sin
undersøkelse høre mange uttalelser om
at kirurgien har et lite støttende miljø og
en machokultur.
Hvordan står det til i det norske ortopedkirurgiske miljø?
Rekrutteringsstudien viste at deler av utdanningskandidatene i ortopedisk kirur-

Endrede holdninger til
legeyrket generelt
Det er i dag en endret holdning til
hvordan man jobber som lege og forsker.
Mette Worsøe, Lederen av Yngre Læger
i Danmark har uttalt: “Der er en ældre
generation af - overvejende mandlige
- special- og overlæger, som har kunnet
hellige sig karrieren, fordi hjemmefronten blev klaret af konen”. De har også vært
vant til å arbeide ulønnet med forskningsarbeide. En slik inngang til faget har de
yngre leger typisk ikke. De deltar på like
fot når det gjelder familieforpliktelser, og
vil ha lønn for å forske, ellers vil man heller
bruke sin tid på familie- og fritidssysler.
Rekrutteringsstudien i Norsk ortopedisk
forening (Fresvig et al. 2006) viste at
nesten halvparten av de norske spesialistkandidatene mener at nåværende
vaktbelastningen er for tung og likeledes
mente 1/3 at arbeidstiden er for lang.
Dette betyr at utdanningskandidatene
for fremtiden neppe vil arbeide mer, men
heller mindre. Strategien må derfor være
å sørge for at utdanningskandidatene
får sin utdanning i den tiden de faktisk
er tilstede. Dette vil nødvendigvis kreve
større grad av planlegging fra avdelingens side, og burde sannsynligvis også
i større grad ha vært ivaretatt gjennom
kravene til utdanningen og utdanningsavdelingen.
Hvordan gjøre unge
kvinner attraktive på
det ortopediske
arbeidsmarkedet?
Arbeidsgiver tenker i stor grad på
omsorgsforpliktelser og fravær når de
vurderer å ansette en ung kvinne, da de
forventer at hun kommer til å få barn.
Innen ortopedisk kirurgi betyr det for

arbeidsgiver at hun ikke kan utføre sitt
vaktarbeide under røntgengjennomlysning i svangerskapet og hun skal ha
svangerskapspermisjon. I tillegg vil det
bli fravær i forbindelse med sykt barn.
Dette kan føre til at hun ikke får stillingen. En ung mann i samme situasjon
vurderes annerledes.
På lederplass i Aftenposten 25. februar i
år tok man til ordet for å fordele svangerskapspermisjonen bedre mellom mor og
fars arbeidsgivere. Målet er å gjøre unge
kvinner like attraktive på arbeidsmarkedet som unge menn, samt at far kommer
på banen tidlig. Regjeringspartiene har
diskutert alternative løsninger for å få
far til å ta større deler av foreldrepermisjonen. Det er noen som taler for jevnere
fordeling av foreldrepermisjonen mellom
mor og far, enten ved å øke foreldrekvoten eller ved å reservere større deler av
gjeldende permisjon for far.
Konklusjon
De unge utdanningskandidatene velger
den spesialitet som de vurderer gir dem
det livet de ønsker seg, både på et faglig
og sosialt plan. Implisitt i dette ligger
det også at noen spesialiteter fravelges.
Kvinner fravelger kirurgi og ortopedi i
større grad enn menn. For ortopediens
vedkommende viste vår rekrutteringsstudie at dette ikke skyldes at faget ikke
er spennende nok, men heller at vi bedre
må legge til rette for den nye generasjonen
utdanningskandidater, som i større grad
enn tidligere ønsker å vie tiden sin til
familie og fritid. Dette gjelder både kvinner
og menn, siden også en økende andel
menn ønsker å ta sin del av barselpermisjonen, og kanskje en større del av familiebyrden enn hva som har vært vanlig
eller mulig så langt. En slik sosial aksept
for verdivalg vil sannsynligvis være
avgjørende for (ortopedisk) kirurgi i kampen om spesialistkandidatene uansett
kjønn, og derfor en viktig oppgave for alle
kirurgiske fagmedisinske foreninger. g

fagnytt I debatt

De maskuline hierarkier
- en begrensning for
kvinnerekrutteringen i
de kirurgiske fag?
Kvinner velger i dag bredere blant spesialitetene, men det er fremdeles store
kjønnsforskjeller. Mens den feminine
kultur særpreges av en teamfølelse, hvor
man tilstreber likhet, ingen må fylle
mer enn andre og man skal ta vare på
hverandre, preges den maskuline kultur
av at man tar utgangspunkt i “jeg-et”,
hvor man i høyere grad handler på egen
hånd. Påstanden om teamfølelelse eller
mangelen på sådann underbygges av
resultatene fra foreningens rekrutteringsstudie (Fresvig et al. 2006), som viser
at flere kvinner enn menn (84 vs. 68 %)
mener at teamarbeid er viktig, og at
hele 20 % av mennene mente at teamarbeid ikke var viktig. Tilsvarende tall for
kvinnene var kun 4 %.

gi opplever miljøet som lite støttende
(Fresvig et al. 2006). 25 % av de spurte
var uenige i at man finner støttende
holdninger fra eldre kollegaer, og langt
flere kvinner enn menn mente dette
(kvinner 33 %, menn 4 %). Både kvinner
og menn syntes at støttende holdninger
er viktige (96 %). Tjue prosent mener at
de fikk lite feedback. Spesielt kvinner
(80 %) mener at det er dårlig med rollemodeller av samme kjønn, hvilket kan
forklares med at kun 8 % av spesialistene
i ortopedisk kirurgi som bor eller jobber
i Norge er kvinner (Legestatistikken).
Menn, derimot, mener at det finnes gode
rollemodeller av eget kjønn. Tretti prosent av de spurte mener at det er dårlig
aksept for familieforhold, som f.eks.
fravær i forbindelse med sykt barn. Det er
flere kvinner enn menn synes det er liten
aksept for sosiale forhold. Tretti prosent
opplever at det blir sett negativt på at
man tar forholdsregler i svangerskapet
som f.eks. forsiktighet med røntgengjennomlysning etc.

Referanser:
1. Fresvig T, Aasland O, Kvernmo HD. Norsk ortopedisk forenings
studie av rekruttering til ortopedisk kirurgi. Planlagt publisert
i Tidsskriftet. Synopsis av resultatene finnes på: http://www.
ortopedi.no
2. Gjerberg E. Gender similarities in doctors´ preferences and
gender differences in final specialisation. Sos Sci Med 2002; 54(4):
591-605.
3. Goodstein J. Et fag skifter køn. Ugeskr Læger 2006; 168(24):
2322-5.
4. Legestatistikken. Den Norske Lægeforening. http://www.
legeforeningen.no.
5. Museth H. Psykolog, med spesialområde maskuline og feminine
verdier på arbeidsplassen. Uttalelser i intervju i Goldsteins artikkel
“Et fag skifter køn”. Ugeskr Læger 2006; 168(24): 2322-5.
6. Petersson B. Lektor og leder av Afdeling for Medisinsk Kvindeog Kønsforskning ved Institutt for Folkesundhedsvitenskab på
Københavns Universitet. Uttalelser i intervju i Goldsteins artikkel
“Et fag skifter køn”. Ugeskr Læger 2006; 168(24): 2322-5.
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Nye doktorgrader

Radiofrekvensablasjon
av levertumorer
”Kirurgen” er opptatt av å formidle
resultater av norsk forskning. I denne
sammenheng er det derfor helt naturlig
å informere om nye norske kirurgiske
doktorgrader. Dersom du selv (eller din
stipendiat) nylig har disputert er
det naturlig at dette formidles til våre
lesere. Send inn et sammendrag med
referanseliste og illustrèr gjerne hovedbudskapet i avhandlingen med

utvalgte figurer til kir.edit@online.no
I dette nummeret har vi gleden av å
presentere Lars Frichs avhandling.
Frich disputerte 14. april 2007 med
avhandlingen:

”Radiofrequency ablation of
liver tumors. An experimental
and clinical study. “
Lars Frich

fagnytt I debatt

Lars Frich disputerte for den medisinske doktorgrad

Leverreseksjon er en potensielt kurativ
behandling for selekterte pasienter med
kolorektale levermetastaser uten ekstrahepatisk spredning, med 5-års overlevelse
på 40-50%. Anslagsvis 10-15% av pasientene med kolorektale levermetastaser
kan tilbys leverreseksjon. Radiofrekvens
(RF) ablasjon er en metode for lokal
vevsdestruksjon som relativt nylig er blitt
tatt i bruk i behandlingen av pasienter
med ikke-resektable levermetastaser.
En elektrode plasseres i tumor under
bildeveiledning og vevet rundt elektrodetuppen varmes deretter opp ved hjelp
av vekselstrøm. Oppvarming til 55-60ºC
fører til vevskoagulasjon og nekrose.
I avhandlingen (1) er flere aspekter ved radiofrekvensablasjon undersøkt i dyreeksperimentelle studier. Metoden er også
evaluert i en kohort pasienter med ikkeresektable kolorektale levermetastaser.
Ved bruk av en standardisert behandlingsprotokoll ble det funnet stor variasjon i
koagulasjonvolum og geometri (2). Manglende kontroll med vevskoagulasjonens

utbredelse kan være en
viktig forklaring på at
tilbakefall av behandlede
svulster forekommer
relativt hyppig i kliniske
materialer. Et temperaturfølsomt termosensitivt MR kontrastmiddel
med en overgangstemperatur på 57ºC viste persisterende signalendring
i områdene som ble
oppvarmet. Denne egenskapen kan benyttes for
å synliggjøre hvilke deler
av vevet som har blitt
utsatt for tilstrekkelig høy temperatur (3).
RF ablasjon nær intrahepatiske portvener
kan føre til forsinket portvenetrombose
med mulig tap av leverfunksjon. I en eksperimentell studie var avstand mellom
portvene og elektrode < 5mm prediktor
for senere utvikling av portvenetrombose
(4). Biologiske endringer i vevet etter
RF ablasjon er dårlig karakterisert. I en
eksperimentell studie var matrix metalloproteinase - 2 og - 9 oppregulert i randsonen av det behandlede området. Økt
aktivitet av disse proteasene kan fremme
invasjon og metastasering av cancerceller og er derfor en mulig ugunstig effekt
av RF ablasjon, spesielt hvis det finnes
gjenværende cancerceller (5).
I perioden 2003-06 ble 23 pasienter
med ikke-resektable kolorektale levermetastaser behandlet med RF ablasjon
ved Rikshospitalet og fulgt etter en
standardisert protokoll. Til tross for at
alle pasientene ble vurdert som radikalbehandlet ved inngrepets avslutning var
lokalt, intrahepatisk og ekstrahepatisk

tumorresidiv hyppig (6). Det finnes ingen
randomiserte studier med langtidsoppfølging av pasienter med kolorektale levermetastaser behandlet med RF ablasjon.
Våre egne resultater tyder på at RF ablasjon egner seg best til små leversvulster
(< 4 cm), at ny intrahepatisk og ekstrahepatisk spredning er hyppig til tross for
adekvat behandling av levermetastasene
og at langtidsoverlevelse er mulig hos
selekterte pasienter med ikke-resektable
kolorektale levermetastaser som er
behandlet med RF ablasjon. Leverreseksjon bør imidlertid fortsatt være førstevalget for pasienter med kolorektale
levermetastaser. g
Avhandlingen kan lastes ned fra
http://www.ivs.no
Avhandlingen utgår fra Kirurgisk avd. og
Intervensjonssenteret, Rikshospitalet.
Veiledere:
Ivar P. Gladhaug, Kirurgisk avdeling,
Rikshospitalet og Atle Bjørnerud,
Intervensjonssenteret, Rikshospitalet
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Gladhaug IP. Local tumor progression after radiofrequency ablation
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Nytt

Kjære leser

I dette nummeret vil Norsk ThoracoLaparoskopi- forum (NTLF) presentere et
ny utgave av sitt nyhetsbrev ”NTLF-nytt”.
NTLF ble etablert i 1993 som en arbeidsgruppe under Norsk Kirurgisk Forening
og har vært bidragende til utviklingen av
mini-invasiv kirurgi innen flere kirurgiske
spesialiteter i Norge. Denne gang har NTLFNYTT valgt å fokusere på ulike aspekter
ved opplæring innen laparoskopi, og tema
varierer fra trening og simulator innen
laparoskopi, via beskrivelse av innføring av
laparoskopisk tarmkirurgi på en avdeling til
objektiv evaluering av kirurgiske ferdigheter. Bidragsyterne innen dette tema er
miljøene ved Buskerud Sentralsykehus
(Ole Christian Olsen), Sørlandet sykehus
HF/Intervensjonssenteret, Rikshospitalet
(Fredrik Halvorsen/ Erik Fosse), Stavanger
Universitetssykehus (Jens Christian Knapp
et al) og Sykehuset i Østfold HF, Fredrikstad
(Anders Debes). Vi er meget glade for at
vi har greid å engasjere ulike deler av det
laparoskopiske miljøet i Norge til å bidra i

denne debatten, og på denne måten også
synliggjøre noe av bredden som eksisterer
innen laparoskopi-miljøet her til lands.

mini-invasiv kirurgi

Undertegnede vil i tiden fremover ha ansvar
for denne faste spalten om mini-invasiv
kirurgi i hvert nummer av ”Kirurgen”. Vi
har et sterkt ønske om å følge utviklingen
innen fagfeltet og således ha et spesielt
fokus på denne delen av kirurgi-faget.

Vi vil også gi leserne en liten smakebit fra
årets Vintermøte som NTLF arrangerte.
Tema var Mini-invasiv og endoskopisk
behandling av ano-rektale sykdommer og
Steinar Aasen bidrar med et innlegg om
Radiologisk utredning av bekkenbunnspatologi.
I tillegg til NTLF sitt nyhetsbrev har vi, som
en naturlig oppfølging av forrige nummers
tema om brokk-kirurgi, en artikkel om
Laparoskopisk ventralhernie forfattet av
Jan Lambrecht. Første Skandinaviske møte
innen TEM (Transanal endoskopisk mikrokirurgi) ble nylig arrangert i Bergen, og Ola
Røkke vil gjerne formidle noen inntrykk
derfra. Rosinen i pølsen er rykende ferske
nyheter angående kirurgi via naturlige
kroppsåpninger; såkalt NOTES (Natural
Orifice Transluminal Endoscopic surgery)
av Bård Røsok. Innlegget inneholder
oppdateringer fra den årlige amerikanske
kongressen innen gastroenterologiske fag,
Digestive Disease Week, i Washington nylig.
g

Jeg vil benytte anledningen til å
takke bidragsyterne for flotte innlegg
og ønske dere alle en god sommer.
Olaug Villanger

Redaksjonsansvarlig MIK-spalten
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Kjære kolleger

Arne R. Rosseland
Leder, NTLF

Igjen har vi i NTLF gleden av å få publisert en ny
utgave av NTLF-NYTT i Kirurgen.
Olaug Villanger har tatt på seg ansvaret for vårt
stoff i dette nummeret.
Siden forrige nummer av NTLF-NYTT, har vi
arrangert vårt Vintermøte. I år var temaet
”Mini-invasiv og endoskopisk behandling av
ano-rektale sykdommer”. Det ble et variert og
godt program med god deltagelse. Vi takker
Astra-Zeneca og våre styremedlemmer Olaug
Villanger og Jørn Kjeve som ansvarlige for et
interessant program og god gjennomføring av
møtet.
To uker etter vintermøtet var vi medarrangør av
et fagmøte i Narvik med gastrokirurgisk avdeling
ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Tema
for møte var kirurgisk behandling av Lever- og
Pancreassykdommer, og vi vil komme tilbake med
referat fra dette møte seinere.

mini-invasiv kirurgi

I slutten av april avholdt vi basalkurset i
laparoskopi i Oslo. NTLF har ansvaret for gjennomføringen av dette kurset som er obligatorisk
for generelle kirurger. Kurset holdes en gang i
året. Det obligatoriske kurset i laparoskopisk kirurgi for grenspesialiteten gastrokirurgi avholdes
annet hvert år, og roterer da mellom regionssykehusene. Hvem som har ansvaret for at disse
kursene avholdes, har vært noe mer diffust.
Kursledelsen i Legeforeningen og leder av spesialistkomiteen i gastroenterologisk kirurgi ble
kontaktet, og NTLF fikk i oppdrag å holde kurset i
Oslo. Kurset ble arrangert i november 2006.
I 2008 skal Bergensregionen etter planen avholde
dette kurset. Med tanke på laparoskopiens
økende betydning i moderne kirurgi er det viktig

at man holder et kurs på et høyt nivå. Styret
i NTLF er av den oppfatning at det avanserte
kurset bør bygge videre på basalkurset. Vi tror
også at det vil være nyttig at arrangørene av det
avanserte kurset har god kommunikasjon med de
ansvarlige for basal kurset.
I midten av mai var NTLF involvert i et symposium om systematisk opplæring i laparoskopi
med særlig vekt på simulatorer. Symposiet ble
arrangert i St. Petersburg hvor Fredrik Halvorsen
holdt et meget flott innlegg om simulatorenes
muligheter i dag. Han har også skrevet et eget
innlegg om dette i denne utgaven av NTLF-NYTT/
KIRURGEN.
Den 23. mai gjennomførte Bjørn Edwin og teamet
på Intervensjonssenteret på Rikshospitalet den
første laparoskopiske Whipples operasjon. Dette
er etter hva vi kjenner til, den første av denne
type inngrep som er utført i Nord-Europa. Et annet interessant moment ved den aktuelle operasjonen, var at den ”Russiske ringen” (som er en
sår-retraktor med tilhørende spesialinstrumenter
som blant annet gjør det mulig å foreta avanserte anastomoser via et minilaparotomisnitt på
et par centimeter) ble brukt for sutur av galleanastomosen. Ringen med ditto spesialutstyr er
tidligere omtalt i NTLF-nytt og representerer en
spennende mini-invasiv teknikk.
NTLF vil ønske dere alle en riktig god sommer
og minne om at det blir delt ut 4 priser på årets
Høstmøte som tidligere. g

Styret i NTLF består i inneværende periode av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.

Arne Rosseland
Trond A. Buanes
Bjørn Edwin
Marianne Berg
Olaug Villanger
Erik Fosse
Ronald Mårvik
Jørn Kjæve

arne.rosseland@rikshospitalet.no
Rikshospitalet-Radiumhosp.
trond.buanes@medisin.uio.no		Ullevål Univ. Sykehus
bjorn.edwin@rikshospitalet.no		Rikshospitalet-Radiumhosp.
marianne.berg@rikshospitalet.no
Rikshospitalet-Radiumhosp.
olaug.villanger@rikshospitalet.no
Rikshospitalet-Radiumhosp.
erik.fosse@medisin.uio.no		Rikshospitalet-Radiumhosp.
ronald.marvik@stolav.no		NSALK
jorn.kjaeve@unn.no		Univ.sykehuset Nord-Norge
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Objektiv evaluering av
kirurgiske ferdigheter
Kan man måle om en kirurg er god eller dårlig? Hvilke verktøy har vi tilgjengelige, hvor
pålitelige er de? Denne artikkelen forsøker å gi et lite innblikk i ulike metoder og deres
fordeler og begrensninger.

Tekst: Anders Debes, Divisjon for Kirurgi, Sykehuset i Østfold HF, Fredrikstad

Hva er kirurgisk kompetanse?
Med begrepet ”kirurgisk kompetanse”
tenker de fleste på de tekniske ferdighetene en kirurg besitter. Imidlertid
er kirur-gisk kompetanse en multifaktoriell variabel. I tillegg til de tekniske
ferdighetene rommer den også teoretiske
kunnskaper, lederevner, evne til beslutningstaking og kommunikative ferdigheter.
Kirurgisk kompetanse inneholder således
både kognitive og psykomotoriske
faktorer, og som en enkel variabel er den
vanskelig å måle direkte og objektivt.

Hva oppnås ved objektiv
kompetansevurdering?
Det er flere grunner for å ta i bruk
objektiv evaluering. Innføring av objektiv evaluering innenfor det kirurgiske
fagfelt vil kunne bidra til økt kvalitet i
helsevesenet. Det fører til økt effekt av
opplæringen, og samtidig identifiseres
spesifikke områder for forbedring og
man kan designe individuelt tilpassede
opplæringsprogram. En bedret og mer
fokusert opplæring vil igjen kunne lede
til økt pasientsikkerhet. Objektivisering
vil også kunne øke samfunnets tillit til
kirurgien ved at man får en fortløpende
dokumentasjon og kvalitetssikring av
egen virksomhet. Objektive vurderinger
kan i tillegg danne basis for fremtidig
sertifisering /re-sertifisering av kirurger
for avanserte inngrep.
Hvordan måles kirurgisk
kompetanse i dag?
Veien frem til spesialistautorisasjon i
Norge, slik den er utformet i dag, er uten
vesentlig grad av objektiv evaluering eller
validitet. De formelle krav for å oppnå
spesialistautorisasjon er operasjonslister,
kursbevis og akkumulert tilsettingstid
på aktuelle avdelinger. Det er i Norge, i
motsetning til i mange andre land, ingen
eksamen eller formell vurdering av de
teoretiske kunnskapene før man får sin
endelige tillatelse til å praktisere som
spesialist i faget. Videre er det heller
ingen objektiv evaluering av de kirurgiske
ferdighetene en kandidat har tilegnet
seg i løpet av spesialiseringen.
Akkumulert tilsettingstid på aktuelle
avdelinger og operasjonslister gir bare
et kvantitativt mål på hva spesialistkandidaten har fått med seg i antall
prosedyrer, og gir ingen angivelse av
kandidatens ferdigheter eller kunnskap
(4,5). Når det gjelder de kirurgisk tekniske
ferdighetene har evalueringen tradisjonelt sett foregått på operasjonsstuen,
oftest organisert som en mester-svennmodell ved at en overordnet kollega
vurderer kandidatens prestasjoner.

Observasjonene er ikke basert på spesifikke kriterier, og blir derfor hovedsakelig
subjektiv. Denne type evalueringer viser
stor interobservatør-variasjon og derved
dårlig reliabilitet, selv når de er utført av
erfarne spesialister (4).
Tall fremkommet ved registerfangst, som
for eksempel mortalitetsrater og komplikasjonsrater i forbindelse med kirurgiske
inngrep, er særlig elsket og anvendt av
mediene. Disse tallene er i betydelig grad
påvirket av pasientrelaterte faktorer og
annen ytre påvirkning og kan vanskelig
tilskrives den kirurgiske teknikken alene.
Man må for øvrig oppnå relativt store
komplikasjonsrater for hver enkelt kirurg
før dette gir signifikante tall og mulighet
for å trekke slutninger om kirurgens
operative ferdigheter eller mangel på
sådanne. De færreste offentlige registre
i Norge gir dessuten mulighet til å spore
komplikasjoner tilbake til den enkelte
kirurg.
Metoder for evaluering
av teknisk kirurgiske
ferdigheter
Evaluering av kirurgisk tekniske ferdigheter er en stor og utfordrende oppgave. I denne artikkelen vil bare metoder
for evaluering av de kirurgisk tekniske
ferdigheter omtales, men det er viktig
å understreke at en helhetlig vurdering av kirurgisk kompetanse inkluderer
mer enn bare evaluering av de tekniske
ferdigheter. Enhver evalueringsmetode
bør være valid og reliabel, men også
mulig å gjennomføre. Det finnes flere
tilgjengelige metoder, noen allerede
veletablerte mens andre er mest å regne
som forskningsverktøy. De fleste metoder
tar utgangspunkt i en eller flere standardiserte oppgaver i et egnet treningsrom, men enkelte av metodene lar seg
benytte i en klinisk hverdag.
I litteraturen beskrives noen hovedgrupper av validerte objektive evalueringsverktøy:
4
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I de senere år har det vært økende interesse fra flere hold for å dokumentere
ferdigheter og kompetanse/inkompetanse hos leger og andre behandlere.
Mediene, pasientgrupper, politikere og
helseforetakene er aktører som etterspør slike mål. Det er imidlertid ikke
hovedsakelig i slike sammenhenger
det er ønskelig med objektiv evaluering av kirurgiske ferdigheter. Kortere
tjenesteplaner, økte krav til effektivitet
og produktivitet samtidig med krav om
lavere kostnader reduserer muligheten
for nødvendig mengdetrening for leger
under spesialisering. Helseforetakene
drives med økende grad av fokus på
produksjon, mens utdanning og forskning
nedprioriteres. Studier fra bl.a. England
har vist at antall operative inngrep per
lege i spesialisering er tilnærmet halvert
over et tiår (1). Det er god grunn til å tro
at denne trenden også vil gjøre seg
gjeldende i Norge. Tiden tilgjengelig for
læring må derfor brukes mer effektivt
for at fremtidens kirurger skal oppnå den
nødvendige kompetansen. Det er vist at
opplæring koblet med samtidig objektiv
evaluering av ferdigheter og konstruktiv
tilbakemelding øker effekten av opplæringen og forkorter læringskurven for
en gitt ferdighet (2,3). Objektiv evaluering
av kirurgiske ferdigheter sees i mange
sammenhenger på som en form for kvalitetssikring for fremtiden.
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Evaluering ved hjelp av
simulatorer
Flyindustrien og de militære har i mange
år benyttet simulatorer til opplæring
samt evaluering og sertifisering av
piloter og andre yrkesgrupper. Den kolossale utviklingen innenfor datakraft og
datagrafikk de siste årene har gjort at
man har kunnet designe systemer som
objektivt og kvantitativt måler kirurgisk
tekniske ferdigheter. Det finnes flere
validerte, kommersielt tilgjengelige
simulatorer, for eksempel LapSim (Surgical Science, Göteborg, Sverige), MIST-VR
(Mentice, Göteborg, Sverige) samt SEP
(SimSurgery, Oslo, Norge) som er en
pedagogisk plattform for både robotkirurgi og laparoskopisk kirurgi som virker
sværtlovende. Lignende simulatorer
finnes også for andre kirurgiske faggrupper, bl.a. gynekologi og ortopedi.
Generelt gir simulatorene trening i
både grunnleggende psykomotoriske
ferdigheter samt at flere tilbyr virtuell
prosedyretrening (laparoskopisk cholecystectomi, proteseplanlegging, gynekologiske prosedyrer). Simulatorsystemene
gir etter trening umiddelbart objektiv
tilbakemelding med variabler som tid til
fullført oppgave, antall håndbevegelser,
antall feil og type feil, samt unødvendige
bevegelser eller målrettethet. Simulatorene er validert både for opplæring og
evaluering av kirurgiske ferdigheter (6,7).
Bruk av slike simulatorer har åpenbare
fordeler ved at det kreves ingen forberedelser, derimot er de svært dyre i innkjøp
og må programmeres om dersom oppgavene skal endres.

Strukturerte sjekklister
og globale scoringsskjema
Strukturerte sjekklister og ulike former
for scoringsskjema er robuste metoder
for objektiv, valid og reproduserbare
vurderinger av kirurgiske ferdigheter.
Kriteriebaserte sjekklister fjerner det
subjektive fra evalueringsprosessen.
Den utbredte aksepten av den kliniske
eksamensformen ”Objective Structured
Clinical Examination” (OSCE) førte til at
en gruppe fra Universitetet i Toronto ut-

Tabell 1: Sjekkliste for tynntarmsanastomose

Tabell 2: Global Rating Scale

viklet et lignende system for evaluering
av tekniske ferdigheter. Systemet kalles
”Objective Structured Assessment of
Technical Skills” (OSATS) og består av seks
stasjoner (som sirkeltrening!) hvor leger
i spesialisering utfører ulike prosedyrer
på syntetiske modeller eller dyremodeller (8). Evalueringen foregår ved at en eller
flere observatører er tilstede for direkte
observasjon eller ved at man gjør videoopptak og evaluerer i ettertid (tabell 1) (9,10).
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Sjekklistene som benyttes ved hver stasjon er prosedyre- eller oppgavespesifikk.
Tabell 1 viser eksempel på en sjekkliste
for tynntarmsanastomose designet av
prof. Reznicks gruppe ved University
of Toronto. Sjekklistene vil også kunne
identifisere feil og på den måten hindre
gjentakelse. Sjekklistene kombineres
ofte med et globalt scoringsskjema
(Global Ratings Scale, GRS) for alle
stasjonene samlet. Scoringsskjemaet
er prosedyreuavhengig, dvs. designet
for å kunne benyttes ved stort sett alle
typer kirurgiske inngrep eller prosedyrer.
Skjemaet består av sju parametere som
evalueres fra 1 til 5 på en Likert skala,
summen oppgis som et prosenttall av
totalt mulig score (tabell 2). Problemene
ved denne type evaluering er vesentlig
tid- og ressursbruk, man er avhengig av
to eller flere spesialister som skal vurdere
ferdighetene, enten umiddelbart eller på
videoopptak etterpå. Bruk av video gir
mulighet for blindet evaluering som øker
reliabiliteten ytterligere.

Evaluering av det ferdige
produkt
Det finnes objektive evalueringsmetoder
for vurdering av det endelige produktet
i en standardisert laboratoriesetting.
For eksempel måling av lekkasjetrykk og
luminaldiameter ved trening på anastomosesutur eller suturenes knutefasthet
målt med et tensiometer (bilde 2)(14,15).

Bilde 2: Registrering av håndbevegelser

Evalueringen kan med fordel kombineres med analyse av håndbevegelser
eller strukturerte sjekklister. Det er vist
god korrelasjon mellom for eksempel
OSATS-score og objektiv evaluering av
det ferdige produktet. Dette kan tyde på
at evaluering av det ferdige produktet
kan være like bra, enklere og rimeligere å
gjennomføre enn direkte observasjon og
sjekklister (16).
Referanser

Objektiv evaluering og
opplæring er synergistisk
Forskning omkring objektivisering av
kirurgiske ferdigheter er økende, men
det er fortsatt mye arbeid igjen til vi har
praktiske, valide og reliable verktøy for
helhetlig evaluering og sertifisering av
kirurger.
Det er i fremtiden likevel ikke utviklingen av slike objektive måleverktøy som
vil volde oss mest tankearbeid, men
heller de etiske betraktninger omkring
hvordan man kan sikre riktig og effektiv
bruk av slike verktøy (bilde 3). Uansett

Bilde 1: Nye kirurgiske verktøy

Ved bruk av en kommersielt tilgjengelig
generator for elektromagnetiske felt
(Isotrak II, Polhemus Corp., USA) samt
sensorer festet på standardiserte plasser
på håndbaken kan man spore enhver
håndbevegelse i sanntid og i tre dimensjoner. Spesialkonstruert programvare
(Rovimas, Imperial College London,
England) analyserer posisjonsdataene og
returnerer variabler som antall håndbevegelser, totalt tilbakelagt avstand, tid til

bør vi snarlig ta i bruk objektiv evaluering i strukturerte opplæringsprogram
for å øke effekten av den opplæringen
som tilbys spesialistkandidatene. Det er
en synergistisk effekt mellom opplæring
og objektiv evaluering, og uten objektive mål på oppnådde ferdigheter er det
vanskelig å sikre riktig og tilstrekkelig opplæring, korrigere innlærte feil og unngå
manglende opplæring i utdanningsprogrammer. Implementering av objektive
evalueringer av kirurgiske ferdigheter bør
også vurderes under planlegging av kurs
der praktiske ferdigheter er i fokus. g

Bilde 3: Hansker for registrering av håndbevegelser
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Analyse av håndbevegelser
”En godt trenet kirurg er målrettet og
bruker færre bevegelser enn en utrent”.
Denne antakelsen stammer fra motionpsychology-teorien hvor man antar at
en motorisk ferdighet utføres med færre
og mer målrettede bevegelser når den
er innlært. Tredimensjonal sporing av
håndbevegelser er mulig enten ved hjelp
av sensorer i et elektromagnetisk felt
eller visuelle markører som fanges opp
av et kamera. Sporingen kan samtidig
med at man utfører oppgaver enten som
ved åpen kirurgi eller i en treningsboks
som f.eks Drammensboksen. Et eksempel på et evalueringssystem basert på
bevegelsesanalyse er ”Imperial College
Surgical Assessment Device” (ICSAD)
utviklet og validert på flere måter av prof.
Darzi med flere (bilde 1) (11-13)

fullført oppgave osv. Den gir separate verdier for høyre og venstre hånd. ICSAD er
validert til bruk i evaluering av både åpen
og laparoskopisk kirurgi og er rimelig og
enkel å utføre.
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Trening og laparoscopi.
Tekst: Ole Christian Olsen, Kirurgisk avdeling,
Sykehuset Buskerud, Drammen

Laparoscopisk kirurgi har allerede en historie på 17 år i Norge og har etablert seg som standard
teknikk for en rekke inngrep ved alle landets sykehus. De første årene ble utviklingen ledet av
noen relativt få ildsjeler med store forventninger til den nye teknikken. I løpet av denne perioden
har nær sagt alle typer inngrep vært gjennomført laparoscopisk og man har etter hvert fått en
god kjennskap til teknikkens svakheter og fordeler.

mini-invasiv kirurgi

Pionertiden ble dominert av foregangspersoner, som var spesielt interesserte
og så potensialet i den nye teknikken og
som dessuten hadde talent for laparoscopi eller rett og slett var utholdene
nok til å lære seg den. Det foregikk nok
ting på operasjonsstuen den gang som
ikke ville vært akseptert i dag. I dag står
vi ovenfor en annen virkelighet. Laparoscopiske inngrep er en del av hverdagen
og alle utdanningskandidater til generell
kirurgi må lære seg teknikken. Alle de
store spesialitetene har laparoscopi på
sitt repertoar. Vi har i tillegg enda større
krav til produksjon og mindre tid enn
tidligere til opplæring.
Laparoscopi er en kompleks
teknisk ferdighet
Laparoscopiens største utfordring er at
det er en vanskelig teknikk å lære seg.
Åpen kirurgi bygger videre på manuelle
ferdigheter den enkelte har fra før. Alle
kan håndtere en saks eller kniv på et
visst nivå. Når det gjelder laparoscopi
starter alle på samme nivå. Laparoscopi
er ikke en intellektuell øvelse, men en
innlæring av nye reflekser. Selv om man
er musikalsk, kan man ikke lære å spille
piano uten øvelse og en konsertpianist
må øve mange timer daglig for å holde
seg på samme nivå!
For sentralnervesystemet byr det
laparoscopiske miljø på en rekke nye
utfordringer:
• Fulcrum effekten:
Tuppen av instrumentet beveger seg
motsatt av hånden
• Et tredimensjonalt miljø overføres til
en todimensjonal skjerm
• Dybdefølelsen er annerledes, vanskelig
å se hva som er foran og bakenfor, og
bedømme den reelle størrelsen på 		
objekter
• Horisonten er ikke konstant
• Bildet beveger seg.
• Fargene er annerledes
• Den taktile respons er endret

Alle mestringsoppgaver, være seg pianospill, tennis, Playstation eller skigåing,
innebærer et behov for å gi sentralnervesystemet anledning til å lære seg de nye
forutsetningene og innarbeide nødvendige refleksbevegelser. Det er en viss
lovmessighet i denne læringsprosessen.
Den første perioden er preget av at den
dominante hjernehalvdelen overstyrer
hele prosessen fordi vi ikke har innarbeidet refleksbaner for oppgaven. Bevegelsene blir grove, upresise og stakkato
og for laparoscopi domineres de av den
dominante hånd. Hjernen er et fantastisk
organ og klarer relativt raskt å lære seg
de nye forutsetningene hvilket viser seg
ved at man etter få timer automatisk
begynner å jobbe med begge hender.
Fortsatt har den subdominante hånd en
beskjeden rolle og stort sett brukes en
hånd av gangen. Neste steg på utviklingen er at begge hender jobber samtidig og
at den subdominante hånden støtter den
dominante og man er i stand til å løse
mer komplekse oppgaver. Endepunktet
er der hvor hendene jobber sammen slik
vi gjør i åpen kirurgi; begge er i aktivitet
hele tiden og støtter hverandre, den subdominante hånd kan utføre selvstendige
oppgaver, begge instrumenter er synlige
i bildet og ingen arbeidsoppgaver foregår
med ett instrument alene.
En ekstra utfordring er prosedyrer som
trenger mer enn to aktive hender. For det
første er man avhengig av at assistentens teknikk er på et visst nivå, men det
kreves også at man lærer seg å utnytte
den tredje eller fjerde hånd på en optimal
måte. En rasjo-nell tilnærming er å tenke
fjellklatring. Aldri flytte mer enn ett tak
av gangen og at operatøren presenterer
det ønskede taket for assistenten. I et
innarbeidet team foregår dette automatisk.
Volumtrening er den
største utfordringen
Vi har i løpet av de 17 årene som har gått
neppe innfridd de forventningene til

laparoscopiens potensiale som vi hadde
da det hele startet. Vi har ikke løst den
største utfordringen: nok trening! Vi
og store deler av verden driver fortsatt
opplæring etter mester/ svenn prinsippet
og “hands on”. En god operasjon består
naturligvis av mer enn kun operasjonsteknikk, kirurgens operative erfaring er
av avgjørende betydning for resultatet,
men igjen, det hjelper lite å være erfaren
hvis ikke teknikken til å løse oppgaven
er god nok. I tillegg har mange av de
store spesialitetene, spesielt urologi, fått
avanserte laparoscopiske prosedyrer på
sitt repertoar uten at de har naturlige
volum av inngrepene å støtte seg på, slik
som f.eks. gastrokirurgene har hatt (galle
appendicitt etc). Erfaring har vist at kirurgien ofte drives fram av publikum, presse
og myndigheter mer enn av fagmiljøene.
Et godt eksempel er pasientbroen til
Paris for noen år siden for laparoscopisk
prostatectomi. Når et opplagt foretrukket
medisinsk behandlingtilbud blir kjent,
ønsker selvsagt alle å få dette tilbudet.
Det er nå ikke lenger utenkelig at en
ung pasient med Mb Crohn eller Ulcerøs
colitt vil orientere seg om hvem som
gjør laparoscopisk tarmreseksjon før sin
første operasjon.
Hva skal vi gjøre?
Vi må etablere et miljø der trening er en
naturlig del av arbeidsoppgavene og der
det skapes aksept for at ingen er født til
laparoscopi. For egen del tror jeg det er
av mindre betydning hvordan man trener,
selv om visse metoder opplagt er mer
effektive enn andre. De første og ivrigste
av pionerene trente på det som var
tilgjengelig, rigget seg til med racken på
operasjonsstuen med bananer, kyllinglik,
fyrstikker eller erter, noen la hjemmevideokameraet inn i en pappeske, stakk
instrumentene gjennom veggen og
suturerte og flyttet erter hjemme på
stuebordet. Mange griser har måttet
bøte med livet i laparoscopiens tjeneste
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og en rekke operasjoner har vært utført
på lik. Noen laget sågar egne preparater
for galle og appendix av ballonger med
erter i og operasjonshansker som de
trente på. I våre dager har vi fått mange
andre øvingsarenaer, de virtuelle systemene
begynner å bli bra og det finnes analoge
og såkalte hybride simulatorer på markedet. Alle har jo fortsatt muligheten til å
låne racken på operasjonsstuen slik at det
er mentaliteten vi nå må jobbe med.

Bilde 1: Praktisk ferdighetstrening på boks

Det vi har oppnådd så langt etter disse
årene er at vi har etablert et treningsrom
med to øvingsbokser og hensiktsmessig
geografisk beliggenhet. Det er etablert
en kultur for at trening er nødvendig og
det er utarbeidet en øvingsplan for nye
assistentleger. Vi har dessuten laget en

Bilde 2: Trening på laparoscopisk sutur i Drammensboksen

Flere av assistentlegene behersker i dag
laparoscopisk sutur og vi har sågar fått
en og annen appendicittkake av ivrige
turnusleger som har tilbrakt timer i øvingsboksen og har fått sin første laparoscopiske appendectomi hos oss!
Vi har allikevel langt fra løst alle problemer. Det hjelper ikke kun å ha simulator
eller øvingsboks i huset, trening foregår
ikke automatisk og vi har måttet benytte
mild tvang og i noen tilfeller trusler, på
samme måte som hos andre. Men vi er i
samme båt som resten av den kirurgiske
verden.
Felles grunnopplæringsprogram?
Tiden er vel egentlig overmoden for at vi
forsøker å finne felles løsninger. Det er
mange innenfor det kirurgiske miljø som
har interesse for strukturert opplæring
og mange har ”snakket sammen” om
mange gode løsninger. Mulighetene er
større jo flere som går sammen, enten
innefor helseregioner eller nasjonalt.
Mange land har kommet langt innefor
sertifiseringsordninger og kravspesifikasjoner bla. USA (www.sages.org), Irland,
Australia mfl., men man har problemer
med å finne gode valideringsparametre og støter fort på problemstillingen;
”Hva er en god kirurg?”. Selv i USA hvor
man har lang erfaring med postgraduate eksamener har man til gode å nekte
kirurger arbeid etter ”ikke bestått”.

Jeg tror det er viktig at vi ikke begynner
i den enden. Det vi etter min mening
bør ha fokus på, er å legge til rette for
at alle skal få nødvendig trening og en
erkjennelse av at treningsbehovet er
individuelt. Ett alternativ er et system
med basistrening lokalt for å opparbeide
nødvendige grunnfredigheter, den
største utfordringen er fortsatt volumtrening. Det bør foreligge formelle, felles
minstekrav til treningsmengde, evt til
prestasjon. Vi kunne opprette sentraliserte øvingsenheter hvor opplæringskandidater kunne komme i mindre grupper
for opplæring i mer avanserte teknikker
på ulike simulatorer med instruktør.
Eventuelt kunne man også tenke seg
intensive organspesifikke kurs på regionalt eller nasjonalt nivå av typen Laparoscopisk appendectomi, cholecystectomi,
funduplicatio, tarmreseksjon etc. helst
som smågruppeundervisning med mye
praktisk trening på simulator, gris etc.
Norsk Thoracolaparoscopi forum har
i 4 år hatt ansvaret for grunnkurset i
thoracolaparoscopi for generelle kirurger.
Dette er et kurs som på en god måte balanserer mellom teori og praktiske øvelser
og burde kunne brukes som modell for
sentrale øvingskurs.
Vi har mange gode krefter i miljøet og
motivasjonen er stor for å komme i gang.
Myndigheter og presse er mestere i etterpåklokskap og et mål bør være å komme
dem i forkjøpet. g
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Hva er gjort?
I Drammen har vi hatt praktisk trening
i laparoscopi på agendaen i flere år. Vi
innførte tidlig laparoscopi som standardmetode for mistenkt appendicitt. Tanken
var at hvis vi vet at laparoscopi er like
bra og like sikkert som åpen teknikk, vil
vi bruke dette som et inngrep for å lære
opp assistentleger i laparoskopi. Samtidig
mente vi at dette var en bedre teknikk
spesielt for gruppen fertile kvinner. Forutsetningen for å drive virksomheten på
denne måten var å sørge for at opplæringen var god nok. I overlegevaktskiktet
har vi fellesvakt (ikke bare gastrokirurger)
slik at man ikke kunne påregne mentortilgjengelighet 24 timer i døgnet for
laparoscopi. Vi måtte derfor basere oss på
det gamle prinsippet om at appendicitt
var en assistentlegeoppgave, der både
mester og svenn var underordnet lege.
Vi begynte med å plassere et avdanket
rack på et eget treningsrom. Problemet
var dels å finne på noe meningsfullt å øve
på. Dessuten viste det seg vanskelig å få
reservedeler til avdanket utstyr. Vi måtte
derfor se etter andre løsninger. Vi scannet
nettet etter treningsenheter og fant stort
sett bare virtuelle systemer som den
gang var relativt primitive og dessuten
utenfor rekkevidde økonomisk for sykehusbudsjettet. Det endte med at vi laget
en egen øvingsboks med egenutviklede
øvelser ved hjelp av midler fra avdelingen og hjelp fra et mekanisk verksted. Vi
erfarte naturligvis fort at ingenting er
så enkelt som det ser ut til, så vi har nå
holdt på i mange år for å optimalisere
treningsboksen.

elektronisk metodebok med video og
operasjonsbeskrivelse for alle standard
inngrep. Nær på 100 % av pasienter med
mistenkt appendicitt blir nå primært
laparoscopert. Vi har i tillegg etablert systematisk opplæring for cholecystectomi,
hvor alle først må gjennom grunntrening
fra laparoscopisk appendectomi og trening i boks. Før ”hands on” laparoscopisk
fundoplikasjon eller laparoscopisk
suturrectopexi er det et krav at kirurgen
behersker laparoscopisk sutur i boks, og
selv de erfarne driver vedlikeholdstrening
av suturfredigheter.

Simulatorer og trening i
laparoskopisk kirurgi
Med introduksjonen av simulatorer er det blitt mer fokus
på trening og evaluering av tekniske ferdigheter innenfor
laparoskopisk kirurgi, og det forventes at dette vil medføre en-
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dring i utdanningen av fremtidens kirurger.
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Tekniske ferdigheter ervervet i åpen
kirurgi er ikke overførbare til laparoskopisk kirurgi. Dette har, sammen med økt
fokus på pasientsikkerhet og ønske om å
redusere bruk av forsøksdyr i trening av
kirurger, resultert i økt fokus på treningsmuligheter utenfor operasjonssalen. Forskjellene mellom åpen og laparoskopisk
kirurgi (Tabell 1) åpnet for nye treningsverktøy, og på begynnelsen av 90-tallet
kom forslaget om å ta i bruk databaserte
simulatorer for trening og evaluering av
tekniske ferdigheter i laparoskopi.

ikke tilbakemelding på prestasjon. De må
også klargjøres mellom hver treningsøkt.
Databaserte simulatorer består av en
datamaskin med programvare og en styringskonsoll (”user-computer interface”).
Brukeren benytter styringskonsollen til å
interagere med simulatoren og gjennomføre ulike typer øvelser. Simulatorene gir
feedback på prestasjon og har dermed potensialet til å evaluere ferdigheter. De fleste
simulatorene gir ingen taktil feedback, og
de pre-programmerte reglene gjenspeiler

Åpen kirurgi

Laparoskopisk kirurgi

• Direkte observasjon av
operasjonsfeltet

• Indirekte observasjon av
operasjonsfeltet
•visualisert i 2 dimensjoner
•med redusert bildekvalitet
• Indirekte manipulering av organer
• Lange instrumenter
• Redusert taktil feedback
• 4 DOF
• Vektarmeffekten (“fulcrumeffect”)

•
•
•
•

Direkte manipulering av organer
Korte instrumenter
Taktil feedback
6 DOF (”degrees of freedom”)

Tabell 1: Forskjeller mellom åpen og laparoskopisk kirurgi.

Ulike typer simulatorer
Det finnes per i dag 3 ulike kategorier
simulatorer: boks, databaserte og hybrid.
Bokssimulatorene består av boks, kamera
og skjerm. Enkelte bokssimulatorer kommer med innhold som muliggjør trening
av en eller flere tekniske ferdigheter. Som
regel må instrumenter kjøpes separat. De
enkleste bokssimulatorene kommer uten
kamera og skjerm. Bokssimulatorene
muliggjør trening på organer og den
taktile feedbacken er optimal, men gir

ikke alltid reelle krav. Logistikken mellom
hver treningsøkt er minimal.
Hybridsimulatorene består av enbokssimulator med innhold og instrumenter koblet til en datamaskin med
programvare som gir tilbakemelding på
prestasjon. De har fordelene og begrensningene til boks- og datasimulatorene.
(Tabell 2)
Det er i økende grad gjort studier på
bruk av simulatorer i trening av tekniske
ferdigheter. De fleste studiene som ser på

• Bokssimulator:
+ trene på organer
+ optimal taktil feedback
- logistikk
- ingen feedback på prestasjon
• VR-simulator:
+ feedback på prestasjon
+ minimal logistikk
- programmerte regler
- suboptimal taktil feedback
		
• Hybridsimulator:
+ optimal taktil feedback
+ trene på organer
+ feedback på prestasjon
- logistikk
- programmerte regler
Tabell 2: Ulike typer simulatorer med fordeler (+)
og begrensninger (-)

treningseffekt finner at simulatortrening
resulterer i økte tekniske ferdigheter. Enkelte studier har også funnet økte operasjonsferdigheter etter simulatortrening.
Mange av studiene er derimot baserte
på svak metode, og deltagerne utførte
operasjoner i tillegg til simulatortrening. Ulike studier bruker ulikt design og
evalueringskriterier og det har derfor så
langt ikke vært mulig å utføre metaanalyser. Det er likevel mer eller mindre konsensus om at simulatortrening medfører
bedring av basale tekniske ferdigheter.
Det er ikke publisert studier som finner
ulik effekt av trening på bokssimulatorer
eller databaserte simulatorer. Det er
foreløpig ikke publisert treningsstudier
på hybridsimulatorene.
Det er også publisert flere studier som
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ser på bruk av simulatorer i evaluering
av tekniske ferdigheter. Majoriteten av
disse studiene viser at databaserte og
hybridsimulatorer klarer å skille mellom
uerfarne kirurger og erfarne spesialister.
Det er ikke gjort metaanalyser innenfor
evalueringsstudier da ulike studier bruker
ulike evalueringskriterier.

treningssentre på sykehus som driver
med laparoskopisk kirurgi. Det vil da
være viktig å utarbeide retningslinjer
slik at man etter hvert oppnår likeverdig
treningstilbud på de ulike sykehusene.
Trening av tekniske ferdigheter er bare
ett aspekt ved utdanningen av kirurger.
Like viktig er utdanning som fokuserer
på andre sider ved kirurgisk kompetanse.
Det økte fokuset på trening av tekniske
ferdigheter, og mulighetene til å trene
disse utenfor operasjonsavdelingen,
kan derimot medføre at man etterhvert
opparbeider seg deler av den tekniske
kompetansen før man opererer pasienter,
ikke bare ved å operere pasienter. g
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Prinsipper for trening av tekniske ferdigheter er overførbare fra både idrett og
musikk. Innlæring av basale ferdigheter
bør forutgå innlæring av mer komplekse
ferdigheter og hele prosedyrer. Potensialet til simulatorene slik de er i dag er
innenfor trening av basale, og til dels krevende, ferdigheter. Ingen simulatorer kan
foreløpig brukes til trening
av hele prosedyrer. Trening av
ferdigheter er mest effektivt
Kirurgisk kompetanse
dersom treningen foregår over
• Evne til å ta avgjørelser		
75%
lengre tid, enn dersom trenin- Teoretisk kunnskap
gen komprimeres innenfor et
- Kommunikasjonsevner
begrenset tidsrom., og trenin- Empati
gen er mer effektiv dersom
- Stressmestring
det blir gitt tilbakemelding på
- Lederevner
prestasjon. Hvor lang treningsperioden på simulatorer skal
• Tekniske ferdigheter (laparoskopi) 25%
være er avhengig av hvilke
- Visualisering
kriterier man velger. Vanlig
- Stump disseksjon
brukte kriterier er antall
- Skarp disseksjon
repetisjoner eller mengde tid
- Klipsing
brukt på trening. De fleste
- Ligering
anbefaler derimot at det lages
- Suturering
predefinerte krav basert på
- Knyting
prestasjonen til ferdige spesialister og at simulatortreninTabell 3: Krav til kompetanse i laparoskopisk kirurgi
gen fullføres til disse kravene er oppnådd.
Irland har tatt i bruk prestasjon på simuForeløpig er det ingen krav til standlatorer sammen med teoretiske prøver
ardisering av trening og evaluering av
og intervju i utvelgelse av kandidater til
tekniske ferdigheter i laparoskopisk
”higher surgical training” (tilsvarende
kirurgi. I USA har ACS (American College
grenspesialisering), og det antas at simuof Surgeons) startet frivillig akkrediterlatorer i økende grad vil bli brukt til dette
ing av sykehus som utdanner kirurger. De
i fremtiden.
har to ulike kategorier (Comprehensiv og
Basic Education Institutes) og stille blant
Trening av kirurgiske
annet krav om at sykehuset må ha ulike
ferdigheter
simulatorer innenfor kirurgi, indremediHensikten med trening av kirurgiske
sin og anestesi, og at det må være lokaler
ferdigheter er å bidra til at kirurgen blir
og personale satt av til trening og evalukompetent (Tabell 3). Tekniske ferering av ferdigheter.
digheter utgjør kun 25% av det å være
kompetent, men fravær av tekniske
Man kan se for seg en liknende modell i
ferdigheter i seg selv er nok til at en kirurg
Norge der man har ett nasjonalt trener inkompetent.
ingssenter med regionale treningssentre på universitetsklinikkene og lokale
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Implementering av
laparoskopisk assistert
kirurgi for kolonkanser
ved Stavanger Universitetssykehus

Laparoskopisk kirurgi for kolorectalkanser ble allerede utført på 1990 tallet, men rapporter om
utvikling av port site-metastaser forsinket utvikling innen laparoskopisk kolonkirurgi. En rekke
store internasjonale randomiserte multi-senter studier (CLASSIC, COLOR og COST studiene) viste at
kirurgi for kolonkanser kan utføres like bra med laparoskopiske tilnærming som ved åpen kirurgi
(både kort tids resultater som f.eks. komplikasjoner og 5-års overlevelse). Noen resultater støtter at
laparoskopisk kirurgi er muligens også kostnadseffektiv - hvis man ser på det totale kostnadsnivå
fra den operative behandling til pasienten friskmeldes.

Tekst: Jens Christian Knapp, Bjørn Nedrebø, Tom
Glomsaker, Helgi Sigurdsson, Jan Hallvard Træland,
Hartwig Kørner, Gastrokirurgisk seksjon,
Stavanger Universitetssjukehus
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På bakgrunn av disse resultatene valgte
vi å ta laparoskopisk kirurgi i bruk for
behandling av kolonkanser.
Implementering
Forutsetninger og planlegging
Implementeringen av laparoskopisk
teknikk for kolon-inngrep var basert på
at en trinnvis innføring og kompetansebygging. En annen forutsetning var en
fortløpende registrering av både åpne og
laparoskopiske operasjoner med hensyn
til korttids resultater og kvalitet av de
fjernede preparatene.
En operatør opparbeidet kompetanse
ved å operere benigne tilstander som divertikkelsykdom, benigne kolontumores
eller rectumprolaps, før teknikken skulle
anvendes for maligne tilstander. Frem
til høsten 2005 ble mer en 30 inngrep
utført. Samtidig startet to andre operatører med opplæringen. Under denne
tiden utførte vi de første laparoskopiske
kolonreseksjoner for maligne tilstander
under veiledning av både norske og utenlandske kirurger med bred erfaring innen
laparoskopisk kolonkirurgi. Gjennomføring av laparoskopiske koloninngrep
skjedde på en måte at resultatene var

godt sammenlignbare med åpen kirurgi
med hensyn til bl.a. komplikasjoner. På
denne måten ble det systematisk bygget
opp kompetanse for laparoskopisk
kirurgi.

forhandlinger, Norsk kirurgisk høstmøte
2006). Fra januar 2006 til mai 2007 har
vi gjennomførte ca. 110 laparoskopiske
kolonreseksjoner, hvorav 63 for maligne
og 47 for benigne diagnoser.

Praktisk gjennomføring
Høsten 2005 valgte vi å starte opp med
laparoskopi for kolonkanser i høyre
fleksur og i colon sigmoideum, da det
kommer her godt standardiserte operasjoner til anvendelse. Alle pasienter
gjennomgikk preoperativ utredning
med koloskopi, CT abdomen (tumorstaging og lokalisasjon) og CT toraks, evt.
røntgen toraks. Pasienter med tegn til T4
svulster preoperativt eller andre tegn til
avansert sykdom ble operert med åpen
teknikk. Målet var å operere ca. 50 % av
alle kolonreseksjoner i løpet av 2006
laparoskopisk. Under prosedyrene var
man liberal til å konvertere tidlig til åpen
teknikk, så snart man sa at det forelå mer
avansert sykdom, uttalte adheranser eller
vanskelige teknisk-anatomiske forhold.
Samtidig ble registreringen av inngrep
gjennomført. De første resultatene viste
at kvaliteten av resektatene var like gode
som ved åpne inngrep (Vitenskapelige

Operasjonsteknikk:
”How we do it.”
Laparoskopiske høyresidig hemicolectomi:

Portplassering ved høyresidig hemicolectomi:
sett nedenfra
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Ekstaksjon av tarmpreparet ved høyresidig
hemicolectomi

Ved høyresidige hemicolektomier lager vi
en kort laparotomi på ca. 5 cm i forlengelse av incisjonen i umbilicus. Det settes
inn en plastport og preparatet trekkes ut.
Kolon settes av. Anastomosen lages med
maskin eller håndsydd. Tarmen reponeres, fascien og huden lukkes.

å sy anastomosen med sirkulær stapler
fra rektum.

Portplassering ved sigmoideumreseksjon sett
nedenfra

Tarmekstraksjon ved sigmoideumreseksjon

Laparoskopisk sigmoidreseksjon
Operatør og assistent står på pasientens
høyre side. Kameraport i umbilicus, to
12mm trokarer i hø fossa og i niveau med
umbilicus, en 5mm trokar i venstre hypochondrium. Trendelenburg-posisjon og
leiring av pasienten med venstre skulder
opp for at tarmene glir fra disseksjonsområde. Sigmoid løftes opp og karene
eksponeres. Peritoneum medialt for a.
rectalis superior åpnes, etter tilgang til
det avaskulære plan foran Told`s fascie
lages en tunnel mot lateralt. A. rectalis
superior isoleres inntil a. mesenterica
inferior og deles før man fortsetter med
deling av mesocolon inntil a. colica sinistra. Deretter disseksjon av mesocolon
inntil reseksjonsniveau under deling av
vena mesenterica inferior.
Lateral mobilisering til venstre fleksur,
evt. utover det for å oppnå tilstrekkelig
lengde til anastomosestedet. Til slutt
deles mesocolon inntil reseksjonsniveau
ved øvre rektum, og tarmen settes av
med endostapler.
Fjernelse av preparatet skjer ved hjelp
av en 5cm lang Pfannenstiel insisjon
med beskyttelsesport. Tarmen deles
proksimalt, og laparotomien lukkes etter
plassering av hodet til sirkulær stapler.
Pneumoperitoneum etableres på nytt til

Postoperativt behandles pasientene etter
samme prinsipp som ved åpen kirurgi
med raskest mulig mobilisering og oppstart av føde per os. Smertebehandling
baseres seg på Paracetamol per os, samt
OxyNorm iv og per os. EDA brukes ikke
rutinemessig.
Framtiden
Vi har nå startet utdannelse av B-gren
kandidater i laparoskopisk kolonkirurgi.
Alle B-gren kandidater har god erfaring i
åpen kirurgi som utgangspunkt, og skal
fra begynnelsen operere pasienter med
både maligne og benigne diagnoser.
I begynnelsen skal kandidatene bare
gjennomføre deler av operasjonen hos
pasienter som er teknisk lett å operere.
Med økende erfaring skal de etter hvert
gjennomføre hele inngrepet.
Vi har så langt ikke startet laparoskopisk
kirurgi for rektumkanser, men vurderer
evt. å delta i COLOR II studien. Videre
fokuserer vi på laparoskopisk teknikk ved
total kolektomi og ileo-anale pouch–
anastomoser. g
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I begynnelsen sto operatør og assistent
på venstre side av pasienten. Senere
gikk vi over til at operatøren står mellom
pasientens ben. Kameraport settes i umbilicus (åpen tilgang), og med to 12mm
trokarer i høyre og venstre fossa iliaca.
Pneumoperitoneum mellom 10-12mm
Hg, bordet vippes til venstre og i antiTrendlenburg-posisjon slik at venstre
kolon og tynntarm glir til venstre nedre
del av abdomen.
Abdomen inspiseres, og ved usikre
forandringer i leveren eller ved vanskelig
tumorlokalisasjon bruker vi laparoskopisk
intra-operativ ultralyd. Funn av forandringer som ikke lar seg beherske sikkert
laparoskopisk gjør at det konverteres.
Vi bruker alltid medial til lateral disseksjon og ”No touch” prinsipp. Peritoneum
caudalt for a. ileocolica insideres og man
søker det avaskulære planet foran Told`s
fascie. Herfra mobiliseres mesocolon
langs duodenum og foran pancreas opp
til høyre flexur. A. ileocolica settes av
sentralt ved avgang fra a. mesenterica
superior. Herfra deles mesocolon langs
a. mesenterica superior inntil avgang av
høyre forgrening av a. colica media. Nå
fortsettes disseksjonen langs colon transversum fra medialt til lateral mot hø.
flexur. Så følger mobilisering av cøkum
langs Told`s linje til hø. flexur. Hele høyre
colon er nå mobil og det står bare igjen
å dele mesocolon transversum inntil a.
colica media.
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Norsk Thoraco-Laparoskopi- Forum (NTLF) arrangerte primo mars 2007 sitt årlige Vintermøte hvor tema i år var ”Mini-invasiv og endoskopisk behandling av ano-rektale sykdommer”.
Programmet var delt opp i to sesjoner, hvorav første sesjon omtalte to lidelser i rektum;
prolaps og tumores. En rekke norske og internasjonale foredragsholdere var invitert.
Steinar Aasen fra radiologisk seksjon på Rikshospitalet ga tilhørerne en grundig beskrivelse
av radiologisk utredning av bekkenbunnspatologi. Vi har vært så heldige å få Aasen til å
presentere et resymé av foredraget sitt til dette nummer av NTLF-nytt/Kirurgen.
Olaug Villanger

Radiologi av bekkenbunnen
Funksjonelle undersøkelser av bekkenbunnen kan utføres både med MR og konvensjonell røntgen.
Hittil har bare et begrenset antall sentra kunnet gjøre MR på sittende pasient i åpenkonfigurert
maskin. Det er i midlertid etablert teknikker for å kartlegge descens i konvensjonelle MR tunnelmaskiner for liggende undersøkelser.
Tekst: Steinar Aasen, radiologisk avdeling Rikshospitalet - Radiumshospitalet HF
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Med sagittale HASTE sekvenser kan man
vise cystocele og genitaldescens ved å
kjøre serie uten og med press. Blæren
visualiseres direkte med sitt urininnhold uten behov for kateterisering.
Dersom blærebunnen eller portio under
nedtrykk kommer mer enn 1 cm under
pubococcygeallinjen foreligger descens.
Både cystocele og genitaldescens samt
rectocele kan demonstreres noninvasivt
og uten anvendelse av ioniserende stråler
mot genitalia interna. Anatomi kan
kartlegges i samme setting med anvendelse av f.eks axiale og coronale T2 TSE
sekvenser.
Kostnadseffektivt
Mens man venter på at industrien kan
tilby maskiner og dedisert software for
sittende MR defekografi (til rimelig pris
og rask tidsoppløsning) er konvensjonell
defekografi i moderne gjennomlysningsmaskiner en kostnadseffektiv løsning,
og det er bare radiologens eventuelle
ignoranse som begrenser muligheten for
å utføre undersøkelsen med lav og lite
farlig dose. Tidsoppløsningen behøver
ikke være raskere enn 1,5-2 bilder pr

sekund. Gjennomlysningssekvenser
lagres digitalt i PACS og kan eksporteres
til rekvirent teleradiologisk eller på CD.
Egen prosedyre
Hovedfunnet ved defekografi er påvisning av interne fullveggprolaps og
vurdering av deres vandringslengde.
Spørsmålet mange proktologer vil ha
avklart er om prolapset stopper ovenfor
anorektalovergangen eller om man kan
påvise førende tupp som glir ned i analkanalen slik at man får en antatt obstruksjon av tømningen. Ved Rikshospitalet
anvendes en egenutviklet prosedyre der
Laxabontømt rektum/colon (2 liter) gis
mucosa coating med barium og deretter
fylles med pastøs methylcellulose som
tømningsagens. Linea dentata visualiseres i det transparente bildet, og man
kan nøyaktig beskrive hvor mye analkanalen blokkes opp av prolapset, samt
hvor dypt ned i kanalen den førende tuppen beveger seg under trykkearbeidet.
Defekografi
Noen finner kun indikasjon for å operere
manifeste rektumprolaps som kommer ut

i ekstern posisjon. Med en viss rett kan
de hevde at man ikke trenger defekografi
og kan klare seg med dostol og speil.
Defekografi tilbyr imidlertid mye annen
informasjon: Påvisning av spastisk puborektalis med paradoksal kontraksjon og
vurdering av mangelfull sphincteråpning
ved spastisk perineumsyndrom. Noen
ganger kan det ved klinisk inspeksjon
være svært vanskelig å se forskjell på
analslimhinneprolaps og fullveggprolaps som beveger seg kun et lite stykke
ut gjennom anus. Vanskelighetene
forsterkes ved at nevnte tilstander kan
forekomme simultant. I slike tilfelle gir
defekografien nokså entydige svar. Klinisk
undersøkelse av rektoceleforekomst og
rektocelestørrelse er også belemret med
betydelige feilkilder. Defekografi viser
rectocelet objektivt. Størrelsen kan måles
presist og ikke minst kan betydningen
av rectocelet belyses ved å beskrive grad
av kontrastretensjon etter gjennomført
tømning. Dessuten viser defekografi et
annet viktig forhold: Rektoceler er svært
ofte ledsaget av simultane fullveggprolaps som enten kan stoppe over linea
dentata eller faktisk gli med førende
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tupp bak rektocelet og gjennom hele
analkanalen. Rikshospitalets materiale
er ikke gjort opp, men grovopptelling
av protokollnoterte funn indikerer at
frekvensen av simultant rectocele og
internprolaps kan være så høy som i
40-50 % av alle påviste rectoceler.

Figur 1: Internprolaps med førende tupp ned i analkanal. Høyre pil peker
på linea dentata venstre pil viser prolapstupp
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Påvisning av internprolaps som blokker
opp analkanalen ved inkontinens kan
være avgjørende for valg av terapi. Før
anvendelse av STARR teknikken er defekografi uunværlig fordi det er nødvendig
å ekskludere pasienter med enteroceler
som ikke reponeres spontant etter avsluttet trykking. Dessuten frarådes STARR
på pasienter med descendert perineum
(Longo skiller mellom perineum som kun
descenderer under trykking og perineum
som henger nede i descendert posisjon,
i slike tilfelle anbefales korreksjon av
descens før STARR vurderes).
Defekografi er en kostnadseffektiv prosedyre som kan utøves med lav doseprofil
på moderne gjennomlysningsutstyr.
En klar begrensning er imidlertid at
metoden ikke gir direkte fremstilling av
bekkenbunnens anatomi. Det må være
lov å håpe at industrien kan tilby rimelige
maskiner for MR defekografi av sittende
pasienter, og at helsepolitikere er villige
til å bevilge ressurser til bedret kartlegging av patofysiologiske mekanismer hos
en lavprioritert pasientgruppe. g

Figur 2: Svart pil peker po kontrastretinerende proctocele som dytter mot kontrastfuktet tampong i vagina. Den hvite pilen viser tuppen av fullveggprolaps som har
glidd ned bak proktocelet og står 2 cm forbi ytre analåpning.
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Laparoskopisk
ventralhernie kirurgi

I Norge har inntil nå 3 sykehus fremlagt sine resultater med
laparoskopisk ventralhernie kirurgi på NKF’s høstmøter.
Resultatene er ikke avvikende fra internasjonale rapporter.
Metoden brukes på mange norske sykehus med laparoskopisk
kompetanse. En norsk prospektiv multisenterstudie har begynt
rekruttering av pasienter for å undersøke fiksasjonsmetoder og
raphi ved laparoskopisk operasjon for ventralhernie og er interessert i samarbeid med flere sentre.
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Å operere intraperitonealt med
laparoskopisk ventralhernie reparasjon
(LVHR) medfører risiko for organskader
som perforasjoner, fisteldannelse og
adheranser som kan unngås ved åpen
kirurgi med on-lay eller sub-lay nett. Det
stilles også større krav til implantert nett
ved intraperitoneal plassering. Nettet må
ha kvaliteter som forhindrer adheransedannelse men samtidig gi god innvekst
i bukveggen. Slike nett er mer kostbare
enn vanlige polypropylene- eller polyesterbaserte nett som oftest anvendes ved
åpen kirurgi der man oppnår bløtvevsdekke under implantatet. I tillegg er
utstyr og materialer ved laparoskopisk
kirurgi mer kostbare.
Mange fordeler
Laparoskopiske metoder øker likevel i
popularitet blant pasienter og kirurger. Publikasjoner angir samme operasjonstid,
mindre smerte, kortere liggetid, færre
infeksjoner samt kortere sykefravær
[1-6] og medfører at den laparoskopiske
prosedyre er billigere eller på samme
kostnadsnivå [3-4, 7]. Økonomiske
analyser er ikke gjennomført i Norge. En
metaanalyse av alle serier > 100 pasienter
[1] viser residivrate på 4-5 % som er på
linje eller bedre end de åpne ”gullstandarder” Stoppa-Rives’ eller on-lay metoder.
Ved primære hernier er metoden estetisk
overlegen. Metoden er velegnet til
operasjon av ventralhernier og incisjonelle hernier på også eldre pasienter [8]
uansett plassering [9] og nesten uansett
størrelse [10-13]. Relative kontraindikasjoner mot metodikken er brokk med

samtidig behov for bukveggsplastikk,
samt total adherent abdomen og ”loss of
domain”. Metoden er i likhet med øvrige
laparoskopiske inngrep fordelaktig ved
adipositas [10, 14-16].
Flere utfordringer
Det vanskeligste element ved laparoskopisk operasjon er disseksjon av adheranser. Med god laparoskopisk trening er
risiko for tarmskade og konverteringsrate
meget lav – også i serier der det kun
inngår arrbrokk. Selv om tarmskade
oppstår under disseksjon er det trygt å
reparere skaden med laparoskopisk raphi
og fortsette det planlagte inngrepet.
Det viktigste er at eventuelle skader
oppdages peroperativt. Frekvensen av
tarmskader er ca. 2% [1]. Den meget lave
rapporterte mortalitet har vært forårsaket av oversette tarmskader [17].
Viktige parametere for residivprofylakse
er god kontakt mellom bukvegg og
implantat, dvs. med tilstrekkelig overlapping på ”frisk” bukvegg samt fravær av
interponert fettvev. Fem cm overlegg fra
alle brokkanter/svakheter tilrådes i litteraturen, men større brokk krever større
overlapping som følge av skrumpning av protese/proteseindusert arrvev.
Fiksasjonsmetoder i bruk er transfasciell
suturfiksasjon, kombinert sutur og stifting eller kun stifting av nett. Fiksasjonsmaterialer i bruk er både absorberbare
og blivende suturer eller stifter. Velger
man et nett med gode egenskaper for
innvekst synes det kun nødvendig med
midlertidig fiksasjon, men det finnes ikke

Tekst: Jan Lambrecht, Kirurgisk klinikk, Montebello
Rikshospitalet, Radiumshospitalet

klinisk dokumentasjon på resorberbar
fiksasjon.
Seromdannelse er ofte omtalt som en
komplikasjon ved ventralhernie kirurgi med frekvens på ca. 7%. Seromer
oppstått etter laparoskopisk kirurgi er
nesten alltid selvbegrensende og utgjør
kun et lite klinisk problem, selv om man
ved teknikken normalt ikke resekterer
brokksekken. Seromer bør ikke punkteres
de første 3 måneder, med mindre huden
over er truet. Punksjon medfører risiko
for infeksjon og kun meget få seromer
resorberes ikke spontant. Noen bruker
raphi av defekten samt innsnøring av
brokksekken og det rapporteres om
mindre seromdannelse ved anvendelse
av denne teknikk ved laparoskopisk operasjon [18] samtidig med bedre kosmese
og abdominal muskelfunksjon [18, 19].
Lite infeksjoner
Rapportering av infeksjon ved laparoskopisk kirurgi begrenser seg nesten kun
til sporadiske cellulitter rundt trocarincisjoner og rapportert frekvens av
nettinfeksjon er <1%. Når nettinfeksjon
oppstår er det som regel mulig å behandle konservativt med antibiotika. ePTFE
holdige nett, som er hydrofobe og ikke
tillater innleiring av bindevev i samme
grad som polypropylene- eller polyesternett, kan være vanskeligere å behandle
konservativt ved infeksjonstilstand. Disse
nettyper minsker effektivt adheranser,
men rene ePTFE nett innkapsles i stedet
for innleires i bukveggen og kan være
avhengig av varig fiksasjon. Polypropylene nett er monofile nett som teoretisk
skulle ha best overlevelsessjanse ved
infeksjon, men multifiber nett av polyester, som gir best innvekst, har ikke vist
seg vanskeligere å behandle konservativt
eller mer utsatt for infeksjon. Kombinerte
nett med resorberbar material, spesielt
kollagen- eller hyaluronat-holdige, mot
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tarm og polyester eller polypropylene
mot bukvegg har vist meget gode antiadheranse egenskaper [20, 21] med bedre
innvekst i bukveggen og større elastisitet,
som synes å være en parameter av betydning for residiv og bukveggsfunksjon
[22]. Det utvikles også nye antiadheranse
materialer, herunder silikonliknende som
i eksperimentelle studier ikke har vist
tilstrekkelige anti-adheranse egenskaper.
Biologiske nett har de beste anti-adheranse egenskaper, men dårligst innvekst.
ePTFE og biologiske nett skrumper mest
[23]. Komposittnett med ePTFE skrumper
ujevnt, men denne nettype synes sammen med rene ePTFE nett aktuelt å være
best egnet ved intraperitoneal reparasjon
av parastomale hernier. Håndterbarhet
av nett ved operasjon er også av betydning for kirurgens preferanse. Det perfekte
nett er ennå ikke fremstilt.

Det gis staphylokokkprofylakse med 1.
generasjons cephalosporin. Ved eventuell
fullveggsskade av tarm gis behandling
med evt. metronidazol og 2. generasjons
cephalosporin, alternativt ampicillin.
Ved colotomi må det anbefales ikke å
anlegge protese. Eventuelt kan anvendes
biologiske nett, men dette bør reserveres
til særlige tilfeller med infiserte brokk. En
bedre strategi er å gjøre colorafi åpent
eller laparoskopisk samt planlegge ny
seanse med innlegging av protese noen
måneder senere. Ved tynntarmsskade
eller ventrikkelskade kan disse repareres
laparoskopisk og prosedyren kan gjennomføres med plassering av intraperitoneal protese. Risiko for hulorgan skade
ved disseksjon kan minskes ved nontermisk disseksjon med saks i nærheten
av disse organer. Eventuelle blødninger
etter skarp disseksjon kan diatermikoaguleres kontrollert etter hvert som de
oppstår. Nedhenting av ligg. falciforme,
umbilicale samt intra- og preperitonealt
fett gjøres best med diatermisaks etter
adheranseløsning.
Konverteringsraten er <2% og skyldes oftest vanskelig disseksjon ved irreponibelt
brokk eller total adherent abdomen. Det
er beskrevet midlertidig konvertering
med fridisseksjon og reposisjon av brokkinnholdet og fullføring av inngrepet
laparoskopisk - og midlertidig 4
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Bilde 1: Hernie i gammelt stomitomt

Operasjonsteknikker
Åpen tilgang i flanken eller etablering av
pneumoperitoneum til 10mm Hg blindt
med nål under venstre costalbue kan
anvendes etter kirurgens preferanse.
Sistnevnte tilgang er sikker og rask og
penetrasjon av peritoneum føles lett.
Små hernier kan opereres fra en side
gjennom en 10mm og to 5mm trocarer,
men det kreves ofte tilgang fra motsatte
side ved store hernier, slik at en trocar for
optikk og en for tackerinstrument flyttes
kontralateralt under fiksasjonsprosessen. Adheranseløsning kan også være
nødvendig fra kontralateral side. Ved kun
suturfiksasjon er det mulig med kun ipsilaterale trocarer også ved store hernier.
Alt for lateral plassering av trocars gjør
imidlertid manøvrering vanskelig og også

av den grunn kan det være fordelaktig
med bilateral tilgang slik at de primære
trocarinnstikk dekkes av protese ved
kontralateral fiksasjon.

mini-invasiv kirurgi

Særlig fordelaktig
Den laparoskopiske metode er spesielt
fordelaktig i de ekstreme posisjoner mot
xiphoid, costae og symfyse, der disseksjon og fiksasjon av nett med tilstrekkelig
overlapping er lettere å utføre enn ved
åpen tilgang. I proksimale posisjoner
kan nett fikseres mot diaphragma med
vanlige laparoskopiske suturer eller
intercostale transfascielle suturer. Ved
symfysenære brokk anbefales preperitoneal disseksjon og tackfiksasjon mot
Coopers ligamenter. Arrbrokk består ofte
av multiple defekter og svakheter og det
må overveies å dekke hele cikatrisen – og
ikke kun defekten(e) - med protese ved
operasjon for incisjonelt hernie (bilde 1).

LVHR er ikke egnet til dagkirurgi. Fiksasjon og inflammasjon medfører en
anselig peritoneal reaksjon og pasienter
har generelt høyt smertenivå rett etter
operasjon. Gjennomsnittlig postoperativ
liggetid er imidlertid kun 2-3 dager. Det
er normalt å kjenne noe smerte inn i
mellom i en måneds tid og vedvarende
smerte rapporteres med samme eller
lavere frekvens som ved åpen nettplastikk, hos 1-5% av pasientene. Transfascielle suturer er rapportert som årsak
til smerter og fjerning av disse suturer
har gitt smertelindring. Approksimasjon
av brokkantene er rapportert å minske
postoperativ smerte, seromdannelse og
protrusjon av nettet i brokksekken samt
gi bedre funksjonalitet av bukveggen og
kosmetisk resultat [18, 23].

Bilde 2: Laparaskopisk for hernie i arr etter leverreseksjon

mini-invasiv kirurgi

4 konvertering kan anvendes hvis ikke
oversikt eller ferdigheter tillater intracorporal sutur av skadet tarm (bilde 2).
Fremre bukvegg skal fridissekeres,
brokket reponeres og fett under aponeurosen – også preperitonealt fett og
ligamentum falciforme – skal fjernes i
området for nettplassering. Nettstørrelse bestemmes etter disseksjon når
det er fullt overblikk over defekten(e)
og det velges et nett som overlapper
defekten(e) med 5 cm i alle retninger.
Man kan velge å approksimere brokkantene og brokksekken kan tas med i disse
suturer og på denne måte reduseres. Nettet introduseres sammenrullet gjennom
trocar – eller hvis man anvender tykke
nett - gjennom dilatert trocarincisjon beskyttet av steril plastpose. Nettet styres
best via påmonterte styresuturer ca. 3 cm
fra kanten i nord og sør – ved store nett
(20x30cm og over) er det fordelaktig med
styresuturer i alle verdenshjørner. Nettet
kan således enkelt plasseres nøyaktig
etter uthenting av styresuturer med suturpasser og fikseres med tacker med avstand ca. 1,5 cm i to rader (Double Crown).
Ved suturfiksasjon påmonteres suturene
før introduksjon av nett med 4cm mellomrom og hentes ut på oppmerkede
plasser med suturpasser og knytes løst
mot eksternusfascien. En kombinasjon

med hjørnesuturer og tackers kan også
anvendes. Ved hernier mot symfysen
insideres peritoneum og disseksjon bak
os pubis til ligamenti Cooperi utføres for
tack-fiksasjon mot disse. Ved hernier mot
brystbenet eller costalbuen fikseres nettet mot diaphragma med intra-corporale
eller inter-costale suturer. Kompressjon
kan legges over operasjonsområdet for å
hindre seromdannelse.
Trening må til
Innlæringskurven for laparoskopisk
ventralhernie beskrives ofte som steil.
I oppstarten anbefales mengdetrening
på pasienter med primære umbilicale
hernier, hvor man unngår disseksjon og
innlærer teknikker med håndtering og
fiksasjon av mindre nett. Man kan så
gradvis gå over til større hernier, incisionelle herneier og hernier i ekstreme
posisjoner. Erfaringsmessig er metoden
lettlært hvis man allerede har god
laparoskopisk trening - og foretrekkes av
mange kirurger med avansert laparoskopisk kompetanse. g

Referencer:
1. L R Rudmik, C Schieman, E Dixon et al, Laparoscopic incisional
hernia repair: a review of the literature, Hernia (2006) 10: 110–119
2. D Lomanto, S G Iyer, A Shabbir et al, Laparoscopic versus open
ventral hernia mesh repair: a prospective study, Surg Endosc
(2006) 20: 1030–1035
3. D Earle, N Seymour, E Fellinger et al, Laparoscopic versus open
incisional hernia repair, A single-institution analysis of hospital
resource utilization for 884 consecutive cases, Surg Endosc (2006)
20: 71–75
4. G Beldi, R Ipaktchi, M Wagner, Laparoscopic ventral hernia repair
is safe and cost effective, Surgical Endoscopy Published online: 7
December 2005
5. P Topart, L Ferrand, F Vandenbroucke et al, Laparoscopic ventral
hernia repair with the Goretex Dualmesh: long-term results and
review of the literature, Hernia (2005) 9: 348–352
6. P P Goodney, C M Birkmeyer, J D Birkmeyer, Short-term Outcomes of Laparoscopic and Open Ventral Hernia Repair, Arch Surg
(2002) 137: 1161-1165
7. M D Holzman, C M Purut, K Reintgenet al, Laparoscopic ventral
and incisional hernioplasty, Surg Endosc (1997) 11: 32–35
8. D J Tessier, J M Swain, K L Harold, Safety of laparoscopic ventral
hernia repair in older adults, Hernia (2006) 10: 53–57
9. R McKay, D Haupt, Laparoscopic Repair of Low Abdominal Wall
Hernias by
Tack Fixation to the Cooper Ligament, Surg Laparosc Endosc
Percutan Tech (2006), 16:86-90
10. B Kirshtein, L Lantsberg, E Avinoach et al, Laparoscopic repair of
large incisional hernias, Surg Endosc (2002) 16: 1717–1719
11. S Olmi, A Scaini, G C Cesana et al, Laparoscopic versus open
incisional hernia repair An open randomized controlled study, Surg Endosc (2007) 21: 555–559
12. R Gonzalez., R D Rehnke, A Ramaswamy et al, Components Separation Technique and Laparoscopic Approach: A Review of Two
Evolving Strategies for Ventral Hernia Repair, Am Surg July 2005
13. S Olmi,L. Erba, S Magnone et al, Prospective clinical study of
laparoscopic treatment of incisional and ventral hernia using a
composite mesh: indications, complications and results, Hernia
(2006) 10: 243–247
14. W S Cobb, K W Kercher B D Matthews et al, Laparoscopic
ventral hernia repair: a single center experience, Hernia (2006)
10: 236–242
15. Y W Novitsky, W S Cobb, K W Kercher et al, Laparoscopic Ventral
Hernia Repair in Obese Patients: A New Standard of Care, Arch
Surg. 2006;141:57-61
16. G Birgisson, A E Park, M J Mastrangelo et al, Obesity and
laparoscopic repair of ventral hernias, Surg Endosc (2001) 15:
1419–1422
17. J M Perrone, N J Soper, J C Eagon et al, Perioperative outcomes
and complications of laparoscopic ventral hernia repair, Surgery
(2005) 138: 708-16
18. E Chelala, M Thoma, B Tatete et al, The suturing concept for
laparoscopic mesh fixation in ventral and incisional hernia repair:
Mid-term analysis of 400 cases, Surg Endosc (2006) Epub ahead of print
19. C Palanivelu, K V Jani, P Senthilnathan et al, Laparoscopic
sutured closure with mesh reinforcement
of incisional hernias, Hernis Accepted: 15 January 2007 Published
online: 13 February 2007
20. J W A Burger, J A Halm, A R Wijsmuller et al, Evaluation of new
prosthetic meshes for ventral hernia repair, Surg Endosc (2006)
20: 1320–1325
21. B P Jacob, N J Hogle, E Durak et al, Tissue ingrowth and bowel
adhesion formation in an animal
comparative study: polypropylene versus Proceed versus Parietex
Composite, Surg Endosc (2007) 21: 629–633
22. D A DuBay, X Wang, B Adamson et al, Mesh incisional herniorrhaphy increases abdominal wall elastic properties: A mechanism
for decreased hernia recurrences in comparison with suture repair,
Surgery (2006) 140: 14-24
23. A G Harrell, Y W Novitsky, R D Peindl et al, Prospective Evaluation of Adhesion Formation and Shrinkage of Intra-Abdominal
Prosthetics in a Rabbit Model, Am Surg (2006) 72:808-814

50

Your patients can

RECOVER FASTER

Complete disposable system designed to slowly
with aLESS
PAINdirectly to the surgical
infuse
local anesthetic
site over multiple days.

AFTER SURGERY

-Preset ﬂow rate
-Disposable and Non-electronic system
-Soaker Catheter™ with wider infusion area versus 3-hole catheter.
-Hundreds of Catheter Placements guidelines.

SUPERIORITY OVER NARCOTICS PROVEN IN
GROUNDBREAKING STUDY!
This meta-analysis is the ﬁrst large scale, independent study that
demonstrates the superiority of the pain relief therapy provided by
ON-Q® as compared to narcotics (the current standard of care). Published in the highly-regarded and peer-reviewed Journal of American
College of Surgeons (JACS), this review cites 44 studies and includes
2,141 patients across multiple surgical specialties. Only randomized
controlled clinical trials (RCT) were included.

SIGNIFICANC
Validation
This study conﬁrms the
superiority of ON-Q therapy over
narcotics for post-op pain relief.
Large “N”
It`s the largest study of its kind
encompassing over 2000 patients
across multiple surgical specialties.
Objectivity
Conducted by an independent
third-party and published in a
peer-reviewed prestigious journal.

RESULTS
• Signiﬁcantly less narcotic use!
• Reduction in length of stay!
• Signiﬁcantly less pain!
• Higher patient satifaction levels!
• Less PONV!
• Lower infection rates than the
control group!
• No reported toxicity issues!

CONCLUSION
“BOTH THE EFFICACY AND TECHNICAL
SIMPLICITY OF THIS TECHNIQUE ENCOURAGE
ITS WIDESPREAD CLINICAL USE.”

CHARACTERISTICS

The HI-TEX® ENDO IP prosthesis is a composite structure 0.5 mm thick,
characterised by its combination with a non-woven textile structure
obtained from multi-ﬁlaments of polyester (polyethylene terephthalate)
PET, and coated on one side with a thin membrane of polyurethane,
poly(ether urethane) PEU.The HI-TEX® ENDO IP prosthesis is pre-cut
and macro-perforated over its entire surface.

PROPERTIES

The HI-TEX® ENDO IP prosthesis consists of two sides,
each with a separate function :
• A permeable side favouring very good establishment
and rapid tissue ﬁxation,
• A smooth, non adherent bluish side to enable ﬂuid transfer.
The HI-TEX® ENDO IP prosthesis has excellent multidirectional
mechanical properties and exceptional resistance to tearing.
The HI-TEX® ENDO IP prosthesis is totally inert and apyrogenic.

APPLICATIONS

The HI-TEX® ENDO IP prosthesis is designed for implantation in
contact with the viscera in an intraperitoneal situation.

ADVANTAGES

• Available in three different thicknesses 0,5mm, 1mm and 1,5mm
• Available in different sizes
• Possible to cut into preferred shape
• Centre markings
• Different colour on each side
• Preﬁxed sutures
• Shape memory
PRODUCTS ARE DISTRIBUTED BY: WWW.BENOR-MEDICAL.NO
MEDICAL@BENOR-MEDICAL.NO

NOTES
For knapt to år siden var det å perforere et hulorgan regnet som
en relativt alvorlig komplikasjon til endoskopisk virksomhet.
Dette er ikke nødvendigvis lengre riktig.

Tekst: Bård Røsok, Rikshospitalet

mini-invasiv kirurgi

Begrepet NOTES er akronymet for
”Natural Orifice Transluminal Endoscopic
Surgey” og beskriver kirurgi utført via
naturlige kroppsåpninger. Selv om Gauderer beskrev gastrostomi uten laparotomi
så tidlig som i 1980 (1) ble NOTES begrepet
først beskrevet av Kalloo (2) gjennom en
transgastrisk peritoneoskopi med leverbiopsi. Formålet med den nye teknikken er
å bringe den minimalt invasive kirurgien
enda et steg videre. I tillegg til de rent kosmetiske argumenter hvor målet naturlig
nok er å utføre kirurgiske inngrep fullstendig uten å etterlate arr, er hypotesen
at de nye teknikker skal gi mindre
postoperativt ubehag, færre adheranser,
redusere risiko for brokkdannelse så vel
som å forhindre sårkomplikasjoner. Alle
disse påstander er foreløpig kun hypoteser som gjenstår å bli understøttet med
klinisk evidens.
Emnet fikk mye oppmerksomhet under
Digestive Disease Week i Washington i
slutten av mai hvor man presenterte en
rekke nye teknikker i en rekke separate
NOTES sesjoner.

Utvikling av prototyper
I løpet av de siste to år har en mange
separate grupper jobbet med utstyr for å
skaffe tilgang til bukhulen via naturlige
kroppsåpninger og med utvikling av
instrumenter egnet for å gjennomføre
prosedyrer gjennom disse. Det jobbes
med utvikling av flere prototyper og
så lang har man kommet frem til flere
konsepter, der noen er basert på etablert fleksibel endoskopi mens andre er
nyutviklede innretninger med varierende
utforming.
I 2005 ble en komité kalt ”the Natural
Orifice Surgery Consortium for Assessment and Research” (NOSCAR) nedsatt
av de amerikanske foreningene for
endoskopi (ASGE) og laparoskopi (SAGES)
for å danne en systematisk tilnærming
til emnet. Gruppa har i denne forbindelse
etablert en egen hjemmeside på (3) og
vil nok få stor innflytelse på den videre
utviklingen.
Transluminal tilgang
Utgangspunktet for alle teknikkene er

at instrumentene føres gjennom dertil
egnede kroppsåpninger og deretter
perforerer hulorganet for å skaffe seg
tilgang til målorganet. En hovedutfordring er naturlig nok å skaffe seg en
trygg og komplikasjonsfri tilgang til
bukhulen. Skepsisen mot å perforere
den bakteriefylte colon for å komme til
den sterile bukhulen har gjort at man
så langt har utført de fleste prosedyrer
enten transgastrisk (hos begge kjønn)
eller transvaginalt (hos kvinner). Motforestillingen til colon som inngangsport
er nevnt men det er heller ikke problemfritt å gå gjennom vagina da man ved en
slik tilgang kan påføre kvinner alvorlige
plager i form av infertilitet, bekkeninfeksjoner og postoperativ dyspareuni.
I dyremodeller har man dokumentert
at de fleste organer er tilgjengelige
via transluminal tilgang. I ”feasability”
studier har man vist at det er mulig å
gjennomføre cholecystectomier, uterusreseksjoner (for så vidt av liten klinisk
relevans), distale pancreasreseksjoner,
nyrereseksjoner og brokkplastikker. Man
har også vist at det er mulig å gjøre
høyresidig hemicolectomi (på kadavermodell) med kombinert transgastrisk,
transcolisk teknikk og transabdominell
visuell støtte.
Første transvaginale
cholecystectomi
På mennesker er omfanget enda på
utprøvningsstadiet. Både i Europa og
i USA har man gjennomført de første
transvaginale cholecystectomier. Marc
Bessler ved Colombia Presbyterian
Medical Center i New York utførte det
første humane inngrepet 21. mars (4) mens
det ikke uventet var Strasbourg-gruppen
ledet av Jaques Marescaeu som den 2.
april var først ute i vår egen verdensdel (5).
Begge brukte en kombinert transabdominell/ transvaginal teknikk.
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Besslers utførte inngrepet ved å etablere
pneumoperitoneum via en subcostal
Verres-nål, Deretter ble etableringen av
den transvaginale tilgangen overvåket
laparoskopisk via et 5 mm skop i flanken.
Et kateter ble så ført gjennom bakre
vaginalrecess før kateter-kanalen ble ballongdilatert for å kunne romme en “minimal access-port” med to arbeidskanaler.
Inngrepet ble så utført via disse med
konvensjonelt endoskopiutstyr. Galleblæren ble dissekert ut med biopsitang som grasper-instrument og med
diatermiprobe for deling av vev. Arteria
cystica og ductus cysticus ble ligert med
endoloops satt via laparoskopiporten,
da man enda ikke har endoskopiske clips
egnet til dette formål. Galleblæren ble til
slutt fjernet via vaginotomiåpningen.

”Hybridteknikker”
Alle disse motforestillinger betyr absolutt
ikke at man skal avskrive metodikken.
Om ikke NOTES totalt vil dominere
fremtidens intraabdominelle kirurgi,
åpner det for mange spennende aspekter
og vi vil ganske sikkert finne prosedyrer
hvor NOTES-teknikkene vil inngå som
naturlige elementer.
De rene endoluminale inngrep som mukosa-reseksjoner og diagnostiske biopsier
av mindre lesjoner i distale øsofagus, ventrikkel og enkelte tarmavsnitt er allerede
godt innarbeidet. Enkelte delveggs- og
fullveggs tarmreseksjoner slik man for så
vidt i dag utfører ved TEM-teknikk er også
av stor interesse.
Av større kirurgi var det først og fremst
muligheten til å kunne benytte NOTESteknikker som supplement til laparoskopi
i form av ”hybrid-inngrep” som virket tiltalende. Her kunne man bruke
kombinasjonen av transabdominal og
transluminal tilgang og for eksempel
avslutningsvis fjerne et preparat via tarm
eller vagina slik man altså har gjort med
de gjennomførte cholecystectomiene.
Utdanning av MIGS
En av de tingene man skal diskutere
i fremtiden er HVEM som skal stå for
utviklingen av NOTES og hvem som i
utgangspunktet er best egnet til å utføre

inngrepene. Skal det være medisinske
gastroenterologer med laparoskopiske
ferdigheter eller ”laparoskopister” med
endoskopisk trening. Svaret blir nok at
foreløpig er NOTES et samarbeidsprosjekt
hvor det naturlig dannes team av ”minimally invasive gastrointestinal surgeons”
(MIGS) med røtter i begge leire som jobber sammen med felles mål.
Krav til ny teknologi
Utviklingen av NOTES har også brakt på
banen en imponerende kreativitet hva
angår utviklingen nye tekniske instrumenter. På DDW fikk vi blant annet
demonstrert en liten diatermi-enhet med
et dynamisk blad som ble holdt opp mot
bukveggen og håndstyrt med imponerende presisjon via en magnet på utsiden
av bukveggen. Den samme magnetteknologien kunne også benyttes til organtraksjon med å plassere magnetiske clips
på organene og deretter bestemme deres
intraabdominelle beliggenhet uten å
måtte ha en rekke instrumenter inne i
buken.
For at NOTES skal lykkes som levedyktig
teknikk er man avhengig av at denne
høyteknologiske utviklingen forsetter.
Nye materialer basert på nano-teknologi
må se dagens lys samtidig som avansert
computerbasert billeddiagnostikk og robotteknologi må bringes videre. I påvente
av dette kan man blant mange gode
oversiktsartikler hygge seg med en fersk
oversikt om emnet av gruppa til Anthony
Kalloo fra Johns Hopkins Universitetet (6)
som introduserte NOTES begrepet i 2004
(1). g
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Skepsis
Man kan naturlig nok stille spørsmålet
om denne type kirurgi er spesielt formålstjenelig. Kan man klage på å ha et par
små arr på bukveggen av et par centimeters lengde når man er blitt kurert for
alvorlig sykdom, slik status er i dag ved
laparoskopisk kirurgi?
Når man ser hvordan NOTES prosedyrene
i dag utføres vil nok mange kirurger møte
den nye teknologien med skepsis. De
fleste demonstrasjonsoperasjonene var
ikke spesielt imponerende sett fra et rent
kirurgisk teknisk ståsted. Å bruke nesten
5 timer på å plassere et 2x3 cm stort nett
transcolisk på et innbilt ventralhernie på
gris gjør ikke metoden særlig attraktiv. Å
føre en steril nettprotese gjennom et hull
i colon vil også få de fleste kirurger til å
rynke på nesen. I tillegg er det å orientere

seg i buken med de fleksible instrumenter vi i dag har tilgjengelig, svært utfordrende. Instrumenteringen via konvensjonelle endoskop synes lite dynamisk og
bevegelsene på videodemonstrasjonene
var svært stakkato.
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Eksempel på en ”NOTES” minimal access port (ShapeLock® Endoscopic guide) utviklet av USGImedical. Utstyrsplattformen ble benyttet under gjennomføringen av den første transvaginale cholecystectomi i USA.
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Transanal endoskopisk
mikrokirurgi
Referat fra 1st Scandinavian TEM meeting
Det første Skandinaviske TEM møte ”1st Scandinavian TEM meeting”
ble arrangert på Solstrand konferansesenter ved Os utenfor Bergen
10.-11. mai 2007. Møtet ble arrangert av Gunnar Baatrup og medarbeidere ved gastrokirurgisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus,
og deres samarbeidpartnere i Skandinavia.
Tekst: Ola Røkke, Kirurgisk avdeling Ahus.

Tekniske aspekter samt forskjellige bruksområder ble belyst gjennom en rekke
foredrag og videopresentasjoner, samt en
”live-operasjon” ved Haukeland Universitetssykehus.
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Arrangement-komitè på trappen til Solstrand
konferansesenter

Fjerning av svulster
Hovedindikasjonen for TEM er i dag
fjernelse av større godartede svulster i
endetarmen som ikke kan fjernes radikalt
med endoskopiske metoder. Metoden har
også vært benyttet for å fjerne maligne
svulster i et tidlig stadium i rektum. Dette
var et hovedtema på konferansen, der erfaringer og indikasjoner varierte noe mellom de ulike land. Man diskuterte spesielt
betydningen av preoperativ diagnostikk,
definisjonen på et tidlig stadium, og valg
av kirurgisk metode hos eldre pasienter
med kreftsykdom i endetarmen.

TEM er en forkortelse for transanal
endoskopisk mikrokirurgi, og er en
operasjonsteknikk som benyttes for å
transanal fjernelse av svulster i endetarmen. Møtet samlet ca. 50 kirurger og 15
sykepleiere fra Norge, Sverge, Danmark,
Nederland , Tyskland og England med
erfaring med operasjonsmetoden.

belyste muligheter og begrensninger
ved denne metoden. Sykepleierne
deltok på en del av sesjonene, men
hadde også egne sesjoner der man diskuterte optimale løsninger for leiring
av pasienten, samt gode metoder for å
unngå apparatursvikt.
Nasjonalt register
I Norge gjøres TEM ved 6 sykehus
(St. Olav, Aker Universitetssykehus,
Haukeland Universitetssykehus,
Stavanger Universitetssykehus,
Universitetssykehuset i Nord-Norge
og Akershus Universitetssykehus) og
møtet bidro i stor grad til å knytte
kontakter mellom de respektive sentra.
Man diskuterte også muligheten for å
opprette et nasjonalt TEM-register, samt
et Skandinavisk samarbeid på tvers av
landegrensene. Dette vil være viktig, ikke
minst for å kunne få i stand prospektive
studier, som mangler på en rekke områder.
Rammen rundt møtet var svært heldig.
Vestlandet viste seg fra sin beste side, og
middagen på resturanten på Fløyen ble
prikken over i-en. g

Oppsett av TEM-utstyr

Konsentrerte møtedeltagere

Transanal ultralyd
Erfaringsmessig er transanal ultralyd
den mest følsomme metode for å skille
godartede fra ondartede svulster, og
Professor Svein Ødegaard ved Nasjonalt
senter for ultralyddiagnostikk i Bergen

Utsikt fra Fløyen
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BS`bgnRhkÆMxbnldcOg`ql`ÇKnj`ksgdlnrs`shjtl-

ATC-nr.: B02B C

LDCHRHMDQSRU@LO9Hver medisinert svamp inneh. pr. cm2: Humant fibrinogen
5.5 mg, humant trombin 2,0 IE, equint kollagen, humant albumin, riboflavin (E
101), natriumklorid, natriumsitrat, L-argininhydroklorid.
Hmchj`rinmdq9
TachoSil er indisert som st¿ttebehandling ved kirurgiske inngrep for  bedre
hemostasen der standardteknikker ikke er tilstrekkelige. Effekt er bare vist
ved leverkirurgi.
Cnrdqhmf9 Kun til lokalt bruk. Skal bare brukes av
erfarne kirurger. Det er utilstrekkelig informasjon om bruk til barn. Antall
TachoSil som anvendes b¿r alltid v¾re i samsvar med det underliggende
kliniske behov, relatert til st¿rrelsen p srflaten og m vurderes individuelt
av den behandlende kirurg. I kliniske studier har valg av dosering vanligvis
variert mellom 1-3 svamper (9,5 cm x 4,8 cm), men bruk av opptil
7 er rapportert. For mindre srflater, f.eks. ved minimal invasiv kirurgi,
anbefales TachoSil av mindre st¿rrelse (4,8 cm x 4,8 cm eller 3,0 cm x 2,5
cm).
Jnmsq`hmchj`rinmdq9 Overf¿lsomhet overfor virkestoffene eller
overfor et eller flere av hjelpestoffene.
Enqrhjshfgdsrqdfkdq9 Kun til lokalt
bruk. Skal ikke brukes intravaskul¾rt. Data for anvendelse ved nevrokirurgi,
karkirurgi eller ved gastrointestinal anastomose foreligger ikke. Som for alle
legemidler inneholdende proteiner, kan allergiske hypersensitivitetsreaksjon
er oppst. Tegn p hypersensitivitetsreaksjoner er utslett, generell urticaria,
tetthetsf¿lelse i brystet, tungpustenhet, hypotensjon og anafylaksi. Dersom
disse symptomer/tegn oppstr, skal administrasjonen avbrytes umiddelbart.
Hvis sjokktilstand inntrer, skal gjeldende prosedyre for sjokkbehandling f¿lges.
Tiltak for  forebygge infeksjoner ved bruk av legemidler fremstilt fra humant
blod eller plasma omfatter seleksjon av blodgivere, screening av hver enkelt
tapping og plasmapooler for infeksjonsmark¿rer, og effektiv inaktivering/
fjerning av virus som en del av produksjonsprosessen. Til tross for dette
kan man ikke fullstendig utelukke muligheten for overf¿ring av smittsomme
agens. Dette gjelder ogs virus eller patogener som hittil er ukjent. Tiltakene
anses  v¾re effektive mot kappekledde virus som HIV, HBV og HCV, og
mot det ikke-kappekledde viruset HAV. Tiltakene har begrenset verdi mot
ikke-kappekledde virus som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19
kan v¾re alvorlig for gravide kvinner (fosterinfeksjon) og for personer
med immundefekt eller ¿kt erytropoiese (f. eks. hemolytisk anemi). Av
hensyn til pasientene anbefales det meget innstendig  journalf¿re navn og
batchnummer hver gang TachoSil benyttes, for  registrere forbindelsen
mellom pasient og den anvendte batch av legemiddelet.
Hmsdq`jrinmdq9
Unders¿kelse av interaksjon med andre legemidler foreligger ikke. Som for
tilsvarende preparater eller trombinoppl¿sninger, kan det aktuelle legemiddelet
denatureres ved kontakt med oppl¿sninger som inneholder alkohol, jod eller
tungmetaller (f. eks. antiseptiske l¿sninger). Denne type substanser skal
fjernes s godt som mulig f¿r bruk av TachoSil.
Fq`uhchsds.@llhmf9
Sikkerheten ved bruk av TachoSil under graviditet eller amming er ikke klarlagt
i kontrollerte kliniske studier. Eksperimentelle dyrestudier er utilstrekkelige
til  vurdere reproduksjonstoksiske effekter, og/eller effekter p, embryo/fosterutvikling, svangerskapsforl¿p, f¿dsel og/eller postnatal utvikling. Skal
ikke administreres til gravide og ammende kvinner, hvis ikke strengt n¿dvendig.
Ahuhqjmhmfdq9 Sirkulatoriske: Livstruende tromboemboliske komplikasjoner
kan forekomme dersom legemiddelet utilsiktet administreres intravaskul¾rt.
¯vrige: Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner kan oppst i sjeldne tilfeller
hos pasienter behandlet med fibrin. I enkelte tilfelle har disse reaksjoner
utviklet seg til alvorlig anafylaksi. Slike reaksjoner kan spesielt observeres
ved gjentatt bruk av legemiddelet eller dersom det administreres til pasienter
med kjent hypersensitivitet overfor noen av innholdsstoffene i legemiddelet.
Unders¿kelser: Antistoffer mot innholdsstoffer i fibrinpreparater til srlukking
kan forekomme i sjeldne tilfeller.
Nudqcnrdqhmf.Enqfhesmhmf9 Det er ingen
rapporterte tilfeller av overdosering.
Dfdmrj`odq9Inneholder fibrinogen og
trombin som et t¿rket belegg p overflaten av en kollagensvamp, den aktive
siden er farget gul. Ved kontakt med fysiologiske v¾sker, f.eks. blod, lymfe
eller fysiologisk saltvann, oppl¿ses innholdsstoffene i belegget og diffunderer
delvis inn i sroverflaten. Dette etterf¿lges av fibrinogen-trombinreaksjonen
som initierer det siste trinnet av den fysiologiske blodkoagulasjonsprosessen.
Fibrinogen blir omdannet til fibrinmonomerer som spontant polymeriserer til
et fibrinkoagel, og som p denne mten holder kollagensvampen fast til
sroverflaten. Fibrin blir deretter kryssbundet med endogen koagulasjonsfaktor
XIII, og danner derved et tett, mekanisk stabilt nettverk med gode limende
egenskaper som bidrar til  lukke sret. I 2 kliniske studier er hemostase vist hos
240 pasienter som gjennomgikk delvis leverreseksjon. Ytterligere en kontrollert
klinisk studie (n = 189), som unders¿kte srlukking ved lungekirurgi, viste ikke
bedre effekt enn standardbehandling, mlt ved luftlekkasje.
TachoSil er
beregnet kun til lokalt bruk. I dyrestudier er det vist progressiv bionedbrytning
av TachoSil. Fibrinkoagelet metaboliseres p samme mte som endogent fibrin
ved fibrinolyse og fagocytose. TachoSil degraderes ved resorpsjon til vev. Ca.
24 uker etter applikasjon er det kun sm rester tilbake, uten noen tegn til lokal
irritasjon.
@mcqdnookxrmhmfdq9 Leveres ferdig til bruk i sterile pakninger
og m behandles deretter. For instruksjoner vedr¿rende bruk og hndtering, se
pakningsvedlegg.
O`jmhmfdqnfoqhrdq9 9,5 cm x 4,8 cm: 1 stk. kr 3608,60.
4,8 cm x 4,8 cm: 2 stk. kr 3966,10. 3,0 cm x 2,5 cm: 1 stk. kr 713,20. 3,0
cm x 2,5 cm: 5 stk. kr 3429,80.

Kirurgenstipendiene
2007
Det kan lønne seg å skrive i Kirurgen…
Vi ønsker å stimulere personer i det norske fagmiljøet
til fortsatt å bidra med innlegg i bladet. Styret i Norsk
Kirurgisk Forening har derfor vedtatt at det skal utdeles
to stipender på høstmøtet til bladets artikkelforfattere.
Vinnerne trekkes ut blant bidragsytere som har skrevet
innlegg i enten bladets tema-, fagnytt, eller MIK-seksjoner i løpet av det siste året.
Vinnerne mottar hvert sitt reisestipend til valgfritt kurs
i regi av Royal college of Surgeons og offentliggjøres
under årsmøtet i Norsk Kirurgisk Forening. Beløpet er
begrenset oppad til 15.000,- kr. For aktuelle kurs; sjekk
http://www.rcseng.ac.uk/education/courses/specialty.

Vi ønsker våre medlemmer
en riktig god sommer!

Husk materiellfrist for neste Kirurgen - 10. september
Tema i neste utgave er “Barnekirurgi”.
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Eftersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake
til senderen med opplysninger om den nye adressaten.

Norsk Kirurgisk Forening
Postboks 17 Kjelsås
0411 Oslo

Vet dine brystkreftpasienter
hvordan det føles når skjelettet
begynner å svikte?
Sannsynligvis ikke!

2894/03.2006

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.

Pavlakis N et al. Bisphosphonates for breastcancer.
The Cochrane Database of systematic Reviews 2005. Issue 3.
Novartis Norge, Postboks 237 Økern, 0510 Oslo, Tlf. 23052000, Faks: 23052001, www.novartis.no/www.zometa.no

