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Redaktørens hjørne

Mot økt engasjement i 2008?
I løpet av 2007 fortsatte Kirurgen den utviklingen som vi håpet ville ﬁnne
sted etter snuoperasjonen i 2006. Fra nærmest å være et medlemsbrev utgitt
et par ganger i året med informasjon om Høstmøtet har vi nå fått et fagblad
hvor våre medlemmer fritt kan fremme synspunkter om kirurgisk behandling
og utveksle meninger om aktuelle temaer. Det er mange å takke for at bladet
er blitt en leseverdig publikasjon. Vi har i løpet av 2007 fått egen nettside med
Jon Helge Angelsen som nettansvarlig. Vi har også satset aktivt på å utvikle
en egen seksjon i bladet for det tverrfaglige fagomådet ”Minimalt Invasiv
Kirurgi” hvor Olaug Villanger har bidratt som redaksjonsansvarlig. Stor takk
også til forfatterne av de enkelte artikler. Forfatterne av de beste artiklene i
2007 mottok ekstra heder på høstmøtet, noe vi håper blir en tradisjon og et
stimulus til fremtidig forfatterskap i bladet for andre skriveføre medlemmer.

REDAKTØRENS HJØRNE

Kirurgen - for faglig fremgang
Temaseksjonen har nå utviklet seg til
å bli et utstillingsvindu der kirurgiske
hovedspesialiteter, grenspesialiteter og
særskilte interessegrupper kan oppdatere
kolleger utenfor eget spesialområde om
nyere behandlingsfremskritt fra eget
fagområde.
I ”Fagnytt” seksjonen og i den nye
seksjonen for ”Minimalt Invasiv Kirurgi”
gis det anledning til å legge frem egne
data (gjerne etter at de er publisert i
tyngre internasjonale tidsskrift) i form av
mini-review artikler dersom man mener
egne resultater er av betydning for andre
kolleger i den daglige håndtering av våre
pasienter.
Si egen mening
Jeg tør påstå at det ikke finnes et skriftlig
medium i Norge som gir den samme
mulighet til faglig kommunikasjon
mellom kirurger som nettopp ”Kirurgen”.
I en publikasjon av denne typen må det
etter mitt syn også være lov å fremme
kontroversielle synspunkter om spesielle
behandlingsstrategier så fremt uenighet
kan diskuteres på et faglig og saklig nivå.

Når jeg ser tilbake på 2007 kunne jeg ønske
at vi hadde sett et noe større engasjement
på debattfronten fra medlemmene rundt
omkring i landet vårt. Jeg vet at mange
fremstående kolleger deltar i lokale
prosesser der ord som ”omorganisering”
og ”omstilling”, ”funksjonsfordeling”
og ikke minst ”nedskjæring” er sentrale
begreper. Hvis jeg skulle fremme et ønske
for 2008 måtte det være at flere kunne
formidle sine erfaringer i disse viktige
sakene for å få synliggjort hva som nå
er i ferd med å skje rundt omkring på de
enkelte foretak.
Sykehusbudsjettene for 2008 gir varsler
om at de harde tider vi har sett konturene
av, på ingen måte er over. Jeg ønsker tross
dystre spådommer for det kommende
året alle lesere en god jul og håp om et
fremgangsrikt nytt år med engasjement og
glød blant våre oppegående lesere.

Bård Røsok
Redaktør
kir-edit@online.no
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Takk for tilliten
Vil først få takke årsmøtet i NKF for at jeg har fått tillitt og mulighet til å være
leder for NKF nok en periode. Det er en rekke utfordringer jeg gleder meg til
å ta videre tak i og håper også at så mange medlemmer som mulig bidrar til
å løfte de sakene de brenner for opp i rette fora slik at vi får bedre vilkår for
pasienter som trenger kirurgi. For at vi skal få dette til må rammevilkår og
innstilling til de kirurgiske fag endres. Fokus på kvalitetsarbeid, forskning og
utdanning vil være kjernesaker de neste 2 årene. Nøkkelen til å nå oppsatte
mål er at kirurgene står sammen i viktige spørsmål og her håper jeg at Norsk
kirurgisk forening som paraplyorganisasjon kan bidra til at vi som kirurger
blir en interessant premissleverandør.

Utviklingen fortsetter
Vi har snart lagt nok et begivenhets rikt år bak
oss. Mange opplever at vi er i en spennende
tid rent faglig, der det stadig kommer
nye metoder og behandlingsprinsipper.
Pasientene får muligheter som ingen
drømte om bare for få år siden. Prognosen
ved mange typer kreft har forbedret seg
kraftig takket være god forskning innen
kirurgisk teknikk og metodologi, onkologi,
radioterapi og ikke minst betydningen av
tverrfaglig kompetanseutbytte. Verden har
også blitt svært liten, både pga en enorm
utvikling innenfor kommunikasjon på alle
nivåer og en informasjonsteknologi som
gjør at vi overøses med systematisk og
usystematisk kunnskap. Betydningen av
nettverkssamarbeid internt og eksternt blir
også mer og mer viktig.

Nytt kart bør tegnes
Min oppfatning er at vi må tegne
sykehus-Norge om en gang til, og med
utgangspunkt i kunnskap anno 2008 lage
en organisasjon som knytter primær- og
spesialist-helsetjeneste i sammen på en
måte som gir pasientene trygghet for at de
får en kvaliﬁsert hjelp hvor de enn er. Når
det gjelder kirurgi, så vil vi måtte innse at
det vil være behov for færre enheter, men
de enhetene som skal bestå, må få levelige
vilkår. Det må settes mer tid av til reﬂeksjon,
forskning og ikke minst utdanning av den nye
generasjonen spesialister som skal behandle
oss i framtiden. Vi må også sørge for at vi
får arbeidsforhold som gjør at våre eldre
kollegaer får en god avslutning på sin karriere
og utnyttes som en ressurs i opplæringen av
nye generasjoner. Håper derfor at politikere,
helsepersonell og byråkrater/økonomer kan
komme sammen for å slakte nødvendige
hellige kuer.

Ha en riktig god jul og et godt nytt år!

LEDER

Mange utfordringer venter
Aldri har vi brukt mer penger på helsevesenet
og aldri har mulighetene vært så store
som nå. Allikevel er det grunn for å sette
ﬁngeren litt i jorda. Utviklingen går så fort at
vi veldig fort får ubalanser i systemet som
gir seg utslag i frustrasjon, utbrenthet og
ikke minst et betydelig energitap i prosesser
som kjennes meningsløse. Verre er det
at vi risikerer rett og slett ikke å få ut de
mulighetene som faktisk ligger rett foran oss,
men som vi ikke ser pga avsporede prosesser.
Fokus på kortsiktige økonomiske mål har
overskygget mye av virksomheten de siste
årene. Kravene på den enkelte helsearbeider
har også økt betydelig og man har sprunget
fortere og fortere og mange har mistet
fokus på en mållinje som virker uoppnåelig
å komme til. Linjen ﬂyttes framover i takt
med nye økonomiske tiltakspakker. I en tid
med så mange muligheter må vi faktisk
gjøre oss noen tanker på slutten av et år
når vi skal gjøre opp status: Har vi avsatt
tid nok til reﬂeksjon over vår hverdag og
virksomhet? Har vi tatt vare på de yngre
som skal bære faget videre? Har vi virkelig

forvaltet skattekronene på den mest
fornuftige måten til pasientenes beste? Her
vil det selvsagt være mange forskjellige
svar, men har en klar følelse av at vi har et
helsevesen som på mange måter spiller en
kamp der spillerne er på forskjellige baner
uten å ta innover seg at vi er med i samme
spillet. Involverte aktører har sine agendaer;
politikere, forskere, økonomer/byråkrater,
helsepersonell med ulike profesjoner mf. I
2008 bør vi ta inn over oss at klarer vi ikke
å samle spillerne på samme bane, blir det
ikke mulig å oppnå langsiktige gode mål.
Det er kjempeutfordringer i rehabilitering
av sykehusbygg, utstyrsinvesteringer, få
bort korridorpasienter og ikke minst sikre
rekruttering til de stedene som skal ivareta
nødvendig kompetanse. Kravene til kvalitet,
tverrfaglig kompetanse/samarbeid gjør at vi
må innse at en del hellige kuer må slaktes.

Tom Glomsaker
Leder NKF
tom@glomsaker.no
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Minimalt-invasiv leddkirurgi

S

tadig ﬂere ledd- og bløtdelsoperasjoner utføres via artroskopet. I USA er meniskkirurgi
og artroskopisk skulderkirurgi blant de fem
hyppigste prosedyrer. De siste årene har nye
ledd- og også artroskopiske bløtdelsteknikker
kommet til. Hofteleddet har fått nye diagnoser,
rotatorkuffskader i skulderleddet repareres artroskopisk og ”all innside” teknikker er blitt vanlig
ved korsbåndskirurgi i kneet.

Lars Engebretsen
Ortopedisk Senter
Ullevål universitetsykehus

I denne utgaven av Kirurgen presenterer Ortopedisk
Senter ved Ullevål en serie korte artikler om dagens
bruk av artroskopiske teknikker. Som det vil framgå
av artiklene, er fordelene store ved artroskopisk
framfor åpen kirurgi. De ﬂeste inngrepene kan
gjøres dagkirurgisk med god smertelindring.
Det er ingen tvil om at artroskopi medfører
store fordeler i forhold til åpen kirurgi. De nye
og krevende teknikkene stiller imidlertid også
høye krav til strukturert utdanning av fremtidens
artroskopiske kirurger.
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Nye artroskopiske teknikker
har revolusjonert ortopedien!
Nå må vi sikre utdanningen!

Lars Engebretsen
Professor Ortopedisk Senter
Ullevål universitetsykehus

I

denne utgaven av Kirurgen presenterer
Ortopedisk Senter ved Ullevål en
serie korte artikler om dagens bruk av
artroskopiske teknikker.

bløtdelsdisseksjonen ekstraartikulært.
Omvendt er det blitt krevende for
”gamle” artroskopører å tilegne seg de
nye teknisk krevende operasjonene.

Teknikk med mange fordeler
Som det vil framgå av artiklene, er
fordelene store ved artroskopisk framfor
åpen kirurgi. De ﬂeste inngrepene
kan gjøres dagkirurgisk med god
smertelindring. Som ved laparoskopiske
teknikker, har kirurgen bedre oversikt og
kommer til på steder der åpen kirurgi
er vanskelig (bilde 1). I noen ledd, som
hofteleddet, har artroskopien gjort store
luksasjonskrevende kirurgiske teknikker
unødvendige. Ulempen med moderne
artroskopi, er at man sjelden må gjøre
større bløtdelsdisseksjoner. Kirurger
som er vokst opp med denne teknikken
kan møte store utfordringer ved store
leddskader hvor man må kombinere
artroskopisk og åpen teknikk. Mangel på
erfaring kan gjøre at den intraartikulære,
transartroskopiske delen av inngrepet går
helt utmerket, mens man sliter mer med

Digitale løsninger
forenkler undervisningen
Nye, digitale artroskopistuer (bilde 2
og 3) har gjort undervisningen i denne
type kirurgi enklere. Men fortsatt
krever undervisningen en ”hands-on”
tilnærming fordi det er så lett å gjøre
store skader på leddet ved uforsiktig bruk
av skopet. I motsetning til laparoskopi
er leddspaltene trange og det kreves
spesielle teknikker for å gjøre en
diagnostisk skopi. Enda mer utfordrende
blir det å operere med ﬂere tilganger,
instrumenter, bor, sikteapparat, skruer
og suturankre. Foreløpig er det dessverre
slik at utdanning må foregå på pasienter.
Det ﬁnnes computermodeller, men disse
er foreløpig ikke tilfredsstillende. På
treningskursene i artroskopi benyttes
plast og andre modeller, men foreløpig
er det artroskopisk kirurgi på kadaverledd

Bilde 1. Oversikten er god selv med
mange tråder i skulderfeltet

Bilde 2. De digitale artroskopistuene gjør
driften på stuene enklere og mer effektiv
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Stadig ﬂere ledd- og bløtdelsoperasjoner utføres via artroskopet.
I USA er meniskkirurgi og artroskopisk skulderkirurgi blant de
fem hyppigste prosedyrer. De siste årene har nye ledd- og også
artroskopiske bløtdelsteknikker kommet til. Hofteleddet har fått nye
diagnoser, rotatorkuffskader i skulderleddet repareres artroskopisk
og ”all innside” teknikker er blitt vanlig ved korsbåndskirurgi i kneet.

som er klart best. Ideelt sett bør opplæringen gå fra en ”aha-fase” hvor
utdanningskandidaten først observerer
og deretter utfører diagnostisk skopi,
via treningskurs på modell og kadever
til ”hands-on” kirurgi sammen med en
erfaren operatør. Dessverre ﬁnnes det
i dag ingen systematisk opplæring i
feltet. Utdanningskandidater søker seg
til avdelinger med et høyt volum og
supplerer denne treningen med kurs
hjemme og ute. Det er stort behov for
en sertiﬁseringsordning som sikrer
minimum av kunnskaper og teknisk
trening før man slipper til på pasienter.
I USA har American Academy of
Orthopaedic Surgery (AAOS) i lang tid
arbeidet med opplæringsstasjoner. De
har nå plassert ut prototyper ved ﬁre
amerikanske universiteter. Prototypene
kan minne om dataspill og bør tiltrekke
seg en voksende gruppe av dataspillfrelste ortopeder. Om få år vil de trolig
ﬁnnes ved utdanningsavdelingene J

Bilde 3. De digitale stuene gjør
undervisningen enklere

9

*smith&nephew
DYONICS™ POWER

DYONICS™ Power Shaver; med fokus på prestasjon
Siden DYONICS introduserte artroskopisk shaving for mer enn 25 år siden har navnet
vært synonymt med innovasjon, kvalitet og effektivitet. Smith & Nephew har holdt denne
tradisjonen ved like med unike produkter som DYONICS BONECUTTER™ som kutter både
bløtdeler og bein, DYONICS INCISOR™ PLUSS ELITE som sannsynligvis er markedets mest
effektive shaverblad og ikke minst unike DYONICS ELECTROBLADE™ som både kutter og
koagulerer samtidig!
Sammen med den ergonomiske POWERMAX™ ELITE shavermotoren er dette et kirurgisk
verktøy som ikke setter begrensninger for kirurgen.
Velger du et engangs DYONICS shaverblad velger du optimal kutteeffektivitet og
setter pasientsikkerheten i forsetet!
Endoskopi
Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64
1395 Hvalstad

T 66 84 20 20
F 66 84 20 90
www.smith-nephew.com/no

™Trademark of Smith & Nephew.
Certain marks are Reg US Pat and TM Office.
©2007 Smith & Nephew, Inc. All rights reserved
Printed in USA 05/07 2070 Rev. A

Artroskopisk kirurgi
i skulderen

Tom C. Ludvigsen
Ortopedisk Senter
Ullevål universitetsykehus

W

atanabe mente at artroskopi ikke
egnet seg for skulderleddet og
var umulig å benytte i hofteleddet.
Heldigvis overlever svært få sannheter
av denne typen i medisin. I dag blir et
overveldende ﬂertall av operative inngrep
for lidelser i skulderregionen utført
som minimalt invasive artroskopiske
prosedyrer.
I Norge var vi trege med å ta i bruk den
nye teknologien, men utviklingen har
etter hvert gått raskt. Så sent som på
slutten av 80-tallet var det kun en håndfull
kirurger her i landet som behersket noe
utover diagnostisk artroskopi. På grunn
av utviklingen innen billeddiagnostiske
metoder, er diagnostisk artroskopi i dag
et sjeldent inngrep. Det dominerende
innen minimalt invasiv skulderkirurgi er
inngrep for instabilitet, innklemmingssyndrom og rotatorcuff-lidelser.

Skulderinstabilitet
Symptomene ved instabilitet i skulderleddet kan være alt fra residiverende
luksasjoner til uklare smertetilstander.
Målet med kirurgi er i hovedsak å
få tilbake normal funksjon ved å
gjenopprette normal anatomi i den
grad det er mulig. Ikke-anatomiske
rekonstruksjoner gjøres det gradvis
mindre av, bortsett fra ved store
anatomiske defekter.
Prosedyrene tar derfor utgangspunkt i
labrum, som ligger som en bruskleppe
rundt hele leddskålen (glenoid). Leddbåndene er festet på labrum og disse blir
ofte strukket og kan bli for slakke. Denne
skademekanismen forekommer ved
åpenbare traumer slik som en skulderluksasjon, men også ved gjentatte små
overstrekninger slik som hos mange
idrettsutøvere (kastere, håndball-, tennisog volleyballspillere, svømmere osv).

Skulderluksasjoner
Den typiske skaden ved luksasjon av
skulderen er Bankartlesjonen, som er
en avløsning av nedre fremre del av
labrum og en overstrekk av de fremre
leddbåndene. Dette behandles operativt
dersom det fører til residiverende
instabilitetsplager/reluksasjoner. Særlig
yngre pasienter er i risikogruppen
for senere problemer etter 1.gangs
luksasjon og nesten halvparten av dem
under 20 år vil trenge en operasjon.
Operasjonen består av at labrum festes
tilbake på kanten av glenoid med såkalte
suturankere, og ved hjelp av suturene
strammes også leddbåndet opp ved
en begrenset dublisering i båndets
lengdedretning. Et suturanker er en plugg
eller skrue av metall eller resorberbart
materiale som forsenkes i bein. Gjennom
et øye i ankeret er det festet en eller ﬂere
tråder som kan gli slik at en kan lage
knuter utvendig og føre dem inn i leddet
gjennom en arbeidsportal. Avhengig
av portalplassering og - antall kan hele
circumferensen av glenoid nås slik at
alle typer labrumskader kan behandles
artroskopisk.
Andre labrumskader (SLAP-lesjoner)
SLAP er en forkortelse for Superior
Labrum Antero Posterior. Dette var en

Bilde 1. SLAP-lesjon reparet med Footprint teknikk.
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Watanabe fra Japan regnes som den moderne artroskopiens
grunnlegger. Hans resultater før og etter 2. verdenskrig ble kjent av
amerikanske militærkirurger, som videreførte teknikken til USA etter
krigen. Siden har resten av verden også fått ta del i utviklingen.

ukjent tilstand før man artroskoperte
skulderleddet og er i praksis en skade
som teknisk vanskelig kan behandles
med åpen kirurgi. SLAP er en avløsning
av øvre labrum med festet for den
lange bicepssenen og det øvre fremre
leddbåndet. Utbredelsen av skaden
kan variere fra noen millimeter til
ﬂere centimeter, derav navnet anteroposterior. Hos yngre vil man feste labrum
igjen med suturankere. Hos eldre kan
man gjøre en tenotomi eller tenodese
av den lange bicepssenen. I Norge er
det mest vanlig å benytte tenodese, der
senen ﬁkseres i kanalen proksimalt på
humus og den intraartikulære delen
resesseres (bilde 1 og 2). I Frankrike er
tenotomi mest utbredt.
Resultater
Resultatene ved artroskopisk skulderkirurgi er nå gode. Det er mindre smerter
postoperativt og kosmetisk mindre
skjemmende arr enn ved åpen kirurgi.
Den artroskopiske prosedyren er også
mer effektiv, med kortere operasjonstid
og lavere forekomst av postoperative
sårinfeksjoner. Ved langtids oppfølging
er det ingen forskjell mellom åpen og
artroskopisk stabilisering og funksjon.
Residiv frekvensen er i underkant av 10%
ved Bankart-plastikker J

Bilde 2. SLAP-lesjon ferdig suturert
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Artroskopisk rotator cuff sutur
Utviklingen av artroskopisk teknikk ved skulderkirurgi er et godt eksempel

Kirsten Lundgreen
Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus

på hvordan teknologiske fremskritt og bedret forståelse av skulderens
anatomi og biomekanikk gjensidig har påvirket hverandre. Den kirurgiske
behandlingen av rotator cuff rupturer har i løpet av de siste 15 årene
utviklet seg fra åpen via minimalt åpen til artroskopisk teknikk.

tviklingen av artroskopisk teknikk ved
skulderkirurgi er et godt eksempel
på hvordan teknologiske fremskritt og
bedret forståelse av skulderens anatomi
og biomekanikk gjensidig har påvirket
hverandre. Den kirurgiske behandlingen
av rotator cuff rupturer har i løpet av de
siste 15 årene utviklet seg fra åpen via
minimalt åpen til artroskopisk teknikk.
Fordelene med artroskopisk teknikk er
ﬂere. Det kreves mindre incisjoner samt
bløtvevsdisseksjon, man unngår løsning
av deltoid og får tilgang til intraartikulære
lesjoner. Reinsereringen av senen
optimaliseres uten en begrensende
tilgang. Infeksjonsfaren er også redusert.
Rotator Cuff ruptur
1/3 av alle henvisninger til helsevesenet
for lidelser i muskel- og skjelettsystemet
utgjøres av skulderplager[1]. Rupturer av
rotatorcuffen (RC) er blant de vanligste
årsakene til smerter og nedsatt funksjon
i skulderen[2]. RC består av senene
fra subscapularis, supraspinatus,
infraspina-tus og teres minor. Rupturer
av RC kan oppstå traumatisk, men er
også resultat av en degenerativ prosess
som progredierer med mengde og
intensitet av belastning, samt stigende
alder[3]. Yngre pasienter har med større
sannsynlighet en ren traumatisk skade,

mens eldre pasienters rupturer ofte er
mer preget av senedegenerasjon. MR
og ultralydundersøkelse av symptomfrie
skuldre har dokumentert en forekomst av
asymptomatiske fulltykkelses senerupturer i 15-23% av befolkningen[4, 5].
Forekomsten av rupturer er klart økende
med stigende alder, idet man har funnet
denne til mellom 4 og 13 % hos pasienter
under 60 år, og 28-51 % i aldersgruppen
60-80 år[6].
Diagnostikk
Pasientene oppsøker helsevesenet
grunnet skuldersmerter og redusert
funksjon. Diagnostikk innebefatter
klinisk undersøkelse, hvor den
aktive bevegeligheten spesielt over
horisontalplanet ofte er redusert og
smertefull, samt kraften er redusert.
Ved akutt skuldertraume anbefales
primært røntgen for å utelukke fraktur.
Ved manglende bedring i løpet av 1
uke etter skaden, anbefales MR for å
avdekke en eventuell RC ruptur, men
ultralydundersøkelse ved en kyndig
person er et godt alternativ. Ved
symptomgivende ruptur bør pasienten
henvises ortoped for prioritert vurdering,
samt fysioterapeut for opprettholdelse
av bevegelighet. MR gir utover selve
diagnosen, også informasjon om atroﬁ

samt fettet degenerasjon av tilhørende
muskel. Dette er verdifull informasjon for
å kalkulere prognose ved intervensjon.
Traumatiske rupturer bør fortrinnsvis
opereres innen 8 uker etter skaden.
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Implementering av teknikken
Vi tok den nye teknikken i bruk høsten
2003 og opererer nå omkring 50
pasienter i året med artroskopisk
teknikk. Før implementering av ny
teknikk ble kirurgene sendt på kurs
for opplæring. Inntil 2007 ble store
subscapularisrupturer operert med
åpen teknikk, men nå behandles også
disse artroskopisk. Parallelt med
implementering av ny teknikk er det
etablert en prospektiv registrering
av data angående pasientenes
funksjonsnivå preoperativt, etter 6, 12
og 24 måneder. Denne registreringen
utføres av våre fysioterapeuter.
Evaluering av våre resultater pågår og
planlegges publisert i løpet av 2008. Et
preliminært inntrykk er at pasientene
rehabiliteres raskere etter overgangen til
artroskopisk teknikk.
Vår teknikk
Vi foretrekker å benytte generell anestesi
og leiring i sideleie med strekk (bilde
1). Det etableres portaler til leddet og

Bilde 1. Portaler. Den posteriore portal brukes alltid, men
plassering av de andre kan variere etter rupturtype.
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det subakromielle rom. Intraartikulær
status kartlegges og behandles ved
indikasjon, og rupturens lokalisasjon
og omfang kartlegges (bilde 2).
Deretter inspiseres det subakromielle
rom og bursa ekstirperes i den grad
det er nødvendig for oversikten.
Rupturens størrelse og type kartlegges
ytterligere. Akromionreseksjon utføres
ved trange plassforhold subakromialt
og ”impingement” symptomer.
Ved indikasjon utføres også ACleddreseksjon. Ved subscapularis ruptur
utføres eventuelt dekompresjon med
delreseksjon av coracoid før reinserering.
Rupturen mobiliseres og ”footprintet”
friskes opp. Avhengig av rupturtype
plasseres eventuell side-side-suturer og
et eller ﬂere suturankre. Avslutningsvis
instilleres lokalanestetika og portalene
sutureres.
Ved symptomgivende delrupturer som
utgjør 50 % eller mer av senens tykkelse
utføres det reinserering. Ved symptomgivende, brede, partielle rupturer kan
reinserering også være aktuelt selv om
noe mindre enn 50 % av tykkelsen er
afﬁsert.
Det er utviklet forskjellige suturteknikker
og ankere [7-9], men det er ingen
viten-skapelig dokumentasjon som
understøtter ensidig bruk av én teknikk.
Tvertimot er det viktig å erkjenne
rupturens utforming og karakter og
beherske ﬂere teknikker for å kunne
utføre en optimal mobilisering av senen
og redusere tensjon i reparasjonen

Rehabilitering
Et immobiliserende fatle anlegges
for bruk dag og natt i 4 uker samt
natt i 2 uker. De første 4 ukene tillates
inntil 45 grader abduksjon og ﬂeksjon
samt fri rotasjon. Deretter prioriteres
gjenvinning av bevegelighet, og trening
mot motstand tillates etter 12 uker.
Rehabiliteringstiden er omkring 12
måneder.
Resultater
Det er rapportert gode kliniske resultater
til tross for en høy andel av ikketilhelede rupturer etter reparasjon[10-16].
Tilheling av rupturene etter reinserering
vanskeliggjøres av degenerativt preget
senevev. Derav følger at man hos
eldre pasienter med lite symptomer
vil avvente kirurgisk intervensjon. Hos
yngre pasienter med mindre, ikkeretraherte rupturer ledsaget av god kraft
og lite smerter, kan man også avvente
intervensjon. Imidlertid bør pasienten
følges opp for å avdekke eventuell
progresjon. Hos yngre pasienter med
symptomgivende rupturer anbefales
tidlig intervensjon.
Den dokumenterte lave tilhelingsraten,
spesielt av større rupturer, har ført til
intensivert forskning på forsterkningsplastikker samt kartlegging av degenerasjonsprosessen. Mulighet til å kunne
intervenere ved direkte inngripen i
denne prosessen, vil kunne åpne for nye
teknikker med bedre resultater, spesielt
ved større degenerasjonspregede
rupturer. g
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Albueartroskopi
Etter at den første albueartroskopi ble utført i Japan i 1979 [2], har
prosedyren utviklet seg internasjonalt til å bli det foretrukne verktøy
for påvisning av intra-artikulær patologi i albueleddet.

I

legemer kan bores ned før de ekstriperes.
Irritert leddhinne, arrvev og bindevev
shaves. Hengende brusk kan shaves
og bruskdefekter kan behandles med
mikrofrakturteknikk (bilde 2a+b).
Ostefytter kan meisles av eller bores bort
(bilde 3a+b).

Hva kan gjøres?
De vanligste indikasjonene for albueskopi
er vist i tabell 1. Frie legemer fjernes
med fattetang (bilde 1b). Store frie

Kontraindikasjonene er få og relative.
Betydelige sammenvoksninger, arrvev og
betydelig endret anatomi representerer
økt risiko for nerveskade. Totaladherente
albueledd opereres åpent. Økt aktsomhet
må utvises om n. ulnaris er anteponert.

Leddkapsel kan kuttes ved innskrenket
bevegelighet. Det er nyttig å dokumentere
bevegelsesutslagene både pre- og
postopertivt. Dersom smerter, låsninger
og/eller innskrenket bevegelighet går
ut over livskvaliteten, kan diagnostisk
skopi være indisert selv om radiologisk
utredning har vært negativ.

Tabell 1. Indikasjoner for albueskopi
Frie legemer
Osteochondritis dissecans
Kronisk synovitt
Atrose
Osteofytter
Arrvev, adheranser og kontrakturer
Akutte skader og frakturer
Septisk artritt
Diagnostisk

Bilde 1a. Fritt legeme og synovitt

Operasjonsteknikk
Prosedyren utføres i narkose, sideleie
og blodtomhet (bilde 4). Operatøren står
foran pasienten med albuen hengende
foran seg og med monitor bak pasientens
rygg. Noen benytter ryggleie med armen
hengt opp i 90°. Det benyttes 3,5 (evt. 2,7)
mm optikk, vannpumpe og shaver og det
anlegges 2 - 7 portaler som ikke sys. Det
installeres 15 – 35 ml saltvann i leddet, og

intraartikulær væskeinstallasjon kontrollers ved å se om saltvannet spruter tilbake
gjennom kanylen når sprøyten fjernes.
De ﬂeste velger å sette inn skopet via
anterolateral eller anteromedial portal
og deretter anlegge motsatt portal med
å dytte mandrengen ut på motsatt side
fortil i leddet. Lateralt langs ulnakanten
kan man trygt anlegge så mange portaler
som nødvendig. Inngående anatomiske
kunnskaper er nødvendig for en trygg
prosedyre. Albueleddet består av tre
ledd (radioulnart, humeroulnart og
radiohumoralt) som alle skal inspiseres.
Alle leddene er trange og avstandene er
korte. Glir skopet ut av leddet, kan det
være nødvendig å installere saltvann i
”soft spot” samtidig som leddet penetreres på nytt. Ulike prosedyrer gjøres
fortløpende når patologi oppdages.
Albueskopi tar vanligvis 20 – 60 minutter.
Komplikasjonsraten er under 10 % [3]
hvorav de ﬂeste er av mindre betydning,
men både n. radialis og n. medianus kan
skades.

TEMA

Norge er prosedyren blitt rutine, selv
om de ﬂeste skopører begrenser bruken
til behandling av frie legemer i leddet
(bilde 1a). Imidlertid er mulighetene
langt ﬂere, og vår tilbakeholdenhet kan
skyldes at albueartroskopi er en krevende
prosedyre med risiko for alvorlige
komplikasjoner. Få operatører har stor
erfaring. Teknikken er invasiv og må alltid
forutgås av grundig klinisk undersøkelse
supplert med vanlige røntgenbilder.
Albueartroskopi kan gi informasjon
om sykdom og skade i albuen som
tradisjonell billeddiagnostikk (røntgen,
artrograﬁ, scintigraﬁ, CT og MR) ikke
klarer å avdekke [1,3].

Stein Tyrdal
Ortopedisk Avdeling, seksjon
for Hånd- og Mikrokirurgi
Ullevål Universitetssykehus

Egne erfaringer
På Ullevål universitetssykehus har vi de
siste 8 årene utført ca 250 albueskopier.
Vi ﬁnner jevnt over ﬂere frie legemer og
bruskforandringer enn identiﬁsert ved
radiologisk utredning. Vi har unngått
alvorlige komplikasjoner, men pasienter
med tidligere nerveaffeksjon kan få

Bilde 1b. Fritt legeme fjernes med fattetang
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Bilde 2a. Mikrofrakturteknikk

fremprovosert tidligere symptomer. Prikninger i ﬁngrene kan vare i noen uker og
opptil noen måneder uten at dette regnes
som en komplikasjon. Årsaken kan
være lang operasjon i blodtomhet. For å
unngå nerveskade er det avgjørende at
shaveren brukes med bladet med ryggen
mot leddkapselen og at man hele tiden
ser hva man gjør. Blødning kan føre til
kontraktur.
Noen vil oppleve at det kommer væske
ut fra innstikksstedene inntil 2 uker etter

Bilde 2b. Etter mikrofrakturteknikk

operasjonen selv om portalene vanligvis
lukkes etter tre-fem dager. Vi har sett to
infeksjoner, begge hos pasienter med
osteosyntesemateriell (bilde 3a+b) og
tidligere infeksjon. Infeksjonsprofylakse
brukes i ytterst få tilfeller og kun hvor
pasienten har en spesiell infeksjonsrisiko.
Tromboseprofylakse gis kun til dem som
har en betydelig økt tromboserisiko. Vi
har ikke observert dyp venetrombose.
Noen pasienter med frie legemer er
reoperert pga. fortsatte låsningsepisoder.
Frie legemer kan gjemme seg i lommer
i leddet og kan også mistes ved
ekstraksjon.
Lokalbedøvelse kan settes omkring innstikkene, men er ikke nødvendig. Behovet
for smertelindring er lite. Omtrent
halvparten bruker smertestillende kun på
operasjonsdagen. Postoperativt avlastes
albuen i 2 dager. Vi anbefaler å legge
armen innenfor jakken, slik Napoleon
gjorde. Deretter anbefales aktiv bruk
av albuen innenfor smertegrensen. Fri
bevegelighet av leddet oppnås vanligvis
innen to til seks uker. Ved evt. redusert
bevegelighet ved 6 ukers kontroll, gis
instruksjon i tøyningsøvelser.

Tøyningsøvelser gjennomføres med inntil
en halv kilo i en halv time en gang daglig.
Full belastning tillates så snart det er
oppnådd smertefri- og full bevegelighet
av leddet.
Fremtiden
I utlandet er minimalt invasive
teknikker rutine både for epikondylalgi, kontrakturer og kroniske
kompartmentsyndrom. Det gjøres
reseksjon av caput radii og omfattende
atrolyser med fridissekering av kar
og nerver. I Norge ligger vi etter den
internasjonale utviklingen. Det faktum
at albueskopi er teknisk krevende og at
alvorlige nerveskader har forekommet,
taler for at et begrenset antall operatører
bør utføre prosedyren. Det er lite smerter
postoperativt og inngrepet egner seg
godt som dagkirurgisk prosedyre. I dag
utføres det relativt få operasjoner, men
vår erfaring tilsier at ﬂere pasienter kan
ha nytte av inngrepet J

Bilde 3a. Ostefytter foran på distale
humerus hindrer ﬂeksjon

Bilde 4. Pasienten ligger i sideleie med
armen over armstøtte.
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Hofteleddsartroskopi

Videre utredning
Ved klinisk mistanke om intraartikulær
årsak til smerter gjøres videre utredning
med rtg bekken og hofter, MR og evt
MR artrograﬁ. Ved MR artrograﬁ settes
også lokalbedøvelse i leddet og positiv
effekt av denne kan styrke mistanken

om intraartikulær årsak til smerter.
CT kan også være indisert ved benete
forandringer.
Leiring og instrumentering
Pasienten kan leires i sideleie eller
ryggleie. Etter at man begynte å artroskopere det perifere kompartment,
har ryggleie blitt vanligst (ﬁgur 1). Det
sentrale kompartment er selve leddspalten mellom caput og acetabulum.
For å komme til i dette området, brukes
et strekkbord for å oppnå en 10-15 mm
spalte mellom caput og acetabulum.
Det er meget viktig å bruke en bred
støtte mot perineum (minst 20 cm i
diameter) for å fordele trykket på et
stort område og unngå trykkskader
mot nerver. Av samme grunn bør
strekktiden være kortest mulig. Det
perifere kompartment er området
utenfor acetabulum, men innenfor leddkapselen fra acetabularkanten og ned til
omslagsfolden til kapselen litt nede på
collum femoris. For å komme til i dette
området, må kapselen slakkes ved å
slippe opp strekket.
Man bruker vanligvis 2 eller 3 portaler;
fremre, lateral/fremre og lateral/

bakre. Det brukes spesielle lange
instrumenter for hofteleddsartroskopi.
Man går først inn i leddet under
gjennomlysningskontroll (bilde 2). Den
lange bløtvevsbroen mellom hud og
ledd og den tykke kapselen hindrer
mobilitet av instrumentene. Det er
derfor nødvendig å utvide åpningene i
kapselen. Man alternerer mellom 30 og
70 graders optikk og kurvede og ﬂeksible
instrumenter for å komme til rundt caput.

TEMA

Innledning
Hofteleddsartroskopi har utviklet seg
mye de siste årene. Det er nå mulig
å behandle mange intraartikulære
tilstander som tidligere var ukjent. Åpen
kirurgi med dislokasjon av caput er
et stort inngrep, og det er en åpenbar
gevinst dersom dette kan erstattes av
et artroskopisk inngrep. Ved smerter i
hofteregionen er det viktig å forsøke
å differensiere mellom smerter som
skriver seg fra ekstraartikulære (f.eks
lumbosacral kolumna) eller intrartikulære
strukturer. Smerter lokalisert til lysken
har ofte en intraartikulær årsak. Dette
gjelder også symptomer som opphakninger, låsninger og svikt. Såkalt positiv
impingement tegn er smerter ved ﬂeksjon kombinert med adduksjon og innadrotasjon. Denne testen er imidlertid
nokså uspesiﬁkk og er positiv ved de
ﬂeste tilstander i hofteleddet.

Sverre Løken
Ortopedisk Senter,
Ullevål Universitetssykehus

Indikasjoner
Labrumskader: Labrums funksjon er
antatt å være at den sikrer stabilitet,
øker kontaktﬂaten og forsegler leddet.
Labrumrupturer er det vanligste funnet
ved hofteleddsartroskopi[1]. Disse
sitter oftest i øvre fremre del og tilheler
ikke spontant. Rupturene kan oppstå
traumatisk ved en kraftig vridning (bilde
3), men forekommer ved mange andre
lidelser i hofteleddet og har da vanligvis
et mer degenerativt preg. Slike rupturer
overses ofte ved vanlig MR, men MR
artrograﬁ er angitt å ha en sensitivitet på
92 % for labrumskader. Labrumrupturer
kan behandles med reseksjon eller sutur
hvis mulig. Vanligste indikasjon for
labrumsutur er i forbindelse med pincer
impingement, der labrum tas av og
reﬁkseres (se under).
Femuroacetabulær impingement (FAI):
Dette er en tilstand som man først har
blitt oppmerksom på de siste årene.
FAI betyr at caput femoris kolliderer
med fremre/laterale kant av acetabulum
ved ﬂeksjon av hofteleddet (ﬁgur 4).
Dette kan skyldes en unormal form på
lårbenshodet og lårhals og kalles da
cam impingement. Det kan også skyldes
at fremre/laterale kant av acetabulum
går lengre ned enn normalt ved for
eksempel retrovertert acetabulum eller
dyp acetabulum. Dette kalles pincer
impingement. Det kan også være en
kombinasjon av disse to formene.
Benet disposisjon for impingement
kan påvises ved vanlige røntgenbilder
(bilde 5) og ved MR. Slike anatomiske
forandringer er ikke alene indikasjon for
kirurgi! Pasienten må også ha klinikk
som passer. Ved en slik tilstand vil
labrum og evt tilstøtende brusk komme i
beknip, noe som kan føre til sekundære
skader på labrum og brusk. FAI regnes
nå som en disponerende faktor for
artrose i hofteleddet. Cam impingement
ses oftest hos yngre menn, mens

Figur 1: Oppsett for hofteleddsartroskopi i ryggleie
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pincer impingement er vanligere hos
kvinner med noe senere symptomstart.
Tilstanden kan behandles kirurgisk med
fjerning av bein, og både åpne og nyere
artroskopiske teknikker er beskrevet[2].
Ved artroskopisk behandling av cam
impingement reseseres bein fra
overgangen mellom caput og collum
femoris via perifere kompartment og
uten strekk og med mulighet til å ﬂektere
og rotere i hofteleddet. Ved pincer
impingement fjernes fremre kant av
acetabulum med fres. Dersom labrum
er intakt kan denne tas av og reﬁkseres
etterpå med suturankere. I en serie
med åpen kirurgi ga dette bedre klinisk
resultat enn dersom labrum ble resesert.
Bruskskader: Bruskskader er ofte
assosiert med labrumskader og/eller
femuro-acetabulær impingement. En
skademekanisme kan være direkte
traume mot trochanter som forplantes
til leddet. En vanlig bruskskade som
er assosiert med labrumskader, er
delaminering av brusken i acetabulum i
relasjon til labrum-skaden. Bruskskader
kan behandles med debridement og
evt mikrofraktur. Det er også gjort
utprøvende behandling med atroskopisk
bruskcelleimplantasjon til defekter i

Bilde 2. Etter distraksjon av hofteleddet
går man først inn med nål under gjennomlysningskontroll (Fra: Dienst M.
Hüftarthroskopie. Lagerungs- und
Distraktionstechnik. Orthopade. 2006
Jan;35(1):33-40.

Bilde 3. Labrumruptur. (Fra: Byrd JW.
Hüftarthroskopie. Portaltechnik und
arthroskopische Anatomie. Orthopade.
2006 Jan;35(1):41-2, 44-50, 52-3.)

hofteleddet, der bruskcellene er dyrket i
et hyaluronsyrematrix.

Ruptur av ligamentum teres: Skader på
dette ligamentet kan i enkelte tilfeller
være årsak til smerter og av og til
låsninger. De kan være traumatiske eller
degenerative og behandles vanligvis
med et debridement. Det er beskrevet
atroskopisk rekonstruksjon av ligamentet
hos pasienter der man har ment at det
foreligger instabilitet i hofteleddet etter
ruptur av ligamentet.

Synoviale tilstander og frie legemer: Ved
tilstander som pigmentert villonodulær
synovitt, synovial chondromatose,
reumatoid artritt og krystallinske
leddlidelser kan hofteleddsartroskopi
gi mulighet for både diagnostikk med
f.eks biopsier og behandling ved f.eks
synovektomi og fjerning av frie legemer
(bilde 6).
Os acetabuli: Os acetabuli er et
benlegeme (sannsynligvis en
utviklingsanomali) som ﬁnnes hos
enkelte pasienter beliggende ved
fremre/laterale kant av acetabulum og
er forbundet med tilstøtende bein med
bindevev (synchondrose). Det kan ha
større eller mindre grad av bevegelse og
kan være en årsak til smerter. Økt signal
i spalten på MR kan tyde på instabilitet.
Dette er en tilstand vi har sett hos ﬂere
pasienter, men er knapt beskrevet
i litteraturen. Det er vist at det er
hyppigere forekommende hos pasienter
med FAI. Vi har fjernet noen benlegemer
ved artroskopisk reseksjon og resultatene
er så langt lovende (bilde 7).

Figur 4. Femuroacetabulær impingement:
Avvikende anatomi fører til kollisjon
mellom femur og acetabulum.
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Instabilitet i hofteleddet: Dette er
et uavklart område både når det
gjelder diagnostikk og behandling.
Det er beskrevet både artroskopisk
kapselkrymping med varme og plikering
av kapselen med sutur tilsvarende det
man gjør i skulder.
Purulent artritt: Dette kan være en meget
god indikasjon for hofteleddsartroskopi
dersom man har utstyr og trenet
personell tilgjengelig.
Artrose: Hos utvalgte pasienter med
moderat artrose, kan et artroskopisk
inngrep i form av debridement av
degenerert labrum og løs brusk,
fjerning av osteofytter, evt mikrofraktur
og behandling av femuroacetabulært
impingement ha en viss effekt.

Bilde 5. Røntgen bilder ved camimpingement.
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Bilde 6. Artroskopisk Fjerning
av frie legemer.

Ekstra-artikulære tilstander:
Ekstraartikulære tilstander omkring
hofteleddet som har vært behandlet,
er snapping ileopsoas sene (bilde 8),
snapping tensor-fascia lata og trochanter
bursitt.
Smerter i hofteleddet av ukjent
årsak: Det er vanligvis indikasjon for
hofteledds-artroskopi hos pasienter med
god effekt av lokalanestesi i hofteleddet,
uten at det er påvist sikker patologi ved
MR eller andre undersøkelser.
Kontraindikasjoner
Alle tilstander som hindrer tilgangen
til hofteleddet, som f.eks langtkommen
artrose, artroﬁbrose og heterotrop
ossiﬁkasjon bør ikke behandles med
hofteleddsartroskopi.
Komplikasjoner
Komplikasjoner er relatert enten til
distraksjonen av hofteleddet eller portalplasseringen og er i materialer angitt fra
0.5 til 5 %. Det er beskrevet forbigående
eller permanente skader på perifere
nerver som nervus ischiadicus, femoralis,
pundendus eller cutaneus femoris
lateralis. Videre kan skader på brusk
og labrum forekomme. Osteonekrose

og infeksjon er meget sjelden. Det
er viktig å informere pasienten om
mulige komplikasjoner. Pasienten må
også forklares at det ikke er sikkert
symptomene bedres etter operasjonen,
og at det også er en liten risiko for
forverring av plagene.

utvikling av hofteleddsartrose hos noen
pasienter. Artroskopisk implantasjon av
bruskceller eller stamceller for å reparere
bruskskader kan sannsynligvis også bli
mulig J

Resultater
Det ﬁnnes ingen gode randomiserte
studier av resultater etter
hofteleddsartroskopi. Hos pasienter
som ikke har artrose eller bruskskader,
oppnår 67- 80 % av disse bedring av
symptomer etter reseksjon av labrum
ved labrumruptur. Det er angitt at 70 %
blir bedre av mikrofrakturbehandling av
bruskskader under 1 cm2, mens kun 40
% blir bedre hvis skaden er større. Når
det gjelder impingementkirurgi, er det
rapportert at 70-90 % pasientene får et
godt eller utmerket resultat.
Fremtiden
Hofteleddsartroskopi er et felt i
rask utvikling. Med mer erfaring og
kontinuerlig utvikling av mer avansert
utstyr og instrumenter, vil ﬂere
pasienter kunne behandles med denne
teknikken. Teoretisk sett er det mulig at
impingementkirurgi vil kunne utsette

Bilde 8. Atroskopisk tenotomi av
ileopsoassenen ved snapping hip
(Fra: Wettstein M, Jung J, Dienst
M. Arthroscopic psoas tenotomy.
Arthroscopy. 2006 Aug;22(8):907)
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Bilde 7. Os acetabuli fremstilt med
tredimensjonale CT-rekonstruksjoner

19

Håndleddsartroskopi
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Den første håndleddsartroskopi beskrevet i litteraturen ble utført
av Chen i 1979 [4]. Siden har håndleddsartroskopi blitt en del av
den håndkirurgiske hverdag, men metoden har fortsatt begrenset
utbredelse i Norge. Årsaken kan være at håndleddsartroskopi
fordrer kompetanse i håndkirurgi, noe som mange steder har vært
plastikkirurgenes ansvar.

A

rtroskopi er en invasiv teknikk som
alltid må forutgås av grundig klinisk
undersøkelse supplert med vanlige
røntgenbilder. Håndleddsartroskopi kan
gi informasjon om sykdom og skade i
håndledd og håndrot som tradisjonell
billeddiagnostikk (røntgen, artrograﬁ,
scintigraﬁ, CT og MR) ikke klarer å
avdekke [1, 3, 5, 6, 11, 13].
Teknikk
Håndleddsartroskopi utføres med blod-

Bilde 1. Under håndleddsartroskpoi er
armen montert i et strekktårn (Traction
Tower, Linvatec). Annen og tredje ﬁnger
henges opp i ﬁngerfeller med 7kg strekk
og motstrekk besørges av stramt bind
rundt overarm.
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tomt felt i pleksusanestesi eller narkose.
Pasienten ligger i ryggleie med armen ut
på et armbord. Overarmen ﬁkseres med
bredt bind til bunnplaten på strekktårnet.
Albuen bøyes til 90 grader. Underarm
monteres i strekktårn (6-7 kg strekk)
med kinesiske ﬁngerfeller (bilde 1).
Artroskopør sitter på hodeside av pasient,
med monitor ved samme sides fotende.
Preoperativt kan håndleddet gjerne spiles
ut med 5-10 ml saltvann innsatt mellom
ekstensor pollicis longus og ekstensor

Figur 2. Aktuelle portaler ved håndleddsartroskopi. (MCR = midtkarpale
radiale portal, MCU = midtkarpale
ulnare portal, 3-4 = håndleddsportalen
mellom ekstensor pollicis longus og
ekstensor digitorum communis, 6-R =
håndleddsportalen radialt for ekstensor
carpi ulnaris, 6-U = håndleddsportalen
ulnart for ekstensor carpi ulnaris).

communis-senene (den såkalte “3-4”
portal) eller like radialt for ekstensor
carpi ulnaris-sene (6R portal, ﬁgur. 2).
Skopet brukes oftest i ”3-4” portalen.
Området like radialt for ekstensor carpi
ulnaris-senen (den såkalte “6R”-portalen)
brukes oftest som arbeidsportal (ﬁgur
2). Midtkarpalleddet inspiseres best
gjennom den midtkarpale radiale portal
(MCR) lokalisert ca. en cm distalt for
3-4 portalen. I midtkarpalleddet brukes
den midtkarpale ulnare portal (MCU)
som arbeidsportal. De beskrevne ﬁre
portalene gir god arbeidsoversikt over
radiokarpal- og midtkarpalleddene [1,
15]. Det benyttes et 1,9 mm artroskop,
alternativt 2,7 mm på store personer.
Vi bruker fysiologisk saltvann innført
gjennom skopet til gjennomskylling og
drenasjekanylen settes ulnart. Trykkstyrt
pumpe kan være hensiktsmessig
ved artroskopisk kirurgi, men er ikke
avgjørende. Det brukes miniinstrumenter
fra 1,9 til 2,7 mm (stansetenger, shaver,
evaporizer, etc). Komplikasjoner er
nærmest neglisjible.
Hva kan gjøres?
Artroskopisk diagnostisering og behandling av triangulærbrusk (TFCC) skader
har vært et stort fremskritt. Dette er
ofte kombinert med andre skader (for
eksempel radiusfraktur). Resultatene
av både reseksjon (sentrale lesjoner)
og sutur (perifere lesjoner) er gode [8,
9, 10, 12]. Osteokondrale lesjoner og
artrosetilstander behandles oftest med
debridement. Artroskopi er standard
for diagnostisering av båndskader
i karpus og er til uvurderlig hjelp i
behandlingen av disse. Den hyppigste
karpale båndskade rammer forbindelsen
mellom scaphoideum og lunatum,
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Bilde 3. Scapholunær
båndskade (scapholunær
dissosiasjon) sett fra håndleddet. Lunatum ses til venstre,
scaphoid til høyre. Capitatum er
synlig i bunnen av spalten.
Bilde 4. Perifer triangulærbruskskade ﬁksert
artroskopisk med kraftig dobbel sutur.

såkalte scapholunær dissosiasjon.
Ved slike skader kan artroskopi vise
at forbindelsen mellom de to knokler
er løsnet, og manipulasjon og bruk av
krok demonstrerer økt diastase. Ved
betydelig båndskade mellom lunatum
og scaphoideum kan man ﬁnne kommunikasjon mellom håndleddet og midtkarpalleddet (bilde 3 og 4).
Osteokondrale skader forekommer i
prinsippet hvor som helst i håndledd og
karpus. Hyppigst er disse skadene på
radius (radial ridge) og som kissing lesion
på lunatum, gjerne i kombinasjon med
skade på triangulærbrusken eller ulna
pluss syndrom.
Artrittpasienter får utført artroskopisk
synovektomi. En del ganglier egner
seg for artroskopisk behandling og
frie legemer kan ekstirperes. Rundt en
fjerdedel av artroskopiene er på sequeler
etter radiusfraktur. Disse pasientene har
ofte osteokondrale lesjoner, båndskader
eller TFCC skader [9].
Egen erfaring
Snittalder på disse pasientene er 30 år og
med lik kjønnsfordeling. Hyperekstensjon
er den dominerende skademekanisme
og 4 av 5 pasienter har håndleddstraume
i anamnesen. Knapt 50 % av pasientene
har håndleddsnær fraktur i anamnesen,
hvorav radiusfrakturene dominerer [7,
9]. Vel 40 % rapporterer krepitasjon eller
klikking. De ﬂeste pasientene har lang
sykehistorie med smerter og innskrenket
bevegelighet før henvisning. Kun 15 % får
utført diagnostisk artroskopi som eneste
prosedyre, de øvrige får artroskopisk
eller åpen behandling i samme seanse.
Debridement av osteokondrale lesjoner

og/eller behandling av TFCC skade
er vanligste prosedyrer. Artroskopisk
behandling av TFCC skader har vist seg å
gi god prognose [8, 10].
Alle aktuelle pasienter bør få utført
røntgen og oftest MR og CT før
artroskopi.
Håndleddsmerter kan ofte være vanskelige å diagnostisere og behandle. Vår
erfaring er at artroskopi ved uklare
håndleddssmerter hos de ﬂeste
pasientene vil avklare diagnosen og
nødvendig behandling kan settes i
verk. Dette er i overensstemmelse
med andres funn [1, 4]. Spesielt bør
pasienter med vedvarende smerter
etter hyperekstensjonstraume eller
radiusfraktur få utført håndleddsartroskopi [9].
Håndleddsartroskopi er en relativt
ny teknikk her til lands. Hvis man
ser bort fra akutt artroskopi ved
håndleddskader, dreier dette seg om
et begrenset antall pasienter med
langvarige plager. Artroskopi kan gi
betydelige tolkningsproblemer og bør
etter vår mening utføres på sykehus med
håndkirurgisk ekspertise. Bedømming
av funn og beslutninger vedrørende
videre behandlingsopplegg kan ofte være
vanskelig.
Fremtiden
Håndleddsartroskopi representerer i dag
gullstandarden for diagnostisering og
behandling av en rekke intraartikulære
lidelser. Nyere MR diagnostikk vil kanskje
kunne måle seg med artroskopi som
diagnostikum i fremtiden, men har
foreløpig ikke fått entydig gjennomslag.

Tolkning av MR bilder er fortsatt svært
avhengig av radiologens erfaring.
Man ser for seg en videreutvikling av
artroskopiske prosedyrer til bruk ved
artrodeser, reseksjoner i karpus og
distale ulna, intraartikulære frakturer og
gangliekirurgi. Innenfor reumakirurgi har
også artroskopi et betydelig utviklingspotensiale J
Referanser
1. Adolfsson L. Arthroscopy for the diagnosis of posttraumatic wrist pain. J Hand Surg 1992; 17B:46-50.
2. Adolfsson L, Nylander G. Arthroscopic synovectomy of
the rheumatoid wrist. J Hand Surg (Br) 1993; 18(1): 92-6.
3. Cerefolini E, Luchetti R, Pederzini L og medarbeidere.
MR evaluation of triangular ﬁbrocartilage complex
tears in the wrist: Comparison with arthrography and
arthroscopy. J Comput assist Tomogr 1990;14: 963-967.
4. Chen YC. Arthroscopy of the wrist and ﬁnger joints.
Orthop Clin North Am 1979; 10: 723-733.
5. Cooney WP. Evaluation of chronic wrist pain by
arthrography, arthroscopy, and arthrotomy. J Hand Surg
1993;18A:815-822.
6. Eynde S, Smet LD, Fabry G. Diagnostic value of
arthrography and arthroscopy of the radiocarpal joint.
Arthroscopy 1994;10:50-53.
7. Geissler WB, Freeland AE. Arthroscopically assisted
reduction of intraarticular distal radial fractures. Clin
Orthop 1996; 327: 125-34.
8. Haugstvedt J-R, Husby T. Results of repair of peripheral
tears in the triangular ﬁbrocartilage complex using an
arthroscopic suture technique. Scand J Plast Reconstr
Hand Surg 1999; in press.
9. Husby T, Haugstvedt J-R, Bakken L. Wrist fractures
combined with lesions of the triangular ﬁbrocartilage
complex. Scand Hand Soc Meeting, Oslo Norway,
August 27.-29. 1998;43.
10. Husby T, Haugstvedt J-R. Long term results after
arthroscopic resection of TFCC lesions. Scand J Plast
Reconstr Hand Surg 35: 79-83, 2001.
11. Johnstone D, Thorogood S, Smith W, et al. A
comparison of magnetic resonance imaging and
arthroscopy in the investigation of chronic wrist pain. J
Hand Surg 1997;22B:714-718.
12. Osterman LA. Arthroscopic debridement of triangular
ﬁbrocartilage complex tears. Arthroscopy 1990;6:120124.
13. Roth JH, Haddad G. Radiocarpal arthroscopy and
arthrography in the diagnosis of ulnar wrist pain.
Arthroscopy 1986;2:234-243.
14. Westkaemper JG, Mitsionis G, Panayotis N, et al.
Wrist arthroscopy for the treatment of ligament and
triangular ﬁbrocartilage complex injuries. Arthroscopy
1998;14:479-483.
15. Whipple TL, Marotta JJ, Powell JH. Techniques of wrist
arthroscopy. Arthroscopy, 1986;2(4):244-252.

21

Bakre korsbåndrekonstruksjon

Sigbjørn Dimmen og
Steinar Johansen
Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus

“All inside” teknikk
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Innledning
Isolerte bakre korsbåndskader gir ofte lite
symptomer. De gir sjelden stor instabilitetsfølelse av kneet, men noen pasienter
opplever svikt av kneet ved gange i
utforbakker og ved hurtige vridninger
der tibia roterer utover i forhold til
femur. Mange har smerter og hevelse
i kneet ved aktivitet eller mer generelle
patellofemorale smerter. Anatomiske
forhold i relasjon til bakre korsbånd vises
i bilde 1.
Tradisjonelt har isolerte bakre korsbåndskader blitt behandlet konservativt på
bakgrunn av relativt god prognose.
Imidlertid er det vist økt forekomst av
gonartrose og redusert knefunksjon ved
langtidsoppfølging [1,2]. I løpet av de
siste årene har man i økende grad tilbudt
operativ behandling.
Ved kombinerte skader (fremre korsbånd,
mediale kollateralligament, posterolaterale hjørne) som krever operasjon,
skal i prinsippet alltid bakre korsbånd
rekonstrueres.
Ved Ullevål universitetssykehus (UUS)
har vi rekonstruert ca. 20 isolerte bakre
korsbånd i året og 30 i kombinasjon med
fremre korsbånd, kollateralligamenter
eller kneluksasjoner.
Operasjonsindikasjon
Pasienter med isolerte bakre korsbåndskader må gjennomgå et konservativt
behandlingsopplegg før operasjon
tilbys. De akutte rupturene behandles
med immobilisering av kneleddet i full
ekstensjon i ortose i 8 uker og med
daglige passive ﬂeksjoner i mageleie.
Deretter rehabiliteres pasienten i
minimum 6 måneder med vektlegging
av nevromuskulær trening. Ved
vedvarende instabilitetsfølelse vurderes operativ behandling med bakre
korsbåndrekonstruksjon. I noen tilfeller
med ”malalignment”, gjøres det proximal
tibiaosteotomi primært og eventuelt
rekonstruksjon av bakre korsbånd
sekundært.
Ved klinisk undersøkelse ﬁnner man
typisk tibiasagging (bakre glidning),
positiv bakre skuffetest og positiv aktiv
quadricepstest.
MR kan være usikker ved vurdering av
kroniske bakre korsbåndskader. Det
suppleres med knestående stressrøntgenbilder for å vurdere den bakre
instabiliteten. Ved glidning på mer enn 12
mm må man mistenke kombinert skade.
Ved akutte kombinerte skader må pasientene vurderes for operasjon innen 2 uker.
Operasjonsteknikk
Ved kirurgisk behandling benyttes det på
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UUS “all inside” teknikk, det vil si at hele
rekonstruksjonen gjøres med artroskopisk
teknikk.
Pasientene får antibiotikaprofylakse med
Keﬂin 2 g iv. peroperativt og en ny dose
4 timer postoperativt. Pasientene opereres i blodtomhet og gjennomsnittlig
operasjonstid er ca. 60 minutter. Først
testes stabiliteten i kneet i narkose. Deretter artroskoperes kneet for å veriﬁsere
diagnosen og avdekke og behandle
eventuelle ledsagende skader.
Som standard graft brukes det på UUS
gracilis- og semitendinosussener som
høstes fra samme kne og ﬁkseres med
EndoButton på femursiden og RCIinteferensskrue på tibiasiden. Alternativt
brukes patellarsenegraft, quadricepssenegraft, allograft (achillessene eller quadricepssene) eller graft fra det andre kneet
som ﬁkseres med alternative metoder.
Etter høsting av graft skoperes kneet
igjen og bakre korsbåndrester shaves og
fjernes. Det etableres også en portal baktil
medialt, og gjennom denne fjernes bakre
korsbåndrester baktil og bløtdeler fra de
øvre 3 cm av tibia. Man borrer så inn en
ledepinne ved hjelp av et sikteapparat
fra like medialt for tuberossitas tibiae
og ut baktil like nedenfor tibiakanten litt
lateralt for midtlinjen ca. 2 cm nedenfor
leddlinjen. Deretter borres tibiatunnelen
i den dimensjon som er målt på graftet.

Bilde 1. Anaotomiske relasjoner ved
bakre korsbånd.
Det er viktig å ha kontroll over spissen
av ledepinnen og borret, idet nerve-/
karstrengen ligger i like bak tibia i dette
nivået (bilde 2).
Videre borres det opp en ny ledepinne i
notchen i mediale tibiakondyl gjennom
den anterolaterale portalen og deretter
tilsvarende bor som i tibia, slik at
femurtunnelen ligger henholsvis klokken
11 i venstreknær og klokken 1 i høyreknær
1 – 2 mm fra bruskkanten. Kantene på
borretunnelene rundes av. Når det ﬁkseres
med EndoButton, borres det ut et lite hull
gjennom femurtunnelen. Deretter trekkes

Bilde 2. Boring med sikteapparat ved
bakre korsbåndsskade.
graftet opp, EndoButton ﬂippes og graftet
strammes distalt slik at det er ﬁksert
proximalt. Det strekkes så ved gjentatte
ekstensjons- og ﬂeksjonsbevegelser og
ﬁkseres med RCI-interferensskrue i tibiatunnelen. Alternativt knyttes tråder fra
enden av graftet over en AO-skrue hvis
graftet ikke er så langt at det kommer ut
av tibiatunnelen.
Postoperativt immobiliseres pasientene
i en ortose i full ekstensjon i 8 uker, og
det gjøres passive ﬂeksjoner i maveleie
daglig. Etter 8 uker startes opptreningen
med vektlegging av nevromuskulær
trening. Pasientene får tidligst starte med
ukontrollerte aktiviteter etter 6 måneder,
men de ﬂeste trenger 9 – 12 måneder før
de har tilfredsstillende muskulær kontroll.
Fremtiden
Det har de siste årene vært økende
fokus på bruk av “double bundle pcl
reconstruction” for å bedre de kliniske
resultatene [3,4]. Dette er en teknikk der
man rekonstruerer det bakre korsbåndets
anterolaterale- og posteromediale bunt
hver for seg. Ved å benytte en slik teknikk,
vil man kunne få en bedre kombinert
vridnings- og glidningsstabilitet. På UUS
har vi operert noen pasienter med denne
teknikken men anses foreløpig ikke som
en etablert metode J
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Artroskopi og tendoskopi i
ankel og fot

Kjetil Hvaal
Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus

Fot- og ankelkirurgi har vært omfattet av lite interesse i Norge i forrige
decennium, men artroskopisk assistert kirurgi i fot og ankel er nå et
hurtig voksende område. Denne teknikken gir mindre morbiditet, og i
noen tilfeller raskere tilhelingstid (Myerson, 2001)

ndikasjonen til artroskopisk assisterte
inngrep i fot og ankel vil typisk være
symptomgivende solitære bruskskader,
corpora libra, impingement, og
artritt med behov for artrodese. I
traumatologien utgjør intraartikulære
talus- og calcaneus-frakturer en særskilt
indikasjon.
Fremre og bakre ankelartrosopi
Pasienten opereres i ryggleie med
skråpute under hoften. Det benyttes to
fremre portaler, henholdsvis medialt
og lateralt. Fremre del inspiseres uten
strekk. Ved arbeid i selve leddet vil strekk
på foten lette tilgangen. Prefarbrierte
slynger eller en ”dobbel stigbøyle”
laget av elastisk bind kan gjøre nytten.
Invasivt strekk, dvs trådstrekk, brukes
sjeldent. 2,7 mm skop med 30 og 70
graders optikk bør være tilgjengelig.
Leddet kan instrumenteres med krok,
shaver, skarpe skjeer og syl. Skade
på nerver, særlig den overﬂatiske
peroneusnerven der denne kommer i
konﬂikt med den laterale portalen, er ikke
en uvanlig komplikasjon.
Bakre tilgang til trigonum og ankelleddet
skjer i mageleie, med to portaler inntil
achillessenen i høyde med laterale
malleol. Et strekk på hælen som også
skyver ankelen i dorsalﬂeksjon vil lette
tilgangen til trigonum og eksponere
mer av den bakre leddﬂaten på talus. Et
symptomatisk os trigonum extrirperes
ved bruk av fres eller meisel. Store deler
av subtalarleddets bakre fasett som er
relativt ﬂat, nås herfra. Ankelleddets
bakre leddﬂater er lett tilgjengelig, og
eventuelle osteochondrale lesjoner nås
oftest uproblematisk.
Etter partiell reseksjon av leddkapsel kan
bakre syndesmose inspiseres for skade
og stabilitetstestes. Medialt ﬁnner en FHL
sene og muskelovergang, og eventuelle
stenoser i den øvre ﬁbroossøse kanal kan
spaltes.
Akutte osteochondrale eller chondrale
lesjoner i talus med løst fragment anbe-
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fales behandlet med reﬁksasjon med
resorberbare pinner dersom fragmentet
ikke er deformert eller komminut. Ved
større talusfrakturer vurderes artroskopisk kontroll av reposisjonen før
skrue-ﬁksasjon.
Fragmenter som ikke lar seg reﬁksere,
fjernes og sengen debrideres og drilles
eller syles a. m Steadman. Kroniske
lesjoner med instabillitet behandles
også slik. Rekonstruksjonsteknikker
som må ansees som under utprøving,
er mosaikkplastikk, osteochondral
autograft transfer system (OATS) og
Autolog Chondrocytt implan-tasjon
(ACI). Disse teknikkene, som i noen
grad er artroskopisk assistert, synes
å gi dårligere resultat ved patologi i

Bilde 1. Osteosyntese av calcaneusfraktur
talus sammenlignet med kneleddet, og
langtidsoppfølging mangler.
Syndesmose impingment av bløtdeler
med synovitt kan oppstå etter ”høy
ankeldistorsjon”. Smerter og instabilitet
kan demonstreres ved spesiﬁkke tester.
Artroskopisk reseksjon av synovitt og
bløtdelsinterponat i det fremre, nedre
tib-ﬁb ligamentet som kan følges av
skrustabilisering over syndesmosen ved
instabilitet, er vist å gi symptombedring
(Ogilvie-Haris, 1994)
Subtalar artroskopi
En benytter sideleie eller ryggleie
med 30% skråpute og eventuelt et

Bilde 2. Shaving av brusk ved subatalar
artrodese
slyngestrekk som bringer bakfoten i
lett inversjon. 2 portaler i sinus tarsi
kompletteres med en posterolateral
portal. Indikasjonene for artroskopi vil
hovedsaklig være som for ankelleddet.
Extirpasjon av frie legemer og
currettage av osteochondrale skader
er mulig, men med noe høyere teknisk
vanskelighetsgrad. 2,7 mm skop med
30 graders optikk samt et 1.9 mm skop
med 70 graders optikk brukes. En spesiell
indikasjon vil være calcaneusfraktur
med stepdannelse i subtalarleddet, der
artroskropisk assistanse kan gi kontroll
over reposisjonen av leddfragmentene
(bilde 1).
Artroskopisk assistert artrodese
Primær artrodese i ankelleddet utført
med atroskopisk assistanse vil være
standard-metoden i mange klinikker.
Relativ kontraindikasjon vil være stor
deformitet, som ved varus/valgus over 10
grader.
En etablerer 2 fremre portaler
som bes-krevet over, og tar ned
gjenværende brusk på talus og tibia
med bløtdelshaver. Deretter recesseres
cortikalt ben ned til spongiøse benﬂater
med kulefres. 2 eller 3 perkutane
skruer, evt med kanylering, satt under
gjennomlysningskontroll vil ﬁksere
artrodesen.
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Subtalar artroskopisk artrodese (bilde 2) gjøres gjennom
3 standardportaler med sam-me prinsipp som for
ankelartrodese. Ligamentum interossus i sinus tarsi bør
deles for å få god tilgang til leddet. Fiksasjonen skjer med
1-2 kanylerte skruer under gjennomlysningskontroll, typisk
7,0-7,3 mm. Ved tilstander som medfører okklusjon av
subtalarleddet, slik som artroﬁbrose etter calcaneusfraktur
og ﬁbrøs koalisjon, vil åpen kirurgi være den beste
metoden.
Haglunds deformitet
Denne tilstanden består av retrocalcaneal bursitt og et stort
øvre hjørne på calcaneus. Bursektomi og reseksjon av øvre
hjørne er indisert ved mislykket konservativ behandling.
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Tendoskopisk assistert reseksjon er rap-portert med likt
resultat som ved åpen kirurgi (Leitze, 2003). Uttalt calcinose
rundt distale achillesenefeste og distal tendinose er en
relativ kontraindikasjon til tendoskopisk prosedyre.
En lateral og en medial portal etableres i mageleie uten
strekk. Grener fra den mediale calcaneale nerven passerer
under den mediale portalen, som ikke må legges for
lavt. Det kan benyttes 2,7 eller 3,5 mm (kne) skop med
30 graders optikk. Bursa recesseres med shaver. Det
øvre hjørnet tas ned med fres ned til achillesenefestet.
Komplikasjoner består blant annet av persisterende smerter
og nerveskade.
Stortåas grunnledd
Indikasjonen til artroskopi i MTP 1 leddet vil inkludere
dorsale osteofytter, fritt legeme og osteochondral skade.
Høygradig artrose er en kontraindikasjon.
I ryggleie henges tåa opp i en stor ”ﬁngerfelle”.
Lokalanestesi kan benyttes. 3 portaler etableres,
henholdsvis dorsol-ateral, dorsomedial og direkte medial.
Stump disseksjon i subkutis kan forebygge nerveskade
ved de to mediale portaler. Det benyttes 1,9 mm skop
fortrinnsvis med vidvinkel.
Leddﬂatene inspiseres, herunder sesam-oidene.
Synovektomi, reseksjon av osteofytter og
microfrakturteknikk på osteochondrale lesjoner kan utføres.
Peroneus tendoskopi
Indikasjonen til denne prosedyren vil være tendinitt
og mistanke om ruptur i senen (van Dijk, 2004). Ved
diskrepans mellom klinikk og MR funn vil tendoskopi
være mindre invasivt enn åpen eksplorasjon. I sideleie
etableres 2 portaler over forløpet av peroneus senene,
hvorav den første 2 cm under ﬁbulaspissen og den andre
2,5 – 3 cm over denne. Med stump disseksjons-teknikk kan
seneskjeden aksesseres. Over-ﬂatene av peroneus brevis
og longus kan inspiseres ved bruk av krok og skifte mellom
portalene. SPR skade kan identiﬁseres. Synovektomi og
reseksjon av mindre, ”bøttehank” rupturer kan gjøres
tendoskopisk. Senesutur er foreløpig ikke tilgjengelig ved
tendoskopi J
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ANNONSE S. 2

Nye kirurgiske behandlingsmetoder av leddbruskskader

Medikamentell behandling med glukosaminer, hyaluronsyre og NSAIDs har
ikke gitt de ønskede resultatene hos
denne pasientgruppen. Mye tyder
på at stabiliserende leddtrening kan
ha god effekt, men foreløpig er det

Bilde 1. Leddbruskskader som denne gir
ofte mye plager i kneet

Leddbruskskader kan
kan føre
føre til
til at
at
Bilde 2. Leddbruskskader
idrettskarrieren må oppgis på et
tidligere tidspunkt
enn ønskelig.
enn ønskelig.
(Illustrasjonsfoto)

lite forskningsaktivitet innen dette
området. Ortopedisk Senter ved Ullevål
Universitetssykehus har satset mye
på forbedring av behandlingstilbudet
og deltar i utviklingen av nye
behandlingsmetoder for disse
pasientene.
Indikasjon for kirurgi.
Pasienter med leddbruskskader har
mye plager spesielt fra kneleddet. Ulike
studier viser at denne pasientgruppen
scorer dårlig på funksjonstester
preoperativt sammenlignet med for
eksempel korsbåndskader. Grunnet
variasjonen i behandlingsresultatene, er
man relativt tilbakeholden med kirurgi
hos disse pasientene. Dersom pasienten
har mekaniske symptomer fra leddet, vil
imidlertid kirurgisk behandling ofte føre
til en klar forbedring av plagene. Hos
pasienter med et løst fragment i leddet,
som ved Osteochondritis dissecans eller
etter patella luksasjoner, kan man ﬁksere
fragmentet og/eller reparere defekten
og eventuelt korrigere utløsende årsak.
Denne behandlingen gir gode resultater.
Smerter og redusert funksjonsnivå i forhold til idrett er imidlertid en mer usikker
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Innledning
Mange pasienter har plager relatert til
skade av leddets brusk, noe som gir
mest symptomer i de vektbærende
ledd. Studier har vist at rund 60 % av
alle som behandles for kneplager med
artroskopisk teknikk, har en slik skade
(bilde 1). Dette kan for idrettsutøvere
og mosjonister føre til karriereslutt
eller overgang til et stillesittende liv
på et langt tidligere tidspunkt enn
ønskelig (bilde 2). Det eksisterer ulike
typer kirurgiske behandlingsmetoder,
men behandlings-resultatene ved slike
skader har variert. For langt de ﬂeste
er leddprotese ikke et alternativ. Det er
også vanskelig å akseptere at en pasient
i 40-årene, skal trenge hjelp til tyngre
ting hjemme som stigegåing og hjulskift
på bilen, samt være avskåret fra det
meste av idrettslig aktivitet og tyngre
kroppsarbeid.

Asbjørn Årøen
Ortopedisk Senter
Ullevål Universitetssykehus

Bilde 3. Periostlapp som forseiling
av bruskdefekt på femurcondylen før
bruskcelletransplantasjon.

indikasjon. I mange tilfeller vil et aktivt
rehabiliteringsopplegg hos fysioterapeut
være et godt alternativ til kirurgi.
Kirurgisk teknikk
Ved bruskskader er det i prinsippet
en defekt i brusken som må fylles.
Ved Osteochondritis dissecans ﬁnnes
ofte et fragment i defekten som kan
ﬁkseres. Alternativt ﬁnner man et fritt
fragment i leddet som også kan ﬁkseres
transartroskopisk. Dersom fragmentet
har tilfredsstillende størrelse (>1cm²),
kan det med suksess ﬁkseres i defekten
med resorberbare skruer eller Herbert
Whippel skruer. Dersom sklerosen
i sengen er uttalt, vil man prøve å
legge inn friskt bein fra hoftekammen
eller tibia, for derved å øke den
biologiske stimuleringen og tilheling av
defekten. Dette kan med fordel gjøres
arthroskopisk med standardportaler.
Det kan imidlertid også være nyttig
med en miniarthrotomi for å få plassert
fragmentet plassert nøyaktig i defekten
og deretter få lagt inn bein. Chondrale
frakturer for eksempel ved patellaluksjon,
kan også gi et stort bruskfragment fra
laterale femurcondyl. Dette kan ﬁkseres i
sin seng med godt resultat. Behandlinger
utføres artroskopisk, men det er viktig
å kontrollere at kneet kan bøyes over
90 grader, da en underveis må ﬂektere
kneet mye for og få riktig vinkel ved
ﬁksasjon av skruer eller resoberbare piler
i fragmentet. Hos disse pasientene er det
store muligheter for å oppnå tilheling av
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Bilde 5. Histologi etter
mikrofraktur/syling av bruskdefekt i dyremodell (kanin)

TEMA

fragmentet. Alle disse pasientene bør få
standard infeksjonsprofylakse. Det bør
også brukes lokalanestesi uten adrenalin
for ikke å redusere den biologiske
responsen. En må være klar over at
fragmentet ofte vil synke litt inn i løpet
av tilhelingsprosessen. Således kan en
skrue som er godt forsenket i brusken
peroperativt, stå over bruskﬂaten
etter tre-til seks måneder og kan være
vanskelig og se på vanlig røntgenbilde.
Ved smerter i dette tidsrommet bør
derfor en reartroskopi vurderes, og det
bør være utstyr tilgjengelig for fjerning
av skruen(e).
Når ﬁksasjon av fragmentet ikke er
mulig, vil en bruskskade på over 1,5
cm² i belastningsﬂaten i kneet ofte ha
behov for reparasjon dersom ikke annen
patologi (menisk – korsbåndruptur)
kan forklare pasientens plager. Både
bruskcelle-transplantasjon (bilde 3)
og mikrofraktur (bilde 4 og 5) er de
teknikkene som har vært mest aktuelle i
Norge. Disse metodene gir hovedsaklig
ﬁberbrusk med varierende grad av
pasienttilfredshet. Det satses mye
verden over på bruskforskning, dels i
laboratoriet for å bedre bruskkvalitet
gjennom produksjon av hyalin brusk
og kollagen type II, dels i dyremodeller

Bilde 7. Mosaikkplastikk av en bruskdefekt

hvor cellene transplanteres i ulike
former for gel (skaffold) og dels i kliniske
pasientstudier.
For og få fylt defekten bedre,
eksperimenteres det med ﬂere ulike typer
skaffold som plasserer de transplanterte
cellene i ﬂere lag i defekten. Dette vil
kunne gi bedre fylning av defekten og en
bedre permanent reparasjon.
Mens chondrocytter er mest benyttet i
kliniske studier hittil, har mesenchymale
stamceller fra forskjellige høstesteder gitt
lovende resultater i laboratorieforsøk.
Teoretisk vil mesenchymale stamceller
kunne bidra med en bedre kvalitet på
reparasjonsvevet i defekten, slik at bedre
biomekaniske egenskaper oppnåes.
Stamceller kan kanskje føre til at større
defekter kan repareres også hos eldre
pasienter. Denne behandlingen utføres
pr. i dag mest ved åpen kirurgi, men
vil etter hvert bli gjort utelukkende
artroskopisk. Scaffoldene i dag består
hovedsakelig av kollagen fra ku
eller gris, eller fra hanens røde kam
(hyaluronsyregraft) (bilde 6). Det er
viktig at graftet består av elementer som
bruskcellene kan gjenkjenne slik som
kollagen type II eller hyaluronsyre.
Selv om de nye teknikkene for celletrans-

plantasjon er lovende, utvikles det også
mikrofraktur teknikk med resorbare
plug-ger som kan transplanteres på
samme måte som ved mosaikkplastikk
(bilde 7), men hvor man unngår de
patellofemorale problemene. En slik
resorberbar plugg fungerer som et
scaffold for blødning fra beinmargen
(stamceller og vekstfaktorer) og skal gi
brusk der det skal være brusk og bein der
bein skal lages i reparasjonsprosessen.
Når degenerasjonen i leddet er kommet
for langt, vil bruskkirurgi ofte kombineres
med en osteotomi som effektivt avlaster
det aktuelle kompartmentet med bruskskaden.
Fremtiden
Vekstfaktorer samt celle scaffoldene
vil være den fremtidige behandling på
dette området. Det vil imidlertid være
påkrevd med ytterligere forskning.
All bruskkirurgi vil om få år bli utført
artroskopisk, slik at morbiditeten
forbundet med inngrepene blir mindre.
Mer kunnskap om forebygging og
rehabilitering ved leddbruskskader
er nødvendig, i tillegg til ytterligere
utvikling av artroskopiske teknikker J

Bilde 6. Hyaluronsyregraft i laboratoriet
kan såes ut med stamceller

Bilde 4. Mikrofraktur av bruskdefekt.
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Nyhet innen behandling av
osteokondrale defekter!
TRUFIT™ CB er et resorberbart implantat som er
designet for å reparere osteokondrale defekter.
Pluggene er laget av Smith & Nephew’s patenterte
POLYGRAFT™ materiale som har tilsvarende
mekaniske styrke som det omkringliggende
benvevet.
9 mm TRUFIT CB
Plug immediately
post implantation
in medial femoral
condyle. Note blood
has wicked into
scaffold.

Endoskopi
Smith & Nephew AS
Nye Vakåsvei 64
1395 Hvalstad

Cartilage/Bone Graft Substitute

Så fort pluggen er implantert vil dens hydrofile
egenskaper føre til at blod og stamceller suges opp
og holdes på plass i implantatet. Etter ca. 12 mnd.
vil pluggene være erstattet av ben og hyalinlignende
brusk.
TRUFIT CB Plug. Hjelper kroppen å lege seg selv!

TRUFIT CB Plug,
21 months after
implantation. Note
complete plug
integration and
defect coverage with
normal thickness
and defect coverage.

www.smith-nephew.com/no
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*smith&nephew
TRUFIT™CB PLUG

Biopsy (stained with
Safranin 0/Fast Green)
21 months after TRUFIT
CB Plug implantation
demonstrating healing
with hyaline-like cartilage
and subchondral bone.
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The Future of Sutures
An international competition to find and foster innovative ideas

Pushing back the boundaries of the possible.
B. Braun is inviting scientists and medical professionals across the globe to propose new,
innovative ways of closing wounds.
The Future of Sutures competition is open to individuals and teams from all areas of medical
research, training, and practice – and creative minds generally.
And for the best ideas, we are offering prizes of a total value in excess of 400,000 euros.
Supported by:

Apply online www.bbraun.no by February 29, 2008.

B. Braun Medical AS . Kjernaasveien 13B . 3142 Vestskogen . Phone +47 33 35 18 00 .
Fax +47 33 35 19 00 . www.bbraun.no

Norsk Ortopedisk Forening
Per Reidar Høiness
Nettredaktør Nof og
høstmøteansvarlig

Forventningene i forkant av historiens første norske ortopediske høstmøte
var store. Meningene var mange under fjorårets generalforsamling etter
at styret i Norsk Ortopedisk Forening (Nof) fremmet forslaget om løsriving
fra NKF’s høstmøte og dannelse av et eget ortopedisk høstmøte. Styret
i Nof hadde derfor satset stort på å få til et arrangement som kunne
tilfredsstille norske ortopeders ønsker og behov og som også kunne være
med på å styrke ortopedenes identitets- og tilhørighetsfølelse. Man kan si
at ortopedisk høstmøte skulle virke ”samlende”.

H

elt nytt - og uvant for mange - var at de denne gangen
måtte forhåndsregistrere seg over internett. Noen ﬁkk
det ikke til med en gang, og noen ble kanskje også i tvil om
registreringen ”kom frem”, men tvilen ble nok feid til side når
regningen etter hvert kom i posten! Deltageravgiften var et
stort diskusjonstema i forkant av møtet, men styret har faktisk
mottatt svært få negative tilbakemeldinger på akkurat dette.
Vi vet allikevel at noen få hadde problemer med å få dekket
deltageravgiften hos arbeidsgiver, hvilket er beklagelig.

foredrag, 8 generalforsamlinger i hoved- og under-foreninger,
og en gjesteforelesning. Sammenligner man med høstmøtet
i 2006, økte timeantallet faglige møter (generalforsamlinger
i underforeningene ikke medtatt) fra 45,5 til 59 timer, hvilket
tilsvarer en økning på ca 30 %. Programmet var derfor tett. Seks
av symposiene ble initiert og arrangert av leverandørindustrien,
og også disse symposiene ble godt besøkt. Temaene her var
frakturbehandling, sårbehandling, tromboseprofylakse, leddprotesekirurgi og computerassistert kirurgi.

Fordeler med registrering
Fordelen med forhåndsregistreringen var at arrangøren (KSCI
og Nof) hadde kontroll og mulighet til å organisere møtet
bedre enn om oppmøtet var tilfeldig. På bakgrunn av denne
registreringen vet vi nå at 410 ortopeder kom på høstmøtet og
at 1/3 var leger i utdanningsstillinger. Oppmøtet av ortopeder
utgjorde 2/3 av medlemsmassen i Nof! I tillegg deltok 45
fysioterapeuter, ergoterapeuter,
stipendiater, statistikere og sykepleiere. Det gleder oss at så mange av
våre medarbeidere innen ortopedien
tok seg tid og råd til å besøke oss, og
tilbakemeldingene fra dem var gode.
Vi forventer enda ﬂere besøkende
neste år.

Nof’s jubileumssymposium ble naturlig nok et vel så hyggelig
som faglig arrangement hvor Nof’s æresmedlemmer og våre
mest fremtredende personligheter ble viet spesiell plass. Våre
”ortopediske kvinner” ble viet velfortjent plass da presidenten
i Legeforeningen Torunn Janbu og Nof-leder Hebe Kvernmo
presenterte sine vurderinger og visjoner av nåtid og fremtid
innen ortopedien. Lars Engebretsen foreleste om betydningen
av internasjonale kontakter og samarbeide for forskning og
utviklingen på Ullevål.

Systemet for innsending av
abstrakter var endret i forhold til
tidligere år ettersom man nå måtte
fylle ut et nett-skjema på www.
ortopedi.no i stedet for å sende inn et
Word-dokument. Systemet fungerte
til dels dårlig og medførte mye ekstra
arbeid for både innsendere og – ikke
minst – den høstmøteansvarlige.
Allikevel innkom 123 abstrakter,
hvilket var en liten oppgang fra 2006
(113 abstrakter).
Stort faglig program
Den faglige aktiviteten økte imidlertid
kraftig i forhold til foregående år.
Over tre dager ble det avholdt 17
symposier, 13 seksjoner med frie
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Ortopedisk Høstmøte nr 1 –
overstått og bestått!

Mange stipender
Det ble utdelt en rekke stipender under årets generalforsamling
i Nof. Nof stipendet ble på vegne av Nofs stipendkomitee
utdelt av Astor Reigstad og tildelt to søkere - Annette Wikerøy
ved Ullevål Sykehus og Lars Gunnar Johnsen ved St. Olavs
Hospital - med kroner 15.000 hver. Nordisk Ortopedisk
Forening’s jubileumsgave til Nof på NOK 75.000 fordelt på 5
reisestipend for leger under utdanning til NOF kongressen
i Amsterdam ble tildelt Trude Lehmann ved Haukeland
Universitetssykehus, Tina Wik ved St. Olavs Hospital, Thomas
Kibsgård ved Lillehammer Sykehus, Aksel Risan ved Sykehuset
Levanger og Vegard Osland ved St. Olavs Hospital. Stipendene
lød på kr 15.000 hver som skulle benyttes i forbindelse
med reise og opphold under NOF-kongressen i Amsterdam
kommende vår. Smith & Nephew stipendet på kr 100.000
ble utdelt av Olav Østensjø og tildelt Berte Bøe ved Ullevål
Sykehus. Charnley stipendet på kr 80.000 ble utdelt av Thormod
Dønnås og tildelt overlege Anders Wensaas ved Ullevål
Sykehus. Artroskopistipendet på kr 15.000 ble utdelt av Kirsten
Lundgren i Norsk Artroskopisk Forening til Jon Olav Drogset
ved St. Olavs Hospital.
Høy kvalitet på symposiene
I tillegg til Nof’s 60 års jubileum, ble også Leddregisteret (NRL)
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Den populære forelser Michael Goldberg fra USA omkranset av
Olav Wiig og Terje Terjesen.

Kjetil og Kjartan satte liv i forsamlingen.

feiret for sine 20 år. NRL holdt derfor et jubileumssymposium
i fortsettelsen av Nof’s jubileumssymposium. Temaet for
symposiet var en gjennomgang av registerets forskjellige
virksomheter med fokus på aktuelle temaer, som for eksempel
resurfacing ved hofte-artrose.
Andre temaer på symposiene var syndromer innen barneortopedien, forfotskirurgi, forebygging av håndballskader og
komplikasjoner etter distal radiusfraktur. AO Alumni avholdt
sitt symposium med temaet leddbåndskader i ankelregionen.
Lars Engebretsen hadde invitert sin venn Bruce Twaddle fra
New Zealand som foreleser over temaet stressfrakturer - til stor
glede for de fremmøtte.

var jubileumsbanketten en stor suksess. Det var helt fullt
med 200 deltagere, og det var dessverre en del kolleger som
ønsket plass uten å få det. (Dette må vi unngå i fremtiden – alle
som vil må få plass!) Komikerne Kjetil og Kjartan underholdt
før desserten, og orkesteret Saturn spilte drivende god
dansemusikk for de som enda hadde energi til å prøve seg på
dansegulvet.

Teknisk sett fungerte møtet godt – med unntak av et par av de
sedvanlige PC problemene – og man greide stort sett å holde
tidene (men 8 minutter er veldig kort!).
Det var stor interesse fra våre leverandører i forhold til å
arrangere symposier, holde utstilling eller bidra som sponsor.
Leverandørenes bidrag kan derfor ikke undervurderes, ikke
minst fordi høstmøtet så langt ser ut til å ha gitt et godt
overskudd.
Sosiale innslag
Vi hadde ﬂere sosiale innslag. Etter stemningen å dømme

Nof-leder Hebe Kvernmo mottar årets tullepris
”Propellprisen 2007” av Kjartan, alias Johs.

30

Lite negativt om arrangementet
All virksomhet bør i regelen kontrolleres og kvalitetssikres,
og ortopedisk høstmøte er ikke noe unntak i så måte. Alle
deltagere ﬁkk utdelt et tilbakemeldingsskjema i sin mappe
hvorav dess-verre kun 20 stk ble utfylt og innlevert til
sekreteriatet. Vi tar det som et signal om at de ﬂeste var godt
fornøyde. Av negative tilbakemeldinger var det to gjengangere,
nemlig ønsket om et mindre tett program med mer tid til
sosialisering osv, og ønsket om å få sitte ned i matpausene.
Disse innspillene tas til etterretning.
Arrangørene (her: styret i Nof og KSCI) merket seg at Radisson
SAS Scandinavia hotell var i minste laget for et arrangement
av denne størrelsen. Dette, kombinert med problemer med å få
booket uke 43 i årene fremover, har ført til at Nof for de neste
årene ﬂytter høstmøtet til Radisson SAS Plaza i sentrum av
Oslo. Vi gleder oss allerede!

Høstmøtet ble innledet med opera.

Pris for beste artikkel i Kirurgen

tyret i Norsk Kirurgisk Forening har vedtatt å utdele to
priser for beste artikkel i Kirurgen i løpet av det siste året.
Prisene er et stipend på inntil kr 15.000 for deltagelse på
valgfritt kurs arrangert av Royal College of Surgeons (RCS).
Styret ønsker med dette å styrke interessen for at medlemmene
publiserer i Kirurgen. Man håper også at et samarbeid med
Royal College of Surgeons vil gi nye impulser og muligheter
for opplæring og utvikling i de kirurgiske fag.
Bedømmelsen baseres på artikler som har vært presentert
i enten seksjonen for tema, fagnytt eller mini-invasiv
kirurgi (MIK). Det legges vekt på aktualitet og originalitet,
at den språklige formuler-ingen er god og illustrasjonene
opplysende. Presentasjon av egne materialer og strukturerte
litteraturhenvisninger vil også være tellende. Artikkelen skal
i prinsippet tilstrebe standarden i et fagtidsskrift, men ikke
nødvendigvis med de samme formelle krav til detaljer.
Bedømmelseskomiteen har bestått av Tom Glomsaker, Bård
Røsok og Arne Skarstein (leder).
Komiteens konklusjon er at to likeverdige priser for beste
artikkel i Kirurgen går til følgende arbeider:

Behandling av aortasykdom med skalpell eller
kateter? Ikke enten-eller, men både-og.
(Kirurgen 2/07 s. 10-12)
Kirsten Krohg-Sørensen og Odd R. Geiran,
Seksjoner for karkirurgi og voksen thoraxkirurgi,
Thoraxkirurgisk avdeling,
Hjerte-Lungeklinikken, Rikshospitalet.
Artikkelen gir en velskreven og balansert fremstilling av dagens
situasjon vedrørende et sentralt kirurgisk tema.
Det gjøres rede for indikasjoner og behandling av ervervet
aortasykdom, en tilstand som er økende og hvor behandlingen
er ressurskrevende.
Redigeringen er oversiktlig med egne avsnitt for de
forskjellige nivå av aorta. Det gis forklaring på og begrunnelse

Kirsten Krohg-Sørensen
mottar Kirurgens artikkelpris
av Arne Skarstein.

for anvendelsen av tradisjonell åpen kirurgi og nyere
endovaskulære metoder som utføres i samarbeid med andre
avdelinger.
Avdelingens egne resultater presenteres på en oversiktlig
måte og diskuteres i forhold til andre arbeider i referanselisten.
Illustrasjonene er av høy kvalitet og gir et godt supplement til
teksten.
Artikkelen er et godt eksempel på hvordan en kontrollert
anvendelse av ny teknikk gradvis kan erstatte deler av den
etablerte.

Objektiv evaluering av kirurgiske ferdigheter
(Kirurgen 2/07 s. 37-39)
Anders Debes,
Divisjon for Kirurgi, Sykehuset i Østfold HF, Fredrikstad.
Artikkelen gir en systematisk og god oversikt over hvilke
hjelpe-midler man har til objektivt å evaluere kirurgiske
ferdigheter.
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S

Arne Skarstein
Haraldsplass Diakonske
Sykehus

Opplæring med samtidig objektiv evaluering av ferdigheter og
konstruktiv tilbakemelding øker effekten av opplæringen og
forkorter læringskurven for en gitt ferdighet. Det kan nevnes
her at dette er i tråd med intensjonene til Royal College of
Surgeons (RCS).
I egne avsnitt gjøres rede for hva kirurgisk kompetanse er,
hva som oppnås ved objektiv kompetansevurdering, hvordan
kirurgisk kompetanse måles i dag, og metoder for evaluering
av teknisk kirurgiske ferdigheter. Videre beskrives metoder
til analyse av håndbevegelser og evaluering av det endelige
produkt. I tabeller og bilder gis eksempler på hjelpemidler til
objektiv evaluering med henvisning til relevante referanser i en
strukturert og fyldig litteraturliste.
Artikkelen omhandler et meget aktuelt tema i dagens situasjon.
Med redusert arbeidstid og mindre operasjonsvolum er det
behov for supplement i opplæring og videreutdanning i de
kirurgiske spesialiteter. I tillegg krever den raske tekniske
utvikling stadig nye utfordringer til kirurgiske ferdigheter. J

Anders Debes, vinner av
den andre artikkelprisen.
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Foto: Olaug Villanger

Under årets Høstmøte på Holmenkollen Park ble det delt ut en rekke priser.

Norsk Forening for
Gastroenterologisk Kirurgi
Det ble delt ut tre priser. I komiteen satt Tom Harald
Edna, Levanger Sykehus, Christian Rushfeldt, Tromsø
Universitets sykehus og Gro Wiedswang, Ullevål
Universitets sykehus
Beste foredrag fra sykehus utenfor universitetssykehus
Prisen for beste foredrag fra sykehus utenfor
universitetssykehus ble tildelt Ronald Ruiken fra Ålesund
sykehus for innlegget ”ERFARINGER MED INNFØRINGER
AV FASTTRACK® ELEMEN-TER” (abstract nr 125).
Ruiken og medarbeidere redegjorde på utmerket vis
om alle forberedelsene forut for gjennomføring av fasttrack surgery for colonkirurgi pasientene på Ålesund
sykehus fra 01.01.07. På en meget informativ måte ble alt
nødvendig forarbeide med opprettelse av tverrfaglige
arbeidsgrupper, internundervisning, informasjonsmøter
og fortløpende evalueringsmøter presentert.
Ved å sammenligne perioden før og etter innføringen
av endrede rutiner viste forfatterne på en frapperende
måte gevinstene for colonkirurgi-pasientene mhp
redusert liggetid og raskere rehabilitering. Samtidig ble
komplikasjoner og reinnleggelser også registrert og
presentert.
På en overbevisende måte ble problemene rundt
omstillings-prosessen lagt frem, men også positive
overraskelser som overføringsverdien på andre
pasientgrupper mhp faste, mobili-sering og matinntak.
På kort tid kunne fordeler ved ERAS konseptet
dokumenteres, og arbeidet er en inspirasjon til andre
avdelinger i å gjøre det samme. Arbeidet viser på en
overbevisende måte at man ikke må arbeide ved et
universitetssykehus for å kvalitetssikre en reform.
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Torgeir Søvik
Aker Universitetssykehus

Beste kliniske foredrag
Prisen for beste kliniske foredrag gikk til Søvik og
medarbeidere fra Aker Universitetssykehus for studien
”GASTRIC BYPASS: EFFEKT PÅ PROSEDYREVOLUM
PÅ PERIOPERATIV MORBIDITET, OPERASJONSTID OG
POSTOPERATIV LIGGETID” (Abstract nr 151).
Søvik og medarbeidere fremførte sitt arbeide velartikulert
og poengtert der den muntlige presentasjonen utfylte
power-point presentasjonen på en utmerket måte. Det var
passelig mengde tekst på bildene og svært informative
ﬁgurer og tabeller. Sjelden har komiteen sett en så
frapperende fremstilling av sammenhengen mellom
volum og utfall av kirurgisk inngrep målt i operasjonstid,
komplikasjonsrate og liggetid.
Studien, der man følger 2 kirurgers komplikasjonsrate,
operasjon-stid og liggetid postoperativt gjennom 274
laparoskopiske prosedyrer hos overvektige pasienter over
en 3 års periode er elegant utført og mesterlig presentert.
Ved å sammenligne de 50 første opererte pasientene for
hver av kirurgene med de 50 siste, blir den kirurgiske
læringskurve eminent fremstilt. Studien viser hvordan
man kan innføre nye laparoskopiske teknikker med etter
hvert utmerkede resultater ved å begrense den operative
virksomheten til et par dedikerte kirurger som da på rask tid
vil tilegne seg den nødvendige erfaring for så eventuelt å
kunne lære teknikken videre.

Beste eksperimentelle-/ basalforskningsforedrag
NFGKs pris for beste eksperimentelle- eller basalforskningsforedrag 2007 gikk til Rolf Aamodt og medarbeidere fra
AHUS for foredraget ”PROTEINEKSPRESJON AV BETACATENIN I KJERNEN, SAMMENLIGNING AV RECTUM- OG
COLON-CARCINOMER”.
Studien viste cellebiologiske forskjeller mellom
rectumcancer og coloncancer som kan være med på
å underbygge forholdt kjent fra klinikken. Studien er
vitenskapelige solid og baserer seg på preparater fra nesten
500 pasienter. Fremføringen var pedagogisk og ﬁn, og tok
hensyn til forsamlingens kunnskapsnivå på området.

intraabdominal testis ﬁkk direkte orchiopexi og 10 gutter med
standard orchiopexi etter laparoskopisk påvisning av testis i
lyskekanalen. 2-seanse Fowler Stephens teknikk var vellykket
hos 8 av 10 gutter.
Næss og medarbeidere fra Ullevål ble tildelt prisen for studien
”BARNESKADER VED ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS”.
Basert på traumeregisteret ble 333 barn (210 gutter) inkludert
i perioden 2002-2005. Skadepanoramaet ble beskrevet.
Gjennomsnittlig Injury Severity Score var 12,3. Hos 59% ble det
påvist CNS skade. Overlevelsen var 97%. Intrakraniell blødning
(5) og blødning i truncus (4) var dødsårsak hos de 9 barna som
døde.

Norsk Forening For Revmakirurgi
Norsk Forening For Revmakirurgi har på vegne av Biomet
Norge tildelt overlege Christer Holtan, ortopedisk seksjon,
Haugesund sjukehus, stipend for deltakelse på Biomet sitt
skulder- og albue-kirurgi kurs 2008.

Norsk Forening for håndkirurgi
Norsk forening for håndkirurgi gav sin pris for beste
høstmøte-foredrag fra leger i utdanningsstilling til Lars
Eilertsen fra Martina Hansens Hospital.

Norsk Nevrokirurgisk Forening

FA G M E D I S I N S K E F O R E N I N G E R

Resultatene har stor overføringsverdi i den kliniske hverdag
så vel som helsepolitisk. Årets høstmøte viser med all
mulig tyngde at laparoskopisk kirurgi er en viktig del av den
gastrokirurgiske hverdag. Systematisk opplæring av noen få
utvalgte gir utslag i høy kvalitet på kort tid, så fremt disse får
tilgang til tilstrekklig pasientvolum.

Pris for beste forelesning ble delt mellom Rigmor Myran
for ”MR UNDERSØKELSE AV ALAR LIGAMENTENE ETTER
WHIPLASH” og Haldor Slettebø for ”IKKJE-RUMPERTE
ANEURYSME - TRENG ME NASJONALE RETNINGSLINER?”
Myrans studie tok utgangspunkt i at MR undersøkelser av de
stabiliserende struktuer i kraniocervikalovergangen har vist
mot-stridende resultater. Myran presenterte en Case Control
Studie med 173 individer med enten kroniske symptomer
etter bilulykke med Whiplashskade, en gruppe med kronisk
nakkesmerte uten kjent traume og en asymptomatisk
kontrollgruppe. MR under-søkelser viste at høyt signal i alarligamentet ble påvist hos omtrent like mange personer i
de ulike grupper og konkluderte med at funnet har usikker
diagnostisk betydning.
Slettebø beskrev i sin studie et materiale fra Haukeland
med 68 pasienter som ﬁkk utført sikring av ikke-rumperte
aneurysmer de siste 5 år. Han konkluderte med at
komplikasjonsforekomsten i materialet var lavt men at man
likevel ikke med sikkerhet kan konkludere med at behandlingen
er gavnlig for pasientgruppen som helhet. Man etterlyser
nasjonale retningslinjer som man hevder vil kunne gjøre
pasientinformasjon enklere og føre til ensartet praksis for
behandling av denne pasientgruppen.

Norsk Barnekirurgisk Forening
Pål Aksel Næss og Kjetil Juul Stensrud ﬁkk delt 1. pris fra Norsk
barnekirurgisk forening. Det var første gang denne prisen ble
utdelt.
Stensrud og medarbeidere fra Rikshospitalet ﬁkk prisen
for ”LAPAROSKOPI VED KRYPTORKISME”. 56 gutter ble
laparoskopert i perioden 2001-2005. Hos 32 ble det ikke funnet
testis på den afﬁserte siden eller testis var rudimentær og ble
fjernet. Hos 24 guttter ble det foretatt orchiopexi hvorav 10
gutter med 2-seanse Fowler Stephens teknikk, 4 gutter med

Torgeir Søvik
Aker Universitetssykehus

Norsk Karkirurgisk Forening
Beste karkirurgiske foredrag
Braun-prisen (beste karkirurgiske foredrag) gikk til Gustav
Pedersen for foredraget: ”PROPATEN VS PTFE-GRAFT I EN
SAUE-MODELL: SEKS MÅNEDERS RESULTATER”. I studien
har man undersøkt patency og intimahyperplasi i Propatengraft (bioaktivt coatede PTFE-graft) i en bypass modell i arteria
carotis på sau. Studien konkluderte med at Propatengraft
hadde signiﬁkant bedre patency og intimahyperplasi enn
standart PTFE-graft etter 6 måneders observasjonstid.
Beste foredrag av utdanningskandidat
Atrium-prisen (beste foredrag av utdanningskandidat) gikk
til Erik Krag Jenssen for fordraget: ”TROMBOGENE OG
INFLAMMA-TORISKE FAKTORER RELATERT TIL SUBINTIMAL
PERKUTAN TRANSLUMINAL ANGIOPLASTIKK (SPTA)”. I
studien undersøkte man trombogene og inﬂammatoriske
faktorer relatert til den arterielle skade som følger i etterkant av
SPTA. Man fant nedsatt antall plate-leukocyttaggregater etter
2 timer og kontroll etter 9 uker. Ekspresjon av p-selektin på
sirkulerende trombocytter var signiﬁkant forhøyet etter 9 uker
mens det ikke ble funnet endring i ﬁbrinogenreseptor aktivitet.
Man påviste en økende transluminal gradient i verdiene av
kjemokinene IL-10, RANTES og bTG. IL-6 var forhøyet ved 24
timers kontroll mens IL-8 ikke endret seg signiﬁkant.
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Norsk Urologisk forening
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Beste foredrag
Bard-prisen for beste urologiske foredrag gikk til Urdal og
medarbeidere fra SSHF Kristiansand for abstractet ”BRUK AV
DIAGNOSTISK TUR-P VED UAVKLART STIGENDE PSA”. I studien
presenterte man data fra en diagnostisk TUR-P biopsistudie
hvor man retrosektivt har undersøkt TUR-P materiale fra 30
pasienter med uavklart PSA-stigning.
Beste foredrag Endourologi
Wolf-prisen for beste foredrag endourologi gikk til Pedersen
og medarbeidere fra Urologisk seksjon, kir.avd, St. Olavs
Hospital for studien ”EFFEKT OG SIKKERHET VED KTP-LASER
MED LOKALANESTESI OG SEDASJON”. I studien undersøkte
man den terapeutiske effekt og sikkerhet ved fotoselektiv
vaporisering av prostata (PVP) med KTP laser i lokalanestesi.
Studien inklu-derte 150 pasienter som ﬁkk utført PVP i
entenspinal eller lokal-anestesi. Per- og postoperative data ble
registrert. Median tid fra operasjon til utreise var 8 timer for
pasienter behandlet i lokalanestesi og 24 timer for pasienter
behandlet i spinal. Man konkluderte med at PVP med KTP
laser i lokalanestesi gir god intraoperativ sikkerhet med raskt
postoperativt forløp.

Johannes Bjørnstad
Ullevål Universitetssykehus

Norsk Thoraxkirurgisk forening
Medistim-prisen 2007 gikk til Johannes Bjørnstad,
Thoraxkirurgisk avdeling og Institutt for eksperimentell
medisinsk forskning, Ullevål Universitetssykehus og
Venny Kvalheim, Thoraxkirurgisk seksjon, Haukeland
Universitetssykehus.
Bjørnstad mottok prisen for arbeidet ”TILBAKEGANG AV
VENSTRE VENTRIKKEL-REMODELLERING ETTER BORTFALL AV
TRYKKOVERBELASTNING”.
Arbeidet tar utgangspunkt i at implantasjon av aortaventil
(AVR) for aortastenose (AS) er den vanligste klaffekirurgiske
prosedyre. Myokard remodelleres ved AS som følge av
trykkoverbelastning av venstre ventrikkel. Det utvikles
konsentrisk hypertroﬁ og mengden bindevev i myokard øker.
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Etter operasjon for AS kan myokard i noen tilfeller normaliseres
helt, men redusert funksjon kan bestå dersom forandringene
preoperativt er uttalte. Pasienter med betydelig forandret
myokard utvikler diastolisk dysfunksjon. Postoperativt
løper disse risiko for intraktabel hjertesvikt. Det er de siste
årene kommet noe kunnskap om mediatorer som regulerer
remodellering av myokard. Det er ikke kjent hvorvidt revers
remodellering er en aktiv prosess og underlagt regulerende
mekanismer. Vi har sett at plasmakonsentrasjonen av cytokinet
activin A øker etter AVR. Activin A påvirker ﬁbrotiske prosesser.
For å undersøke om det ﬁnnes aktive mediatorer for revers
remodellering har Bjørnstads gruppe etablert en musemodell
med reversibel trykkoverbelastning av venstre ventrikkel. Aorta
banding er en utbredt eksperimentell metode for induksjon av
trykkoverbelastning. Dyrene gjennomgår ny operasjon med
fjerning av banding og strikturerende ﬁbrose. Det benyttes
ultralyd (ekko) for hemodynamisk evaluering samt molekylærbiologiske metoder, som microarray og RT-PCR.
Bjørnstad og medarbeidere har funnet at genet for
adipocytokinet visfatin er oppregulert i venstre ventrikkel
etter avlastning av trykkoverbelastning. Ingen andre cytokiner
eller vekstfaktorer var oppregulert. Visfatin binder seg bl.a. til
insulinreseptoren og er vist å ha en antidiabetisk effekt. Det er
også beskrevet kardioprotektiv effekt via Akt-signalveien.

Venny Kvalheim
Haukeland Universitetssykehus
Kvalheim mottok pris for studien ” VÆSKEOVERSKUDD UNDER
”TEPID” CPB KAN REDUSERES VED TILSKUDD AV HYPERHAES
(HSH) I PRIMELØSNINGEN”
Studien er et av arbeidene som utgår fra Hypotermigruppen
ved Haukeland Universitetssykehus og ble utført i samarbeid
med Brekke H., Haugen O., Farstad M., Mongstad A., Nygreen
E., Husby P. Prosjektet består av ulike tilnærminger for å
redusere væskeoverskudd under hjerte-lunge maskin kjøring.
Tidligere er det vist at nedkjøling er en betydelig faktor
for væskelekkasje under kardiopulmonal bypass og at
dette kan reduseres ved forskjellige intervensjoner. Et
økende antall pasienter blir operert med kardiopulmonal
bypass hvor dyp nedkjøling unngås, men en ser fortsatt et
betydelig væskeoverskudd hos noen av pasientene. I denne
studien undersøkte man om væskeoverskuddet ved lett

Væske ble tilført kretsen for å opprettholde et ﬁksert nivå i
venereservoiret. Væskebalanse (NFB), plasma volum, kapillærlekkasje (FER), vanninnhold i vevet og syre-base parameter ble
målt eller utregnet.
Tidligere er det vist at kapillærlekkasjen er størst første
halvtimen på maskin. Denne lekkasjen ble signiﬁkant redusert
i HSH-gruppen (p=0.001). Det ble også funnet at væskebehovet
kunne reduseres med hele 59 % i HSH-gruppen sammenlignet
med kontrollgruppen (p= 0.007). Ingen bivirkninger ble
observert.
Studien konkluderer med at tilskudd av HyperHAES i primen
under ”tepid” CPB reduserte signiﬁkant kapillærlekkasjen og
reduserte også totalt væskebehov. HSH kan være en enkel
met-ode og med liten kostnad for å redusere væskeoverskudd i
forbindelse med hjertekirurgi.

Norsk Thoraco-laparoskopiforum
Norsk Thoraco-Laparoskopi-forum (NTLF) har siden 1997
delt ut fagpriser innen minimalt invasiv kirurgi på det årlige
Kirurgiske høstmøtet. Formålet med prisene er å fremme god
klinisk og eksperimentell forskning, undervisning og formidling
av nye kirurgiske teknikker innenfor mini-invasiv kirurgi. De
første årene ble det delt ut pris for beste foredrag og beste
video, ﬁnansiert den gang og fortsatt av Tyco Healthcare og
Johnson & Johnson. Fra 2001 har Olympus ﬁnansiert en pris
for beste eksperimentelle/vitenskapelige foredrag. I 2005 ble
det opprettet en ny pris ﬁnansiert av Braun, til beste nykommer
og tiltenkt en kandidat helt i startgropen av sin laparoskopiske
karriere. Alle prisene er hver på 10.000,- kr. Styret i Norsk
Thoraco-Laparoskopi-forum har stått for oppnevning av
bedømmelseskomite for å kåre prisvinnere.
Denne positive trenden fra de siste to år med høyt antall, stor
bredde og gjennomgående meget god kvalitet på foredragene
holdt seg også i år. Komiteen hadde totalt 42 aktuelle abstrakt
til vurdering og fordelingen av bidrag med minimalt invasiv
karakter var innen gastroenterologisk kirurgi 28 av totalt 90
foredrag (31 %), urologi 6 av 37 (16 %), karkirurgi 4 av 19 (21
%) og thoraxkirurgi 4 av 23 (17 %). Årets bedømmelseskomite
bestod av Ole Christians Olsen, Bård Røsok, Jens Marius
Nesgård, Bjørn Nedregård, Tom Mala, Bjørn Brennhovd
samt leder Olaug Villanger fra NTLF styret. Komiteen
utarbeidet et eget evalueringsskjema der hvert foredrag
ble vurdert mht aktualitet, originalitet, pedagogisk klarhet/
fremstillingsevne, billedklarhet/redigering (for videoforedrag)
samt helhetsinntrykk vurdert på en skala fra 1 til 5. Komiteen
gjorde en meget grundig og god jobb og fortjener en stor
takk. En av prisene ble i år tildelt en presentasjon fra det
urologiske miljø, mens de resterende prisene havnet innen det
gastroenterologiske fagfelt. Nedenunder følger presentasjon
av årets prisvinnere.

Nikolai Wessel
Aker Universitetssykehus
Beste foredrag
Pris for beste foredrag gikk til Nicolai Wessel fra Oslo
Urologiske Universitetsklinikk for innlegget ”LAPAROSKOPISK
PARTIELL NEFREKTOMI”. Bakgrunnen for denne studien er at
hos pasienter med singel nyre eller tilstedeværelse av, eller
risiko for sykdom i kontralaterale nyre, behandles nyretumores
med partiell nefrektomi. Tumores med diameter opp til 4
cm uten disse tilleggskriteriene anbefales også behandlet
med partiell nefrektomi. Studier viser mulige fordeler med
laparoskopisk partiell nefrektomi (LPN) sammenlignet med
åpen teknikk.
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hypotermi (34-35 C°) lot seg redusere ved et tilskudd av
HyperHAES ® i prime-volumet. Man brukte smågris (2535kg) som forsøksdyr. En del av primen ble erstattet med
HyperHaes i prosjektgruppen (HSH-gruppen), mens primen i
kontrollgruppen inneholdt kun Ringer acetat. Total prime-volum
var lik i begge grupper. Dyrene ble randomisert til henholdsvis
HSH- eller kontrollgruppen.

Siste 2,5 år har man ved OUU utført 16 LPN på 7 kvinner og
9 menn med gjennomsnittsalder 55,2 år (35-77 år). Hos 50 %
av pasientene (8/16) ble tumor påvist tilfeldig, 38 % (6/16)
pga. smerte og 28 % (2/16) pga. hematuri. Alle pasientene
ble utredet med CT av nyrene med karrekonstruksjon.
Tumordiameter varierte fra 17-50 millimeter (mm) målt
preoperativt med gjennomsnitt 26,8 mm. Alle pasientene
ble operert med en transperitoneal tilgang i sideleie med lett
nyreknekk. Operasjonstiden var i gjennomsnitt 159 minutter
(84-306 min). Hos 15/16 av pasientene ble nyrekarene
frilagt og arterien avklemt under disseksjon av tumoren.
Alle pasientene ﬁkk 250 ml Mannitiol før karavklemmingen.
Det ble ikke utført nedkjøling av nyren. Ischemitiden var i
gjennomsnitt 27,3 min (11-39 min). Hos 9 av 15 pasienter ble
også nyrevenen avklemt. Reseksjonsﬂaten ble suturert i to
lag. Hos noen pasienter ble det også forsøksvis brukt Surgicel
eller Tachosil på reseksjonsﬂaten. Blødningen ble estimert av
anestesipersonalet til 325 ml i gjennomsnitt (0-1000 ml) og
ingen pasienter ble transfundert. Det ble ikke rutinemessig
utført frysesnitt diagno-stikk av tumor Hos en pasient ble det
utført peroperativ laparoskopisk ultralyd til lokalisering av
tumor. Hemoglobinfallet første døgn var i gjennomsnitt 1,9 g/
dl (0,5-3,7g/dl) og maksimalt hemoglobinfall var i gjennomsnitt
2,8 g/dl (0,8-5,9 g/dl). Ingen operasjoner ble konvertert til
åpen kirurgi eller til nefrektomi. Liggetiden var i gjennomsnitt
4,3 dager (2-8 dager). Histologisk vurdering viste hos 9/16
pasienter klarcellet nyrecellearcinom Fuhrmann grad II, 2/16
angiomyolipom og 2/16 onkocytom. Det var ufri margin ved
ett onkocytom og ett angiomyolipom. Hos en pasient viste
frysesnittdiagnostikk onkocytom, men endelig histologi
viste klarcellet nyrecellcarcinom med usikker fri margin. Det
ble senere utført laparoskopisk nefrektomi som ikke viste
resttumor. En pasient utviklet feber av ukjent årsak og ble
vellykket behandlet med antibiotika. Det ble ikke observert
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urinﬁstel fra samlesystemet. Så langt er det ikke observert
lokalt residiv hos noen av pasientene.
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Resultatene ved LPN er sammenlignbare med internasjonale
erfaringer. Metoden krever stor laparoskopisk ferdighet hvor
erfaring med laparoskopisk suturering for hemostasen er
viktig. Det anbefales videre bruk av peroperativ ultralyd for å
redusere antall ufrie marginer.
Beste Video
Pris for beste video gikk til Carl F. Schou fra Gastrokirurgisk
Avdeling Aker Universitetssykehus for abstraktet:
”Laparoskopisk gastrektomi og D2-lymfadenektomi for
ventrikkelcancer”.
Ved Aker Sykehus har det vært standard å tilstrebe D-2
lymfadenektomi ved kurativ cancer ventrikuli kirurgi.
Tradisjonelt har inngrepet vært utført åpent. I den senere tid
har man på Aker ervervet stor erfaring i avansert laparoskopisk
ventrikkelkirurgi bygget på erfaringer fra overvektskirurgien.
Man ønsket derfor å se om det var mulig å gjennomføre
laparoskopisk cancer ventrikuli kirurgi under bibehold av de
samme onkologiske prinsipper (D-2 lymfadenektomi) som
ved åpen kirurgi. Siste året er 4 pasienter operert for cancer
ventrikuli med laparoskopisk tilgang. Pasientene var i alder 7885 år ASA II (1) ASA III (3).
Under prosedyren frigjøres først omentum majus med bakre
peritoneale bekledning av bursa omentalis. Infrapylore lymfeknuter fridissikeres (stasjon 6) og bulbus duodeni deles.
Lymfatisk vev i venstre del av lig.hepatodudenale, langs a.
hepatica communis og omkring truncus coeliacus eksideres
(Stasjon 5, 8 og 9). A.gastrica sinistra deles sentralt, og
omentum minus med lymfatisk vev paracardialt eksideres
(Stasjon 1, 2, 3 og 7).
En jejunumslynge legges antekolisk og ﬁkseres midlertidig
til høyre crus diafragmatika. Entero-entero anastomosen i
Roux en Y konstruksjonen anlegges side til side med lineær
suturmaskin før tarmen deles, og øsofago-jejunostomien
anlegges der-etter side-til-side før ventrikkelen settes av.
Åpningene etter suturmaskinene lukkes med en fortløpende
PDS-2-0, og anasto-mosene testes med Indigokarmin via
sonde.
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Alle operasjonene lot seg gjennomføre laparoskopisk uten
behov for konvertering. Operasjonstid var på 248-387 minutter.
R 0-reseksjon ble oppnådd hos alle pasientene. Tumorstørrelse
var 30-65 mm, T- stadium viste T2 (2), T3 (2). Fri margin var
20-35 mm. 3 av pasientene hadde lymfeknute metastaser.
Eksiderte lymfeknuter per pasient var 10-17.
Peroperative komplikasjoner: Utilsiktet deling av a.colia media
som medførte reseksjon av colon transverum (1).
Postoperative komplikasjoner: Intraabdominalt abcess som ble
drenert ved laparotomi 12 dager postoperativt (1), pneumoni
(1), UVI (1).
Erfaringene er så langt positive. Laparoskopisk D-2
lymfadenek-tomi lar seg gjennomføre under bibehold av de
samme onko-logiske prinsipper som ved åpen kirurgi, med
akseptabel morbiditet/mortalitet. Man vil fortsette å operere
ventrikkel cancer med laparoskopisk tilgang, og om mulig
operere alle ventrikkelcancere på Aker på denne måten.
Beste eksperimentelle/vitenskapelige innlegg
Pris for beste eksperimentelle/vitenskapelige innlegg gikk til
Torgeir T. Søvik fra Gastroenterologisk kirurgisk avdeling,
Aker universitetssykehus for abstractet ”GASTRISK
BYPASS: EFFEKT AV PROSEDYREVOLUM PÅ PERIOPERATIV
MORBIDITET, OPERASJONSTID OG POSTOPERATIV LIGGETID”.
For detaljer se omtale av priser tildelt fra Norsk Gastrokirurgisk
Forening.
Beste nykommer
Pris for beste nykommer gikk til Airazat Kazaryan fra Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet for innlegget ”LAPAROSKOPISK LEVER RESEKSJON: 9 ÅRS ERFARING”. Kazaryan la
frem operative data og langtidsresultater fra Rikshospitalets
pasientmateriale for laparoskopiske leverreseksjoner. I alt 136
reseksjoner er utført på 114 pasienter. Materialet inkluderer
102 ikke-anatomiske- og 34 anatomiske reseksjoner hvorav 31
laterale venstresidige (2-3) reseksjoner, 1 formell venstresidig
og to høyresidige reseksjoner. Studien konkluderer med at
laparoskopske leverreseksjoner er en trygg og effektiv måte
å behandle leverlesjoner på og at de onkologiske resultater
etter reseksjoner av maligne tumores er sammenlignbare med
tradisjonell åpen kirurgi. J

Nytt fra NTKF
NTKF’s Vårmøte 2008

Universitetenes Dekan-møte har i 2007 vedtatt
at hjerte-kar forskning skal være et nasjonalt
satsningsfelt. Det har hittil vært dårlig evaluering
av kirurgiske fag og det spesielt er ønskelig med
oppbygging av hjerte-kar-kirurgisk forskning. Ved
generalforsamlingen til NTKF 2007 ble det vedtatt
at en vil ta aktiv del i denne planprosessen som går
under navnet Unikard.

NTKF har bestemt at vårmøtet 2008 skal avholdes
i Oslo fredag 25. april. Programmet er under
utarbeidelse og vil dekke både hjerte- og lungekirurgi
med internasjonalt kjente foredragsholdere. Det
arbeides også med arrangement av et hjertekirurgisk
symposium på Rikshospitalet torsdag 24. april i
samarbeid mellom NTKF og Thoraxkirurgisk avdeling
på Rikshospitalet.

SADE-kurset
Det 25. SADE-kurset i avansert endoskopi
arrangeres 21.-25. januar 2008 i København.
Kurset består av en praktisk (21.-23. januar) og en
teoretisk del (24.-25. januar).
Kurset er tverrfaglig for leger og assistenter, og
henvender sig både til yngre kolleger
og til erfarne endoskopister som ønsker en
oppdatering.
Man kan delta på både den praktiske og
teoretiske delen eller i teoridelen alene. Man kan
få praktisk (”hands-on”) erfaring på anerkjente
endoskopiavsnitt i Skandinavia, mens teoridelen
er felles for alle. Tema i år er gastrointestinale
blødninger. Årets gjesteforelesere er Jelle
Haringsma (Rotterdam) og Paul Swain (London).
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UNICARD

Norsk Thoraco-Laparoskopiforums vintermøte 2008
Norsk Thoraco-Laparoskopi-forum (NTLF)
vil arrangere sitt årlige Vintermøte 8. mars
2008 i Oslo. Programmet er ikke helt avklart
enda, men tema vil sannsynligvis være
kirurgi utført via naturlige kroppsåpninger,
såkalt NOTES (Natural Oriﬁce Transluminal
Endoscopic Surgery). Per Olof Park, Gøteborg
og Lars Aabakken, Rikshospitalet vil ha en
gjennomgang av teori, instrumenter og
muligens vise en live-operasjon på gris. Det
endelige programmet vil bli sendt ut seinere.

Kursstedet er sentralt i København på Scandic
Hotel Copenhagen ved Planetariet og 25-års
jubileet feires med jubileums galla middag i
Planetariet. Link til påmelding ﬁnnes på:
www.sade2008.dk
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CYSTISKE PANCREAS
NEOPLASMER
Ullevål Universitetssykehus (UUS) som
ved hjelp av to kasuistikker belyste
hvor vanskelig diagnostikken ved
disse tilstandene kan være. Cystiske
pancreaslesjoner er et interessant og
vanskelig tema, og delvis grunnet
multifokalitet og varierende malignitetspotensiale er mye fortsatt uavklart.
Erling Bringeland fra St. Olav Hospital
gav deretter en oversikt over de ulike
typer cystiske neoplasier i pancreas
og deres betydning i forhold til
operasjonsindikasjon.
Bilde 1. Foredagsholdere ved det første
nasjonale møte NGFs Interessegruppe for
pancreassykdommer. Fra venstre: Truls
Hauge, Bjørn Edwin, Johan Permert og
Ivar Gladhaug

cystisk degenerasjon kan ﬁnnes både
i primære pancreas adenocarcinomer,
neuroendokrine tumores og metastaser
til pancreas. Nedenfor gjengis noen
hovedtrekk ved de tre viktigste gruppene:
De serøse cystiske neoplasmer (SCN)
Rundt ¾ av pasientene er kvinner med
typisk alder 60 – 70 år. Billedmessig sees
en lesjon med ansamlinger av små cyster
< 2 cm - ofte mikrocystiske - gjerne med
et sentralt arr (bilde 2). Lesjonen når ofte
ﬂere cm størrelse. Tilvekstrate estimeres
til 5 – 10 mm/år, men vekstraten kan øke
ved diameter > 4 cm. I det største publiserte singel institusjons-materiale med
158 pasienter operert ved Johns Hopkins
1988-2002, var median diameter av tumor
5,1 cm. 42 % av lesjonene var lokalisert
i caput, 48 % i corpus eller cauda, 7 %
i proksimale corpus, 3 % diffust i hele
kjertelen og 1,3 % var maligne [2]. SCN
kan således for alle praktiske formål
regnes som en benign lesjon.
Intraduktal Papillær Mucinøs neoplasi
(IPMN)
IPMN er en mucinøs tumor utgående
fra ductepitelet og regnes som en
premalign tilstand med klassisk adenom
– adenocarcinom sekvens. Kjønnsratio
menn: kvinner er ca. 2:1. Lesjonen
oppstår typisk i 50-70 års alder. Denne
tumortypen er oftest lokalisert i caput,
men kan ﬁnnes overalt i kjertel og er
tidvis multifokal. Seigt mucin fra papille
ved ERCP er diagnostisk. Den deles i
to varianter, med vesentlige forskjeller;
Hovedgangs- /”Main duct” IPMN
(M-IPMN) og Side-gangs/ ”Branch duct”
IPMN (B-IPMN).
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Inndeling
Cystiske pancreas lesjoner deles i to
hovedkategorier: non-neoplastiske og
neoplastiske. Pseudocyster er vanligste
lesjon totalt sett og dominerende blant
de non-neoplastiske, hvor man og ﬁnner
Introduksjon
simple retensjonscyster og sjeldnere ekte
Funn av cystiske neoplasmer i pancreas
epiteliale cyster. De cystiske neoplasmsynes økende og utgjør i dag en
ene har man kjent til i over 100 år,
betydelig del av operasjonsvolumet
men de ble tidligere kun rubrisert som
for pancreaskirurgi ved større sentre.
cystadenom eller cystadenocarcinom.
Warshaw viste i en studie en økning i
Compagno og Oertels arbeider fra 1978
andel cystiske neoplasmer fra 10 % til
representerer i så måte et tidsskille. De
20 % av alle reseserte pancreastumores
erkjente at det forelå to hovedvarianter:
i perioden 1990 til 2000 [1]. Det er
serøse og mucinøse cystiske neoplasmer,
ikke avklart om dette skyldes en
og at kun de mucinøse via adenomreell insidens-økning, og/eller om
carcinom sekvensen hadde malignt
det representerer bedret deteksjon.
potensial. Neste milepæl representerer
Sikkert er det imidler-tid at slike
en publikasjon av Ohashi i 1982, med
lesjoner tidligere er tidvis feiltolket
kasuistikker av mucinproduserende
som kronisk pancreatitt, pseudo-cyster
pancreas cancer og ductectasi. Artikog adenocarcinom - eller ikke erkjent i
kelen var på japansk og forfatteren
det hele tatt. I vår tid brukes avansert
endoskopist, og den lå i vesten uoppbilleddiagnostikk utstrakt, og mange
daget til tidlig på -90 tallet. Den gav
cystiske neoplasmer i pancreas oppdages imidlertid startskuddet til inndelingen av
tilfeldig. Et økende antall presenterer
de mucinøse neoplasmer i to kategorier
seg imidlertid ved symptomer (smerte,
med ulikt histologisk bilde, epidemiologi
ikterus, pancreatitt etc). NGFs Interesseog håndtering. WHO kom i 1996 med
gruppe for Pancreassykdommer arrangdagens deﬁnisjoner og nomenklatur.
erte sitt første nasjonale møte i Oslo
Av de cystiske pancreas lesjoner vil ca
i oktober 2007, med temaet cystiske
90 % være non-neoplastiske/enkle cyster
pancreaslesjoner og foredragsholdere
og ca 10 % neoplasier. Blant de cystiske
fra fag-miljøet både i Sverige og Norge
neoplasmer utgjøres over 90 % av disse
(bilde 1).
igjen av SCN (serøs cystisk neoplasme),
IPMN (intraductal papillær mucinøs
Møtet ble innledet ved Trond Buanes,
neoplasme) og MCN (mucinøs cystisk
neoplasme), og
andre lesjoner er
tilsvarende sjeldne.
Vi må imidlertid
nevne SPPN (solid
pseudopapillær
neoplasme) som
ﬁnnes hos unge
kvinner og ofte
når betydelig
størrelse uten
altfor alarmerende
klinikk. Videre
at nekroser og
Figur 2.Typiske aspiratverdier fra cystiske pancreaslesjoner.
Pilene i parentesene indikerer verdier ved etablert malignitet.
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Ved M-IPMN sees cystisk utvidelse
av ductus pancreaticus på grunn av
mucinplugg eller murale noduler (bilde
3). M-IPMN har høyest andel maligne
lesjoner og prognosen ved M-IPMN er
således signiﬁkant dårligere enn for
B-IPMN. I et reseksjonsmateriale fra
Massachusetts General Hospital og
University of Verona på 140 pasienter
med M-IPMN, hadde 12 % adenom, 28 %
borderline, 18 % ca-in-situ og 42 % cancer
[3]. Ved B-IPMN sees cystisk dilatasjon
av en eller ﬂere pancreassidegrener,
godt visualisert ved MRCP (bilde 4).
Lesjonen er oftest benign, og i et
reseksjonsmateriale med 145 pasienter
fra nevnte to institusjoner var 46 %
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adenom, 32 % borderline, 11 % ca-in-situ
og 11 % cancer [4].
Mucinøs cystisk neoplasme (MCN)
MCN er tykkveggede cystiske neoplasmer
som i utgangspunktet ikke kommuniserer
med gangsystemet. Epitelforandringer
utvikler seg også her gjennom en
adenom- carcinom sekvens, og patognomont er en bakgrunn av ovarialt
stroma. Tilsvarende sees ved ovariale
mucinøse tumores og sjeldne mucinøse
neoplasmer i krøs, retroperitoneum, lever
og milt. Dette har ledet til tanken om
felles utgangspunkt i ektopisk ovarialvev.
I en review med 344 opererte pasienter,
var 94,6 % av tumores lokalisert i
corpus/cauda, 99,7 % av pasientene
var kvinner og 26,6 % av svulstene var
maligne. Median alder 47 år (18-95)
[5]. Dette er klassiske data og lenker
MCN til perimenopausale kvinner, og
tumorlokalisasjon distalt i pancreas.
Solid pseudopapillær neoplasi (SPPN)
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SPPN kalles også Franz-Gruber-tumor
og ble første gang beskrevet i 1959.
En review av 718 pasienter rapportert i
engelsk litteratur viste at dette er store
svulster med median diameter 6,1 cm
(1-35 cm), dels cystiske og dels solide
med lokalisasjon 36 % i cauda, 15 % i
corpus og 34 % i caput. 10 % var lokalisert
i både corpus og cauda og 3 % i både
caput og corpus [6]. De rammer typisk
unge kvinner i 20-30 årene.
Diagnostikk
En del lesjoner uten neoplastisk malignt
potensial blir i dag operert fordi den
preoperative differensialdiagnostikk er
vanskelig. Noen symptomer og funn
kan imidlertid være av stor hjelp i den
preoperative utredning.
Anamnese/epidemiologi
Kan avklare om pasienten nylig har hatt
pancreatitt, og derav om lesjonen kan
være en pseudocyste. Men bemerk at
noen neoplasmer kan debutere nettopp
med symptomet pancreatitt. Lokalisasjon,

Bilde 3.Typisk hovedgang IPMN. Figuren
viser hovedgang IPMN med mural
nodule. Obstruert og dilatert pankreas
gang med påfølgende atroﬁ/ﬁbrose
distalt.
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alder og kjønn kan sannsynliggjøre
etiologi utfra epidemiologisk kunnskap.
For eksempel er det som nevnt
perimenopausale kvinner som får
MCN, slik at en mucinøs cystisk lesjon
i pancreas hale/corpus hos en mann
må betraktes som sidegrens IPMN.
Tilsvarende vil en liknende lesjon i
caput pancreatis – selv hos en kvinne
– overveiende sannsynlig også være
sidegrens IPMN. En større lesjon med et
inhomogent pseudopapillært bilde hos
kvinne i 20 årene, representerer SPPN til
det motsatte er bevist.
Billed diagnostikk
CT eller MR er obligat. Mange lesjoner er
karakteristiske og vil kunne identiﬁseres
preoperativt. M- IPMN vil typisk ha funn
med betydelig dilatert hovedgang, gjerne
med utstansinger pga mucinplugger.
Mucin fra papillen ved ERCP er diagnostisk. Serøst cystadenom vil i underkant av
50 % fremtre billedmessig typisk, med
sentralt arr og multiple små cyster som
samlet danner et ”starburst” bilde. Noen
lesjoner vil imidlertid forbli billedmessig
udeﬁnerbare.
EUS med FNA
Cysteaspirasjon via EUS-veiledet
punksjon til måling av mucin og
cancermarkører som CEA, CA-19-9 etc,
benyttes i større sentre, men er lite
tilgjengelig i Norge. Truls Hauge fra
gastromedisinsk avdeling, UUS holdt
innlegg om emnet. Hans avdeling har
den senere tid fått relativt betydelig
erfaring med endoskopisk ultralyd ved
cystiske pancreastumores. Etter hans
syn kan EUS skille effektivt serøse og
mucinøse tumores ved mucinfarging av
aspirat. CEA er god markør for mucinøse
neoplasmer, med cut-off på verdi
800, mens CA19-9 er positiv bare hos
halvparten. Et ankepunkt mot EUS med
punksjon er mulighet for tumor-seeding.
Det ﬁnnes rapporter på at det har skjedd,
men er sannsynligvis sjelden.
Amylase vil typisk være forhøyet i
pseudocyster og IPMN, da disse kommuniserer med gangsystemet. MCN gjør
normalt ikke det, med mindre tumor
eroderer inn i gangsystemet (Tabell
1). Cytologi anvendes også, men har
av naturlige grunner lav sensitivitet.
Dersom FNA utføres, skal det være EUSveiledet. Percutan diagnostikk frarådes.
PET
PETs posisjon i det diagnostiske landskap
er uavklart. Generelt skal nevnes igjen
at diagnostikk i prinsipp er rettet mot
identiﬁkasjon av den aktuelle lesjon, ikke
om den er malign eller ei. Dette fordi
tilstander med malignt potensial skal
receseres etter retningslinjer, uavhengig
av etablert invasiv cancer. Erfaringer med
PET så langt viser at ved korrekt selektert

Bilde 4. MRCP bilde ved sidegangs IPMN.
Til forveksling likner MRCP bildet en
drueklase

maligne lesjoner, er det samtidig på
konvensjonell billeddiagnostikk stigmata
som uavhengig kvaliﬁserer til operasjon.
Behandling
I den kliniske hverdag presenteres vi for
billedfunn av cystiske lesjoner i pancreas,
enten tilfeldig påvist eller ved utredning
av relaterte abdominalsmerter. Man må
ta stilling til hva lesjonene representerer
– om det er neoplasme eller ikke – og
videre om de skal receseres, kontrolleres
eller kan glemmes. Formålet med utredningen er ikke nødvendigvis å skille
malign fra benign, men å identiﬁsere
neoplasmer som har malignt potensial, for eventuelt å recesere dem i
preinvasiv fase. Cystiske pancreas
neoplasmer som er blitt invasive, har
ved positiv lymfeknute (N+) status
vesentlig bedre prognose enn ordinære
adenocarcinomer. Glandelmetastasering
representerer derfor ikke isolert sett
kontraindikasjon mot kurativ kirurgi.
Totalvurderingen blir en sum av kunnskap
om lesjonenes naturlige forløp, det
kirurgiske inngreps risiko og pasientens
medisinske tilstand.
Et avgjørende anliggende er å gjøre
mer nytte enn skade ved å operere dem
som har nytte av det, og ikke påføre
risiko både på grunn av operasjon og
unødvendig tap av pancreasvev til dem
som ikke har nytte av operasjon. Sagt
på en annen måte ønsker man å unngå
operasjon på lesjoner uten malignt
potensial. Videre må man vurdere ikkekirurgisk håndtering hos enkelte, selv
ved mucinøse neoplasmer, under hensyn
til inngrepets omfang, pasient alder
og lesjonenes ofte indolente forløp.
Nytteeffekten ved kirurgi kan tapes

ved en for aggressiv tilnærming hos
medisinske risiko pasienter.
Reseksjonsalternativer
Ivar Gladhaug, Rikshospitalet gav
en oversikt over de ulike reseksjonsalternativer ved cystiske pancreastumores. Disse er distal reseksjon,
Whipples prosedyre, enukleasjon/
lokal reseksjon, sentral-/midtre reseksjon og total pancreatectomi. To
forhold er sentrale i vurderingen av
reseksjonsalternativ; utbredelse ved
preoperativ utredning og vurdering
av malignitetsrisiko i gjenværende del
av pancreas ved begrenset reseksjon.
Frysesnitt av reseksjonsﬂater hører alltid
med.

Behandling av de enkelte lesjoner
SCN: I Gladhaugs presentasjon ble det
understreket at det ikke ﬁnnes noen
endelig vedtatt standard for behandling
og oppfølging. Det anbefales en selektiv
tilnærming til reseksjon som legger vekt
på symptomgivende tumores og økning
av tumors størrelse. Det viktigste er å
avgrense SCN fra de klart premaligne
lesjonene MCN og IPMN. Dersom
lesjonen ikke klart kan skilles fra disse,
vil hovedregelen være reseksjon, der
total pancreatectomi sjeldenere vil være
aktuelt.
Ved IPMN må man grunnet ulik biologi
skille mellom M-IPMN og B-IPMN.
Ved førstnevnte tilstand er reseksjon
nærmest alltid indisert og i alle fall
ved duct diameter >10 mm, murale
noduler eller symptomer. Under slike
betingelser ﬁnnes malignitet hos 40 –
60 %. Tilstanden ekspekteres således
sjelden når diagnosen først er etablert.

I Gladhaugs presentasjon ble det
understreket at det er diskusjon om
hva man bør gjøre med IPMN med ufri
reseksjonsrand. Flere vil velge å recesere
ytterligere en brem – om nødvendig total
pancreatectomi, i hvert fall om in citu/
invasive forandringer påvises. Anført av
et arbeid fra Frankrike er det fremmet
forslag til kriterier for utvidet reseksjon
basert på frysesnitt fra reseksjonsﬂate:
IPMN adenom eller mer i hovedgang,
borderline IPMN eller mere i sidegang
eller invasivt carcinom [7]. Temaet
diskuteres også i IAP guidelines [8].
Maligne stigmata ved B-IPMN er
diameter over 3 cm, murale noduler,
septa eller symptomer. Uten disse
stigmata ansees det trygt å ekspektere
med 3 – 6 mnd intervall. Ved etablerte
stigmata er malignitetsfrekvens 10- 20
%, men sikker radiologisk preoperativ
diagnostikk er vanskelig. 5 års
overlevelse ved malign histologi angis
også her til ca 60 % [4].
MCN-lesjoner har som nevnt malignt
potensiale, og de ﬂeste vil være kandidater for reseksjon etter at diagnose er
stilt. Ved diameter under 3 cm ﬁnnes
ikke invasiv malignitet, og miltbevarende kirurgi kan utføres. Ved malign
histologi er 5 års overlevelse igjen ca
60 %, og prognose ved N+ status også
her vesentlig bedre enn for ordinære
adenocarcinomer [5]. MCN skal resekteres med minst mulig omfattende
reseksjon og alt overveiende med distal
pancreasreseksjon. Lesjonene er ikke
multifokale og det er lite aktuelt med total
pancreatectomi.
SPPN er lavgradig maligne og skal
receseres aggressivt, selv ved metastatisk sykdom. De er sjelden (aldri)
multifokale og det anbefales så
parenchym-sparende reseksjon som
teknisk mulig. Det er således lite aktuelt

med total pancreatectomi.
Håndtering i Sverige
Johan Permert fra Huddinge sykehus i
Stockholm fortalte i sitt innlegg at hos
dem utgjorde cystiske pancreastumores
17 % av de siste 400 gjennomførte
tumorreseksjoner. Den økende frekvensen skyldes i følge Permert trolig
økt deteksjon og ikke økt insidens.
Huddinge sykehus har et nedslagsfelt
på 2-3 millioner mennesker. Permerts
oppfatning var at slike tumores bør
håndteres på et høyvolumsenter, et navn
han imidlertid mislikte og gjerne heller
ville kalle kompetanse- og ressurssenter
via en regional samordning. Vurderinger
av cystiske pancreastumores bør
etter Permerts oppfatning gjøres ved
en multidisiplinær konferanse, med
konsensusbeslutninger. På Huddinge
er det ukentlig et multidisiplinært
telemedisinsk beslutningsforum hvor
aktuelle pasienter diskuteres og hvor
videre utredning og behandling for hver
enkelt pasient fastlegges.
Han mente at enkle cyster og serøse
cystiske neoplasmer (SCN) ikke skal
opereres med mindre de gir lokale
symptomer, mens alle IPMN (intraductal
papillær mucinøs neoplasme) og
mucinøse cystiske neoplasmer
(MCN) potensielt skal opereres. Beste
billedframstilling fåes ved MR, mens
endoskopisk ultralyd (EUS) er nyttig
for analyse av CEA, mucin, amylase og
cytologi.
Videre planer for arbeidet i Norge
Det skal arbeides med en sentral
registrering av cystiske pancreastumores.
Kim Aanonsen, Gastromedisinsk
avdeling, UUS, vil være leder for denne
virksomheten. J
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Laparoskopiske reseksjoner
Bjørn Edwin, Rikshospitalet orienterte
om laparoskopiens plass i behandling av
cystiske pancreas tumores og framholdt
at alle distale reseksjoner burde gjøres
laparoskopisk. Rikshospitalet har
sannsynligvis det største materiale
i verden med 130 laparoskopisk
distale pancreasreseksjoner fra 1997.
Fistelfrekvens er 10 %, og det ﬁnnes ikke
noen god metode for å unngå dette.

Oftest utføres begrenset reseksjon men
hvis forandringene er ”globale”, kan total
pancreatectomi bli nødvendig. 5 års
overlevelse ved malign histologi er ca
60 %, og er selv ved N+ status vesentlig
bedre enn for ordinære adenocarcinomer
i pancreas [3].

Litteratur:
Det er publisert internasjonale retningslinjer for
diagnostikk, behandling og oppfølging av cystiske
pancreas neoplasmer [8]. Videre refereres til to
publikasjoner av nyere dato, begge fra renomerte sentre
i verden. De representerer største publiserte reseksjonsmaterialer for M-IPMN hhv B-IPMN og gir verdifull
informasjon om det preoperative kliniske spektrum og
onkologiske resultat etter reseksjon [3, 4]. Andre sentrale
artikler er en review om MCN [5] samt til nå største singel
institusjonsmateriale etter reseksjon av SCN [2].
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Brokksymposium på Kirurgisk
forenings Høstmøte

Inge Glambek
Haraldsplass Diakonale
sykehus

Forum for brokkirurgi arrangerte i år for 3. gang et symposium om
brokkirurgi, på høstmøtet. Symposiet i år var delt i to emner: 1)
Parastomale brokk og 2) Brokkirurgi ved spesialiserte sentra.
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Parastomale brokk
Overlege Jan Lambrechts fra Gjøvik
ga først en oversikt over noen
epidemiologiske poenger: Klinisk utvikler
50 % av stomier brokk, endestomier
mer enn bøyler. Om stomien anlegges
gjennom eller lateralt for rectusmuskelen
påvirker ikke incidensen. 20-25 % av
alle stomibrokk trenger operasjon,
resultatene av operasjoner er fortsatt
ganske nedslående. 46 – 100 % av
vevsplastikker får nytt recidiv, mens
36 % får recidiv etter relokalisasjon
av stomien. Det er enighet om at alle
skal ha en nettplastikk men det ﬁnnes
få sammenlignbare serier og følgelig
lite evidens. Åpne nettplastikker har
20 – 35 % recidiv, mens laparoskopiske
nettplastikker angis fra 12 – 25 % recidiv.
Professor Dieter Berger fra Stadklinik,
Baden-Baden, har etter hvert fått
stor erfaring med laparoskopiske
nettplastikker. Han bekreftet Lambrechts
kliniske incidenstall, men poengterte
bruk av CT for diagnostikk – noe som
øker brokkfrekvensen fra 50 til mer enn
75 % av alle stomier. 26 % av alle lukkete
stomier gir klinisk brokk, og dette tallet
øker til 46 % hvis vi bruker CT. Berger
ﬁlosoferte rundt begrepet ”Hernia
Disease” – en tendens noen har til å
danne brokk ulike steder. Han mener
dette er en hovedgrunn til alltid å bruke

nett ved brokkplastikker. I prinsippet
kan nettet legges onlay, sublay eller
intraperitonealt. Selv bruker Berger nå en
laparoskopisk ”Sandwich” – operasjon
med to nett: En slynge ”onlay” oppå
fascien samt et intraperitonealt nett
som lateraliserer tarmens posisjon.
Med denne teknikken har han operert
77 pasienter til nå, og er nede i en
recidivfrekvens på 10.4 %. Dette er
et meget godt resultat uansett hva vi
sammenligner med.
Berger gjorde et poeng av at midtlinjesnittet alltid må stabiliseres med et nett
ved operasjon av et parastomalt brokk.
”Alle har brokk i midtlinjesnittet” bedømt
laparoskopisk.
Overlege Leif Israelsson, Sundsvall,
avsluttet denne sesjonen med sine
resultater og opplegg for profylaktisk
bruk av nett ved stomier. I Sundsvall
innledet de en trial januar 2001, der
pasienter ved anleggelse av stomi, ble
randomisert til profylaktisk nett eller
ikke. Trialen ble avbrutt mars 2003 etter
at resultatene så langt viste en forskjell
som gjorde det uetisk å fortsette: Det var
da 27 pasienter inkludert i hver gruppe.
Etter12 mnd var det 5 % brokk i gruppen
med nett, og 50 % i gruppen uten nett.
Det var ingen strikturer, og ingen nett var
fjernet. Innvendingen mot dette har jo

Bilde 1. Brokk i gallet stomiarr i tillegg til nytt
venstresidig parastomalt hernie. Foto: Grete Lund

vært risiko for infeksjoner, men dette var
tydeligvis ikke et problem.
I Sundsvall har de nå lagt inn mer enn
200 profylaktiske nett ved alle typer
stomier. Også med infeksjoner og
kontaminasjon. De har nettopp gjort opp
et 5 års materiale der resultatene er 10 –
15 % brokk ved bruk av profylaktisk nett,
mot >75 % uten nett. Disse resultatene er
bedømt med CT.
De profylaktiske nettene er kvadratiske,
10 x 10 cm store, helt eller delvis
polypropylen, og lagt oppå bakre
rectusskjede eller fortsettelsen av denne
(under umbilicus). Tarmen trekkes
gjennom en sentral kryssincisjon i
nettet, som så festes med en sutur i
hvert hjørne. Israelsson anbefaler å
operere et etablert, operasjonskrevende,
parastomalt brokk ved å ﬂytte stomien,
bruke et profylaktisk nett på denne, og
i tillegg legge et stort nett som dekker
midtlinjesnittet, den gamle stomien og
den nye (i tillegg til det profylaktiske
nettet).
Brokkoperasjoner i spesialiserte sentra –
Pasientseleksjon, logistikk og teknikk
Dette emnet ble diskutert etter
innledninger fra overlege Inge Glambek,
Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen
og Mr. Martin Kurtzer fra British Hernia

Bilde 2. Ferdig tilklippet Permacol-nett før
innsying (Foto: Arne Sæternes)

Center i London.
I Norge opereres lyskebrokk på 63
sykehus, men bare 8 sykehus opererer
mer enn 200 pasienter i året. British
Hernia Center opererer alene ca 1200
pasienter i året. Alle disse opereres
åpent. I Norge opereres bare 2 %
av alle lyskebrokk laparoskopisk,
dette tallet har holdt seg stabilt i 5 år.
Internasjonalt er det ennå ikke etablert
seg en evidensbasert konsensus om
laparoskopiske brokkoperasjoner.
Diakonhjemmets sykehus opererer nå
mange primære lyskebrokk laparoskopisk, og disse registreres og følges
videre. Mr. Kurtzer opererer alle åpent,
med Liechtenstein teknikk. Glambek
opererer laterale brokk med åpen
Liechtenstein eller det nye selvklebende
Parietene Progrip nett, og mediale
lyskebrokk med preperitonealt Polysoft
eller dobbelt UHS eller PHS nett – dette
fordi mediale brokk etter hans mening
er en litt annen sykdom enn laterale –
med dårlig vev i lyskekanalens bunn
(i motsetning til en normal bunn i
lyskekanalen ved laterale brokk) og
derfor et ekstra behov for subfasciell,
preperitoneal støtte (Stoppa - prinsipp)
ved mediale brokk.

Begge var enige om behovet for
grundig pasientinformasjon, om bruken
av lokalanestesi og for de logistiske
hovedlinjene: Direkte innkalling av
pasienter til operasjon (30 – 40 % av mr.
Kurtzers pasienter henvender seg selv
direkte til senteret), skjerming av disse
operasjonene, og ingen kontroller i
utgangspunktet nødvendige.
Det mest interessante når det gjelder
operasjoner for lyskebrokk nå, er
diskusjonen rundt uniformering
av operasjonsstrategier. Skal alle
sykehus operere brokk? 90 % av
alle nettplastikker i Norge er såkalt
Liechtenstein plastikk, men det viser
seg at det slett ikke er alle som opererer
denne slik Liechtensteinklinikken
anbefaler. Endepunktet for studier
har tradisjonelt vært recidivfrekvens,
men mer interessant er nå smerter
etter brokkoperasjoner. Recidiv bør
være så sjeldne at denne diskusjonen
kanskje er utdatert. Smerter derimot,
er et kjempeproblem for de 11 % av
pasientene som har dem etter et år, og
ikke minst for de 3 % som har svært
sterke smerter også mer enn 3 år etter
operasjonen. Dette vil bli tatt opp som
eget tema fra Forum for brokkirurgi. J

Bilde 3. Fedig innsydd parastomal
nettforsterkning etter reposisjon av
brokkinnhold. (Foto: Arne Sæternes)

HEMOROIDE KIRURGI PÅ EN SKÅNSOM MÅTE
En rask og effektiv metode for å operere hemoroider.

A.M.I HAL
Hemoroide Arterie Ligatur
A.M.I RAR
Recto Anal Repair (mycopexy)
Den originale HAL metoden fra A.M.I gjør
at man kan operere pasienter på en rask
og skånsom måte. Ved å utvide denne med
RAR dekker vi nå alle grader hemoroider.
'LVSOD\PHGG\EGHPnOHURJEORGÀRZ
5HJLVWUHUHUSODVVHULQJG\EGHDQWDOOOHJHULQJHU
plassering av ligatur for utskrift til dokumentasjon i journalen.
5HJLVWUHUHGDWRWLGRJYDULJKHWSnLQQJUHS
(QJDQJVSUREHUPNU\VWDOOQ\WWRJVWHULOWKYHUJDQJ
,QQHE\JJHWO\V
WWW.HEMOROIDER.NO
)OHUJDQJVXWVW\UWnOHUDOOHW\SHUVWHULOLVHULQJ
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Vi har en rekke referanse sykehus i Norge og utlandet!

De siste dogmene:

Ventrikkelsonde og null-per-os
etter bukkirurgi

R
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utinemessig bruk av nasogastrisk
drenasje (ventrikkelsonde) og
post-operativ faste (null per os) er to
av hjørnesteinene i den tradisjonelle
perioperative behandling ved bukkirurgi.
Noen nytte er aldri blitt påvist vitenskapelig selv om selektiv bruk åpenbart
har en plass i spesielle tilfeller. Begge
modaliteter utelukker at pasienten kan
spise vanlig mat. Målet med denne
artikkelen er å gi en kort oversikt over
disse dogmenes opprinnelse, samt
argumentene og dokumentasjonen som
legger føringer på hvorvidt pasienten
skal tilbys vanlig mat uten opphold eller
restriksjoner etter bukkirurgi (normal
food at will). Temaet er mer utfyllende
behandlet i avhandlingen Challenging nilby-mouth in digestive surgery: attitudes
and evidence [1].
Dogmenes opprinnelse
Tilblivelsen av rutiner for den
preoperative faste er godt dokumentert
og oppsummert bl.a. av Maltby [2]. Den
sprang ut av ﬂere tilfeller av aspirasjon
til luftveiene med fatalt resultat i tiden
etter innføring av generell anestesi med
eter og kloroform fra 1840-årene og
utover. Allerede fra 1870-tallet hadde man
nedskrevne retningslinjer for faste før
induksjon av anestesi [2], og bukkirurgi
hadde allerede da fått strengere
restriksjoner enn andre typer kirurgi. De
orogastriske sondene kom fra slutten av
1800-tallet og i 1921 ble nasogastriske
sonder beskrevet av Levin [3]. Fokus på
den tomme ventrikkel var altså markant.
I 1949 brukes begrepet ”nil-by-mouth”
for første gang [4]. De hundre første
årene av den generelle anestesiens
historie medførte strengere og strengere
fasterutiner og dette fortsatte opp til
1970-tallet [2]. Scenen ble da overtatt
av mer systematiske studier som kunne
påvise minimal endring i mageinnholdets
volum og pH når preoperativ faste
ble pålagt utover 4 timer [5, 6]. Disse
studiene danner grunnlaget for dagens
rutiner for preoperativ faste som har hatt
stort gjennomslag i de anestesiologiske
miljøer.

Tilblivelsen av det beslektede fenomenet
postoperativ faste er derimot mer
gåtefullt. Null per os etter operasjoner
er kirurgens domene men det er ingen
kjent redegjørelse for når eller hvorfor
det første gang kommer i bruk. Det er
imidlertid indikasjoner på at forklaringen
er kirurgenes befatning med generell
anestesi.
De første hundrede årene fra dens
oppdagelse, ble generell anestesi gitt
av kirurgene. Det dukker opp spesielt
opplærte sykepleiere fra begynnelsen
av 1900-tallet som overtok en del av
administreringen, men ansvaret var
kirurgens. Anestesi som egen medisinsk
profesjon kom med den endotrakeale
intubasjon på slutten av 1930-tallet. I
ﬂere decennier var det bare utvalgte
avdelinger som hadde egen anestesiolog
og det siste norske sykehuset ﬁkk først
anestesilege i 1994 [7]. Ansvaret for
sikkerheten under og etter anestesi
var altså kirurgens i alt fra 100-150 år
avhengig av hvor man befant seg. I visse
områder i verden er det slik fortsatt.
Dagens toneangivende og ledende
kirurger ble altså utdannet i en atmosfære
som har vært preget - mer eller mindre
åpenlyst - av en mer enn hundreårig
kollektiv tradisjon der all kvalme og
uvelhet etter anestesi (og derved etter
kirurgi) ble behandlet med rigorøs faste.
Vi vet at kvalme etter eter og kloroform
var et problem og lenge trodde man
at tarmparalyse etter bukkirurgi ble
forverret ved disse to gassene [8].
Halotan avløste eter og kloroform i 1956
og moderne antiemetika så dagens lys,
men det ville ikke være første gang en
utdatert tradisjon overlevde som dogme
alene. Det er et tankekors at anestesilegene, som utgjør en av de yngste
medisinske profesjonene, i stor grad
har kvalitetssikrede retningslinjer for
preoperativ faste som følges bredt [9],
mens kirurgene ikke engang har gjort
forsøk på å etablere formell nasjonal konsensus for postoperative rutiner, med den
følge at praksis spriker betydelig [10, 11].

Kristoffer Lassen
UNN/Tromsø

Hva er dokumentert i dag?
Rutinemessig bruk av ventrikkelsonde
og ”null-per-os” postoperativt er unødvendig - og sannsynligvis direkte uheldig
- etter gynekologisk- [12, 13], urologisk[14] og colorektal kirurgi [15, 16], samt
etter retroperitoneal og transabdominal
kirurgi på bukaorta [16, 17].
Det er til sammenligning påfallende lite
dokumentasjon for store inngrep i øvre
del av buken; dvs. inngrep på lever,
sentrale galleveier, pancreas, ventrikkel
og øsofagus. Det er for disse gruppene
ingen litteratur som påviser noen gevinst
ved rutinemessig bruk av ventrikkelsonde
og null-per-os, men tilsvarende er det lite
som bekrefter at det motsatte er trygt [18].
Leverkirurgi
Leverkirurgi medfører ikke anleggelse
av anastomoser. En skulle forvente
betydelig mer liberal praksis mht tidlig
mat, men dette er ikke dokumentert. To
av avdelingene i ERAS-samarbeidet har
betydelig erfaring med slik behandling
også ved leverkirurgi (Maastricht og
Tromsø) og har publisert et abstract
etter en prospektiv pilotstudie. En større
studie er under gjennomføring. Det
er velkjent at ﬂere andre sentra også
bruker lignende rutiner, men dette er ikke
formelt dokumentert.
Pancreaskirurgi
Ved diskusjoner om behandling
etter de ulike varianter av
pancreatikoduodenektomier er det
viet mye plass til ventrikkelretensjon
(Delayed Gastric Emptying, DGE).
En rekke studier har testet ulike
medikamenter, avlastningsprosedyrer
og rekonstruksjonsmodeller for å se om
DGE kan reduseres uten at det foreligger
enighet. Å ta ut sonden og tilby mat er
ikke gjenstand for diskusjon. Wichmann
[19], har publisert en serie om såkalt
”fast-track” etter Whipple, men der tilbys
mat først fra tredje postoperative dag.
Dog uten negative konsekvenser.

Subtotale ventrikkelreseksjoner
Disse kjennetegnes ved en ventrikkelrest
- som til dels er en pendant til
situasjonen etter Whipple prosedyrer
og ved en gastrojejunostomi som
generelt oppfattes mindre risikabel enn
en øsofagojejunostomi. Det ﬁnnes noen
studier som bekrefter at ventrikkelsonde
er unødvendig [20-23], og i alle fall ett
systematisk forsøk på å gi tidlig mat
[21]. Dette arbeidet har imidlertid en del
metodologiske betenkeligheter, og det
tilbys ikke mat før 3. postoperative dag.

Øsofagusreseksjoner
Flere forhold taler for at disse
inngrepene står i en særstilling,
selv om dokumentasjon stort sett

Alternativet
Med den stadig sterkere interessen
for enteral ernæring har bruken av
kateterjejunostomi etter store, øvre

bukinngrep vært populært ved en
rekke sentra, og serier med tusenvis av
pasienter er publisert med overveiende
positive erfaringer [30-32]. Det motsatte
har dog også vært tilfelle, og i en nylig
publisert stor serie fra Rotterdam
konkluderes det med en betydelig
kateterrelatert re-laparotomirate og
letalitet [33].
Den norske multisenterstudien
Med dette som bakgrunn gjennomførte
de gastrokirurgiske avdelingene ved
UNN-Tromsø, St. Olavs Hospital, Arendal
Sykehus, Stavanger Universitetssykehus
og Haukeland Sykehus i årene 2001-2006
en stor prospektiv multisenterstudie.
447 pasienter operert med stor, åpen
kirurgi i øvre abdomen ble randomisert til
enteral ernæring via kateterjejunostomi
og ellers null per os eller fri tilgang på
vanlig mat umiddelbart. Rutinemessig
ventrikkelsonde ble ikke brukt i noen av
gruppene. Resultatene ble presentert på
Høstmøtet i fjor, og kommer i sin helhet
om kort tid [Annals of Surgery - in press].
Hovedkonklusjonen er at vi ikke kunne
påvise noen økning i morbiditet ved fritt å
tilby mat til disse pasientene. J
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Nye doktorgrader
Challenging nil-by-mouth
in digestive surgery:
attitudes and evidence
Kristoffer Lassen, konstituert overlege
ved UNN/Tromsø, og spesialist i
gastrokirurgi.
Avhandlingen utgår fra Universitetet i
Tromsø

5. I den kliniske studien fant man ingen
tegn på at det å tilby mat rett etter
stor, øvre bukkirurgi ga noen økning
i komplikasjoner sammenlignet med
en av de vanligste rutinene i dag
(null-per-os og ernæring via kateter
rett til tarm). Tvert imot fant man
tegn på at mat umiddelbart etter slike
operasjoner fremskyndet normal
tarmfunksjon etter operasjonen.
Litteratur
I. Hannemann P, Lassen K, Hausel J, Nimmo S, Ljungqvist
O, Nygren J, Soop M, Fearon K, Andersen J, Revhaug
A, Von Meyenfeldt MF, Dejong CH, Spies C: Patterns in
current anaesthesiological peri-operative practice for
colonic resections: a survey in ﬁve northern-European
countries. Acta Anaesthesiol Scand 2006, 50:1152-1160.
II. Lassen K, Hannemann P, Ljungqvist O, Fearon K, Dejong
CH, Meyenfeldt MF, Hausel J, Nygren J, Andersen
J, Revhaug A: Patterns in current perioperative
practice: survey of colorectal surgeons in ﬁve northern
European countries. BMJ 2005, 330:1420-1421.
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J, Revhaug A: Nutritional Support and Oral Intake after
Gastric Resection in Five Northern European Countries.
Dig Surg 2005, 22:346-352.

Kristoffer Lassen
UNN/Tromsø
Avhandlingen utfordrer den tradisjonelle
antagelsen om at tidlig mat etter
operasjoner i øvre bukhule er risikabelt.
Lassen og medarbeidere gjennomførte
en spørreundersøkelse blant over
200 anestesileger og kirurger i NordEuropa, en litteraturgjennomgang, og
en stor prospektiv, randomisert studie
på sykehusene i Stavanger, Bergen,
Trondheim, Arendal og Tromsø. I den
kliniske studien ﬁkk 444 pasienter enten
spise mat direkte etter operasjonen uten
restriksjoner, eller de ble holdt fastende
og ernært via et tynt kateter direkte til
tynntarmen.
Resultatene kan oppsummeres slik:
1. Forskningsbaserte rutiner for å unngå
unødvendig faste før operasjoner er
godt innarbeidet blant anestesileger i
Nord-Europa.
2. Forskningsbaserte rutiner for å tillate
mat uten opphold etter operasjoner i
nedre bukhule er ikke innarbeidet på
en tilsvarende måte blant kirurgene.
3. Fast føde blir stort sett ikke tillatt de
første 3-4 dagene etter stor, øvre
bukkirurgi i Nord-Europa. Rutinene
varierer kraftig, men er stort sett
restriktive.
4. Det er ikke publisert forskningsresultater som dokumenterer den
gjennomgående skepsis til å gi mat
rett etter stor, øvre bukkirurgi. På den
annen side er det heller ikke publisert
data som dokumenterer at det er trygt
å gi mat til disse pasientene.
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IV. Lassen K, Revhaug A: Early oral nutrition after major
upper gastrointestinal surgery: why not? Curr Opin Clin
Nutr Metab Care 2006, 9:613-617.
V. Lassen K, Kjæve J, Fetveit T, Tranø G, Sigurdsson HK,
Horn A, Revhaug A: Allowing normal food at will after
major, upper gastrointestinal surgery does not increase
morbidity. A randomized multicenter trial. Ann Surg
(in press)

Biologiske markører for
oppfølging av tykk- og
endetarmskreft
“Metachronous and recurrent cancer
development in colorectal neoplasia.
Clinical aspects, molecular biomarkers
and proteomic patterns in surveillance
and risk evaluation.”
Avhandlingen utgår fra Universitetet i
Bergen

Kjetil Søreide
Stavanger
universitetssjukehus
Forekomsten av kolorektal (tykk- og
endetarms) kreft i Norge er doblet siden
1960-årene, og forekomsten er nå høyest
i Norden. I Norge oppdages rundt 3 500
nye tilfeller av denne kreftformen per år.
Antallet polypper (forstadier til kreft) er

enda høyere. Avhandlingen er basert på
rundt 200 pasienter med kolorektal kreft
og nær 400 pasienter med polypper hvor
vi har studert kliniske og tumorbiologiske
egenskaper.
Utviklingen til denne kreftformen skjer
via polypper. Således kan fjerning av
polypper forhindre kreft. Imidlertid er det
bare et fåtall av polyppene som utvikler
kreft, og det er derfor viktig å identiﬁsere
disse polyppene.
Regulering av celledeling og celledød
(apoptose) spiller en viktig rolle både
for initiering og vekst av kreftsvulster og
forstadier. Hos pasienter med polypper
fant vi at spesielt proteinet survivin og
ensymet telomerase (hTERT) var økt
hos de pasientene som senere utviklet
kolorektal kreft. Resultatene er av
betydning for tumorbiologisk forståelse
av kreftutvikling og oppfølging av
pasienter med polypper i tykktarmen.
Kirurgi er eneste helbredende
behandling, men selv etter kirurgi
vil rundt halvparten få tilbakefall av
sykdommen. Det er derfor anbefalt
systematiske oppfølgingsrutiner i Norge
for å oppdage tilbakefall. Vi fant at to
tredeler av pasientene gjennomførte
slik oppfølging. Etterlevelse, kostnader
og diagnostisk nytte varierte for bruk
av blodprøver på tumormarkør (CEA),
røntgenundersøkelser, og koloskopi
(tarmspeiling). Hos en begrenset andel
pasienter ble sykdommen oppdaget før
den gav symptomer og hvor ny kirurgi
var mulig.
Kolorektal kreft kjennetegnes ved
genetisk instabilitet i bestemte
molekylære signalveier. Vi fant at
pasienter med mikrosatelitt instabilitet
hadde større risiko for å utvikle tilbakefall,
eller ny kreft i tarmen, mens de uten
hadde større fare for spredning til lever,
lunge og andre steder. Dette kan brukes
til mer målrettet oppfølging etter kirurgi.
Våre studier viser at genetiske
egenskaper og proteiner har betydning
for kreftutvikling og risiko for tilbakefall
for pasienter med kolorektale svulster.
Resultatene fra undersøkelsen bidrar til
økt forståelse av biologiske mekanismer
ved denne kreftformen, noe som er viktig
for risikoinndeling og oppfølging av
pasientene.

Rammer for hovedstadsprosessen klare før jul

Anne Karin Lindahl
Medisinsk direktør
Helse Sør-Øst RHF

18. desember behandler styret i Helse Sør-Øst et forslag
til overordnede rammer for organisering av sykehusene i
hovedstadsområdet. Forslag til foretaksstruktur, opptaksområder og
funksjonsfordeling skal være klart før sommeren 2008.
- Gjennom å etablere et sett rammer,
gjør vi prosessen videre enklere og
mer forutsigbar, sier medisinsk direktør
Anne Karin Lindahl, som sammen med
viseadministrerende direktør Mari
Trommald er ansvarlig for arbeidet med
hovedstaden.

opprettet arbeidsgrupper for spesiﬁkke
områder, og ﬂere av disse vil omhandle
kirurgiske fag. Arbeidsgruppene skal
arbeide parallelt med den sentrale
gruppa. Størrelse på gruppene og
sammensetning vil variere. På noen
områder vil det være tilstrekkelig med
mindre grupper som arbeider raskt, mens
andre områder vil kreve større grupper
som bruker noe mer tid.
Prosessen vil bli beskrevet i styresaken
som sendes ut ca 11. desember.
Det som er klart er at en plan for
hovedstadsområdet skal være ferdig før
sommeren 2008. J

Prosessen videre
I perioden januar til juni vil en
sentral gruppe ha hovedansvar for
arbeidet med en overordnet plan for
hovedstadsområdet. Samtidig vil det bli
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Ønsker klare rammer
Etter oppstartmøtet for arbeidet med
innsatsområdene i Helse Sør-Øst 10.
september har hovedstadsprosessen
vært tema på en rekke møter med
brukere, tillitsvalgte og ledere i helseforetakene. Den gjennomgående tilbakemeldingen i disse møtene har vært at
ledelsen i Helse Sør-Øst må sette klare

rammer så tidlig som mulig
Viseadministrerende direktør Mari
Trommald og medisinsk direktør Anne
Karin Lindahl er i ferde med å avslutte
en runde på helseforetakene og de
øvrig sykehusene i hvoedstadsområdet
for å drøfte struktur, funksjons- og
oppgavefordeling i framtida. Før jul vil
de også møte konserntillitsvalgte og det
regionale brukerutvalget for å diskutere
de overordnede rammene.
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Advanced EndoAlpha – den nye standarden
innenfor integrerte operasjonsstuer
Med Advanced EndoAlpha kan leger og sykepleiere dra fordel av de nye
fasilitetene, som vil gi økt effektivitet, kvalitet og ytelse.
Advanced EndoAlpha konseptet legger stor vekt på:

-

Integrasjon og ÀHNVLELOLWHW
Kvalitetskontroll
2SWLPHUW EUXN av NDSDVLWHWHQ
Bedre utdannelsesmuligheter
Bedre DUEHLGVYLONnU
Brukervennlighet

For mer informasjon, klikk inn på www.olympus.no

OLYMPUS NORGE A/S
Kjelsåsveien 168 - 0884 Oslo - Tlf. 23 00 50 50
www.olympus.no
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Ortopedenes og urologenes bruk
av atroskopiske teknikker
I årets julenummer av Kirurgen er
det viet mye spalteplass til minimalt
invasiv kirurgi. Nye miljøer, denne
gang representert ved ortopedene
og urologene, har tatt utfordringen
med å presentere dagens bruk av
atroskopiske teknikker.
Laparoskopiske teknikker innen
urologi har gjennomgått en rivende
utvikling de siste årene. Oslo
Urologiske klinikk (OUU) ved Aker
sykehus har vært blandt de ledende
innen det norske urologiske miljøet til
å ta metodikken i bruk. Viktor Berge
og Nicolai Wessel bidrar i denne
utgaven med to oversiktsartikler. I
den første omtales de enkelte inngrep
som utføres hyppigst ved OUU. Den
andre artikkelen fokuserer på partiell
laparoskopisk nefrektomi, en nylig
etablerte teknikk hvor studier viser
like gode onkologiske resultater som
ved åpen kirurgi. Forfatteren ﬁkk
for øvrig Norsk thoraco-laparoskopi
forum sin foredragspris under årets
kirurgiske høstmøte, og omtales
annet sted i bladet sammen med de
tre andre prisene innen minimalt
invasiv kirurgi.

Prostatacancer er hyppigste
kreftform hos menn. RikshospitaletRadiumhospitalet ﬁkk som første
norske senter installert et Da
Vinci robotsystem i 2004. Det er
siden da utført 430 robotassisterte
laparoskopiske radikale prostatektomier, og Bjørn Brennhovd formidler
sin erfaring med teknikken.
Fra en nordisk samarbeidsgruppe
i Århus har vi fra Truls BjerklundJohansen fått tilsendt en oversiktsartikkel om moderne kryoablasjon
ved kreft i prostata og nyre. Dette er
behandling som pr i dag ikke utføres
i Norge. For tiden vurderes imidlertid
metodikken introdusert ved norske
sykehus og vi har derfor funnet grunn
til å publisere dette resymeet av
tidligere publiserte data, i Kirurgen.

Olaug Villanger
MIK-Redaktør
olaug.villanger@
rikshospitalet.no

Jeg vil, til tross for all fokus på omstilling og nedbemanning, ønske alle
leserne en god jul og et godt nytt år.

49

Laparoskopisk aktivitet ved OUU
Hovedgevinsten med laparoskopisk teknikk innen urologiske kirurgi
er følgende: Mindre postoperativ smerte, redusert blodtap, kortere
sykehusopphold, kosmetisk mindre skjemmende arr og kortere
rekonvalesens.

L

aparoskopiske teknikker har også
innen urologi gjennomgått en rivende
utvikling de siste årene. I 1990 ble
den første laparoskopiske nefrektomi
gjennomført av dr Clayman i USA, og
ganske raskt ble stadige ﬂere operasjoner
utført av entusiastiske urologer. I 1992 ble
resultatene av den første laparoskopiske
adrenalektomi publisert, og samme år
den første laparoskopiske prostatektomi.
Sistnevnte operasjon ﬁkk ikke vind i
seilene før franskmennene Guillonneau
og Vallancien videreutviklet teknikken og
publiserte de første resultatene i 1998.

M I N I M A LT I N VA S I V K I R U R G I
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Ledende i Norge
Oslo urologiske Universitetssykehus har
vært ledende innen det norske urologiske
miljø til å ta i bruk laparoskopiske
teknikker i Norge. I dag gjør vi på OUU
følgende laparoskopiske operasjoner som
rutine:
- radikal prostatektomi
- radikal nefrektomi
- radikal nefroureterektomi
- partiell nefrektomi
- bekkenglandeltoilette
- nyrebekken plastikk
- adrenalektomi
I det følgende vil vi kort omtale de enkelte
laparoskopiske inngrep som hyppigst
utføres ved OUU:
Laparaskopisk radikal
prostatektomi (LRP)
I mars 2002 ble den første LRP operasjon
utført ved OUU etter at to av oss hadde
vært i Paris hos pionerene Vallencien og
Guillonneau ved Montsouris sykehuset.
Tallet på opererte pasienter nærmer
seg nå raskt 600 (bilde 1). Som tidligere
nevnt er hovedgevinsten sammenlignet
med åpen kirurgi, kortere rekonvalesens
og mindre blødning. Pasienten er
inneliggende ca 3 dager postoperativt
og gjennomsnittlig blødning er nå
250 ml. I forhold til åpen retropubisk
prostatektomi, gir laparoskopisk teknikk
bedre innsyn takket være stor forstørrelse
av operasjonsfeltet (bilde 2). Dette
muliggjør mer presis anastomosering
mellom urethra og blære samt bedre
nervesparing. LRP er en krevende
operasjon og våre resultater forbedres
kontinuerlig i takt med økende volum.
Resultatene våre er i dag fullt på høyde
med andre sentra i Europa som driver
med LRP.

Ulempen med LRP er at det krever lang
opplæringstid for å beherske inngrepet.
Operasjonstid varierer mellom 2-4
timer. Gjennomsnitt operasjonstid på de
siste 100 pasienter er 183 minutter. Pga
belastende arbeidsstilling er det dessuten
en fysisk krevende operasjon.
I løpet av denne høsten vil vi ta ibruk
DaVinci robot for robotassistert
laparoskopisk prostatektomi (RLP).
RLP har kortere opplæringstid, raskere
operasjonstid og ikke minst bedre
ergonomisk arbeidsstilling. Dette
muliggjør ﬂere operasjoner per dag.
LRP har vært motoren i vår
laparoskopiske virksomhet og gitt
avdelingen en unik laparoskopisk
kompetanse som har gjort oss bedre
i stand til å anvende laparoskopiske
teknikker ved andre inngrep.

Viktor Berge
Oslo Urologiske klinikk
Aker Universitetssykehus

stadige oftere utføres i utredning av
diverse plager, kan nyretumores være
tilfeldige funn. Åpen nefrektomi krever
et langt kirurgisk snitt der muskulatur
deles og pasienten påføres betydelige
postoperative smerter og lang postoperativ rekonvalesens på sykehus (bilde
3). Laparoskopisk radikal nefrektomi har
de siste 3-4 år blitt standard prosedyre
ved T1-T2 nyrecancer ved vår avdeling,
dvs tumor som vokser innenfor Gerotas
fascie. Ved laparoskopisk teknikk ivaretaes
onkologiske prinsipper som rask kontroll
av nyrekarene før tumormanipulering,
eksisjon av nyre externt for Gerotas
fascie og varsom håndtering av det
kirurgiske preparat (bilde 4). Nyren taes
tilslutt ut via et 5-7 cm stort snitt i huden.
Vanligvis anvendes transperitoneal
tilgang, men ved behov kan inngrepet
også utføres ved retroperitoneal tilgang.
De onkologiske resultater er så langt
like gode som ved åpen kirurgi. Vanlig
operasjonstid varierer fra 1 -3 timer og
pasienten reiser hjem etter 3-5 dager.

Bilde 1. LRP operasjon nr 500 ved OUU

Incisjon ved laparoscopisk nefrektomi

Incisjon ved åpen
nefrektomi

Fig 3: Ved nefrektomi ser vi kanskje den
største fordelen med minimalt invasiv
teknikk. Pasienten slipper langvarige
postoperative smerter forbundet med
store laparotomisnitt ved åpen kirurgi og
kan reise hjem mye tidligere

Urethra

Urethra kateter

Urinblære

Bilde 2. LRP. Anastomose mellom urethra
og blære snart fullført. Eksempel på det
gode innsyn ved laparoskopisk kirurgi

Laparoskopisk radikal nefrektomi
Radikal nefrektomi pga nyretumores er
et hyppig inngrep ved OUU. På grunn
av ultralyd og CT undersøkelser som

Laparoskopisk nefroureterektomi
Ved urothelial cancer i nyrebekken og/
eller ureter er standardbehandling
radikal nefroureterektomi. Nyren løses
ut i henhold til vanlige onkologiske
prinsipper. I tillegg må hele ureter fjernes.
For å få best mulig kontroll med eksisjon
av ureter intramuralt i blæreveggen,
åpnes urinblære med et lite snitt
suprapubisk og ureter dissekeres fri i sin
helhet. Nyrepreparatet med hele ureter
trekkes ut in toto via dette snittet. De

Bilde 4. Portplassering ved nefrektomi.
Pasienten ligger i 90 graders sideleie med
nyreknekk.
onkologiske resultater synes så langt like
gode som ved åpen teknikk.

Høyre binyre

Laparoskopisk partiell nefrektomi
(Se egen artikkel av Wessel)
Laparoskopisk adrenalectomi
Aker Universitetssykehus (AUS) har
hovedansvar i regionen for endokrin
kirurgi. Fast ansatte endokrine kirurger
ved AUS samt endokrinkirurger fra
Ullevål Universitetssykehus driver stor
virksomhet innen thyreoidea kirurgi.
Binyre tumores opereres i samarbeid
med kirurger fra OUU.
Indikasjon for fjerning av binyre kan
være incidentalomer (tilfeldig oppdagede
binyre tumores av usikker genese),
pheocromocytomer eller mistanke om
metastaser (bilde 5). Laparoskopisk
adrenalektomi har store fordeler framfor
åpen adrenalektomi. Det forholdsvis
lille kirurgiske preparatet lar seg

Høyre nyre

Konklusjon
Laparoskopi er vel etablert ved OUU
der en rekke operasjoner utføres som
rutine med minimalt invasiv teknikk.
Vi har nylig installert en topp moderne
operasjonsstue for urologisk laparoskopi
med bl.a HD teknologi og det siste
innenfor audiovisuelt utstyr.
Laparoskopisk teknikk har medført kortere
liggetid med mindre postoperative
smerter og raskere rekonvalesens.
Teknikken krever lang opplæring og det
er viktig med stort operasjonsvolum for
operatørene. J
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Laparoskopisk bekken glandel toalett
Radikal strålebehandling brukes ofte
i behandling av cancer prostata. Hvis
pasienten er en høyrisiko pasient, dvs
høy PSA verdi, høy Gleason score (lite
differensiert tumor) eller tumor vokser
gjennom prostata kapsel (T3 tumor), må
lymfeknutene i bekkenet undersøkes.
Ved metastaser til lymfeknutene
har det hittil ikke vært vanlig å gi
strålebehandling, og pasienten har i
stedet blitt satt på hormonbehandling.
Laparoskopisk glandel toalett av
bekkenet gjøres transabdominalt og
alt vev i fossa obturatoria på begge
sider fjernes. Operasjonstid er 60-90
minutter. Pasienten reiser hjem dagen
etter inngrepet. Resultatene hittil tyder
på at postoperativt morbiditet er mindre
sammenlignet med åpen teknikk, der
sårinfeksjon og lymfocele er et relativt

Laparoskopisk nyrebekken plastikk
Ved stenose i overgangen mellom ureter
og nyrebekken kan pasienten plages av
smerter og gradvis redusert funksjon
i den aktuelle nyren hvis operativt
inngrep ikke utføres. Ved OUU har
nyrebekkenplastikk utført med minimalt
invasiv teknikk i ﬂere år vært rutine.
Også dette inngrepet utføres vanligvis
med transabdominal tilgang. Det trange
partiet eksideres og ureter og nyrebekken
anastomoseres med spatuleringsteknikk
over en ureterstent. Operasjonstid er ca
2 timer. Ofte er det yngre pasienter som
opereres for hvem det er ekstra viktig
at arr blir minst mulig. Også ved dette
inngrepet er resultatene så langt like
gode som ved åpen teknikk.

løfte ut av bukhulen via et lite snitt i
bukveggen. Pasienten slipper et stort arr
i ﬂanken, postoperative smerter er mye
mindre og rekonvalesens mye raskere.
Pasienten reiser hjem etter bare noen
få dager på sykehus. Inngrepet utføres
transabdominalt og operasjonstid er ca
2 timer.
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Laparoskopisk Partiell Nefrektomi
Svulster i nyren er som regel maligne. I 2005 ﬁkk 616 pasienter
diagnosen nyrecancer i Norge (kilde Kreftregisteret). Den eneste
etablerte kurative behandling for nyrecancer er kirurgi. Andre minimalt
invasive prosedyrer, som for eksempel kryoterapi, er fortsatt å regne
som utprøvende behandling. Cytostatika og annen immunmodulerende
behandling har ingen sikker helbredende effekt. Maligne nyretumores
er lite strålefølsomme. Åpen radikal nefrektomi (RN) har i nesten
100 år vært etablert behandling til pasienter med nyoppdaget, ikkemetastatisk nyrecancer.

M I N I M AMINI-INVASIV
LT I N VA S I V KKIRURGI
IRURGI

Historikk
Den første laparoskopiske nefrektomien
ble utført allerede i 1990 av Clayman
[1]. Operasjonstid opp mot 9 timer og
mange komplikasjoner medførte at det
tok lang tid før metoden ble akseptert.
I dag regnes laparoskopisk nefrektomi
som gullstandard av mange. Partiell
nefrektomi (PN) ble først utført hos
pasienter med absolutt indikasjon for
nefronsparende kirurgi, hvor radikal
nefrektomi ville medføre fullstendig
tap av nyrefunksjonen. Dette gjelder
pasienter med solitær nyre eller bilaterale
tumores. Relative indikasjoner for
nefronsparende kirurgi er tilstedeværelse
av sykdom, eller risiko for sykdom, som
forventes å gi redusert nyrefunksjon. I
dag er den vanligste indikasjonen for PN
tilstedeværelse av tumores med diameter
opp til 4 cm og en normal kontralateral
nyre. Flere studier viser likeverdig cancer
kontroll ved PN og RN for tumores av
slik størrelse [2,3]. To studier viser også
at PN reduserer risiko for progresjon til
nyresvikt sammenliknet med RN hos
pasienter med normal kontralateral nyre
[4,5].
Diagnostikk
De ﬂeste nyretumores oppdages i
dag tilfeldig, da det er lav terskel for
å rekvirere ultralyd undersøkelse eller
CT av abdomen. Dette samsvarer godt

med våre erfaringer, hvor 50 % av
pasientene var uten symptomer ved
diagnosetidspunkt. Tidlig diagnostikk
gjør at de ﬂeste nyresvulster er av
liten størrelse ved påvisning. CT av
nyren vil vanskelig kunne diskriminere
mellom benign eller malign tumor.
Det anbefales fremdeles ikke å utføre
preoperativ biopsi av nyretumores, da
det kan være usikkert om selve svulsten
eller normalt nyrevev blir biopsert.
Patologen vil også ha tolkningsproblemer
ved små biopsivolum. Faren for
implantasjonsmetastaser i stikk-kanalen
er neglisjerbar. Nyere studier antyder
imidlertid at biopsering av nyretumores
har en akseptabel sensitivitet og
spesiﬁsitet. Således må man velge
mellom å kontrollere pasienten med
hyppige ultralyd eller CT undersøkelser
for å se etter vekstøkning, eller å operere
pasienten med nefronsparende teknikk.
Det ﬁnnes også nomogrammer som kan
brukes til å forutsi sannsynligheten for
malignitet i tumor [6]. Yngre pasienter blir
oftest operert, og eldre blir ofte anbefalt
et konservativt kontrollregime.
Den første laparoskopiske partielle
nefrektomi (LPN) ble utført av Winﬁeld
i 1992 [7] hos en pasient med godartet
sykdom. Økning i kirurgiske ferdigheter
har medført at LPN er blitt en etablert
metode også for ondartete tumores

Nicolai Wessel
Oslo Urologiske
Universitetsklinikk (OUU)
Aker universitetssykehus HF

på opptil 4 cm. Kritikere av metoden
har hevdet at den er forbundet med en
uakseptabel grad av komplikasjoner og
ufrie kirurgiske marginer. Studier hvor
man sammenligner LPN og PN viser
imidlertid nærmest identiske resultater
hva gjelder komplikasjoner og grad
av ufrie marginer [8]. Denne og andre
studier viser videre klare fordeler for LPN
i forhold til PN når det gjelder blødning,
bruk av postoperativ smertestillende,
liggetid og tid til pasienten kan utføre
vanlige aktiviteter [9].
Operasjonsmetode
Vi har ved OUU de siste to og et halvt
år behandlet 16 pasienter med små
nyretumores med LPN, og jeg vil videre
diskutere operasjonsmetoden.
Pasientene undersøkes med
preoperativ CT thorax for å utelukke
metastatisk sykdom og CT abdomen
med rekonstruksjon av nyrekar
(bilde1). Operasjonen kan gjøres med
transabdominal eller retroperitoneal
tilgang. De ﬂeste forfattere anbefaler
en transabdominal teknikk, som gir
bedre plass for suturering [10]. Den
retroperitoneale teknikken kan brukes på
mindre, dorsalt beliggende tumores [10].
Transabdominalt opereres pasienten i
sideleie med lett nyreknekk.
Det benyttes ﬁre troacarer. Etter
mobilisering av colon dissekeres

Bilde 2. Karkontroll
Bilde 3. Ultralyd probe
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Bilde 1. CT av tumor

Bilde 5. Fjerning av tumor
Bilde 6. Suturering

Bilde 4. Ultralydbilde

Nyretumor identiﬁseres. Det er vanskelig
å unngå å fjerne noe av det perirenale
fettet for å få visualisert tumor. For å
identiﬁsere tumor og visualisere grensen
mellom tumor og normalt nyrevev,
anbefales bruk av peroperativ ultralyd.
Det ﬁnnes på markedet ultralydsonder
til bruk gjennom en 12 mm port. En
studie viser reduksjon i ufrie marginer
fra 14 % til 3 % ved bruk av peroperativ
ultralyd. Vår erfaring med en pasient viser
at sonden er enkel å bruke og gir oss
mulighet til å påvise tumores som ikke er
synlige på nyreoverﬂaten (bilde 3 og 4).
Reseksjonskanten i nyrekapselen merkes
med diatermi og tumor eksideres med
kald saks. Nyere eksisjonsteknikker som
laser og vannjet disseksjon, er fortsatt å
regne som eksperimentelle. Disseksjon
med diatermi skaper en forkullet
reseksjonsﬂate som vanskeliggjør
diskriminering mellom normalt og
patologisk vev. Preparatet plasseres i en
Endobag (plastpose til å legge preparatet
i) for å unngå utsæd av cancerceller
ved fjerning av preparatet (bilde 5).
Samlesystemet sys med fortløpende
Vicryl 2-0 (bilde 6). Deretter anbefales
å applisere FloSeal (ﬁbrinaktivator) og
Surgicel. Vi har også brukt Surgicel
og Tachosil. Nyrevevet adapteres

avslutningsvis med en ny suturrekke før
clampingen oppheves.
Varm ischemitid i vårt materiale var
i gjennomsnitt 27 minutter (11-39
min.). Dette er sammenlignbart med
internasjonale resultater. [7]. Man bør
bestrebe seg på oppnå ischemitid under
30 minutter. Eksperimentelle- samt
kliniske studier imidlertid ingen redusert
nyrefunksjon etter clamping opp mot 60
minutter [7]. Ved PN er det vanlig praksis
å kjøle ned nyren ved å legge ”is-sludge”
rundt nyren. En tilsvarende teknikk er
ikke mulig ved LPN. Det har vært forsøkt
med nedkjøling via et ureterkateter lagt
opp i nyrebekkenet, men metoden er ikke
etablert. Janetschek og medarbeidere
har vist at det også er mulig å kjøle nyren
med et laparoskopisk anlagt kateter i
nyrearterien. Det har vært hevdet at
ved åpning av samlesystemet bør det
anlegges en JJ-stent for å redusere
muligheten for postoperativ urinlekkasje.
En studie av 103 pasienter viste imidlertid
ingen effekt av innleggelse av JJ-stent
[7]. Ingen av våre pasienter utviklet
urinlekkasje, noe som er rapportert hos
opptil 8 % av pasientene i andre studier
[11].
Tumores med diameter under 2 cm
som ligger helt perifert, nærmest som
en ”sopp”, kan fjernes uten sentral
karkontroll. Slik tumor kan fjernes med
diatermikniv eller ultracision [7]. Vi har
forsøkt dette med godt resultat.
Resultater
Det er ulike oppfatninger om bruken
av peroperativ frysesnittdiagnostikk,
og erfaringene er delte. Det vil
samtidig være vanskelig å vurdere
reseksjonskanten. Vi har ikke brukt
peroperativ frysesnittdiagnostikk
rutinemessig. Hos en pasient ble
diagnosen endret fra godartet
tumor peroperativt til malign tumor
postoperativt med usikker fri margin. Det

ble derfor gjort laparoskopisk nefrektomi,
men det ble ikke påvist resttumor i
preparatet. Vi har så langt ikke observert
alvorlige komplikasjoner. Ingen pasienter
er konvertert til PN eller laparoskopisk
nefrektomi og ingen har fått
blodtransfusjon. Gjennomsnittlig blodtap
har vært 325 ml. En pasient ﬁkk feber av
ukjent årsak. Histologisk diagnose viste
cancer hos 56 % av pasientene, noe som
samsvarer med andres erfaring (60-70%)
[11]. 44 % av pasientene har således i vårt
materiale unngått å miste en hel nyre for
godartet sykdom. Så langt har vi ikke sett
tegn til lokalt eller metastatisk residiv.
Oppsummering
LPN kan benyttes hos pasienter hvor
tumors diameter er opp mot 4 cm.
Det anbefales transperitoneal teknikk,
karkontroll med clamping, reseksjon med
kald saks, lukking av nyren i to lag og
bruk av hemostatisk substans. Metoden
krever stor erfaring i laparoskopisk
operasjonsteknikk. J
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Robotassistert laparoskopisk
prostatektomi ved prostatacancer
I de ﬂeste land i den vestlige verden er prostatacancer den hyppigste
kreftformen hos menn. De siste 10-20 år er PSA (prostataspesiﬁkt
antigen) tatt i bruk for tidlig påvisning av prostatakreft. Dette har ført til
at sykdommen diagnostiseres tidligere i sykdomsforløpet og insidensen
av nyoppdaget cancer har økt.

E
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n del aspekter ved behandling av
prostatacancer er kontroversielle.
Dette fører til at den fagpolitiske
holdningen er ulik fra land til land og
fra spesialist til spesialist. Et av de
viktigste spørsmålene er om man skal
prøve å påvise sykdommen tidlig ved å
gjennomføre PSA-screening, eller om
sykdommens naturlige forløp ubehandlet
er så gunstig at behandling med kurativ
målsetning og medfølgende livsvarige
tunge bivirkninger er uetisk.

alle krefttilfeller hos menn dette året.
Internasjonalt ligger Norge blant de land
med høyest forekomst og dødelighet av
prostatacancer (Kreftregisteret).

organlokalisert prostatacancer. Radikal
kirurgi foretrekkes hos pasienter som er
yngre enn 70 år, med en Gleasonscore
<8, og PSA <20.

Hyppigheten stiger med alderen og
sykdommen forekommer sjelden
blant menn under 50 år. Økningen i
antall påviste prostatacancer skyldes
i all hovedsak introduksjonen av PSAmålinger på 1980-/90-tallet og økende
gjennomsnittlig levealder i befolkningen.

Ved inngrepet fjernes prostata og
hele eller deler av vesicula seminalis.
Blærehalsen anastomoseres direkte
på urethra. Hvis onkologisk tilrådelig,
tilstrebes en nervesparende operasjonsteknikk for å bevare erektil funksjon hos
pasienten.

Utviklingen av sykdommen kan
variere, og det kan ta opptil 20 år fra
celleforandringene starter via prostatisk
intraepitelial neoplasi (PIN) og indolent
(latent) kreft til klinisk kreft.

Kurativ rettet behandling er aktuelt
hos pasienter med organlokalisert
sykdom. Det gjøres enten som kirurgi
eller stråleterapi. Det ﬁnnes ingen studier
som viser at en bestemt behandlingsform
har bedre resultater enn andre men det
arbeides med nasjonale retningslinjer for
hvilken behandling som bør velges for de
ulike pasientgrupper.

Inngrepet kan gjennomføres som åpen
kirurgi (perinealt eller retropubisk),
laparoskopisk eller ved hjelp
av robotassistert laparoskopisk kirurgi.

De ulike tumortyper har forskjellige
malignitetsgrader, og krever ofte
kombinert behandling. For at man skal
kunne oppnå optimale behandlingsresultater, er det viktig at det ﬁnnes
etablerte behandlingsteam som omfatter
urolog, onkolog, radiolog, patolog,
stråleterapeut og fysiker.
Forekomst
3808 nye tilfeller av prostatacancer
ble meldt til Kreftregisteret i Norge
i 2004, noe som utgjorde 26 % av

Bilde 1: Kirurgen sitter ved konsollen og
opererer med spaker og pedaler.
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Pasienter som tilbys kurativ behandling
for prostatacancer, bør ha en statistisk
forventet levetid på >10 år. Dette er ingen
absolutt regel, men mange pasienter i
høy alder vil være best tjent med å ikke
gjennomgå mutilerende behandling.
Radikal prostatektomi er, i tillegg til
stråleterapi, det eneste internasjonalt
anerkjente kurative behandlingstilbud for

Ved Rikshospitalet HF utføres nå
alle radikale prostatektomier med
robotassistert laparoskopisk kirurgi.
Robotassistert laparoskopisk radikal
prostatektomi
Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF
ﬁkk installert et DaVinci® robotsystem
som det første senter i Norge i desember
2004.
Siden da er ca 430 pasienter operert
for prostatacancer med dette systemet.
Fra oppstart har pasientstrømmen økt

Bilde 2: Pasienten ligger i ekstremt trendelenburg leie. Assistenten står på pasientens
høyre side og følger med på en vanlig laparoskopimonitor. Assistenten bruker to
laparoskopiinstrumenter i tillegg til kirurgens to robotarmer og kamera i tredje
robotarm. (totalt fem porter)

formidabelt og ventelistene øker til tross
for at to andre sykehus i Norge har kjøpt
tilsvarende utstyr siste år.
Den samme trenden ser man i andre land
det er naturlig å sammenligne seg med.
I USA blir nå over 60 % av alle radikale
prostatektomier utført med robotsystem.

Fordelene med systemet fremfor
tradisjonell laparoskopi er mange; 1.
Det er to kamerahoder i optikken som

Bilde 4: Anestesisykepleier har hodet til
pasienten helt nede ved golvet.

Resultater
Vi har systematisert resultatene etter de
første 350 operasjonene. De onkologiske
resultatene for organlokaliserte
tumores er på høyde med gode internasjonale data som er publisert,
likeledes er resultatene med hensyn
til postoperativ urininkontinens meget
gode. Ereksjonsproblemer postoperativt,
en annen kjent bivirkning, er foreløpig
vanskelig å tolke. Operasjonstiden,
knivtid ca 90 minutter, er som ved
åpen kirurgi og ca. halvert i forhold til
tradisjonell laparoskopi. Alle fordelene
med minimalt invasiv kirurgi er til stede
med denne teknikken, som kort liggetid,

Bilde 3: Robotplattformen som trilles
frem til pasienten ved operasjonsstart.

lite analgetikaforbruk, rask mobilisering
og lite blødning.
Konklusjon
Robotassistert laparoskopisk
prostatektomi har på kort tid blitt den
dominerende metode i en rekke vestlige
land. Fordeler med denne teknikken er:
Gode onkologiske resultater, gunstig
bivirkningsproﬁl, kort operasjonstid, kort
læringskurve og gunstig arbeidsstilling
for kirurg. Våre resultater og subjektive
erfaringer samsvarer med internasjonale
rapporter. Fordelene med metoden
er etter vårt syn så store at en høy
investeringskostnad absolutt kan
forsvares. J
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DAVinci® robot
Intuitiv surgical® er et amerikansk ﬁrma
som har monopol på dette systemet som
har produktnavn DaVinci® og er eneste
system hvor kirurgen sitter ved konsoll og
fjernstyrer operasjonen med spaker og
pedaler. Systemet er en videreutvikling
av vanlig laparoskopisk teknikk og egner
seg særlig ved teknisk vanskelige inngrep
på et lite område. Prostatektomi er særlig
godt egnet og har det desidert største
volumet, men systemet egner seg også
godt for en rekke andre inngrep. Vi har
også gode erfaringer med nyrereseksjon
og pyeloplastikk og planlegger å gjøre
cystectomi med det første. Ved sykehuset
har også gynekologene gode erfaringer
med systemet ved laparoskopisk
bekkenkirurgi.

gjør at operatøren får et tredimensjonalt
syn. 2. Instrumentene har ett ekstra
ledd i forhold til vanlige laparoskopiinstrumenter noe som gjør intrakorporal
suturering langt lettere å gjennomføre.
Dette gir seg utslag i kortere læringskurve
for kirurgen og kortere operasjonstid
enn ved tradisjonell laparoskopi. 3.
Datamaskinen i systemet kan tilpasse
bevegelsesutslaget på instrumentene
fra håndbevegelsene (siler ut tremor
på hånden). 4. Systemet sørger for god
ergonomisk arbeidsstilling for kirurgen.
Ulempen med systemet er høy innkjøpspris, i dag ca 18 mill kr.

Bilde 5: Suturering av plexus Santorini.
Apex prostata og urethra med kateter.
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Kryoablasjon ved kreft i
prostata og nyre
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Introduksjon
Kulde kan drepe vev. Det er viktige
norske bidrag som har økt vår forståelse
av patofysiologien ved kuldeskader
(1). Etter hvert som temperaturen faller
vil ekstracellulær isdannelse føre til at
væske trekkes ut av cellene som følge
av en osmotisk gradient. Intracellulære
iskrystaller gir en direkte skade av
organeller og cellemembran. Blodplater
aggregerer og danner mikrotromber
i små blodkar som gir ischemi i vevet
og senere koagulasjonsnekrose (2).
Temperaturforandringer og ischemi
forårsaker apoptose i celler som er
i periferien av kryolesjonen. Effektiv
vevsdestruksjon forutsetter rask
nedkjøling, lav temperatur og langsom
tining (3). I behandling av prostatakreft
har man tidligere forsøkt nedfrysing
direkte og indirekte ved hjelp av
ﬂytende nitrogen. Det er anvendt både
åpen og perkutan teknikk med kanyler
av forskjellig kaliber. Hensikten med
denne artikkelen er å omtale moderne
kryoablasjon ved kreft i prostata og nyre.
Metode
Prinsipp. Kulde eller varme oppstår når
edelgasser får ekspandere gjennom en
tynn dyse inne i kryonålene. Teknikken er
basert på Joule-Thompson’s prinsipp. Til
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nedkjøling benyttes vanligvis argongass
med trykk >2900PSI. Til tining benyttes
heliumgass med trykk >1600PSI. Nålene
har en diameter på 1.4 millimeter og er
så spisse at de penetrerer huden. Effektiv
frysesone rundt hver nål er 27mm lang
og har et tverrmål på 15 mm. Under
behandlingen konﬂuerer isballene
rundt nålene, slik at hele prostata evnt.
nyresvulsten blir en isklump (Figur 1
og 2). Man tilstreber temperaturfall til
under -40oC eller lavere av 10 minutters
varighet. Det fryses i to omganger
på hvert sted. Dersom prostata, eller
en nyresvulst har større diameter
enn nålenes frysesone, gjøres såkalt
”pullback” ved at nålene trekkes tilbake
passende lengde og så fryser man to
ganger til på nytt sted.

Kryokirurgisk ablasjon av prostatakreft
betegnes CSAP (CryoSurgical Ablation of
the Prostate).

Indikasjoner og utredning
Pasientene utredes og stages som
for annen radikal behandling av
prostata og nyrekreft. Det er ønskelig
at prostatakjertelen er <50ml. Ved
større kjertler anbefales down-sizing
med GnRH-analog i ca 3 måneder.
Prostatasvulster kan primærbehandles
i stadium T1-T3, med alle histologiske
typer. Metoden er også velegnet
til salvage behandling ved relapse
etter tidligere strålebehandling (4).

Utstyr
Vi har inntil nylig benyttet Seednet
kryomaskin og nåler fra Galil Medical,
Israel. Nordiske sykehus er imidlertid
blant de første i Europa til å ta i bruk
computerassistert kryoablasjon med
Precise kryomaskin og Ice-rod nåler fra
Galil Medical. Precise maskinen benytter
argongass til både frys og tin. Icerod gir
kraftigere nedkjøling og et større område
med lav temperatur rundt nålene enn
Seednet. Endocare Medical leverer også
utstyr til kryoablasjon.

Nyresvulstene bør ikke være større enn 4
cm i diameter (Bilde 3). Ved laparoskopisk
teknikk kan man imidlertid behandle
tumor opp til 5 cm hvis den er eksofytisk
og alt foregår visuelt. Medialt beliggende
tumorer ved nedre pol er spesielt egnet
til laparoskopisk CSAK fordi man kan
frilegge ureter og sikre at den ikke
påføres skade under behandlingen. For
å redusere faren for urinﬁstel anbefales
at det er en brem av normalt nyrevev
mellom tumor og kalyxsytemet (5).
Kryokirurgisk ablasjon av nyrekreft
betegnes CSAK (CryoSurgical Ablation of
the Kidney).

All kryoablasjon er bildestyrt behandling.
For sonograﬁsk monitorering av prostata
benytter de ﬂeste en Falcon 2101 maskin
fra B&K, DK med brachyterapi sonotrode

Figur 1. Prinsippskisse som viser gassens
strøm gjennom tuppen av kryonålene

Figur 2. Illustrasjon av nålenes
gjennomgang av templaten og plassering
i prostata under pågående frysing

Figur 3. CT som viser tumor i øvre
nyrepol på venstre side som ble
behandlet med CSAK

8658S, 5-10MHz. Det er imidlertid en
fordel å ha en sonotrode med doppler
for å fremstille blodsirkulasjonen i vevet
rundt isballen. Til CSAK bruker vi en
Profokus maskin fra B&K med transducer
8802, 3.5MHz evnt. supplert med en
laparoskopiprobe, 6.5MHz.

Teknikk CSAP
Inngrepet starter med cystoskopi og
inspeksjon av urethra og avstanden

Normalt føres det inn tre grupper av ﬁre
frysenåler som plasseres i en fremre,
midtre og bakre gruppe. For ikke å
forstyrre ultralydbildet settes fremre
gruppe inn først. Det tilstrebes en avstand
på 5-10 millimeter mellom nålene, til
kjertelens ytre begrensning og mot
urethra. Det er spesielt viktig at de bakre
nålene ikke kommer for nær Denonvilliers
fascie. Ballongen på urethrakateteret gjør
det lettere å visualisere blærehalsen. Det
settes 1-2 termosensorer i prostatavevet
og en termosensor i rektumveggen,
like utenfor Denonvilliers fascie. Som
en sikkerhet mot uønsket nedkjøling av
rektumveggen appliseres en varmenål
på hver side av termosensoren i rektumveggen. Disse aktiveres ved behov (Bilde
4 og 5).
Når alle nålene er plassert gjøres
kontrollcystoskopi med ﬂeksibelt skop,
for å se at ingen nåler perforerer urethra.
Deretter trer man et varmekateter over
guidewiren. Dette varmekateteret har
en ytre mansjett der det sirkulerer blått
vann med temperatur 43oC. Sirkulasjonen
befordres av en egen pumpe. Vannet
er blått, for at det skal være lettere å
oppdage eventuelle lekkasjer.

Bilde 4. Ultrasonograﬁsk tverrsnitt av prostata som viser ekko
fra kryonålene og fra guidewire i urethra.

Fryseprosedyren startes trinnvis. Neste
nålegruppe aktiveres ikke før det er sett
isdannelse rundt nålene i foregående
gruppe. Nedfrysingen monitoreres
med termometer og ultrasonograﬁ der
isballens ekspansjon følges kontinuerlig
i to plan. Når en fryseperiode er ferdig,
anvendes vekselvis aktiv og passiv
tining inntil temperaturen i prostata
igjen er blitt positiv og man kan se ekko
fra nålene inne i prostata. Når nålene er
fjernet, anvendes forsiktig kompresjon
mot stikkåpningene i perineum.
Varmekateteret blir liggende i 20minutter
etter avsluttet prosedyre. Vi benytter
antibiotikaprofylakse med 2g cefalotin
intravenøst. Det suprapubiske kateteret
beholdes inntil vannlatningen er
kommet i gang. Enkelte steder benyttes
et urethrakateter i en uke istedenfor
suprapubisk kateter (4, 6, 7).
Teknikk CSAK
Kryobehandling av nyretumores
skjer etter samme prinsipp som ved
behandling av prostatakreft. Svulsten
må visualiseres, enten sonograﬁsk med
ekstern sonotrode, eller direkte ved
laparoskopisk fridisseksjon (Bilde 5). Ved
laparoskopisk assistert teknikk benyttes
intraoperativ ultrasonograﬁ.
Fordi nyren beveger seg med respirasjonen anbefales det å fryse litt rundt
den første nålen slik at man får feste
i tumor (sticking-procedure) og det
blir lettere å plassere de øvrige nålene
parallelt med den første (Bilde 6). Vanligvis benyttes 4-6 Seednet nåler og to
termosensorer, en sentralt i tumor og
en i nærliggende frisk nyrevev i ca 1cm
avstand fra tumor. I nyren går tiningen
mye raskere enn i prostata pga kraftigere
blodsirkulasjon. Det er viktig å tine godt
rundt nålene før de fjernes slik at man
ikke etterlater en åpen, frossen kanal som
kan blø. Dersom preoperative biopsier

Bilde 5. Ultrasonograﬁsk tverrsnitt som viser isdannelse (sort
område) og skygge fra termosensor (blå pil) og varmenåler
(røde piler) i rectumveggen
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Anestesi
CSAP kan utføres i narkose eller
spinalanestesi. Det er viktig at pasienten
ligger helt stille på bordet under
prosedyren. Til smertelindring kan
også benyttes epiduralkateter som
beholdes til neste dag. Pasienten leires
i benholdere med 90 graders ﬂeksjon
og god abduksjon i hoftene (6). For
CSAK leires pasientene på ryggen,
i sideleie eller bukleie avhengig av
svulstens lokalisasjon i nyren og om
inngrepet gjøres laparoskopiveiledet eller
percutant.

mellom blærehals og ureterostier. Blæren
vurderes for annen patologi. Det legges
inn en guidewire gjennom urethra,
dernest legges det inn et suprapubisk
kateter og så et Foleykateter gjennom
urethra. Ultrasonotroden monteres på
brachystanden (et justertbart stativ)
slik at prostata passer inn i rasteret på
ultralydskjermen som korresponderer
med hullene på templaten. Templaten er
en stålplate med hull som nålene føres
gjennom (Figur 2). Vi benytter en egen
kondomhylse (stand-off) på sonotroden,
som gjør det mulig å løfte og senke
prostata ved å sprøyte saltvann inn i et
kondom rundt sonotroden.
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har vist usikker histologi, kan man ta
intraoperative biopsier, enten før eller
etter kryoablasjonen.
Erfaringer
Våre preliminære resultater er tidligere
presentert under kirurgisk høstmøte i
Oslo (8, 9).
CSAP
Pr. november 2007 har vår gruppe
behandlet 291 pasienter med CSAP. Det
er totalt utført 365CSAP i Norden med
utstyr fra Galil (Tall fra produsenten).
Norske erfaringer etter primærbehandling av 90 pasienter med
lokalisert sykdom, er nylig publisert
separat (7). Pasientenes karakteristika

er vist i tabell 1 (tab1) og kriteriene for
inndeling i risikogrupper er vist i tabell
2 (tab 2). 18% av pasientene hadde
gjennomgått iliakal glandelstaging. Etter
median observasjonstid på 21 måneder
hadde ingen pasienter i lavrisikogruppen
tegn til progresjon, mens 13,5% i
intermediær- og 11% i høyriskogruppen
hadde biokjemiske og/eller kliniske
holdepunkter for progresjon. Lengste
observasjonstid var 42 måneder.
Forekomsten av komplikasjoner i det
norske materialet er vist i tabell 3 (tab 3).
Postoperativ liggetid etter CSAP
varierer fra 1 til 3 dager. Pasientene
beholder vanligvis kateteret fra 1-14
dager, gjennomsnitt 5 dager. Ved

Tabell 1 Karakteristika for 90 pasienter behandlet med primær CSAP (7)
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Egenskap
Antall eller gjennomsnitt
Antall pasienter
90
62,2 år
Alder
Prostatavolum
32,7 ml
Sykdomsstadium
T1
37
21
T2a
T2b
21
T2c
11
N0
16
NX
74
M0
41
MX
49
PSA før behandling
10,4 ng/ml
Gleason score (histologisk grad)
Gleason <6
64
Gleason =7
20
Gleason >7
6
Risikogruppe
Low risk
27
Intermediate risk
37
High risk
26

Prosent eller variasjon
(53-76)år
(14-70,7)ml
41%
23%
23%
13%
18%
74%
46%
54%
(0,5-50)ng/ml
71%
22%
7%
30%
41%
29%

Tabell 2. Risikogruppering av pasienter med prostatakreft
Risikogruppe
Lav
Intermediær
Høy

Karakteristika
T1a-T2a og NOMO og Gleason score <6 og PSA <10ng/ml
T2b eller Gleason=7 eller PSA 10-20ng/ml
T2c eller Gleason >7 eller PSA>20ng/ml

kontroll etter 3 måneder har to av våre
primærbehandlede pasienter hatt
lett inkontinens, men dette opphørte
etter 6 måneder. Begge var operert
med TURP(transurethral reseksjon
av prostata) før CSAP. Noen kan ha
forbigående smerter de første ukene,
men de ﬂeste rapporter utmerket
vannlating etter tre måneder. Ved
rektal palpasjon er det som regel ikke
mulig å differensiere prostata etter
behandlingen. Ved ultrasonograﬁ kan
man se en liten kjertelrest. I Vasa er det
behandlet 95 pasienter i lav risikogruppe
som heller ikke viser tegn til progresjon
etter tilsvarende observasjonstid som i
det norske materialet.
CSAK
Vi har utført 61CSAK, herav 19 med
percutan teknikk. 16 av de percutane
prosedyrene er gjort i Århus. I Norden er
det totalt blitt utført 87CSAK.
Pasienter som er behandlet med
laparoskopisk assistert kryoablasjon
utskrives vanligvis neste dag. Percutan
kryoablasjon gjøres nå som dagkirurgi.
En pasient har hatt behov for temporær
ureterstent pga postoperativ blødning,
og en pasient er behandlet for et
porthernie etter laparoskopi.
Etter kryoablasjon kontrolleres
pasientene med CT-scanning med
kontrast etter 3, 12 og 24 måneder. Hvis
der er kontrastopladning på tumorstedet
etter behandling bør det tas biopsi. I
vårt materiale er en pasient rebehandlet
etter at kontroll-CT og biopsi viste
resttumor. Hos de øvrige pasienter
har vi hittil ikke påvist residiv av
nyretumorer etter kryoablasjon. Lengste
observasjonstid blant våre pasienter
er 4år. Mortaliteten er null. Våre CSAK
resultater er foreløpig ikke publisert som
originalarbeid i internasjonalt tidsskrift,
men erfaringene fra Viborg er publisert i
dansk tidsskrift (10).

Tabell 3. Komplikasjoner etter primær CSAP hos 90 pasienter (7)
Komplikasjon
Blødning
Inkontinens
Fistel
Ereksjonssvikt

Positive marginer
Urinveisinfeksjon
Andre < 1år

Andre >1år
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Antall
Prosent og type
0
0
0
0
0
0
I lav- og intermediær risikogruppen var alle de som var
seksuelt aktive før CSAP også aktive ved siste kontroll hvorav
37% brukte hjelpemiddel
Ikke aktuelt
3
3,3%
4
4,4%
(TURP, cystolithotripsi, behov
for RIK)
3
3,3%
(TURP, TUIP, cystolithotripsi)

TURP=transurethral reseksjon av prostata, TUIP= transurethral incisjon av prostata,
RIK= ren intermitterende kateterisering

Bilde 6. Laproskopisk bilde av høyresidig
nyretumor før fridisseksjon

Diskusjon
CSAP og CSAK er anerkjent i både
den euroepeiske og amerikanske
urologforeningens guidelines som
fullverdige terapeutiske alternativ for
pasienter med lokalisert prostata og
nyrekreft (11). National Institue of Clinical
Exellence (NICE) UK, har godkjent
CSAP for pasienter med prostatakreft,
både som primærbehandling og som
salvage behandling etter radioterapi
eller hormonterapi. Den europeiske
samarbeidsgruppen for CSAP har
utarbeidet en egen europeisk standard
for CSAP (4).
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Bilde 7. Laparoskopisk bilde under pågående frysing av nyretumor. Det sees
isdannelse langs nålene
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Vet dine brystkreftpasienter
hvordan det føles når skjelettet
begynner å svikte?
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ZOMETA er det mest effektive bisfosfonatet til å redusere risikoen for utvikling av skjelettkomplikasjoner. Sammenlignet med placebo reduserer ZOMETA risikoen med 41% hos
pasienter med brystkreft og skjelettkomplikasjoner.
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