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med interesse for faget leser KIRURGEN for å holde seg oppdatert på viktige foreningssaker, politiske vedtak, faglige spørsmål og bladet inneholder informasjon om det viktigste
møtet i norsk kirurgi - HØSTMØTET.
KIRURGEN distribueres i et opplag på 1.700 og leses av alle medlemmer i NKF. Det distribueres også til læresteder, forskningsmiljøer, sykehus etc.
Vitenskapelige forhandlinger – utgis ifm HØSTMØTET og inneholder komplett program
og samtlige abstrakts, foredrag etc. Publikasjonen er et helt nødvendige hjelpemiddel for
alle deltakere på HØSTMØTET og har lang levetid. Det er et viktig oppslagsverk for alle
kirurger.
Vitenskapelige forhandlinger er i A5 format, har stiv rygg og er på ca. 500 sider.
Har du et budskap som du ønsker å formidle til kirurger i Norge, er en kombinasjon av
KIRURGEN og Vitenskapelige Forhandlinger trolig den rimeligste og mest mål-rettede kanal
du kan benytte.
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Hva er galt med Helse-Norge?

I norsk helsevesenet kan vi i dag, rent medisinsk, tilby mer avansert
behandling til flere pasienter enn vi noen gang tidligere har vært i stand
til. Det paradoksale er at dette har utviklet seg til å bli et problem, fordi det
å tilby den beste behandling til våre pasienter koster mer penger enn det
sykehusene har fått bevilget. Helseministeren har klart og tydelig definert
budsjettoverskridelser i helsevesenet som grunnleggende udemokratiske
og har stemplet virksomheten som uakseptabel. At overskridelsene har gått
til behandling av syke mennesker synes underordnet. Som leger er vårt
fremste mål å behandle så mange syke mennesker som mulig på beste
medisinske vis og det må vi fortsette å mene.

Massemedia og folk i gata stiller seg disse spørsmålene etter alle de
avsløringer som har blitt rapportert både via Sylvia Brustad, Riksrevisjon,
Helsetilsyn og alle som mener å ha stor innsikt innen helsesektoren. Aldri før
har vi behandlet flere, aldri før har vi brukt mer penger og slik det kan se ut
for meningmann, så er det meste ute av styring og kontroll.

Når politikerne utfordres på hvilke pasienter
vi har behandlet unødvendig er det imidlertid
ingen svar å få. Den klare meldingen nå er
at budsjettene skal overholdes, uavhengig
av om de helsemessige konsekvenser av de
ledsagende reduksjoner i midler til sykehusene
(i forhold til foregående års forbruk) ikke er
utredet.
Ettersom mye av den planlagte sykehusbehandlingen er av kirurgisk art vil vi som kirurger
merke at politikerne nå ønsker å vise styrke.
Som et resultat av det fokus som har vært
omkring de respektive prosesserer som
nå finner sted i helse-Norge har vi i denne
utgaven av Kirurgen engasjert legeforeningens
”fremste” kirurger, nemlig foreningens
president og leder i overlegeforeningen til å gi
sine synspunkter om den aktuelle situasjonen.
Kombinasjonen av kirurgisk bakgrunn og
fremstående helsepolitiske verv gir Torunn
Janbu og Arne Refsum en unik innsikt i både
den kirurgiske og den politiske hverdag. De
belyser i denne utgaven av Kirurgen hvilke
følger dagens økonomiske situasjon kan få for

Bård Røsok
Redaktør
kir-edit@online.no

utøvelsen av de kirurgiske fag. I tillegg utdyper
foretakstillitsvalgt Olaug Villanger, klinikksjef
Rune Haaverstad og forskningsansvarlig Lars
Engebretsen fra sine respektive ståsteder,
hvilke følger de mener den nye økonomiske
hverdagen vil kunne medføre. Vi håper disse
innlegg vil kunne bidra til en konstruktiv debatt
om utformingen av fremtidens kirurgiske
viksomhet.
Tema i denne utgaven av Kirurgen står vår
yngste fagmedisinske forening for. Selv om
foreningen er ny, er faget gammelt. Rolf
Kåresen og medarbeidere loser oss elegant
gjennom århundrene fra den famlende starten
i antikkens frem til dagens høyspesialiserte
medisin.
I tillegg presenteres nye styrer i de respektive
fagmedisinske foreninger og bladet avsluttes
som vanlig med vår faste spalte om minimalt
invasiv kirurgi.
God lesning!

info
Vi ønsker i hovedsak å motta følgende typer artikler:

i Tema-innlegg, på oppfording fra redaksjonskomite-			
medlemmer eller fagredaktører
i Oversiktsartikler fra de kirurgiske spesialiteter
i Fag-/vitenskapelige artikler
i Møtereferater og konferanserapporter
i Nytt fra spesialforeningene.
i Debattinnlegg med replikker
Alle innlegg må leveres elektronisk (på tilsendt CD eller som vedlegg til e-post).
Innleggene må skrives i uformatert tekst (MS-Word eller lignende). Redaktøren
forbeholder seg retten til å korte ned innleggene av redaksjonelle hensyn.
Innlegg kan sendes redaktøren:
Som e-post til kir-edit@online.no eller på CD til Bård Røsok, Kirurgisk klinikk 1,
Gastroseksjonen, Rikshospitalet, 0027 Oslo.
Temainnlegg samt oversikts-/Reviewartikler:
Inntil 2500 ord. Maksimalt 5 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 20 referanser.

Vi ser nå resultatene av en underfinansiert
helsereform, der øverste politiske ledelse har
gitt bestillinger fra øverste hylle, samtidig
som man har gitt klare restriksjoner i forandringer i sykehusstruktur. Sykehus og fødeavdelinger er fredet, men budsjett skal holdes
og ventetider blir ikke akseptert. Alle skal ha
et likeverdig godt tilbud hvor man enn bor. Visjoner og mål har nærmest ikke hatt grenser.
Det virker som om erkjennelsens time er kommet og man faktisk må innse at ressursene er
begrensede. Man kan som kjent ikke få i pose
og sekk. Velger man å la distriktspolitiske
føringer overstyre medisinske vurderinger, vil
dette automatisk føre til at vi må velge bort
noe innenfor pasient-behandlingen. Dette er
ikke lett å svelge.
Mange hoder vil nok rulle i det Svarte-Per
spill som nå foregår. Allikevel vil ingenting bli
forandret om man ikke klarer å samle seg om
langsiktige løsninger der man virkelig skiller
ut hva som er medisinsk hensiktsmessig og
hva som er andre særinteresser. Alt tyder på
at vi bør tegne om sykehus-Norge med færre
fullverdige akuttsykehus, sentralisering av
viktige behandlingsformer innenfor kreft, kar/
thorax, sykelig overvekt med mer. Det må
også satses på en enhetlig finansiering av
hele behandlingskjeden slik at ikke pasienter
blir kasteball, som vi i dag ser tendensen til.

Styrking av primærhelsetjeneste, legevakter
og sykehjem må gjennomføres. Om man
halverer antall akuttsykehus og plasserer
dem strategisk riktig, vil disse kunne få sterke
fagmiljøer, nødvendig utstyr og en robust
økonomi. I dag ligger fokus på hvordan man
skal dra ned virksomhet. Fokus må endres
slik at vi får motiverte medarbeidere som
har positive mål som kjennes meningsfylte.
Det er gode grunner til at mange ledere på
sykehusene bør være bekymret, ikke minst
etter de tilbakemeldinger som gallup har vist i
forhold til tillit.

Tom Glomsaker
Leder NKF
tom@glomsaker.no
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Grunnleggende udemokratisk?

Jeg håper at denne prosessen kan føre
til at vi får langsiktige løsninger der
”pølsebodtenkning” blir erstattet med
løsninger der skattepengene blir forvaltet i
tråd med hva folk flest forventer seg og at vi
virkelig kan få et av verdens beste helsetilbud.
Det er lov til å være optimist!
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™

Precisely dissect, coagulate, and cut
without exchanging instruments
 Feels like traditional fine dissection instruments
 Safer dissection near vital structures
compared with electrosurgery
 Reliably seals and divides 5 mm vessels,
as well as lymphatics

Klinisk mammaundersøkelse? Vertumne et Pomone av Bordone (Louvre 2008). Foto: B. Røsok

TEMA

Bryst- og endokrinkirurgi

Rolf Kåresen
Leder av Fagmedisinsk forening
for bryst- og endokrinkirurgi

Ny subspesialitet i Norge, men kirurgi med lange tradisjoner

I

dette nummeret av Kirurgen har vi fått anledning til å
profilere en meget fersk kirurgisk subspesialitet. Så fersk
at den formelle godkjenning av spesialistregler og navn i
Helse- og Omsorgsdepartementet ennå ikke foreligger når
denne innledningen skrives i påsken 2008. Men etter flere
runder i Nasjonalt råd for legespesialiteten, har de gitt sin
endelige anbefaling til HOD om å godkjenne både navn og
spesialistregler i brev sendt rett før påske. Så etter 6-8 års
saksbehandling ser dette nå til å gå mot en god løsning for de
store pasientgruppene dette gjelder.

O 167

I påvente av godkjenningen, har Legeforeningen imidlertid valgt
å etablere spesialitetskomite som ledes av Jan Erik Varhaug og
en Fagmedisinsk forening ledet av undertegnede. Begge er i
arbeid. Spesialitetskomiteen har utarbeidet spesialistregler og
krav til utdannelsessykehus. Den fagmedisinske foreningen har
startet rekruttering av medlemmer, etablert en hjemmeside og
lagt planer for et faglig nettverk mellom de sykehus som vil får
ansvar for utdannelsen av de nye grenspesialistene. Mer om

dette kan interesserte finne på hjemmesiden
www.legeforeningen.no/index.gan?id=328&subid=0
Men om subspesialiteten er ny, så er kirurgien på de organene
den dekker, nemlig bryst, thyreoidea og parathyreoidea
gammel. Mammakirurgien helt tilbake til de gamle egyptere
2000 år før Kristus, mens thyreoideakirugien skriver seg tilbake
til Wienerskolen rundt 1860 under den mangfoldige Bilroth. For
thyroidea var T. Kocker i Bern den virkelig store. I en artikkel fra
1883 beskrev han ”cacheksia strumipriva”, hypothyreose etter
total thyreoidektomi og fikk i 1909 en velfortjent Nobelpris for
sin innsats.
For å markere det langsiktige har vi valgt å innlede oversikten
over fagområdet med korte historikker, for deretter å la
ledende fagpersoner gi en beskrivelse av ”state of the art” fra
forskjellige deler av fagfeltet. Slik håper vi å gi de som ikke er
direkte engasjerte en smakebit på status i et ”gammelt nytt”
fagfelt.
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Brystkreft diagnostikk og
behandling
- En lang og spennende historie

Greske og romersk periode (460 år fK til
475 eK) - kunnskapsbasert
Gresk medisin i århundrene før og
etter Kristus var basert på kunnskap, i
hovedsak god observasjon og emperi.
Hippokrates (460-375 fK) beskrev i detalj
en kvinne med blodig sekresjon fra
brystvorten og noterte seg at når denne
stoppet, var hun døende. Han assosierte
brystkreft med opphør av menstruasjon
(vel forenlig med overhyppigheten hos
eldre kvinner) og forsøkte derfor å få i
gang igjen menstruasjonen hos yngre
kvinner med brystkreft. Bakgrunnen
for denne troen på at blødningen var
av det gode, lå i hans humoralteori om
sykdomsårsak. Etter hans oppfatning
var en god ballanse mellom de fire
kroppsveskene, blod, lymfe, gul og sort
galle avgjørende for god helse.
Senteret for den gresk/romerske
medisinske kunnskapen lå i Aleksandria.
Det oppstod en medisinsk skole der

rundt 300 år fK. I biblioteket i byen var
det samlet mer enn 700 000 skrifter og
en rekke av de fremtredende greske
og romerske legene var utdannet her.
Disse legene beskrev brystkreft og tidens
behandling av sykdommen. De brukte
begrepet ”karkinoma” for de ondartede
svulstene og satte navnet ”scirrus” på de
av dem som var spesielt harde. De som
ikke affiserte hud kalte de ”cacoethes”,
noen av dem kan ha vært benigne
tumores som fibroadenom etc.

feilslutningen, anbefalte han klyster,
blodtapping og dietter som behandling
av tidligkreft. Ulcerende cancere
behandlet han med etsende stoffer og
deretter zinksalver. Valgte man operasjon
mente han at det var fornuftig å la det
blø, og han fordømte bruk av ligatur og
diatermi.

En av kirurgene fra Aleksandria,
Leonides, beskrev hvordan han fjernet
slike cacoethes. Han gikk gjennom det
friske vevet ved alternativ å skjære og
diatermere med glødende jern for å
stoppe blødningene. Inngrepet, gjort
uten anestesi, ble så avsluttet med å
diatermere hele sårhulen for å destruere
eventuelt resterende svulstvev. Sårhulen
ble lagt åpen, men fylt med salve.

Middelalderen (476 - 1500 eK) - en mørk
periode
I denne perioden var det Galens lære
som gjaldt. Den katolske kirken gikk
aktivt ut mot alle som forsøkte seg på
opposisjon. Autopsier ble forbudt av
paven og de som forbrøt seg risikerte
livet. Et eksempel er oppdageren av
lungesirkulasjonen, Michael Servetus,
som i 1543 ble brent levende som kjetter.

Den store medisineren var Galen (129200fK). Han praktiserte som lege for
gladiatorer i Pergamum i Asia, deretter
i Roma blant annet som lege for keiser
Marcus Aurelius. Han videreutviklet
Hippokrates humoralteori og skrev over
400 avhandlinger om medisinske tema.
Han mente at kreft skytes at svart galle,
som ble dannet i leveren fra elementer
i blodet og så absorbert i milten, kom
ut av ballanse pga malfunksjon i et av
organene. Dette førte til at den sorte
gallen samlet seg i visse organ og førte
til kreft. Han var en stor beundrer av
Hippokrates og observerte som han
at brystkreft først og fremst oppstod
etter menopause. Dette så han som
en bekreftelse av sin humoralteori.
Han mente at menstruasjonen og det
blodtap den førte til, ga en rensing som
var av det gode for å holde den sorte
galle i ballanse. Som en logisk følge av

Kirurgi ble stort sett ikke utført. Munker
stod for mye av behandlingen, som dels
var rene håndspåleggelser, dels salver
og dels mer groteske remedier som å
legge tarmene fra av nettopp avlivede
hundehvalper rett på de kankrøse sårene.

I 476 eK kollaberte det romerske riket
og med det den kunnskapsbaserte
medisinske utvikling i nesten 1000 år.

Det eneste unntaket fra dette dystre
bildet var den arabiske medisinen. Etter
at profeten Mohammed døde i 632 eK,
oppstod det et stort arabisk rike med
en sterk medisinsk tradisjon. Mange av
dokumentene i biblioteket i Aleksandria
ble oversatt til arabisk. Albucasius (9361013) som levde i Spania, var en av
de store medisinerne fra denne tiden.
Han hadde imidlertid ikke noe nytt å
tilføre brystkreftbehandlingen. Hans
favorittremedium var en etsende salve
som førte til vevsnekrose.

Men de nye kunnskapene om anatomi
førte ikke til noen rask frigjøring fra
Galen. Tvert imot førte de til nye varianter
av samme gale konsept. John Hunter
(1728-93) mente at koagulasjon av
lymfe kunne være årsaken og Boerhave
fra Leyden lanserte væske fra nervene
”liquor nervorum”. Andre skyldte på
opphopning av melk i gangene eller
skader i brystene. Claude Nicolas le
Cat (1700-68) mente tilgang på luft var
årsaken til den raske tilveksten hos
ulcererende cancere. Den mest kuriøse
teorien ble lansert av den franske
militærkiurgen Ambrose Pare (151090) som mente at kvinner burde avstå
fra sladder dersom de ville unngå å få
brystkreft.
Viktige konseptuelle fremskritt kom
gjennom de to franske kirurgene le Dran
(1685-1770) og Petit (1674-1750), som
forklarte at metastaser, både til aksillen
og til andre organ, som en spredning
gjennom blod og lymfebaner. Hva det
egentlig var som spredte seg var mer
uklart.
Mht kirurgi var mange enige med
Nicolas Tulp fra Amsterdam (15931674) at tidlig kirurgi var det eneste
som nyttet. Men fortsatt uten anestesi,
var inngrepene en grusom plage for
kvinnene. Prosedyrene varierte mellom
kjapp amputasjon ned mot fascien (2-10
minutter), ofte etter traksjon i tråder
stukket gjennom basis av brystet slik
det er illustrert i Johann Scultetus (15951645) Armamentarium Chirurgicum (fig
1) til en simpel enucleasjon av tumor.
De fleste lot såret ligge åpen for å
redusere risikoen for infeksjon. I Paris
fjernet Jean Louis Petit (1674-1750) også
patologiske lymfeknuter i aksillen og i
1794 opplyste Bernhard Perilhe at han

også fjernet pectoralmuskelen. Få av dem
har rapportert om sine resultater. Men
Richard Wiseman (1622-76) publiserte
at to av tolv mastektomerte pasienter
(17%) døde under inngrepet, åtte (64%)
like etter pga progressiv sykdom mens
to (17%) ble erklært som kurert selv om
observasjonstiden ikke er oppgitt. Altså
ikke spesielt oppmuntrende resultater.
19. århundre - kunnskapsbasen bygges
opp
Attenhundretallet var det århundre den
moderne medisin ble født. En sentral
person, bokstavelig talt fødselshjelper,
var ungareren Ignac Semmelweis
(1818-65) som påviste at man ved
håndvask kunne få dødeligheten
i barselfeber ned fra 20% til 0,2%.
For den grunnleggende forståelsen
av sykdom var botanikeren Mattias
Schneiden’s (1984-81) og anatomen
Theodor Schwann’s (1810-82) beskrivelse
av celler både i planter og dyr viktig.
Johannes Muller (1801-59) var den første
som i publikasjonen ”Uber dem feinen
Bau und die Formen der krankhaften
Geschwulste” fra 1838, slo fast at også
kreftsvulstene bestod av levende celler.
Rudolf Virchow (1821-1902), som hadde
vært student hos Muller, satte dette i
system, og med en forelesningsserie
”Die Cellularpathologie” publisert i
1858, fjernet han for godt Hippokrates/
Galens eldgamle humoralteori
som sykdomsårsak. Viktig i denne
sammenhengen var
også Louis Pasteur’s
(1822-95) påvisning
av bakterier. I
1895 publiserte
Wilhelm Røntgen
sin oppdagelse av
røntgenstrålene som
senere har dannet
basis for både
mammografi og
strålebehandling av
brystkreft.
For kirurgien betydde
tannlegen Wilhelm
Morton’s introduksjon
av generell anestesi
i 1846, Joseph
Lister’s antiseptisk
teknikk ved hjelp av
karbolspray i 1867,
aseptisk teknikk ved
dampsterilisering
av instrumenter
introdusert av Ernst
von Bergmann i 1886
og William Halsted’s
gummihansker fra
1890, at kirurgene
kunne nå gjøre
større inngrep uten
tidspress, svære
lidelser og høye

mortalitetstall pga infeksjoner.
For brystkreft fikk man en mer eksakt
beskrivelse som for eksempel i Alfred
Velpeau’s ”Traite des maladies du sein”
fra 1854. Som en illustrasjon av den
naturlige utvikling av sykdommen uten
behandling, kan Gross beskrivelse av
616 tilfeller fra 1880 benyttes. Han var
nihilist til behandling, og valgte kun
observasjon for 97 av pasientene. 25%
av dem fikk opplagte fjernmetastaser
etter et år og halvparten etter tre år. Men
5 av pasientene levde fortsatt 5 år etter
diagnosen.
Mht kirurgi ga engelskmannen Charles
Moore, i en publikasjon fra 1867, sterke
argumenter for fjernelse av tumor en
bloc ved mastektomi og ikke bitevis
slik de fleste gjorde. William Banks,
også fra England, gikk et stykke videre
da han i 1882 anbefalte rutinemessig
aksilledisseksjon ved brystkreft.
Sånn sett er det litt urettferdig at
amerikaneren William Halsted (18521922) har fått æren for den radikale
mastektomien med fjernelse av brystet,
begge pectoralmuskler og samtidig
aksilletoilette. Han satte imidlertid
inngrepet i system og hadde også en
god oppfølgning av sine pasienter slik
at vi kjenner hans resultater. De var ikke
spesielt gode med 10 års overlevelse på
9,7%. Uansett kan man si at kirurgien,
som den eneste aktive behandling for
brystkreft, i løpet av attenhundretallet

Kirurgisk amputasjon av bryst, slik den var illustret i Johaann
Scultetus "Armamentarium Chirurgicum"

TEMA

TEMA

Mange vil nok spørre seg om brystkreftens historie fra oldtiden
og fremover overhode har noen betydning for dagens medisinske
praksis. Jeg mener at det har den. Det er gjennom kunnskap
om tidlige tiders oppdagelser og dystre feilgrep at vi får den
nødvendige ballast til å stille spørsmål om klokskapen i det vi i dag
foretar oss,- og optimisme nok til å tro at det kan forbedres.

Oldtiden
De eldste nedtegnelser som peker i
retning av kunnskap om brystkreft er
3-4000 år gamle og finnes Edwin Smitt’s
papyrus ruller, muligens skrevet ned av
Imhotep, lege og arkitekt for pyramider
i det 30. århundre før Kristus (fK) (1,2).
Han omtaler åtte kasus vedrørende
brystsykdom, de fleste skader. Men et
av dem beskriver kuler i brystene og
sier at dersom en finner slike kuler og
de føles kjølige ved berøring, er dette
et meget alvorlig tegn når det gjelder
utsikter til helbredelse. I motsetning til en
aktiv holdning for de øvrige syv casus,
er det hans overbevisning at i dette
tilfelle vil ikke noen form før behandling
hjelpe. Ikke usannsynlig at dette er en
beskrivelse av lokalavansert brystkreft og
at den terapeutiske nihilismen var basert
på erfaring.
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Rolf Kåresen
Leder av Fagmedisinsk forening
for bryst- og endokrinkirurgi
Ullevål universitetssykehus

Renessansen (1600 - 1800 eK) - lyset
trenger inn igjen
Renessansen er mest kjent for at den
gjenoppvekket interessen for den
klassiske greske og egyptiske kunst.
Men også for vitenskapen oppstod en
opposisjon mot kirkens undertrykkelse
av den frie tanke og Galensk ortodoksi.
Riktignok måtte astronomen Copernicus
(1473-1543 eK) trekke tilbake sin tese
om at det var jorden som sirklet rundt
solen ikke motsatt, for å redde livet. Men
anatomen Andreas Vesalius fikk gitt ut
sin bok ”De Humani Corporis Fabrica” i
1543 med anatomiske tegninger basert
på autopsier. Boken viste ingen detaljer
vedrørende kvinnebrystet. Det kom først
300 år senere da kirurgen A.P.Cooper
(1768-1849) demonstrerte brystets
opphengingsligament, og den franske
anatomen M. Sappey (1810-1896) påviste
det subareolære lymfepleksus som har
hatt stor betydning i diskusjonen rundt
sentinel node teknikken.
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20. århundre - fra mye kirurgi til mindre,
men med mer etterbehandling
Starten på dette århundredes behandling
av brystkreft, var en videreføring av
Halsteds tradisjon. Den var basert på
Samson Handley’s teori for lymfogen
spredning. Han mente at kreftcellene
spredte seg gjennom lymfebanene
som ”kolonner” av celler frem til første
lymfeknute. Derfra vandret de på samme
måte til andre- og tredjelinje lymfeknuter
før de ved direkte innvekst spredte seg
inn i andre organ. Spredning gjennom
blodkar mente han var uten betydning
fordi eventuelle tumorceller ville bli
ødelagt av koagulasjonsmekanismene.
Halsted brukte denne teorien som
begrunnelse for sin radikalkirurgi,
men resultatene i første halvdel av
hundreåret var ikke oppløftende. For
eksempel hadde Johns Hopkins Hospital
12% 10 års overlevelse for pasienter
behandlet mellom 1898 og 1932. På
den annen side var kirurgien bedre enn
ingen behandling. Fem års overlevelse
for Halsteds 50 første kasus var 40%
mot 18% for ubehandlede pasienter i
Middlesex Hospital Charity Ward innlagt
mellom 1805 og 1933.
De dårlige resultatene man oppnådde
med radikal kirurgi førte i andre halvdel
av hundreåret til en utvikling i tre
retninger:
•	For de som trodde på Handley/
Halsteds lymfogene spredningsteori
til superradikalkirurg hvor man også
dissekerte lymfeknuter supraclaviculært
og retrosternalt
•	For skeptikerne som så på den
supraradikale kirurgen som unødvendig
mutilerende og som mente at
hematogen spredning i tillegg til
lymfogene var en sannsynlig hypotese,
ble konsekvensen en mindre og
mindre radikal kirurgi. Utvikling av
tidligdiagnostikk med mammografi
bidro vesentlig til denne utviklingen
•	For tilhengerne av den hematogene
spredning ble det også nærliggende å
gi medikamentell tilleggsbehandling
for å ta hånd om eventuelt hematogent
spredte kreftceller
Tilhengere av den superradikale kirurgien
prøvet denne ut gjennom 1960 tallet.
Dahl Jørgensen i København fjernet både
mammaria interna og supraclaviculære
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lymfeknuter og Wangensteen i Minnesota
tok i tillegg med seg de mediastinale
lymfeknutene han kunne finne. Men
som Umberto Veronesi sammen med
mange andre viste i en flott randomisert
trial fra 1960-tallet med i alt 1580
pasienter hvor halvparten fikk gjort det
vanlige ”Halstedsinngrepet” og den
andre superradikal kirurg, var det ingen
overlevelsesforskjell [3]. Man gikk derfor
vekk fra den superradikale kirurgien på
1970 tallet.
Den første som reiste tvil om det var
nødvendig med omfattende kirurgi for
brystkreft var den engelske kirurgen
Geoffrey Keynes. Han introduserte i 1932
implantasjon av radiumnåler som eneste
behandling av små brystkreftsvulster
og publiserte resultatet i 1942 [4]. Med
historiske kontroller mente han å påvise
at hans 5 års resultater var like så gode
som ved mastektomi. Pga krigen ble han
imidlertid opptatt av krigskader, endte
opp som plastikkirurg. Etter krigen tok
finnen Mustakallio konsekvensen av
Keynes funn, og gjorde brystbevarende
kirurgi på en lang rekke tidligkansere.
Også han mente med historiske
kontroller å vise at dette gikk like bra
som mastektomi [5]. Men ingen av
dem ble bemerket. Det som skjedde var
at en så å si ”trappet seg ned fra den
radikale Halsted kirurgien gjennom en
serie randomiserte forsøk. DH Patey
og RS Handley viste at det ikke var
nødvendig å fjerne m. pectoralis major
og i 1979 dokumenterte H Auchincloss
at en fikk de samme resultatene også
om en bevarte m. pectoralis minor. Slik
ble begrepet modifisert radikal kirurgi
skapt, og det hold seg som både begrep
og hovedmetode langt inn på 1990-tallet
her i Norge. Æren for å ”reintrodusere
den brystbevarende kirurgien må deles
mellom italieneren Umberto Veronesi og
amerikaneren Bernard Fisher. De la hver
for seg opp til store randomiserte forsøk
som sammenlignet modifisert radikal
kirurgi med vide eksisjoner i brystet
og samtidig aksilletoilette etterfulgt av
stråleterapi mot brystet. Allerede i 1975
publiserte de for første gang og viste at
overlevelsen ikke var forskjellig. Siste
oppdatering kom i 2006 med mer en
20 års oppfølgning og samme resultat,
overlevelsen er identisk i Fishers studie
også for den gruppen brystbevarte
som ikke hadde fått ståleterapi. Denne
gruppen hadde riktignok fått 39% lokale
residiv i brystet mot 12% i gruppen
som hadde fått stråleterapi. Interessant

er det også å registrere at Veronesis
brystbevarte pasienter [6] bare hadde
8,8% lokale residiv i brystet etter 20 år
mot 2,3% langs arret etter mastektomi.
Forskjellen mellom de to materialene
er at amerikanerne bare forlangte
”fri margin” uten å definere dette
nærmere, mens Veronesis gruppe gjorde
kvadrantektomier dvs hadde meget vide
marginer.

AROMASIN®

Nå kan du redusere
dødeligheten1 hos dine
postmenopausale
brystkreftpasienter*

Ser man på utviklingen av brystkirugien
i Norge, slår det meg hvor sent
den internasjonale kunnskapen slo
gjennom. Da jeg som ung kirurg kom til
Radiumhospitalet i 1979 gjorde fortsatt
to av tre overleger der klassisk Halsted
inngrep, til tross for at det altså var klart
dokumentert at den modifiserte, og langt
mindre mutilerende, radikalkirurgien ga
samme overlevelse. Enda lengre tid tok
det før den brystbevarende kirurgien
slo gjennom. Faktagrunnlaget for
forsvarlighet fantes på begynnelsen av
1980-tallet. Så sent som i 1990 var det
bare 17% og i 1995 21% som fikk dette
utført mot 60% i vårt naboland Sverige
[7]. Når det gjelder innføringen av
vaktpostlymfeknuteteknikken, som kan
spare 3 av 4 kvinner for det mutilerende
aksilletoilette, gikk det raskere. Fra de
første sykehusene startet opp med
utprøving i 1998, og tok den i bruk som
rutinemetode i 2000, tok det ikke mer en
cirka 4 år før alle sykehus som fortsatt
opererer brystkreft hadde etablert
metoden.
Et annet viktig gjennombrudd i dette
århundre var etableringen av mammografi som metode for tidligdiagnostikk
av brystkreft. De første forsøk ble gjort
så tidlig som i 1913 av en tysk kirurg
Albert Salmon og av Stafford Warren i
New York i 1926. De første som gjorde
systematiske forsøk på tidlig diagnostikk
med mammografi var Sam Shapiro
og Philip Strax som i 1963 viste at 30%
av ca mamma tilfellene kunne påvises
med mammografi alene og at dødsfall
blant de sceenede kunne reduseres
med 30% i forhold til ikke screenede
kvinner. Dette ble fulgt opp av en rekke
screeningforsøk på 1970- og 80-tallet,
både i USA og andre land særlig Sverige,
som bekreftet funnene til Shapiro og
Strax [8]. I Norge ble dette fanget opp
første gang i 1984 [9]. I 1986 ble det satt
ned et offentlig utvalg som anbefalte
mammografiscreening av alle kvinner
i aldersgruppen 50-69 år, og under tvil
også aldersgruppen 40-49 år. Som så ofte

Ref nr.: 0067-2008

gjorde et solid fremskritt sammenlignet
med Wiesmann’s resultater på slutten av
sekstenhundretallet.

*Adjuvant behandling av postmenopausale
kvinner med østrogenreseptor-positiv, invasiv
brystkreft, etter tidligere 2 - 3 års adjuvant
tamoksifen behandling.
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Aromasin® forbedrer overlevelsen hos postmenopausale kvinner
med ER+/ukjent brystkreft med 17% (p= 0,05)1.
Aromasin® forbedrer sykdomsfri overlevelse hos postmenopausale
kvinner med ER+/ukjent brystkreft med 25% (p= 0,001)1.

Referanser:
1. Coombes C et al Lancet. 2007 Feb 17;369(9561):559-70. Survival and safety of exemestane versus
tamoxifen after 2-3 years’ tamoxifen treatment (Intergroup Exemestane Study): a randomised controlled trial.
2. Fk-tekst Aromasin 09. sept 2006
* ITT populasjonen: alle pasienter som ble inkludert i studien. Ved studieoppstart var det mange land som
ikke gjennomførte ER analyser, det er grunnen til at noen ER negative er med, i forkant av ASCO 2006 ble
alle ER ukjente analysert på nytt, og noen ER negative ble identifisert.

Felleskatalogtekst side: 58

TM

En minibiografi

Peter Heimann

Jan Erik Varhaug
Kirurgisk avdeling, Haukeland
Universitetssykehus

Professor og avdelingsoverlege, Kirurgisk institutt og Kirurgisk
avdeling, Universitetet i Bergen og Haukeland sykehus 1971-1978.
før tok ting tid her i Norge. I 1996 kom
de første fire fylkene i gang og i 2003 ble
mammografiscreening startet i de siste
tre fylkene.

På slutten av 1970-tallet ble også
antiøstrogenet tamoksifen introdusert
som etterbehandling. For kvinner
med svulster som er påvirkelig av
østrogen ga også dette cirka 30%
dødelighetsreduksjon, men kun hos de
postmenopausale. Hos premenopausale
var virkningen langt mindre slik at man
her måtte kombinere med kjemoterapi.
Også denne effekten holder seg [10]. Alt
dette var vel etablert kunnskap da NBCG
skrev sin første handlingsplan (Blåboka)
på begynnelsen av 1980-tallet. Den
anbefalte at antiøstrogener skulle være
standardbehandling postoperativt til alle
postmenopausale kvinner.
Organisatorisk har bryskreftkirurgien
hatt lav status i Norge. På 1970/80 tallet
var det gjerne de yngste kirurgene
som ble satt til dette etter en kjapp
opplæring. Denne tradisjonen tror jeg
er en hovedforklaring på at det tok oss
så lang tid å for eksempel introdusere
brystbevarende kirurgi. For å bedre på
dette tok professor Jan Erik Varhaug og
nå avdøde professor Sten Sander samt
undertegnede på 1990- tallet initiativ til
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21. århundre - et forsøk på ”å se inn i
glasskulen”
Det er tankevekkende at med en historie
på over 5000 år er det kun de siste cirka
200 årene hvor diagnose og behandling
har vært godt kunnskapsbasert. Ja
strengt tatt, er det de siste 50 årene at
vi har frigjort oss fra emperien, og ved
randomiserte kliniske forsøk generert
objektive mål når vi sammenligner
gammel med ny diagnostikk og
behandling. På disse 50 årene har
vi beveget oss fra rundt 15% 10 års
overlevelse til vi i dag nærmer oss 70%
og fra radikal mutilerende kirurgi for alle
til brystbevarende hos cirka 60% og med
sentinel node teknikk som gjør at tre
av fire slipper unna aksillettoilettet. Det
kunne forlede oss til utviklingsoptimisme
og tro på at kreftsykdommene kan være
utryddet når vi går inn i det 22. århundre.
Det tviler jeg sterkt på. Vi kommer ikke
unna aldringen og et ustabilt genom.
Men jeg tror at vi vil se en ytterligere
utvikling av tidlig diagnose, og med
det ytterligere reduksjon av kirurgiens

betydning i brystkreft behandlingen. De
først forsøk gjøres allerede med å fjerne
små svulster ved nedfrysningsteknikker
som eliminerer behovet for kirurgi
[12]. Den omstendelige 25 til 30
dager lange strålebehandlingen ved
brystbevarende kirurgi er muligens på
hell, og kan bli erstattet av engangs
perioperativ bestråling, i alle fall for
kvinner eldre enn 55-60 år [13]. Når det
gjelder medikamentell etterbehandling
tror jeg at vi i løpet av et tiår vil se
molekylærbiologiske metoder som
for hver enkelt pasient vil predikere
hvilke av medikamentene som virker
og hvilke som ikke bør brukes [14]. Jeg
tror vi vil ha dataprogram hvor vi ved
å legge inn svulstparametrene og får
opp behandlingsforslag. Dette kan bli
en naturlig videreutvikling av NBCG/
Kreftregisteret’s kvalitetsdatabase.
Sammen med tidligdiagnose gjennom
screeningprogram, vil dette bringe
dødeligheten ytterligere ned, slik man
allerede har sett for eksempel i Sverige,
USA og England g

Peter Heimann, født 1926 i München,
kom via Nederland 1939 som flyktning
til Sverige i 1941. Han studerte medisin
ved Karolinska Institutet 1949 -1954. Han
utdannet seg til kirurg, i Örnsköldsvik,
som var et struma område, og fra
1956 ved Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg. Hans hovedinteresser ble
thyreoidea- og parathyreoideakirurgi,
gasteroenterologisk kirurgi og
katastrofemedisin. Hans vitenskapelige
produksjon hadde hovedvekt på
thyreoidea- og parathyreoideaarbeider.
Dr grads avhandlingen 1966 hadde
tittelen ”Ultrastructure of the human
thyroid, a study of normal thyroid,
untreated and treated diffuse toxic goiter”.
I en klinisk studie, ”Atoxic and toxic
goiter; endemiology, symptomatology
and surgical treatment”, gjorde han rede
for over 4000 strumapasienter, hvorav
drøyt 3000 var behandlet kirurgisk.
Han publiserte også store materialer
vedrørende kirurgisk behandling av
hyperparathyreoidisme og thyreotoxicose
og forfattet lærebøker i kirurgi og i
katastrofemedisin. Han ble dosent ved
Universitetet i Gøteborg i 1967.
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Professorat ved UiB
I 1970 ble Heimann kallet til professorat
ved Universitetet i Bergen. Som sjef for
kirurgisk avdeling og universitetsinstitutt
gjorde han på kort tid store endringer
innen klinikk, undervisning og forskning.
Sykehusets to kirurgiske avdelinger ble
slått sammen til en stor avdeling, som ble
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delt opp i relativt autonome seksjoner,
bl a en endokrinkirurgisk seksjon, som
også omfattet mammacancer. Begrepet
endokrinkirurgi var relativt nytt, men
Heimann hadde presentert fagområdet i
skrift og foredrag før han kom til Norge.
Den endokrinkirurgiske seksjonen skulle
ha ansvar for diagnostikk og kirurgisk
behandling av sykdommer og svulster
i thyroidea, parathyroidea, binyrer,
endokrine pancreas, nevroendokrine
GI tumores, og i tillegg utredning og
behandling av brystkreft. Thymuskirurgi
ved myastenia gravis ble også lagt til
seksjonen. Koblingen med mammacancer
var nok delvis pragmatisk begrunnet,
delvis medisinsk, ettersom ”endokrin
ablasjon”, kirurgisk, radiologisk
eller medikamentelt, var en del av
behandlingsmetodene.
Samarbeid
Det ble lagt stor vekt på at det
endokrinkirurgiske miljøet skulle ha et
nært og regelmessig samarbeid med
andre spesialiteter som medisinsk
endokrinologi, patologi, radiologi,
onkologi, ønh og hormonlaboratorium.
Kirurgens rolle i samarbeidet beskrev
han slik (fra et foredragsmanuskript
1977):”Ganska store variationer foreligger
hur balansen er emellan de medicinska
och kirurgiska endokrinologiinteressarna.
--- Viktig er emellertid att
endokrinkirurgern inte aksepterar
rollen som ”bestillingsskreddare” och
överlåter hele det diagnostiska arbetet

på den medicinske endokrinologen.
Endokrinkirurgen måste ständigt
aktivt ta del i andra aspekter ved
de endokrinologiska sjukdomarna
änn de rent kirurgiska. Dette er en
absolutt förutsättning för at rätt
kunne samanväga indikationerna för
ingreppet. Det er likaledes ett sine qua
non att endokrinkirurgen engagerar
sig i uppföljningen efter det kirurgiske
inngreppet..”
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Det tredje store fremskrittet er utvilsomt
den postoperative antiøstrogen- og
cytostatika-behandlingen. Det er
hyggelig å slå fast at en av de virkelige
pionerene på dette feltet er norsk,
nemlig hematologen Roar Nissen
Meyer (1914-). Allerede i 1965 startet
han en skandinavisk multisenterstudie
med seks dager cyclofosfamid 5 mg/kg
legemsvekt/dag i seks dager inkludert
operasjonsdagen. Siste gang den
ble publisert [10] var den mediane
oppfølgningstid 17,1 år og relativ gevinst
i redusert dødelighet i forhold til de som
var randomisert til kirurgi alene 13,5%.
Senere la de store trialistorganisasjonene
frem data som vist at kvinner i
premenopausal alder hadde en relativ
gevinst i en dødlighetsreduksjon i forhold
til resultatene ved kirurgi alene på cirka
30% av postoperativ kjemoterapi gitt i en
trippelkombinasjon med cyclofosfamid,
metrotrexat og 5 fluorouracil (CMF). I en
metanalyse av alle forsøk er det vist at
denne effekten holder seg så lenge som
15 år etter behandlingen [11].

å få opprettet en grenspesialitet som
også skulle inkludere endokrinkirurgi.
Ideen fikk støtte med stort flertall i tre
generalforsamlinger i Norsk kirurgisk
forening. 09.04.03 ble saken behandlet av
sentralstyret i Den norske legeforening
som anbefalte at Landsstyret i slutten
av mai samme år skulle gå inn for
dette. Med 58 mot 57 stemmer gjorde
landstyret det motsatte. Nasjonalt
råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling (NR) gikk derimot i
november 2004 og så igjen i november
2005 inn for at spesialiteten skulle
opprettes. Men det var ikke nok. HOD
kom tilbake med nye brev med ønske om
diverse utredninger. Etter henvendelser
direkte til Helse- og omsorgsminister
Sylvia Brustad kom det så endelig i
november 2006 beskjed om at legeforeningen skulle starte det praktisk
arbeidet med å etablere spesialiteten. I
skrivende øyeblikk er spesialitetskomité
opprettet, spesialistreglene anbefalt av
Sentralstyret (august 2007) og ligger nå
til godkjenning i NR i møte 12.02.08. Går
de gjennom der, er det klart for at HOD
kan erklære at spesialiteten er født. Om
dette skal kalles trang fødsel eller grundig
saksbehandling er en smakssak, men
uansett er det et eksempel på at det ikke
er lett å få gjennomslag for nye ideer i
Norge.

Stor kapasitet
Den multidisiplinære holdningen
preget også studentundervisningen og
de universitetskursene for videre og
etterutdannelse av leger han etablerte
i tett samarbeid med medisinsk
endokrinologi og paraklinikk. Det startet
med Endokrinkirurgi I: thyreoidea og
parathyreoidea i 1975, etterfulgt av
Endokrinkirurgi II:binyre og endokrine
pancreas i 1976. Han etablerte 1975
kurs i katastrofemedisin for kirurger
og anestesiologer (obligatorisk for
medisinerstudentene).
Heimanns engasjement omfattet en
rekke områder. Bl. a. ble han i 1977
leder av Rådet for Norsk institutt for
sykehusforskning. Han var konsulent
ved planleggingen av medisinsk
redningstjeneste for den nye
oljevirksomheten i Nordsjøen. Han
etablerte sammen med Landsforeningen
mot kreft det første regionale
servicesenter for kreftpasienter, i
Bergen. Heimann hadde en enorm
arbeidskapasitet, og det kunne iblant
blåse friskt omkring ham. Han var hele
tiden aktiv kliniker og høyt avholdt av
pasientene.
Endokrinkirurgiens far
Professor Heimann hadde stor
internasjonal kontaktflate og var
medredaktør i den nyopprettede World
Journal of Surgery. Han var primus
motor i arbeidet for å opprette en
internasjonal endokrinkirurgisk forening,
og under verdenskongressen i kirurgi
i San Fransisco i 1979 ble International
Association of Endocrine Surgeons
(IAES) stiftet. Heimann døde etter kort
tids sykdom i 1978. Hans innsats for
endokrinkirurgien internasjonalt hedres
med en Peter Heimann Lecture, en
æresforelesning som holdes ved IAESkongressene. Peter Heimann må anses
som den som initierte endokrinkirurgi
som begrep og fagområde i Norge g

8. Egan RL. Mammography. 2. ed Carles C Thomas.
Springfielr 1972: 3-22
9. Kåresen R, Skjennald A, Stueland T.
Masseundersøkelser(screening) for brystkreft(cancer
mamma) i Oslo. Innstilling avgitt til Oslo Kreftråds
spesialistgruppe for tumor mamma 10.10.1985.
10. Kjellgren K, Nissen-Meyer R, Norin T. Perioprativ
adjuvant chemoterapy in breast carsinoma. The
Scandinavian Adjuvant Chemotherapy Study. Acta
Oncol 1989; 28: 899-901
11. Early Breast Cancer Trialist’s Group (EBCTCG). Effects
of chemotherapy and hormonal therapy for early breast
cancer on recurrence and 15-year survival: an overwiev
of the randomized trials. Lancet 2005; 365:1687-717
12. Intra M, Luini A Gatta G et al. Surgical technique of
intraoperative radiotherapy with electrons (ELIOT) in
breast cancer: a lesson learned by over 1000 procedures.
Surgery 2006; 140:467-71
13. Pfleider SO, Marx C, Camara O, Gojda M, Kaiser WA.
Ultrasound guided, percutaneous cryotherapy of small
breast cancers. Invest Radiol 2005; 40: 472-7
14. Bergh J. Adjuvant chemotherapy for breast cancer ”One fits all”? Breast 2005;14: 564-9.
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Endokrinkirurgi

I 1971 opprettet professor Peter
Heimann en Endokrinkirurgisk seksjon
ved kirurgisk avdeling ved Haukeland
sykehus (se minibiografi). Det var den
første seksjonen i sitt slag i Norge. Det
var tidligere gjort noe lignende i Sverige
og København.. Endokrinkirugiske
enheter med noe varierende
ansvarsområder og tilknytning ble etter
hvert etablert ved andre norske sykehus.
I dag finnes autonome enheter for
endokrin- og mammakirurgi, organisert
som avdeling, seksjon, eller profilområde
innen en GE- eller urologiseksjon, bl a i
Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen,
Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn,
Drammen, Ullevål/Aker og Fredrikstad.
Dette gir muligheter til god rekruttering til
den nye grenspesialiteten
Undervisning
Siden 1975 har det med 2-4 års
intervall vært hold egne videre- og
etterutdannelses kurs i endokrinkirurgi i
Bergen og de senere år også i Trondheim
(både mamma- og endokrinkirurgi). Den
fagmedisinske bryst- og endokrinkirurgi

foreningen og spesialitetskomiteen
har besluttet at kurset i Bergen føres
videre som obligatoriske kurs for den
endokrinkirurgiske grenspesialiteten
(kurset i Oslo i Norsk kirurgisk forenings
høstmøteuke blir det obligatoriske
mammakurs), mens kurset i Trondheim
blir obligatorisk for utdannelsen i generell
kirurgi.
Nordiske kurs i endokrinkirurgi ble
startet av Endokrinkirurgisk seksjon i
Nordisk kirurgisk forening og har vært
holdt regelmessig siden 1978 med 2-3
års intervall. Gjennom utstrakt bruk av
amerikanske og europeiske lærere, åpnet
disse kursene for en bred internasjonal
kontaktflate.
Fra 1992 har en gruppe utgått fra den
internasjonale foreningen (se nedenfor)
arrangert kurs med ”global” deltagelse.
Akademiske stillinger
Universitetet i Bergen, Institutt for
kirurgiske fag, har hatt et professorat
II i mamma- og endokrinkirurgi siden
1991. Universitetet i Oslo/Ullevål
Universitetssykehus fikk i 2007 opprettet
og besatt et professorat 50 %, vinklet
mot mamma. Ved Universitetet i Oslo /
Aker Universitetssykehus utlyses det i
2008 et professorat 50 %, vinklet mot
endokrinkirurgi.
Organisasjoner
Etter at Nordisk kirurgisk forening
opphørte, har Nordisk seksjon for
endokrinkirurgi bestått i form av
kurskomiteer der ledelsen går på omgang
mellom landene. Sverige har i mange år
hatt en aktiv Seksjon for endokrinkirurgi

i Svensk kirurgisk forening. I Norge har
kirurger som arbeider med endokrin- og
mammakirurgi ikke hatt noen formell
forening før i 2007, men har likevel hatt et
løst fellesskap, som bl. a. gjennom flere
år har fremmet forslag om å opprette
grenspesialiteten. Norsk kirurgisk
forenings vitenskapelige forhandlinger
har siden 1980-årene arrangert egen
sesjon for mamma og endokrinkirurgi.
Internasjonal Association of Endocrine
Surgeons (IAES) ble stiftet i 1979 etter
initiativ fra bl a professor Heimann.
IAES holder sin vitenskapelige kongress
i International Surgical Week, som
holdes hvert annet år. Neste kongress
blir i Adeleide, Australia i 2009 (www.
iaes-endocrine-surgeons.com). Et
internasjonalt postgraduate kurs holdes i
året mellom kongressene.
European Society of Endocrine Surgeons
(ESES) ble etablert i 2003 (www.eses.cc).
Foreningen holder kongress hvert annet
år, den neste i april 2008 i Barcelona
(www.esesbcn2008.com).
Eksamen
European Society of Endocrine Surgeons
har siden 2003 arrangert eksamen i
Endokrinkirurgi og godkjent spesialister
etter reglene i UEMS (EU’s komite for
medisinske spesialiteter). Ved eksamen
i 2008, kan kandidaten velge å gå opp til
eksamen i endokrinkirurgi generelt eller
en variant, som kalles ”Neck Endocrine
Surgery”, som først og fremst dekker
thyreoidea og parathyreoideakirurgien
(www.uemssurg.org)

Kommende kurs
Endokrinkirurgi, Haukeland
universitetssykehus, 2.-5. juni 2008. Se
legeforeningens kurskatalog.
The 8th International Postgraduate
Course in Endocrine Surgery,
Visby, Gotland 24.-28.8.2008 (www.
endocrinesurg2008.com)
Dette og enkelte andre internasjonale
kurs, og de nordiske kursene kan
bli aktuelle som tellende til den nye
spesialiteten, under forutsetning av
legeforeningens godkjennelse.
Det er også selektert noen norske
videre- og etterutdannelseskurs som
vil bli godkjent som tilleggskurs i
grenspesialiteten (se legeforeningens
kurskatalog).
Grenspesialitet
Da Helse- og Omsorgsministeren i
november 2006 anbefalte opprettelse av
en ny grenspesialitet, var det thyroidea
og parathyroidea delen som ble tatt
med fra endokrinkirurgien. Ansvaret for
kirurgisk behandling av de mer sjeldne
binyresvulster og nevroendokrine
svulster i pancreas og GI-systemet ble
tillagt de respektive organspesialistene.

(HOD). Spesialitetskomiteen og den
fagmedisinske forening har foreslått
Bryst- og endokrinkirurgi som et egnet
navn på den nye spesialiteten. Forslaget
skal vurderes av HOD.
Spesialitetskomiteens forslag til
målbeskrivelse for den endokrinkirurgiske virksomheten er først og
fremst relatert til thyreoidea- og parathyroidea. (Målbeskrivelsen finnes
sammen med krav til spesialiteten og
gruppe I og II sykehus på den allerede
etablerte Fagmedisinske forening
for bryst- og endokrinkirurgi; www.
legeforeningen.no). Adekvat utredning
og behandling av sykdommer og
svulster i thyreoidea og parathyreoidea
krever imidlertid en forståelse av
endokrinologi i en større ramme.
Spesialistreglene og målbeskrivelsen
har derfor visse krav til grunnleggende

kunnskaper i endokrinologi, også
om binyrer og GI-systemets svulster
og sykdommer. Utdannelsen må ta
sikte på at endokrinkirurgen erverver
seg tilstrekkelig kunnskap til å bidra i
multifaglig samarbeid. Overlappende
kunnskap med andre spesialiteter er
særlig aktuelt vedrørende endokrine
svulster i mage-/ tarm, binyre og da med
grenspesialiteten i gastroenterologisk
kirurgi og urologi. Det forutsettes
at grenspesialister i mammae- og
para-/ thyroideakirurgi kan utrede og
vurdere operasjonsindikasjon, men
at den operative behandling utføres
av organspesialister innen GI-kirurgi
og urologi. På tilsvarende måte må
utdannelsen gi grunnlag til gode
samarbeidsrutiner med spesialkyndige
hode/ hals kirurger og med
thoraxkirurger g
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Organisering
Begrepet endokrinkirurgi har hatt og har
et noe varierende innhold internasjonalt
[1]. I Norden har endokrinkirurgi
omfattet sykdommer og svulster i
thyreoidea, parathyreoidea, binyrer,
endokrine pancreas og gastrointestinale
nevroendokrine tumores. Bare de største
enhetene har tatt seg av de sjeldne
binyre- og nevroendokrine GI- svulstene.
Mange nordiske endokrinkirurgiske
enheter har utredning og behandling av
mammatumores som en stor del av sitt
virke.

Jan Erik Varhaug
Kirurgisk avdeling, Haukeland
Universitetssykehus

En spesialitetskommite for mamma
og para-/ thyreoidea ble oppnevnt
ultimo 2006. Komiteen laget forslag
til spesialistregler i løpet av første
halvår 2007. I skrivende stund er
reglene anbefalt av legeforeningens
sentralstyre og av Nasjonalt råd
for spesialist helsetjenesten, men i
skrivende stund gjenstår uttalelse fra
Helse- og omsorgs-departementet

Flere fagfelt opererer på endokrine kjertler. Spesialiteten endokrin innbefatter operativ
behandling av dea-/parathyreoidea (1), binyre (2) og gastrintestinale (3).
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Thyreoidea- og
parathyreoideakirurgi
Noen aktuelle utfordringer

Knute(r) i thyreoidea er vanlig
forekommende og ved ultralydundersøkelser av halsen kan en se en eller flere
knuter i thyreoidea hos ca 50 % av den
voksne befolkning. En del av disse er helt
tilfeldige funn oppdaget ved for eksempel
ultralydundersøkelse av hals for annen
årsak. Det er laget retningslinjer
for utredning og behandling av
thyreoideasvulster”Nasjonale
retningslinjer for diagnostikk, behandling
og oppfølging av differensiert cancerthyreoidea”(www.kreftforeningen.no).
Det finnes også ferske danske nasjonale
retningslinjer (http://conman.au.dk/
dahanca/guidelines) og Sverige
har flere regionale. Det er også
publisert et “European concensus
for the management of patients with
differentiated thyroid carcinoma of the
follicular epithelium” (Eur J Endocrinol.
2006; 154;787-803) og et fra American
Thyroid Association, “Management
guidelines for patients with thyroid
nodules and differentiaed thyroid cancer
(Thyroid 2006;16:1-33). Anbefalingene
i retningslinjene er langt på vei
sammenfallende.
Samtidig er det få solide randomiserte
studier som basis for forslagene. Det
er derfor mange forskningsoppgaver å
ta fatt på.. Slik det nå etableres en ny
nasjonal database for cancer mammae
utredning, behandling, komplikasjoner
og oppfølgning (Norsk Bryst Cancer
Register), bør det lages en database
på forskningsnivå for thyreoidea- og
parathyreoideakirurgien. Som en
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interims- og prøveordning deltar
Haukeland Universitetssykehus fra i år i
et skandinavisk kvalitetsregister (www.
thyroid-parathyroidsurgery.com).
De fleste struma er relativt små og gir
lite symptomer. En viktig oppgave ved
utredning av thyreoidea er å komme til
en velbegrunnet diagnose der operasjon
er nødvendig, men også å få en solid
diagnose ved de mange (flertallet)
struma som ikke trenger kirurgi.
Finnålsbiopsi under ultrasonografisk
kontroll, i tillegg til klinisk vurdering,
utgjør trippeldiagnostikken
(anamnese og klinisk undersøkelse,
ultralydundersøkelse og cytologi). I
norske retningslinjer er det klart uttrykt
at pasienter med tumor i thyreoidea bør
henvises direkte til et senter /poliklinikk
med høy kompetanse i diagnostikk av
tumor-thyroidea, der det kan utføres
UL-undersøkelse av thyreoidea og
halsens lymfeknuter samtidig med
mulighet til å ta UL ledet cytologisk
prøve og en klinisk/endokrinologisk
vurdering. Det er en stor fordel om man
ved finnålspunksjon har adgang til å
få prøvens tilstrekkelighet bedømt av
bioingeniør (screener) eller har cytolog
tilstede. Utredningen skal avsløre hvilke
knuter i thyreoidea som trenger kirurgisk
behandling: de maligne, suspekt maligne,
de symptomgivende eller intrathorakale.
CT og MR anvendes ikke rutinemessig
ved tumor thyreoidea, men brukes
ved intrathoracale struma og for å
vurdere for eksempel tumorinfiltrasjon
ekstrathyreoidalt. Fremdeles vil man
måtte gjøre diagnostiske operasjoner når
cytologien viser follikulær neoplasi. Det
cytologiske bildet kan i slike tilfeller ikke
skille follikulært carcinom fra follikulært
adenom. I det førstnevnte tilfellet stilles
cancerdiagnosen ved påvisning av
innvekst i blodkar og gjennomvekst av
tumorkapsel. Cirka 75-80% av tumores
med cytologisk follikulær neoplasi vil
etter operasjon og histologisk undersøkelse, vise seg å være benigne. Forsøk
på trygg differensiering mellom benign
og malign follikulær neoplasi ved
immuncytokjemiske markører, har ikke
løst problemet.
Hvordan skal man forholde seg til alle
de små knutene som påvises mer eller

mindre tilfeldig i thyreoidea ved CT eller
ultralyd ? Risikoen i utgangspunktet for
at en slik knute er malign og vil føre til
klinisk cancer, er meget liten. Men, det
bør foretas en seleksjon. De norske og de
internasjonale retningslinjene anbefaler at
finnålsbiopsering av knuter < 1 cm store,
bare gjøres der-som det foreligger en
overrisiko for malignitet, slik som klinisk
eller ultrasonografisk påviste suspekte
lymfeknuter, suspekt ultralydmønster
ved knutens utseende og avgrensning,
familiær risiko for ca thyreoidea, eller
tidligere stråleeksponert thyreoidea.
Dersom slike faktorer ikke er tilstede,
vurdert ved grundig familieanamnese
og god ulytrasonografikompetanse, er
finnålsbiopsi og videre utredning ikke
nødvendig.
Det sees årlig ca 220 nye ca thyreoidea i
Norge hvor av ca 90 % opereres. Antallet
er relativt lite og cancer thyreoidea
bør behandles på relativt få steder
for å gi adekvat erfaringsgrunnlag.
Regionene bør ha retningslinjer for
hvilke sykehus som skal utføre kirurgisk
behandling ved cancer thyreoidea.
Kirurgisk behandling av cancer med
utbredte lymfeknutemetatsaser,
lokalavansert cancer med mistanke
om affeksjon av andre organer,
medullær thyreoideacancer og
anaplastisk thyroideacancer bør
samles på regionsykehusene. Her
bør man ha team som inkluderer
endokrinkirurg, hode/hals onkologisk
kirurg, onkolog, thoraxkirurg, radiolog
og nuklærmedisiner som planlegger
og gjennomfører behandlingen. Det vil
være hensiktsmessig å ha thyreoidea
poliklinikker tilsvarende de bryst
diagnostiske sentre som ble opprettet
i forbindelse med mammografi
screeningen. Ved sykehus som har
tradisjon for mer enn ett miljø for
thyreoidea diagnostikk og behandling,
bør samordne aktivitetene i et
fellesopplegg. Et slikt samarbeid vil også
konsolidere utdanningsmiljøene og skape
tilstrekkelig pasientgrunnlag.
Kirurgi er den viktigste behandlingen
av thyreoideatumores, inkludert cancer.
Kirurgien som utføres er en prognostisk
faktor selv ved diffrensiert cancer
stadium 1og 2 [3]. Det er også vist at
prognosen etter operasjon for cancer er

Operasjonsteknikk
Enkelte sentra s har de senere år
benyttet ”minimal invasiv” teknikk
med ”lukket” bruk av endoskop og
instrumenter, eller ved å bruke skop som
et tilleggsinstrument i primærincisjonen
som en ”sonde” for å se i dybden
av feltet. Se annen artikkel i dette nr
av Kirurgen. Det er også rapportert
erfaringer med ”miniinvasive” teknikker
der inngangsincisjonen legges i axillen
eller i periferien av areola mammae
og som dermed krever utvidede
disseksjonsområder. Japanske kolleger
forteller at synlige arr på halsen er
uakseptabelt for mange japanske kvinner.
Fordelen med miniinvasiv teknikk
ved thyreoideaoperasjoner er bedre
kosmetisk resultat i form av kortere arr.
Den brukes stort sett ved benigne lidelser
og ikke ved reoperasjoner. Det krever stor
erfaring fra konvensjonelle operasjoner
for å kunne vurdere anatomien i
omgivelsene. Lignende kosmetisk
resultat som ved miniincisjoner kan
sees etter en viss tid hos mange som får
en litt lengre incisjon lagt i en hudlinje
[4]. I thyreoidea kirurgien har ikke
miniinvasiv teknikk slått gjennom på bred
basis og den må fortsatt betraktes som
eksperimentell. Utstrakt bruk av denne
teknikken vil redusere operasjonsvolumet
til opplæring av nye spesialister som
skal bli kjent med ”hele” halsregionens
anatomi og variasjoner.
Som et ledd i å redusere risiko for skade
på stemmebåndsnerver, er det i store
materialer brukt nervestimulator for å
identifisere nervene under operasjonen
[5]. Teknikken ser ut til å kunne få en
plass, særlig ved reoperasjoner og
ved store eller intrathorakale struma.
Recurrensnerven må som rutine også
sees i feltet. ”Gullstandarden” er
fremdeles den visuelle identifikasjon og
kontroll med recurrens [5]
Thyreoideaoperasjoner som dagkirurgi
Ved Haukeland Universitessykehus
(HUS)har vi siden 2005 utført
thyreoideaoperasjoner i et dagkirurgisk
opplegg. Det omfatter nå ca 45 % av
våre thyreoideaoperasjonene, de fleste
hemithyreoidectomier, men også
totale thyreoidectomier Ordningen
fungerer meget bra for pasientene og
for sykehuset (resurssparende). Det har
ikke vært vesentlige komplikasjoner.
Pasient, og en pårørende, overnatter på
sykehotellet natten etter operasjonen.

Bilde 1. Papillær cancer thyreoideae med
multiple lymfeknutemetastaser i sentrale
og begge laterale halsfelt. Operasjonspreparat fra 29 år gammel mann.Total
thyreoidectomi og bilateralt modifisert
radikalt lymfeknutetoalett. Postoperativ radiojodterapi. Ingen residiv til nå, 20 år etter
behandling. Illustrerer sykdomsstadium og
forløp hos mange unge pasienter.

Bilde 2. Operasjonsfoto som viser visuell
kontroll av recurrensnerve og parathyreoidea.

Parathyreoidea
Ved parathyreoideaoperasjoner har
minimal invasiv kirurgi fått en plass,
først og fremst etter at peroperative
PTH målinger vanlig ved noen større
avdelinger. I 75-80 % av tilfellene
med primær hyperparathyreoidisme
er et enkelt adenom årsaken. Denne
forstørrede og hyperaktive kjertelen kan i
hos 70-80 % lokaliseres med preoperative
non-invasive studier som ultrasonografi
og parathyreoidea scintigrafi. Dette gir
grunnlag for målrettet inngrep mot den
aktuelle parathyroidea. Graden av fall i
sPTH i løpet av 20 min etter ekstirpasjon
kan vise om tumor var ene ansvarlig for
hyperparathyreoidismen. Ved HUS har vi i
flere år anvendt miniinvasiv strategi, uten
bruk av endoskop, hos en del pasienter,
til dels som inngrep i lokalanestesi.
Tromsø har kanskje den største erfaring
i Norge på dette feltet. De publiserte sine
erfaringer i Tidsskriftet i mai 2007 [6].
Metoden krever lang erfaring fra åpne
inngrep, og komplikasjonsfrekvensen er
som ved åpne operasjoner.

å finne årsaken til de store forsjellene
som er påvist mht antall parathyreoideaoperasjoner i forhold til innbyggere i
fylkene,- fra 19 per 100 000 til færre enn
4 operasjoner per 100 000 innbygggere
[6]. Det gjennomføres for tiden en
spørreunderøkelse for å se på utrednings
og behandlingspolitikk for HPT.

I Norge parathyreoideaopereres ca 450
pasienter pr år. I 2005 ble inngrepene
utført på 19 sykehus, og bare i to
sykehus opererte man mer enn 50 pas
pr år. Seks sykehus opererte mellom 20
og 40 pasienter. Parathyreoideakirurgi
krever god kunnskap om embryologi og
anatomiske varianter. Ved reoperasjoner
for persisterende HPT finner vi at i ca 2/3
av tilfellene er den, eller de, oversette
parathyreoideakjertler lokalisert i velkjent
avvikssteder.
Dette er kunnskap som lett kan formidles
og demonstreres bredt dersom
fagmedisinsk forening får til sine planer
om nasjonale undervisningsmøter via
internett.
Det er også en nærliggende oppgave
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Thyreoidea
Det utføres ca 1300 thyreoideaoperasjoner i Norge pr år. Operasjonene
er fordelt på cirka 30 sykehus. Dette
tilsvarer halvering av antall sykehus
der thyreoideaoperasjoner ble utført
i begynnelsen av 1990 årene [2], men
er nok ennå for mange. Ved noen
sykehus er utredning og behandling av
thyreoidea tumores fortsatt delt på to
separate miljø. Det er vist at det er stor
variasjon antall thyreoideaoperasjoner
per innbygger mellom fylkene. Dette kan
ha sammenheng med ulik forekomst
av ”kirurgiske” sykdommer, men kan
også ha sammenheng med ulikheter
i preoperativ diagnostikkstikk og i
indikasjonsvurdering.

Jan Erik Varhaug
Kirurgisk avdeling, Haukeland
Universitetssykehus

bedre dersom operatøren var forberedt
på at cancer diagnosen var aktuell, og
ikke kom som et overraskende funn
under operasjonen. Dette understreker
verdien av god preoperativ diagnostikk.
Preoperative diagnostikk er også viktig
for å redusere antallet kompletterende
operasjoner for cancer.

Diagnostisk er det svært viktig å
kartlegge eventuell familiær hyperparathyreoidisme. Det gjelder i MEN
sammenheng og familiær HPT uten kjent
kimbanemutasjon. Også differensial
diagnosen familiær hypocalsiurisk
hypercalcemi (FHH) må avklares, slik at
pasienter ikke blir operert unødig. Hos
unge(<35 år) med primær hyperparathyreoidisme undersøker vi på kimbanemutasjoner (menin, CaSR, ret)
rutinemessig.
Diskusjonen om ”alle” med mild,
”asymptomatisk” pHPT bør anbefales
operativ behandlingpågår fortsatt.
Interimsdata fra en skandinavisk prospektive, randomiserte studien ble nylig
publisert [7]. Den viste ingen signifikant
forskjell mellom pasienter randomisert til
operasjon eller til observasjon mht deres
subjektive allmenntilstand. Bentettheten
i columna ble noe bedre i den opererte
gruppen. Konsensus om hva som er
beste behandling for disse pasientene
har vi derfor fortsatt ikke.
Det er således mange oppgaver, både
organisatoriske og biologiske, som
ligger klar for fagmedisinsk forening og
for spesialitetskomiteen. Dette gjelder
undervisning, kvalitative og kvantitative
kvalitetsaspekter innen fagområdet, og
ny medisinsk kunnskap..
Referanser kan fås ved henvendelse
til forfatteren. E-post adresse: jan.erik.
varhaug@kir.uib.no
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Utredning og operasjon av
brystkreft
Kirurgi er den primære behandlingen av brystkreft. Presis
diagnostikk er en forutsetning for korrekt behandling. Utredning
ved mistanke om sykdom i bryst skal være et teamarbeid i
brystdiagnostiske sentra. Det er viktig med fysisk nærhet, spesielt
mellom kirurg og radiolog og regelmessige samarbeidsmøter
omkring den enkelte pasient vil sikre en optimal utredning.

Ellen Schlichting
Kirurgisk avdeling Ullevål
universitetssykehus

TEMA

TEMA
Bilde 1. injeksjon av blåfarge
perotumoralt for påvisning av
vaktpostlymfeknuten

Utredning
Trippeldiagnostikk er grunnpilaren for
all brystdiagnostikk. Den innebærer en
klinisk undersøkelse, billeddiagnostikk
og en nålbiopsi av alle klinisk og/eller
mammografisk mistenkte forandringer
i brystet. Billeddiagnostikken innebærer
mammografi og ultralyd, men kan
suppleres med MR. Trippeldiagnostikken
innebærer et tverrfaglig samarbeid og
sensitiviteten for å oppdage brystkreft
er nær 100% dersom denne rutinen
gjennomføres.
Mammografi er gullstandard
innen billeddiagnostikken ved
spørsmål om sykelige forandringer
i bryst. Mammografi baserer seg på
absorbsjonsforskjeller mellom fett-,
kjertel- og tumorvev. Mengden fettvev i
brystet er avgjørende for å kunne påvise
maligne tumores. Et kjertelrikt bryst
har mindre fettvev og sannsynligheten
for å påvise en kreftsvulst blir mindre.
Kjerteltettheten minsker med alderen,
men øker ved østrogenbehandling
og kan være høyere hos kvinner
som ikke har født eller hadde en sen
førstegangsfødsel. Kvinner med arvelig
brystkreft kan ha høyere kjerteltetthet.
Det er større risiko for å utvikle brystkreft
hos kvinner med høy kjerteltetthet. Det
har vært diskutert om disse kvinnene
bør følges opp bedre enn kvinner med
mer fettrike bryst, men det avventes
fortsatt videre studier på brysttetthet
og risiko for brystkreft. Det er mange
kvinner som lurer på hvorfor brystet
må klemmes så hardt i forbindelse
med billedtakingen. Grunnen er at
man på den måten holder brystet i
ro, det minsker sekundærstråling og
friprojiserer brystets strukturer slik at
bildekvaliteten og tolkningen av bildene
blir lettere. Radiologene vurderer
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spesielt evt. lesjoner, distorsjoner
(arkitektforstyrrelser), kalk og asymmetri
på bildene. Det er viktig å være klar
over at man ikke alltid kan stole på
mammografi i den forstand at det
selv ved et klinisk suspekt funn og
cancer, vil bare ca. 9 av 10 påvises ved
mammografi alene. Det betyr at ca.
10% av undersøkelsene kan være falsk
negative og dette forekommer oftest
der det er kjerteltette bryst. Bruken av
mammografi inndeles gjerne i klinisk
mammografi og screeningmammografi.
Førstnevnte er mammografi basert
på en klinisk problemstilling,
mens screeningmammografi er
masseundersøkelse av friske kvinner
med hensikt å finne små svulster og
derigjennom redusere dødeligheten
av brystkreft. Alle kvinner mellom 50
og 69 år i Norge inviteres annethvert
år til screeningmammografi.
Dette nasjonale programmet står
nå overfor en evaluering etter at
det har vært gjennomført i 10 år i
flere fylker. Hovedinnvendingen
mot dette programmet har vært
overdiagnostisering og usikkerhet knyttet
til om man kan oppnå 30% reduksjon
i dødelighet slik planen var ved
iverksettelse av programmet.
Ultralyd av bryst er et viktig supplement
til mammografi og benyttes særlig der
det er uavklarte mammografi- eller
palpasjonsfunn, vanskelig vurderbar
mammografi, forøket risiko for brystkreft
og hos kvinner med proteser. Screening
med ultralyd er ikke anbefalt da det er
lett å overse små svulster i brystene.
MR av bryst har en høy sensitivitet
for å påvise brystkreft , men en
begrenset spesifisitet. Metoden er
også ressurskrevende og kostbar og

brukes derfor hovedsaklig ved vanskelig
vurderbar mammografi eller ultralyd og
ved forøket risiko for brystkreft.
PET har foreløpig svært liten eller ingen
plass i utredning av brystkreft.
Den patologisk-anatomiske utredningen
baserer seg på finnålscytologi (FNAC)
eller grovnålsprøver fra brystet. FNAC
er en rask, enkel og kostnadseffektiv
metode. Ikke-palpable lesjoner aspireres
ultralydveiledet eller under stereotaktisk
veiledning. Sensitivitet og spesifisitet
er angitt til ca. 90% ved sentra med god
ekspertise på FNAC. Tilsvarende resultat
kan oppnås med grovnålsbiopsier
(pistol eller vakum). Grovnålsbiopsier
er dyrere, dels pga utstyret som trengs
for prøvetakingen og dels fordi biopsien
må undersøkes histologisk. Valg av
metode baserer seg hovedsakelig på
kompetansen på det enkelte sykehus.
Den kliniske undersøkelsen innebærer
en inspeksjon og palpasjon av bryst
og regionale lymfeknuter. Dette er en
subjektiv bedømmelse, preget av skjønn
og erfaring og er derved vanskelig å
etterprøve. Undersøkelsen bør derfor
være mest mulig standardisert og
strukturert og det er viktig å dokumentere både positive og negative funn.
Utredning ved mistanke om sykdom i
bryst skal være et teamarbeid i brystdiagnostiske sentra. Det er viktig med
fysisk nærhet, spesielt mellom kirurg
og radiolog. Billedundersøkelser erstatter ikke den kliniske undersøkelsen
og sistnevnte bør gjøres før det tas
nålprøve av brystet. Regelmessige
samarbeidsmøter omkring den enkelte
pasient vil sikre en optimal utredning.

Kirurgisk behandling av bryst og armhule
ved brystkreft
Kirurgi er den primære behandlingen
av brystkreft. Armhulekirurgi med
aksilletoilette eller vaktpostlymfeknuteoperasjon er hovedsakelig viktige
diagnostiske inngrep som er av betydning for valg av adjuvant behandling og
for å unngå lokale recidiv i armhulen.
Eldre kolleger vil sikkert huske
Halsteds radikale mastektomi som
standardbehandling ved brystkreft. Dette
inngrepet innebar fjerning av bryst og
underliggende pectoralismuskulatur
samt aksilletoilette. Flere store studier
har vist at et mye mindre omfattende
inngrep innebærer like god prognose
som det store inngrepet som
rutinemessig ble gjennomført helt til
ca. 1975. Utviklingen har innen dette
fagfeltet, som innen andre deler av
kirurgien, medført mer minimalistiske
inngrep. I Norge gjøres nå ca. 50% av
alle brystinngrep som brystbevarende
operasjoner og et sykehus har en
andel på opp mot 85% brystbevarende
inngrep. Ved sistnevnte sykehus,
opereres pasienter etter en såkalt
saltvannsmetode hvor man skaper
et ensartet og formelt serom i den
tomme kaviteten etter tumorfjernelsen.
Det fylles saltvann i hulrommet etter
tumorfjernelsen og tanken er at dette
vil virke osmotisk og derved holder
brystet utspilt når det gror og således
unngår inndragninger og deformiteter
mens brystet tilheler. Metoden er under
utprøving og er fortsatt omdiskutert her
i landet.
Brystbevarende operasjon
På basis av erkjennelsen av at prognose
er uavhengig av operasjonsmetode,
bedre forståelse av brystkreftsykdommen (metastasering har evt. skjedd

før pasienten blir operert) og økende
andel små tumores (screening, selvundersøkelse, generell folkeopplysning)
får nå de fleste pasienter tilbud om
brystbevarende operasjon. Det er
viktig at pasienten informeres grundig
på forhånd om fordeler og ulemper
med de ulike operasjonsmetoder ved
brystkreft. For brystbevarende operasjon
må hun informeres om at svulsten må
merkes med merketråd på forhånd
dersom den ikke er palpabel, at det
kan være nødvendig med rereseksjon,
evt. ablatio, dersom det ikke er frie
reseksjonsrender, at det er en risiko for
lokalt recidiv på 5-10% i løpet av 10 år, at
hun skal ha 5-6 uker med postoperativ
strålebehandling og at det kosmetiske
resultat ikke alltid er godt. Det er ingen
øvre aldersgrense for inngrepet, men
behovet for strålebehandling i flere
uker i ettertid, gjør at eldre kvinner
oftere velger å fjerne brystet for å slippe
etterbehandling med stråling. Ved valg
av operasjonsmetode må kirurgen ta
hensyn til brystets størrelse, tumors
lokalisasjon og størrelse, utbredelse
av forstadie til brystkreft (DCIS) og
evt. multifokalitet. Det anbefales ikke
brystbevarende operasjon ved tumores
større enn 4 cm.
Incisjonen legges lett bueformet i de to
øvre kvadranter og radiært i de to nedre.
Man går gjennom subcutis og så langs
Scarpas fascie langs hele ventralflaten.
Deretter rett ned mot pectoralis
hvor fascien tas med for å få en klar
avgrensing mot thoraxveggen. På denne
måten blir det bare siderendene som
patologene må bedømme med tanke på
antall millimeter fri rand for henholdsvis
invasiv cancer og forstadie til kreft
(DCIS). Preparatet merkes entydig med
suturer eller klips slik at patologen kan

orientere preparatet. Operasjonssåret
lukkes enten bare med intracutane
suturer eller evt. også med subcutane.
I henhold til norsk brystkreftgruppe
(nbcg.no) skal det være minst 3mm fri
reseksjonsrand ved invasiv cancer og
5mm ved DCIS.
Lokale recidiv kan forekomme med
en risiko på 1-2% per år, vanligvis ca.
10-15% etter 10 år. Det er økt risiko
for lokalt recidiv der det er korte/ufrie
reseksjonsrender, multifokalitet og
ung alder. Hos kvinner under ca. 35 år
må man overveie ablatio i stedet for
brystbevarende operasjon fordi lokale
recidiv hos unge kvinner oftere er
forbundet med fjernmetastaser.
Ablatio mamma eller mastectomi
Ved dette inngrepet fjernes hele brystet
med areolakomplekset og alt brystvev,
inkludert processus axillaris som strekker
seg opp mot aksillen. Incisjonen legges
vanligvis horisontalt til litt skrått opp
mot aksillen i en ellipseform. Dette
bidrar til at evt. rekonstruksjon senere
blir enklere og mindre synlig arr ved
bruk av utringede kjoler. Disseksjonen
skjer videre i Scarpas fascie og kirurgen
må tilse at hudlappene blir like tykke.
Dorsalt fjernes pectoralisfascien, kranialt
går man nesten helt opp til clavicula og
kaudalt til submammærfolden. Lateralt
avpasses inngrepet etter om det gjøres
samtidig vaktpostlymfeknuteoperasjon
eller om det skal gjøres et aksilletoilette.
Det gjøres god hemostase. Såret lukkes
med intracutan hudsutur og det er
en fordel med Marcain i sårkantene.
Noen kirurger velger å legge inn et
dren i operasjonsfeltet. Det gjøres
sjelden primær rekonstruksjon i Norge,
hovedsakelig pga ressursmangel.
Kvinner som har fjernet et bryst, får
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TEMA

TEMA
Bilde 3. Flere blåfargede lymfebaner som
konvergerer mot en forstørret, blåfarget
vaktpostlymfeknute

Bilde 2. Lokalisering av
vaktpostlymfeknute med hjelp av
håndholdt gammaprobe

tilbud om sekundær rekonstruksjon.
Dette gjøres enklest med innsetting av
protese, evt. ved å lage et nytt bryst av
eget vev (se innlegg fra plastikkirurg
Sverre Harbo). Den psykososiale
morbiditeten er etter noen år nokså lik
uavhengig av om pasienten er operert
med brystbevarende operasjon eller har
fjernet brystet.
Armhuleoperasjoner
Operasjon i armhulen ved brystkreft
har som formål å diagnostisere evt.
metastasering til aksillære lymfeknuter.
Dette er igjen viktig for stadieinndeling
og derved behandling og prognose, men
også for lokal kontroll.
Det er to metoder som kan benyttes for å
påvise evt. spredning til aksillen:
Aksilletoilette innebærer at alle lymfeknuter med fettvevet i armhulen
fjernes i nivå opp til vena aksillaris.
Dette inngrepet innebærer en risiko
for senere utvikling av armlymfeødem
på 10-15%, 12 % for brystlymfeødem,
0,3 % for skade av nervus thoracicus
longus og kan gi problem med
skulderbevegeligheten senere, for
eksempel ”frozen shoulder”. Dette
inngrepet ble benyttet hos alle med
brystkreft, uansett størrelse på svulsten,
inntil ca. år 2000 i Norge.
Vaktpostlymfeknuteteknikken eller
”sentinel node” er et inngrep som
innebærer at man påviser den første
lymfeknuten som drenerer fra brystet
til aksillen eller parasternalt. Metoden
ble innført i Norge i 1999 og gjøres
nå ved alle sykehus som behandler
brystkreft. Det gjøres aksilletoilette
dersom det påvises spredning til
vaktpostlymfeknuten (VL).
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Hos noen få pasienter utelates
aksilleoperasjon. Det kan være aktuelt
hos eldre kvinner hvor staging ikke
endrer den adjuvante behandlingen og
hvor man ønsker å unngå økt morbiditet.
Det finnes ingen god preoperative
metode for å påvise metastaser til
aksillære lymfeknuter. Palpasjon,
mammografi, ultralyd, PET og MR har
relativt like resultat mht påvisning av
aksillemetastaser, rundt 70%. Påvisning
av metastaser parasternalt ble mulig
etter at vaktpostlymfeknuteteknikken
ble tatt i bruk. Imidlertid kan denne
prosedyren være vanskelig og vil
svært sjelden medføre endring av den
adjuvante behandlingen. Påvisning og
fjerning av parasternale VL gjøres derfor
ikke rutinemessig i Norge.
Aksilletoilette
Aksilletoilette utføres hos alle pasienter
med kjente metastaser til armhulen
og hos alle som har fått neoadjuvant
kjemoterapi (lokalavansert svulst større
enn 5 cm i brystet).
Aksillehulen tømmes for vev som kan
inneholde lymfeknuter svarende til
nivå I og II. Dersom det er palpable
metastasesuspekte lymfeknuter i
nivå III, fjernes også disse. Vanligvis
vil man finne ca. 10 lymfeknuter i et
aksillepreparat. Der det skal gjøres
ablatio i tillegg til aksilletoilette,
fjernes helst bryst og aksilleinnhold
i ett preparat for å underlette den
patologiske vurderingen. Ved
brystbevarende operasjon legges det
vanligvis et separat snitt i armhulen
for å gjøre aksilletoilette, med mindre
brystsvulsten ligger nær armhulen hvor
det er naturlig at begge operasjoner

gjøres via samme operasjonssnitt.
Selve aksilledisseksjonen kan gjøres på
flere måter, men det vanlige er å følge
kanten av musculus pectoralis major
kranialt mot vena aksillaris og så videre
lateralt til musculus latissimus dorsi.
To nerver må identifiseres og bevares;
nervus thoracicus longus og nervus
thoracodorsale. Noen velger å bevare
intercostobracchiale nerver for å prøve
og redusere problem med armen i
ettertid.
Det gjøres god hemostase og legges inn
et vakumdren for drenasje av sårvæske.
Operasjonssåret lukkes med intracutan
hudsutur. Aksilledisseksjon i forbindelse
med brystbevarende operasjon følger de
samme grunnprinsippene som beskrevet
ovenfor. Operasjonen er imidlertid
mer teknisk krevende fordi snittet og
oversikten blir noe mindre.
Alle pasienter som har fått utført
aksilletoilette skal postoperativt
få instruksjon av fysioterapeut på
sykehuset i armøvelser. Hun skal videre
få rekvisisjon til fysioterapi for videre
opptrening av armen.
Vaktpostlymfeknuteoperasjon
Påvisning av vaktpostlymfeknuten
(VL) kan gjøres ved hjelp av
radioaktivitet eller blåfarge, men best
deteksjonsprosent får man ved bruk av
begge metoder. Deteksjonsprosenten
er vanligvis 95-99%. VL er den første
lymfeknuten hvor evt. metastase kan
påvises. Dersom det ikke er metastase
til VL, er det ikke metastase til andre
lymfeknuter i armhulen. Dersom det
er metastase til VL, skal det gjøres et
aksilletoilette. Påvisning av isolerte
tumorceller < 0,2mm medfører imidlertid

ikke aksilletoilette.. Vanligvis påvises en
til to VL, men i enkelte tilfelle kan det
være flere VL. Størrelsen på molekylene
i blåfargen og radioaktiviteten bidrar til
at disse stoffene vanligvis stopper opp i
den første VL.
Metoden baserer seg på at radioaktivt
Technesium (Nanocoll) og eller
blåfarge (Patent Blue) settes i brystet
(periareolært, peritumoralt eller intratumoralt). Det er høyere deteksjonsrate
dersom radioaktiviteten og blåfargen
settes periareolært framfor peritumoralt.
Årsaken er at det er et pleksus av
lymfekar under areola og lymfe fra
alle kvadranter i brystet samles i dette
nettverket før det føres til aksillen. Videre
vil en overfladisk injeksjon gi raskere
opptak i VL enn en dypere injeksjon.
Med periareolær injeksjonsteknikk vil
VL sjelden påvises utenom aksillen.
Radioaktiviteten kan settes dagen før
inngrepet eller noen timer preoperativt
da Nanocoll har lang halveringstid.
Et preoperativt lymfoscintigram vil
vise om det har kommet opptak i en
eller flere lymfeknuter og om disse er
i armhulen eller i aksillen. Ved hjelp
av en gammaprobe kan kirurgen lytte
seg fram til hvor VL befinner seg.
Blåfargede lymfebaner kan vanligvis lett
sees straks det er lagt et snitt i nedre
hårgrenseområde i armhulen. Ved å følge
disse lymfebanene vil kirurgen finne
en eller flere blåfargede lymfeknuter.
VL sendes til frysesnittundersøkelse
peroperativt og svaret foreligger
vanligvis i løpet av 30 minutter. Dersom
det ikke er metastase, lukkes snittet i
armhulen, men dersom det foreligger
metastase gjøres et aksilletoilette. VL blir
i etterkant grundigere undersøkt med
vanlige histologiske teknikker og i ca.

10% av lymfeknutene vil man ved denne
undersøkelsen likevel påvise metastase.
Det må da gjøres et aksilletoilette. Den
vanligste årsaken til at disse metastasene
ikke påvises ved frysesnittundersøkelsen
er ”sampling”, dvs. at det ikke er tatt
snitt fra den delen av lymfeknuten hvor
metastasen(e) befinner seg ved den
peroperative undersøkelsen. Metastase
til VL forekommer hos ca. 25% av alle
pasienter. VL operasjon kan foretas
hos alle pasienter med brystkreft der
tumor er under 5 cm, med unntak av
pasienter som har fått gjort et stort
inngrep i brystet eller armhulen tidligere
(for eksempel rekonstruksjoner). I slike
tilfelle kan lymfebanene være skadet
slik at de ikke er i stand til å transportere
blåfarge eller radioaktivitet til VL. Hos
gravide kan man benytte radioaktivitet,
men ikke blåfarge, til å påvise VL. Ved
preoperativ DCIS grad 3 anbefales det å
benytte VL fordi det hos ca. 30% av disse
ved endelig histologi likevel foreligger
en invasiv brystkreft og de vil således
kunne spares for en VL operasjon i et
nytt inngrep. Hos alle med DCIS (ductalt
carcinoma in situ) grad 3 hvor det skal
gjøres ablatio, bør VL gjøres da man ikke
har mulighet for VL senere hvis brystet
er fjernet.
Det stilles nå spørsmål ved om det i
det hele tatt er nødvendig å undersøke
om det er metastaser til lymfeknuter
i armhulen, med unntak av de tilfelle
der det er et lokalt sårproblem som
følge av metastaser. Dette baseres bl.a.
på det faktum at metastasering er en
komplisert prosess som involverer over
250 gener og multiple mutasjoner og
celledelinger. Genekspresjonsanalyser
viser at 60% av tumores uten spredning
til armhulen har dårlig prognose mens

40% av dem med lymfeknutespredning
til armhulen har en god prognose.
Fjerning av lymfeknuter ser ikke ut
til å påvirke langtidsoverlevelsen i to
randomiserte kontrollerte studier. Antall
lymfeknutemetastaser i armhulen viser
en nær lineær korrelasjon med størrelsen
på tumor i brystet. Antall positive
lymfeknuter i armhulen kan derfor bare
være et tegn på at tumor har fått vokse
lenge og derved har hatt lengre tid til å
disseminere. Det pågår nå flere studier
som ventes å avklare betydningen av
armhulekirurgien framover.
En VL operasjon medfører mye mindre
morbiditet enn aksilletoilette. Blåfargen
som settes peroperativt kan en sjelden
gang gi allergiske eller anafylaktoide
reaksjoner. Ved tegn til urticaria eller
ødem skal det gis behandling med
antihistamin og steroider. Pasienten
vil gjerne ha blåfarget urin det første
postoperative døgnet, men dette er ikke
farlig. Det er ikke nødvendig å legge inn
dren etter denne operasjonen og svært få
får seromutvikling, smerter eller redusert
skulderbevegelighet.
Hvilken utvikling forventes innen
brystkreftkirurgien?
Inngrepenes størrelse i både bryst og
aksille har blitt mye mindre de siste
tiårene. Videre tumorbiologisk forskning
vil bli et hjelpemiddel til å karakterisere
brystkreften bedre og individualisere den
kirurgiske og adjuvante behandlingen.
Radiofrekvensablasjon er under
utprøving, kryokirurgi har vært benyttet
ved små svulster og mammotombiopsier
kan fjerne små lesjoner uten ytterligere
kirurgi g
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Brystrekonstruksjon etter
operasjon for brystkreft

Europeiske retningslinjer gir føringer
for å sentralisere behandlingen av
pasientgruppen i større sentra der målet
er å bedre kvaliteten på totalbehandlingen av pasientene. Hva kan så en
plastikkirurg bidra med? Svaret får man
ved å spørre seg på hvilket tidspunkt
i pasientforløpet den rekonstruktive
kirurgien ideelt sett bør starte. Mange
forbinder nok plastikkirurgi ved brystkreft
med sekundære rekonstruksjoner etter
at all primærbehandling er utført, men
i tillegg er det også et stort potensiale
for ytterlige å bedre den kirurgiske
service ved aktivt å involvere dedikerte
plastikkirurger i den primære kirurgiske
behandlingen. Årsakene til dette er at
det i mange sammenhenger er mulig
å oppnå bedre kosmetisk kirurgisk
resultat og redusere pasientmorbiditet
om planlegging og tilrettelegging for
rekonstruksjon ble gjort i tidlig fase av
pasientforløpet.
Plastikkirurger har i sin spesialistutdannelse fått undervisning og erfaring i å
rekonstruere vevsdefekter som oppstår
etter skader, misdannelser og annen
type kirurgi samt ved kroppsmodellerende inngrep ved for eksempel
mammahypertrofi. Hensikten med den
rekonstruktive plastikkirurgien er å
gjenopprette / bedre en tapt funksjon
eller redusert livskvalitet og samtidig
sikre et estetisk godt resultat. I mange
land og er det flere eksempler på at et
utstrakt samarbeid mellom kreftkirurger
og plastikkirurger har bidratt til å heve
den kirurgiske kvaliteten i behandlingen
av pasienter med brystkreft. I Europa har
i særlig grad miljøer i Milano og Paris
vært ledende. Bakgrunn for utviklingen
av et samarbeidet var at man i en del
retrospektive studier fant et mindre
tilfredsstillende til dårlig resultat hos
mellom 5 – 20 % av pasienter som hadde
gjennomgår standard brystbevarende
kirurgi med påfølgende stråleterapi. Med
kunnskap og erfaring innen generell
rekonstruktiv plastikkirurgi, utviklet
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man teknikker som senere er kjent som
oncoplastisk kirurgi [2].
Oncoplastisk kirurgi
Ved å utføre brystmodellerende inngrep
i samme seanse som tumoreksisjonen
oppnådde man i mange tilfeller bedring
av de kirurgiske resultatene [3]. Hensikten
er å oppnå samme radikalitet som
brystbevarende kirurgi og samtidig sikre
et bedre kosmetisk senresultat. I tillegg
muliggjør teknikken at større svulster
kunne fjernes uten at det kosmetiske
resultatet ble dårligere. I de fleste
tilfeller benyttes vevslapper rett ved den
oppståtte vevsdefekten, mens andre
ganger benyttes brystvev fra et område
noe lenger vekk [4]. Prinsipielt kan også
bruke vev fra områder utenfor brystet.
Hos mange kan også ulike metoder som
benyttes innen brystreduserende inngrep
benyttes [5]. Korrigerende inngrep på det
friske brystet kan også utføres i samme
seanse slik at full brystsymmetri oppnås
umiddelbart.
Resultatene etter oncoplastisk kirurgi
utgjør en forbedring for pasientene på
to områder. Bedring av det kosmetiske
resultat, og mulighetene til å fjerne større
svulster enn det man ellers ville gjort ved
ordinær brystbevarende kirurgi [6]. Fra
et oncologisk perspektiv har man også
funnet likeverdige resultat når det gjelder
5-års overlevelse og residivfritt intervall
som med brystbevarende kirurgi [7].
Metodikken er lite utbredt i dag fordi få
institusjoner har en komplett virksomhet
bygget opp rundt brystkreftpasienten der
den rekonstruktive kirurgien er tilkjent
en mer definert og fremtredende rolle.
Dette henger nok mye sammen med
at virksomheten og pasientforløpene
tradisjonelt er definert ut i fra oncologisk
/ kreftkirurgisk tankegang, noe som
utvilsomt er de viktigste faktorene i
pasientbehandlingen. I dag er imidlertid
stadig flere kvinner oppmerksomme på
at finnes alternative operasjonsmetoder

A

B

C
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TEMA

Den kirurgiske behandlingen av brystkreft har blitt stadig mer
skånsom de senere årene. Fra Halsteds metode for ablatio der
underliggende muskulatur ble fjernet sammen med kjertelvevet til
den utbredte bruk av brystbevarende kirurgi vi ser i dag. Målet med
den brystbevarende kirurgi er å redusere pasientmorbiditeten ved å
bedre det kosmetiske resultat samtidig som onkologisk kontroll ble
ivaretatt. Er det så mulig å komme enda et stykke videre?

Sverre Harboe
Plastikk-kirurgisk avdeling,
Ullevål universitetessykehus

og etterspør derfor de rekonstruktive
muligheter i større grad enn tidligere. Det
er i dag bred internasjonal konsensus
om at oncoplastisk kirurgi kan utvide
indikasjonsområdet for tradisjonell
brystbevarende kirurgi [8].
Full primær rekonstruksjon
Med dette menes rekonstruktive inngrep
i den hensikt å gjenoppbygge brystet i
samme seanse som brystkjertelen fjernes.
I all hovedsak er de ulike metodene i
prinsippet like som de som benyttes
ved de sekundære rekonstruksjoner. Det
kreves en større grad av samhandling
mellom ulike fagmiljø og en økning
av kapasiteten innen rekonstruktiv
plastikkirurgi. Dog skal man ikke
underslå at metoden kun egner seg for
et selektert utvalg av brystkreftpasienter.
Metoden er lite utbredt i Norge, men
ved større sentra Europa og USA er det
en utvikling mot at stadig flere pasienter
velger full rekonstruksjon samtidig som
ablatio. I Norge er dette i første rekker
begrenset av kapasitetshensyn. Et unntak
er pasienter som er BRAC-1 / BRAC-2
genbærere. Flere sentra har et velutviklet
et godt tilbud til denne pasientgruppen.
I fremtiden vil det være en stor og viktig
utfordring å integrere plastikkirurgisk
service inn i den kirurgiske behandlingen
av brystkreftpasienten. En indikasjon
på denne fremtidsvisjnen er
problemstillingen som reises fra et
av fremtredende fagmiljø Europa er
om det i fremtiden i det hele tatt vil
være indikasjon for mastectomi – og i
tilfelle til hvilke pasienter [9]. Dette er et
fremtidsperspektiv som kan åpne for en
kvalitativt bedre behandling av mange
pasienter. Det kreves dog at de nasjonale
myndigheter vedkjenner seg ansvaret om
å styrke kreftomsorgen ved å prioritere
fagfeltet Rekonstruktiv Plastikkirurgi i
Norge i tråd med sterke anbefalinger til
Departementet gitt i tverrfaglig rapport
juni 2004 [10].

Sekundære rekonstruksjoner
De aller fleste brystrekonstruksjoner
blir utført en tid etter kreftinngrepet.
Når pasientene orienterer seg mot et
normalt og liv uten at kreftsykdommen
dominerer tilværelsen, melder det seg
etter hvert for mange et sterkt behov for
å kunne få mulighet til å gjenoppbygge
det manglende brystet. Andre har et mer
pragmatisk forhold til dette.
1. Sekveler etter brystbevarende kirurgi
En økende andel pasienter henvises
til plastikkirug for ”arrkorreksjon”
etter brystbevarende kirurgi. Det er
ofte vanskelig å korrigere en del av
denne type forandringer sekundært.
Et strålebehandlet bryst sammen med
omfattende arrdannelse begrenser de
kirurgiske muligheter. Indikasjonen for
korrigerende kirurgi kan i en del tilfeller
ofte være relativ og må veies opp mot
det som er mulig å oppnå. I en del tilfeller
må det utføres større typer inngrep om
tilstanden skal fullkorrigeres.
2. Proteserekonstruksjon
Metode som er benyttet innen
brystkirurgien i mange år [11]. De senere
generasjoners proteser med ru overflate
regnes som mer stabile en hva man
så tidligere. Forekomsten av ruptur i
en populasjon er publisert i en dansk
studie og angitt til en årlig incidens på
5,3 %. Det forventes at minimum 15 %
av alle implantat vil sprekke innen 10 år
[12]. Det har tidligere vært stor debatt,
særlig i USA, om silikonimplantatene
har medført at noen pasienter har fått
systemisk sykdom, uten at man har finnet
en klar årsakssammenheng mellom
silikonimplantat og forekomsten av
bindevevssykdommer eller lignende
systemiske sykdommer. (13,14) Like fullt
gjenstår det en del problemer knyttet bruk
av protese. De hyppigst forekommende
symptomene er kapseldannelse,
dislokasjon av protesen, kroniske smerter
og intrakapsulær ruptur [15]

Bilde 1: Oncoplastik
A. Stor tumor i nedre mediale kvadrant. h. mamma.
B. Preoperativ tegning som ved modifisert mammaplastikk. Vev fra laterale del
benyttes som fylde i defekten som oppstår når tumor fjernes.
C. Resultat etter fjerning av tumor og rekonstruksjon med lokal vevslapp. Plastikk på
frisk side utføres etter standard teknikk og tilpasses den opererte siden.
D. Resultat etter endt kirurgisk behandling.

Fordelen med proteserekonstruksjon
er at det er en relativ enkel metode.
Ulempen er at mange må skifte eller
fjerne protesen på et senere tidspunkt. En
del opplever noe ubehag og noen ser at
brystets form endres noe med tiden.
En vanlig teknikk er at man i første
seanse legger inn en protese ballong
(ekspander) som senere fylles med
saltvann til den når ønsket volum for
deretter å skiftes ut med en permanent
protese i en sekundær seanse. Ulempen
med denne metoden er i første rekke
at pasienten må gjennomgå enda et
inngrep når ekspanderen skal skiftes til
en permanent protese. Fordelen er at
man har muligheter til å justere både
plassering og størrelse ved det andre
inngrepet.
Bilumen-proteser har en kjerne av
silikongel og i tillegg et hulrom rundet
som kan fylles gradvis opp med
saltvann. Gode resultater kan oppnås hos
selekterte pasienter [16]. Det er også fullt
mulig å legge inn en permanent protese
direkte hos egnede pasienter.
3. Kombinasjonsmetoder med protese
I en del tilfeller benyttes omkringliggende
vev i tillegg til protesen. Særlig der det
ikke er aktuelt å benyttet kun eget vev fra
mage og når hudkvaliteten på brystet er
dårlig. Metodene kan i prinsippet også
benyttes uten protese for pasienter som
har relativt små bryst.

Hyppigst brukt er Latissimus Dorsi
Myocutanlapp. Man benytter hele eller
deler av den store ryggmuskelen og
overliggende hud i tillegg til en protese.
I dag er den mindre i bruk, men det er
fortsatt mange pasienter som har stor
nytte av denne metoden om større type
kirurgi ikke er aktuelt. En annen anvendt
metode er Thoracodorsallapp med en
protese der et hudområde fra flanken
brukes sammen med protese [17].
4. Rekonstruksjon med autologet vev
Metoden regnes av mange som
”gullstandarden” innen brystrekonstruksjon. Det har vært en stor utvikling på
dette feltet fra bruk av en latissimus dorsi
myocutanlapp og utviklingen av den
stilkete TRAM-lappen. Disse to metodene
var ofte svært velegnet og særlig ved
TRAM metoden oppnådde man gode
resultater.
Stilket – TRAM (Transvers Rectus
Abdominal Myocutanlapp)
Ved denne metoden benyttes et
transverselt hud og underhudsområde
fra området nedenfor navlen som donorområdet til det som skal bli et nytt bryst.
[18] Dette vevet får sin blidtilførsel
via små blodkar som kommer fra
underliggende blodkar som forløper i
den rette bukmuskel. Når vevet taes ut
benyttes derfor den rette bukmuskelen
og dens blodforsyning som en ” stilk”
for blodforsyningen til lappen. Det er
nødvendig å forsterke bukveggen med
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et kunststoffnett. Problemene med
metoden er i første rekke at det i noen
tilfeller var noe dårlig blodsirkulasjon til
vevsområdet, og tillegg en del problem
knyttet til buken. Mange store sentra har
forfinet metoden og benytter den med
gode resultat.

Denne teknikken etterlater en helt
intakt muskulatur og fører til mindre
pasientmorbiditet. Det kosmetiske
resultatet på brystet er dog i prinsippet
likt for alle metodene der vev hentes
fra magen. Ved perforatorlapper er
det noe økt forekomst av lokaliserte
områder i vevslappen med lett nedsatt
sirkulasjon, noe som i enkelte tilfeller kan
forsinke fullstendig tilheling noe. Bruk
av perforatorlapper som DIEP og enkelte
andre metoder er i økende grad adaptert
som standardmetode ved de fleste
plastikkirurgiske avdelinger i Norge ved
autolog brystrekonstruksjon [21].
Fremtidsperspektiver
I likhet med mange andre deler av
medisinen er også de muligheter
og utfordringer som finnes innen
rekonstruktiv kirurgi store. Ikke minst er
det et stort potensiale i å utvikle gode
og nye arenaer for et faglig fruktbart
samarbeid som tjener pasientenes behov
på en god måte. Det er et økende behov

for rekonstruktiv kirurgi innen en rekke
veldefinerte pasientforløp. For å sikre
pasientene en mer optimal behandling,
kan det i en del tilfeller tenkes at man
i faglig sammenhenger bør tenke mer
helhetlig og på tvers av spesialitetene
og de ulike avdelinger i stedet for den
vertikale tenkningen og organiseringen
som preger mange av oss i hverdagen
på sykehusene. Pasienter med brystkreft
er en pasientgruppe som i fremtiden bør
kunne få nytte av endrede faglige og mer
optimale organiserte pasientforløp g
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Oppbygning
Mammografiprogrammet er oppbygd
med ett Brystdiagnostisk Senter i hvert
fylke( med noen få unntak).Det er nå
totalt 17 BDS i landet. Til de 17 BDS’ene
er det knyttet totalt 24 stasjonære og
4 mobile bildetakingsenheter.Fra 2003
overtok Helseforetakene ansvaret for
drift av BDS’ene. Dataoverføring mellom
BDS og Mammografidatabasen ved
Kreftregisteret foregår i et lukket nettverk
Mammografiprogrammet administreres
av Kreftregisteret, med Helse- og
omsorgsdepartementet som overordnet
ansvarshavende, og Sosial- og
helsedirektoratet som den faglige
overordnede instans.
Fra 1960-til 80-tallet ble det
utført ni randomiserte studier på
mammografiscreening , hvor den
største effekten på dødelighetsreduksjon

ble funnet i aldersgruppen 50-69 år.
Konklusjonen fra disse har vært omstridt.
WHO angir at mammografiscreening av
kvinner 50-69 år vil redusere dødelighet
av brystkreft med 25% eller mer.
Det har også vært gjort evaluering av
organiserte screeningprogrammer
som tyder på fra 9-32% redusert
brystkreftdødelighet [1-5]
I Mammografiprogrammet har vi som
mål å evaluere dødelighetsreduksjon ti år
etter at programmet ble landsdekkende.
I programmet er det utarbeidet en
Kvalitetsmanual som definerer en rekke
delmål, eller prossessindikatorer, som i
mellomtiden gir en indikasjon på nytten
av mammografiscreening.
Etter ti års drift av programmet
ble det gjort en oppsummering
med sammenligning av norske
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prossessindikatorer med europeiske
retningslinjer [6]. Tallmaterialet jeg
bruker i de følgende avsnitt er hentet
fra denne artikkelen og bygger på data
fra prevalente(første) og subsekvente
(etterfølgende) screeningrunder i Mammografiprogrammet 1996 – 2005. Totalt
var det 1 390 310 invitasjoner som ved
et oppmøte på 76.2 % ga 1 059 309
screeningundersøkelser.
Oppmøte
-er ett av delmålene og den viktigste
suksessfaktor i programmet. For å
kunne oppnå målet om 30% dødelighetsreduksjon blant de inviterte, er det
særdeles viktig at de inviterte møter
opp til undersøkelse. Kvalitetsmanualen
ønsker et oppmøte på minst 75%.
Resultatet i Norge var 76.2 % på
landsbasis, men med store variasjoner
fylkene i mellom. Det er tendens til
høyere oppmøte på de mobile enhetene,
det er tendens til lavere oppmøte blant
de yngste kvinnene som kommer inn i
programmet. Det er dessuten tendens til
lavere oppmøte i de store byene ; verst
er Oslo, hvor oppmøtet i enkelte bydeler
har vært helt nede i 30%.
Etterundersøkelsesrate
Det er tre årsaker til at kvinnen blir
innkalt til etterundersøkelse etter den
primære screeningundersøkelsen:
1) Mammografifunn, 2) Kvinnen
har rapportert om symptomer fra
brystkjertel i form av kul e.l. 3)
Teknisk utilfredsstillende bilder.
Mammografifunn utgjør hovedårsaken
og stod for en etterundersøkelsesrate
på 3.5 % totalt; 4.6 % hos prevalent
screenede og 2,6% hos subsekvent
screenede. Europeiske retningslinjer
angir hhv <5 % og <3 % som ønskede
nivåer.

18.	Scheflan M, Hartrampf CR, Black PW. Breast
reconstruction with a transverse island flap. PRS.1982
May ;69(5) : 908-9.

Bilde 2. DIEP
Status etter rekonstruksjon av h. mamma med DIEP. Areola er totovert og papillen
rekonstruert med lokale lapper.

Berit Damtjernhaug
Kreftregisteret

TEMA

Ttema
EMA

Fri- TRAM
Med en sterk utvikling av den
mikrovaskulære rekonstruktive kirurgien
startet man å høste TRAM – lappen som
en såkalt fri lapp. Det vil si at de definerte
blodkarene som lappen sirkuleres
igjennom tas helt av at det utføres
anastomose ved hjelp av mikrovaskulær
teknikk på donorstedet. Teknikken med
å flytte vev fra ett sted på kroppen til
annet åpnet en helt ny verden innen
den rekonstruktive plastikkirurgien. En
fryktet komplikasjon er plutselig svikt
i blodsirkulasjonen, oftest på grunn av
tromber i tilknytning til anastomosen.
Metoden ble først beskrevet av på
slutten av 1970-tallet, men ble ikke tatt
i aktiv bruk før en del år senere [19].
Blodsirkulasjonen gjenopprettes ved at
det syes anastomoser mellom karene på
vevslappen (a. og v. epigastrica inf.) og
i aksillen (a. og v. thoracodorsalis) eller
på thorax (a. og v. mammaria interna)
De fleste benytter nå mammaria-interna
karene. For å få tilgang fjernes en liten
del av 3. eller 4. costa. Ved lukking av
buken var det også nødvendig å forsterke
området nedenfor umbillicus med et
kunststoffnett. Metoden er forfinet av
mange kirurger ved at man nå som regel
kun tar med en liten del av muskelen.

DIEP (Deep Inferior Epigastric
Perforatorlapp)
På grunn av at en del pasienter
rapporterte om plagsomme bivirkninger
fra mageområdet, forøkte man å utvikle
mer skånsomme operasjonsmetoder.
Man oppsøkte nå perforantkarene i
spatiet rett over muskelfascien og fulgte
disse forsiktig ned gjennom muskelen
ved å spalte muskelfibrene gjennom hele
dybden til man fikk tatt ut hele karet.
Mange sentra har stor erfaring med
metoden og kan vise til gode resultater
[20].

Bilde 1. Mammografi behøver ikke være en skrekkfylt
opplevelse. Fra mammografiundersøkelse i Vestfold.
(foto: Anita Treidene-Studer)
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TEMA

TEMA
Bilde 4. Malign tumor detektert
ved mammografi.
Bilde 2. Utstyr for mammografiundesøkelse.

Deteksjonsrate
I hele ti-årsperioden ble det detek-tert
5 978 cancere, dvs en total deteksjonsrate på 5.6 per 1000 screenede. Det
var 6.4 per 1000 prevalent screenede
og 4.9 per 1000 subsekvent screenede.
Deteksjonsraten økte signifikant med
alder i begge gruppene. Ca. 17 % av
cancerne var DCIS.
Tumorstørrelse og –karakteristikk
Her er det naturlig å referere til en
annen artikkel av Hofvind et al hvor en
sammenlignet data i de fire prøvefylkene
Rogaland, Hordaland, Oslo og Akershus
[7]. En fant at brystkreft diagnostisert
etter innføring av screening hadde
bedre prognostiske kjennetegn enn
brystkreft diagnostisert før innføring
av mammografiscreening: Incidensen
av invasiv brystkreft økte fra 170 per
100 000 kvinneår i 1987 til 355 per
100 000 kvinneår i 1997. T1-tumores
(20mm el mindre) ble diagnostisert
hos 56 % av de invasive i perioden
før screening, mens tumores av
denne størrelse utgjorde 77 % hos de
eksponerte i Mammografiprogrammet.
Det var også færre tumores i kategorien
T4, innvekst i hud eller muskulatur,
hhv 7.3 % og 1.7 %. Den relative risiko
for å diagnostisere brystkreft med
metastaser var 0,82 for eksponerte.
En finner ved sammenligning av data
før og etter innføring av screening at
brystkreftforekomsten har økt i gruppen
som inviteres til screening, og at svulster
i stadium 1 utgjør den største del av
økningen.
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Bilde 3. Figur A: Orientering av brystet ved
kraniokaudal projeksjon.
Figur B: Skjematisk illustrasjon av mengden kjertelvev
sett ved hjelp av den kraniokaudale projeksjon.

Intervallkreft
Intervallkreft er definert som
brystkreft som oppdages mellom to
screeningrunder. I 10-årsartikkelen finnes
en intervallkreftrate på 18,2 per 10 000
screenede. I forhold til screeningdetektert
brystkreft har intervallkreft dårligere
prognostiske kjennetegn. Signifikant
forskjell er funnet: større tumores,
forholdsvis flere lobulære cancere,
dårligere differensiert (flere grad 3)og
flere med axillemetastaser.
Konklusjon
Det norske mammografiprogrammet
oppfyller krav i den europeiske
manualen når det gjelder oppmøte,
etterundersøkleser, deteksjonsrate og
tumorkarakteristikk, men vi ligger noe
høyt når det gjelder intervallkreft.

bedt om at en utvidelse tas med i
vurderingen. En utvidelse er dessuten
ønsket fra flere kvinneorganisasjoner og
fra Kreftforeningen.
De randomiserte studiene viste
størst effekt på dødelighetsreduksjon
i aldersgruppen 50-69 år. Det har
imidlertid vært gjort oppfølgingsstudier
til disse som viser en effekt også i
aldersgruppen 40 -49. I Malmø studien
fant man 36 % dødelighetsreduksjon [8],
i Gøteborg-studien 44% reduksjon [9], i
”Age-studien” 17 % reduksjon [10] mens
IARC’s ekspertgruppe og en oppdatert
Cochrane-rapport fra 2006 har vist
henholdsvis 19 % og 16% reduksjon.

Hensikten ved screening er å oppdage
svulsten i preklinisk stadium, eller så
tidlig som mulig, for å oppnå bedre
prognose. Delmål i programmet
tyder på at man lykkes og at
mammografiscreening er nyttig.

Når det gjelder aldersgruppen over
69 år, er færre studier gjennomført.
Aldersgruppen 70-74 år er ofte inkludert
i metaanalyser som viser effekt i
aldersgruppen 40-74 år. IARC hevder at
det ikke er noen biologisk grunn for at
screening skulle være mindre effektivt i
gruppen over 69 år enn i gruppen 60-69
år, bortsett fra langsommere tumorvekst.

Utvidelse av aldersgrupper?
Vurdering av utvidelse av aldersgruppen
i Mammografiprogrammet har vært
ønsket fra flere hold: ”Nasjonal kreftstrategi 2006-2009” angir at Helse- og
omsorgsdepartementet kontinuerlig
vil vurdere behovet for utvidelse av
screeningprogrammer. Departementet
har gitt Norges Forskningsråd i oppdrag å organisere en evaluering av
Mammografiprogrammet, og samtidig

Det finnes enkelte faktorer av grunnleggende betydning når det gjelder å
vurdere utvidelse av aldersgrupper:
Ulik forekomst av brystkreft i ulike
aldersgrupper; økende incidens med
økende alder. Yngre kvinner har ofte
tettere kjertelvev, noe som medfører
økt mengde etterundersøkelser og flere
falske positive screeningundersøkelser.
Det er raskere tumorvekst hos yngre
kvinner, som er av betydning for

intervallkreftraten. Dessuten er det
høyere andel DCIS hos yngre, som har
betydning for begrepet overdiagnostikk.
Tar en disse faktorene i betraktning, er
det sannsynlig at aldersgruppen under
50 år bør undersøkes hvert år dersom de
inkluderes i screeningprogrammet.
For å synliggjøre og drøfte praktiske
konsekvenser av en utvidelse har
Kreftregisteret utarbeidet en tredelt
rapport. En beslutning om utvidelse
krever et grundig forarbeid, og vi
mener rapporten kan være et grunnlag
for beslutningstakere. Rapportens
del 1 er en skisse som blant annet gir
tallgrunnlaget for ulike modeller ved
en utvidelse, og danner grunnlaget
for en konsekvensanalyse. Del 2
heter ”Utvidelse av aldersgruppen i
Mammografiprogrammet. Momenter
ved inklusjon av aldersgruppene 45-49
og 70-74 år”. Del 3: ”Oslo-prosjektet;
mammografiscreening av kvinner i
alderen 45-49 år i perioden 1999-2001.”En
pilotundersøkelse. Del 2 ligger på
Kreftregisterets hjemmeside:
www.kreftregisteret.no, og de to øvrige
er under ferdigstillelse.
Avlutningsvis vil jeg presentere noen
tall fra rapporten, som illustrerer
ressursbehov ved en eventuell utvidelse.
Det er vel mest diskutert en utvidelse
som inkluderer aldersgruppen 4549 år, med årlig screening i denne
aldersgruppen. Med dagens modell
inviteres 255 000 personer årlig i
aldersgruppen 50-69år.

Med årlige invitasjoner for aldersgruppen 45-49 år og annet hvert år
for gruppen 50-69 år vil tallet stige til
415 000. Dette får naturlig nok både
praktiske og økonomiske konsekvenser.
En økning på 160 000 flere invitasjoner
per år medfører altså en 60 % økning
i antall screeningundersøkelser og
en 110 % økning i behov for antall
etterundersøkelser. Det vil føre til
en 24 % økning i antall detekterte
brystkrefttilfeller. For å imøtekomme
dette må det tilføres 61 % flere
radiograf-, radiolog- og kontorstillinger
og det vil kreve 98 % økning i antall
kirurger, patologer, bioingeniører,
sykepleiere. I tillegg kreves 31 nye
mammografiapparater og 3 nye busser
(idag : 52 apparater, hvorav 4 busser)
Dette er noen eksempler. En utvidelse
vil selvfølgelig medføre en økning
av ressurser i alle ledd,også innad i
Kreftregisteret, hvor den daglig drift av
Mammografiprogrammet bl.a.krever
invitasjonsplanleggere, kodere,
rådgivere, statistikkmedarbeidere etc.
Digitalisering av stasjonære og mobile
enheter er i full gang, og for oss i
Mammografiprogrammet er det ønskelig
at denne prosessen i hovedsak er sluttført før en eventuell utvidelse kan skje.
Det er avgjørende at det allerede
eksisterende tilbudet blir sikret! g
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Nye doktorgrader

Arvelig brystkreft i
Norge. Diagnostikk av og
prognose for brystkreft
i familier med BRCA1
mutasjon

Silikondren med slisser
fra Astra Tech gir økt
postoperativ pasientkomfort

Anne Irene Hagen disputerte 2.
November 2007 med avhandlingen
”Hereditary breast cancer in Norway.
Detection and prognosis of breast
cancer in families with BRCA1 gene
mutation”

Anne Irene Hagen
Nåværende arbeidssted: Avdeling for
bryst- og endokrinkirurgi, Kir. Klinikk,
St. Olavs Hospital og Institutt for
laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, DMF, NTNU
Avhandlingen utgår fra: Kir. Avd. St.
Olavs Hospital, Institutt for sirkulasjon
og billeddiagnostikk, DMF, NTNU og
Seksjon for arvelig kreft, Rikshospitalet
HF
Veiledere: Hans Olav Myhre, Institutt for
sirkulasjon og billeddiagnostikk, DMF,
NTNU, Pål Møller og Lovise Mæhle,
Seksjon for arvelig kreft, Rikshospitalet
HF
Astra Tech AS, Postboks 160, Luhrtoppen 2, 1471 Lørenskog, Norway.
Tel: +47 67 92 05 50. Fax: +47 67 92 05 60 www.astratech.no

Mutasjon i BRCA1-genet lokalisert til
kromosom 17 gir høy livstidsrisiko for
bryst og eggstokkreft hos kvinner. I
Norge har vi flere av disse mutasjonene
og fire av disse omfatter ca. 70 % av alle
norske kvinner med BRCA1 mutasjoner.
Brystkreft hos BRCA1 mutasjonsbærere
er kjennetegnet av lavt differensierte,
hormonreceptor- og HER-2 negative
svulster.
Avhandlingen består av fem delprosjekter. I det første prosjektet
undersøkte vi forekomst av TOP2A
og HER-2 gener i forhold til antall
av kromosom 17 i BRCA1 assosierte
brystkreftsvulster. Vi fant at TOP2A
amplifikasjon er tilstede i noen av
disse svulstene uten samtidig HER-2
amplifikasjon, noe som i liten grad
har blitt beskrevet før. Langt de fleste
BRCA1 assosierte brystkreftsvulster er
imidlertid ER-negative, TOP2A og HER-2
negative. Funnet kan ha betydning for
bestemmelse av kjemoterapi hos disse
pasientene.
I studie to fant vi at MR-mammografi er
bedre til å påvise brystkreftsvulster enn
vanlig mammografi hos kvinner med
BRCA1- mutasjoner. MR-mammografi
påviser svulstene tidligere, men
det gjenstår å se om det vil bedre
overlevelsen.
Genetisk testing av nye brystkrefttilfeller
for de 10 vanligste norske BRCA1 mutasjonene ble tilbudt pasienter ved St.
Olavs hospital i tidsrommet 1999 til
2006 og 97 % takket ja til testing. Vi fant
at familiehistorie ikke er tilstrekkelig
for å finne arvelig brystkreft, og kjent
geografisk fordeling av mutasjoner
også gjelder for mutasjoner påvist ved
diagnostisk gentesting, beskrevet i
studie tre.

TEMA

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

I studie fire viste vi at i et norsk
materiale er overlevelsen hos kvinner
med BRCA1 mutasjon og brystkreft
i stadium 1 operert i årene 1980 til
2000 dårligere enn hos en gruppe
kvinner i samme alder og med
sporadisk brystkreft i samme stadium
operert samtidig. Operasjonsmåte
og kjemoterapi eller ikke har ingen
innvirkning på prognosen.
Tallene fra den genetiske testingen
ble brukt i siste arbeid for å regne
ut kost-nytteverdi av testing av all
nye brystkrefttilfeller i Norge for de
ti vanligste BRCA mutasjonene og
forebyggende inngrep som det å
fjerne bryst og eggstokker hos friske
mutasjonsbærere. Om bare det blir
diagnostisert to nye mutasjonsbærere
hvert år i Norge er det kostnadseffektivt
å teste alle nye bryst og eggstokkreft
tilfeller i landet for BRCA1/2 mutasjoner.
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Vi beklager...

Arne Skarstein (s. 31, nr. 4/07)
Vi beklager at Professor Arne Skarstein ble presentert med
”Haraldsplass Diakonske Sykehus” som arbeidsplass. Som
de fleste vet meget godt er Skarstein professor ved Kirurgisk
avdeling på Haukeland Universitetessykehus.

Beste foredrag om Brystkreft sponset av Novartis gikk til Åse
Sagen som jobber som fysioterapeut ved UUS for foredraget
”Har fysisk aktivitet med armen betydning for utviklingen av
lymfødem etter brystkreftoperasjon med aksilletoilette?”

fa g med i s i nske f o ren i n g er

Noen ganger går ting alt for fort. Et eksempel på dette var siste
utgave av Kirurgen. Vi var opptatt av at nummer 4 i 2008 ble
utgitt før jul slik at våre lesere kunne hygge seg med bladet i
romjulen. Dette medførte at siste runde av den rutinemessige
korrekturlesningen av bladet ikke ble skikkelig gjennomført.
For flere av våre bidragsytere og personer omtalt i bladet, falt
dette dessverre noe uheldig ut. Følgende tabber var blant våre
største i forrige utgave:

Prisvinnere Bryst og Endokrinkirurgi
I forrige utgave av Kirurgen presenterte vi prisvinnerne fra de
respektive fagmedisinske foreninger fra Kirurgisk høst møte
2007. Dessverre unnlot vi ved en lei glipp å ta med prisvinnerne
fra vår yngste fagmedisinske forening.
Det er med glede vi (noe forsinket) presenterer prisvinnerne fra
Norsk forening for Bryst- og endokrinkirurgi i 2007:
Beste foredrag om Brystkreft sponset av Astra Zeneca gikk
til Anne Marthe Foshaug Jenssen fra UNN for foredraget
”Etterkontroll av skifte fra Tamixifen til aromataseinhibitor
for postmenopausale kvinner operert for brystkreft ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge i 2003”.
Beste foredrag Endokrinkirurgi sponset av Nycomed gikk til
Else Marie Opsahl, overlege ved Helse Sunnmøre, Ålesund for
sine innlegg om thyroidea-/parathyroidea kirurgi.

Åse Sagen mottar prisen for beste fordrag om
brystkreft.

Gustav Pedersen (s. 33, nr. 4/07)
Vi hadde dessverre samme billedtekst
på bildene av Torgeir Søvik og Gustav
Pedersen. Mange lesere gjenkjente
nok likevel lederen av Norsk
Karkirurgisk Forening. Slik ser han ut:

Anne Marie Fosshaug Jensen og Else Marie Opsahl
mottar sine priser for hhv Brystkreft og Endokirurgi.

Vi beklager disse flauser og skal etter beste evne forsøke å
forbedre våre rutiner for fremtiden.
Redaksjonen
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Hva du spiser er ditt valg
– vi har fordøyelsesenzymene!

Vi lanserer nå Creon® 10 000 og Creon® 25 000
som erstatter henholdsvis Creon® og Creon® Forte.
Suffiksene 10 000 og 25 000 beskriver mengde enheter lipase
pr. kapsel. Creon® 10 000 og Creon® 25 000 kommer uten
hjelpestoffet dibutylftalat (DBP). DBP tilhører den kjemiske
gruppen ftalater. I dyrestudier er det vist at stoffet kan være skadelig
for forplantningsevnen hos rotter. Se ellers: Statens legemiddelverk,
21.03.2007, www.legemiddelverket.no (søkeord: Legemidler og
ftalater).
Da Norge er et av de første landene hvor de nye produktene
introduseres, er det usikkert når parallellimporterte produkter
kan leveres uten DBP.

En av oppgavene vi gjerne vil bidra til med i
Kirurgen er å formidle informasjon om nasjonale,
skandinaviske og internasjonale forbund og
organisasjoner og deres møtevirksomhet. Alle
er velkomne til å sende inn den informasjon
de ønsker å videreformidle. I denne utgaven
presenteres en ny skandinavisk forening for
hepatobiliær og pancreas kirurgi.

HPB Scandinavia är en nätverksförening som rent organisatoriskt hör under IHPBA (International Hepato-PancreatoBiliary Association) men samtidigt är en självständig
organisation med syfte att skapa nätverk och möjligheter
för intresserade av lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar
i Skandinavien att forska, utbilda, öka kunskap och arbeta
med riktlinjearbete, gemensamma studier etc. Medlemskapet
är helt kostnadsfritt och vi har nu en färdig hemsida (www.
hpbscand.org).

Roland Andersson
Avd för kirurgi,
Kliniska vetenskaper Lund

fa g med i s i nske f o ren i n g er

Ny skandinavisk forening

Med hopp om att många skandinaviska kirurger och
gastroenterologer finner detta intressant! Jag håller er
informerade om utvecklingen\och aktiviteter.
HPB Scandinavia (www.hpbscand.org)

På programmet står ett skandinaviskt möte om behandling
av pankreascancer och vi kommer även att stimulera och vara
behjälpliga vid andra möten och likaledes kan ni använda
detta nätverk för att påannonsera kurser och annat. Jag
skulle vara tacksam om ni kunde sprida information om HPB
Scandinavia.
Det fria medlemskapet och möjligheten till att nätverka
primärt skandinaviskt och givetvis även i större perspektivet
borde locka. Vi ser gärna att ni länkar till www.hpbscand.
org från era respektive hemsidor liksom vi gör motsvarande
länkning till era allt efter önskemål.

INDIKASJONER
Sekretorisk pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon,
cystisk fibrose.
Les pakningsvedlegget nøye.
Solvay Pharma AS
Hamang Terrasse 55
PB 248, 1301 Sandvika
Telefon: 67 52 12 20
www.solvay.no
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Spesialisthelsetjenestens
utfordringer
I Norge har vi en god offentlig helsetjeneste - både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det vil vi fortsatt ha. Derfor
sier vi ifra når vi ser utviklingen går i gal retning.

elseministeren forteller at sykehusene aldri har fått så mye penger
som nå. Statsministeren slår fast at
”Sykehusene kan ikke regne med å få
en øre ekstra”. Likevel mener andre at
sykehusene er reelt underfinansiert
over tid og at det også er urimelige
skjevfordelinger mellom regionene.
Hvordan henger det sammen at sykehusene har fått stadig mer midler, men
likevel har de et underskudd på 1,5
milliarder?
På det enkelte sykehus, enten det
ligger i Finnmark eller i Oslo, opplever
man at det foreslås nedskjæringer av
aktivitet som helt opplagt vil gå ut over
diagnostikk og behandling av pasienter.
Det vil ramme fagmiljøer, utdanning og
forskning.
Det sendes brev fra sykehusene til
fastlegene hvor man med beklagelse
forteller om at ventetiden vil øke. Fra
private røntgeninstitutter kommer
brev om at man nå vil ha to ventelister
fremover, en for pasienter til offentlig
finansierte undersøkelser og en
med vesentlig kortere ventetid for
selvbetalende pasienter. Vil vi ha det slik?
Hvorfor er det dyrt å drive sykehus i
Norge?
Aktiviteten har økt betydelig de siste
årene, ventelistene er gått ned – selv
om de nå viser tendens til å stige igjen.
Ny teknologi og behandlingsmetoder
er kostbare – og den norske befolkning
forventer at dette tas i bruk. Norges
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geografi tilsier at det er dyrt å drive
helsetjeneste her – befolkningen er
spredt og det ønskes nærhet til tjenestene. Stortinget har gitt oss meget sterke
pasientrettigheter, bl.a med rett til
behandling i utlandet dersom fristen for
nødvendig helsehjelp ikke overholdes.
Vi har også rett til fritt sykehusvalg og
økte pensjonsutgifter. Dette koster for
sykehusene.
Stortinget vedtar budsjetter, lovbestemte
rettigheter og bestiller aktivitet. Dette må
sees i sammenheng. Stortingets vedtak
om å bygge nye sykehus – som St. Olav
og Ahus – må også ta høyde for hvordan
nybygget skal finansieres.

i pasienttilbudet. En forklaring er at
bevilgningsøkningene i hovedsak er
bundne midler slik at det ikke er reell
mulighet for å dekke økt aktivitet og
kostnader.

forslag til funksjonsfordelinger. Det kan
medføre nedbygging og forvitring av et
fagområde på et sykehus i dag hvor man
i fremtiden vil ønske å ha nettopp den
aktiviteten.

Sykehusreformen skulle være en
ansvarsreform hvor staten har ansvar
for overordnet styring og foretakene
for gjennomføring. Vi har likevel sett at
ansvar forskyves mellom sykehus, RHR
og departement. Vi ser detaljstyring
fra staten, enkeltsaker kommer opp
i Stortinget og vi får omkamper i
kommuner og fylkeskommuner. Det
trengs en klarere plassering av ansvar.

Sykehusreformen skulle gi sykehusene
mulighet til å håndtere økonomien på
en måte som skulle sikre investeringer,
vedlikehold og drift innen forutsigbare
rammer og med mulighet for
langsiktig planlegging. Slik ble det
ikke. Manglende åpningsbalanse
og mulighet for inndekning av
kapitalkostnader samt raskt skiftende
ISF-satser har preget økonomien.
Sykehus er avanserte kompetanse
bedrifter, endringer tar tid og det trengs
forutsigbarhet mht rammebetingelsene.
Finansieringssystemet må gjennomgås.

Ansvaret for helhet og utredning av
konsekvenser
Pasientene blir ikke borte selv om et
sykehus legger ned et tilbud. Vi ser at
flere kuttforslag er lagt frem for å gi
kortsiktig reduksjon av utgifter, men med
mangelfull vurdering av hvor pasientene
skal henvises i fremtiden, mulighet for å
opprettholde kompetanse og utdanning
innen fagområdet og konsekvenser for
tilstøtende og samarbeidende fagfelt.
Forslaget om å legge ned skadelegevakten i Oslo slik at Ullevål kunne spare
penger, er et godt eksempel på et dårlig
gjennomtenkt forslag. Oppbygging av
nye tilbud til befolkningen ville blitt
adskillig dyrere enn det Ullevål kunne
spart dersom dette var blitt gjennomført.
I hovedstadsområdet koordineres ikke de
nedskjæringer som det enkelte sykehus
planlegger for å holde budsjettene
til hovedstadsprosessens fremtidige

Omstillinger
Det har vært og er behov for endringer
av organisering og drift av sykehusene.
Mye er mulig. Det har bl.a. sykehusene
i Trondheim og Bergen vist. Det er
viktig å være bevisst på at omstillinger
tar tid og koster penger. Det er flere
forutsetninger for å lykkes: tidlig og bred
involvering av ansatte, investeringer,
gode prosesser, forståelse og eierforhold
til resultatene. Dessverre er mange av
de funksjonsfordelinger vi har sett ikke
håndtert på denne måten.

Dette var også tidligere helseminister
Tore Tønne opptatt av. Hagen-utvalget
og nå Magnussen-utvalget har foreslått
tiltak for å løse denne utfordringen. Til
nå er det likevel ikke tatt grep som gir
en oversikt over og innsikt i hvordan
økningene av budsjetter medfører kutt

Innen de kirurgiske fag trengs både
sentralisering og desentralisering.
En av de store utfordringene gjelder
akuttmottakene. Kan et lokalsykehus kun
ha akuttberedskap for indremedisinske
pasienter? Legeforeningen er helt klar på
at skal et lokalsykehus ha akuttfunksjon
så må det inneholde vaktkompetanse
innen kirurgi, indremedisin og anestesi
samt tilgang til klinisk-kjemisk og
radiologiske tjenester. I psykiatrien
må lokalsykehusfunksjonen sikre
døgnkontinuerlig vakt. Hvor og hvor
mange lokalsykehus vi skal ha, trenger
en gjennomgang. Men hvert lokalsykehus
må være komplett – menneskekroppen
er ikke delt opp etter politisk
funksjonsfordeling.

Klare mål og prioriteringer er viktig for
god fordeling av helseressurser
Vi må starte en debatt om hva vi mener
en god offentlig helsetjeneste skal
tilby, hvilke oppgaver skal vi prioritere,
hvilke behov skal helsetjenesten ivareta,
hvordan skal vi delta i utviklingen av
medisinen og bidra til gode miljøer som
kan utdanne dyktige spesialister for
fremtiden.
Oppgavene må fordeles på nivåene etter
LEON prinsippet. Vi må gjennomgå
hvilke oppgaver som skal tas hånd
om av primærhelsetjenesten og hvilke
i spesialisthelsetjenesten, inkludert
avtalespesialistene, og hvordan vi
skal samarbeide. Vi må videreutvikle
en helhetlig helsetjeneste – med
forebygging, fastlegeordning, god
legevakt, sykehjem og kommunale
omsorgstjenester, lokalsykehus og
mer spesialiserte sykehustilbud.
Behandlingskjedene må være
gjennomgått og kjent for alle. Dvs – når
du legges inn på sykehus så skal du selv,
innleggende lege og sykehuset vite hvor
diagnostikk og behandling skal skje, hvor
du skal henvises ved behov og ikke minst
hvor og hvordan du skal ivaretas ved
utskrivelse.
Syke mennesker kommer på sykehus
først og fremst for å få medisinsk
diagnostikk og behandling fra spesialisthelsetjenesten. Kvaliteten på hjelpen
som ytes må vi vite mer om – og den
må brukes til å utvikle og organisere
tjenesten i langt større grad enn det som

gjøres i dag.
Budsjettbalansekravet må ikke være det
eneste målet sykehusene styres etter.
Politikerne vedtar rammer for all offentlig
aktivitet i Norge. Grunnlaget for vedtaket
må være helsepolitiske prioriteringer
tuftet på gode faglige innspill om hva vi
skal tilby. Vi må godta at Norge er et dyrt
land å drive helsetjeneste i når vi ønsker
en desentralisert tjeneste til en spredt
befolkning.
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H

Torunn Janbu
President i
Den norske legeforening

Vi må kreve at alle forslag til
omorganisering og reduksjon i tilbud
konsekvensutredes. Hvor og av hvem skal
pasientene behandles, har de ressurser
til det og hva blir konsekvensene for
utdanning, forskning og for andre
fagområder? Det er grunnleggende at
beslutningsmyndighetene har oversikt
over hva den reelle innsparingen
blir – fratrukket tap av inntekt,
omstillingskostnader og at pasientene jo
ikke blir borte.
Legeforeningen vil arbeide for å utvikle
sykehusene så befolkningen kan få en
god og trygg helsetjeneste. Dette er et
kontinuerlig arbeid. Vi trenger langsiktige
investeringer, også i utstyr som IT og
medisinsk teknologi, og i de ansatte som
arbeider i sykehus. En forutsetning for å
lykkes med utviklingsarbeidet er et godt
samarbeid mellom ledelsen i sykehus
og legene. Men rammene må være
gjennomtenkte og i samsvar med de
oppgaver sykehuset forventes å ivareta g
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Innsparingene ved
Sykehusene
Etter at Legeforeningen gjennomførte sin endrede organisasjonsmodell, har Overlegeforeningen primært de fagforeningsmessige
aspektene av kirurgers hverdag som sitt arbeidsfelt. De
fagmedisinske foreningene som for eksempel Kirurgisk forening,
dekker det mer direkte medisinskfaglige aspektet.

D

representanter for de fagmedisinske
foreningene i dette forumet. De vanlige
tillitsvalgte er imidlertid ikke representert.
Det er heller ikke avklart hvilke kriterier
resultatene fra gruppearbeidene
skal syes sammen etter, heller ikke
hvordan resultatene fra de forskjellige
fagområdene tilslutt skal utgjøre en
helhet.

Hovedstadsprosessen
Etter lang tid med vurderinger bestemte
Helse- og omsorgsdepartementet at Helse
Sør og Helse Øst skulle slåes sammen.
Dessverre fikk prosessen helt fra starten
av en slagside. Ministeren hevdet at det
her forelå et innsparingspotensiale på ca
800 millioner kroner ved å fjerne doble
tilbud og redusere parallelle vaktlag. Hvor
akkurat denne summen kommer fra, er
usikkert. Helse Sør hadde i all sin driftetid
gått med betydelige underskudd, mens
Helse Øst hadde klart å gå i balanse.
Deretter ble de ansatte i de to regionale
helseadministrasjonene lovet at ingen
skulle miste jobben. Videre at begge
lokalitetene (Hamar og Skien) skulle
bestå. Til og med økonomisystemene i de
to tidligere selskapene fortsetter separat, i
hvert fall inntil videre.

Legeforeningen, enten fagforeningsaksen
ved OF og YLf eller den medisinskfaglige
aksen, ønsker selvfølgelig at kvaliteten på
de tjenester som tilbys, skal være høyest
mulig. Men dersom man ikke samtidig
har øynene åpne for andre aspekter,
som utdanning og forskning og bevaring
av levedyktige fagmiljøer i det som
blir igjen på et sykehus etter at andre
deler er funksjonsfordelt, kan resultatet
bli svært galt. Hovedstadsprosessen i
København er en av de gjennomførte
omstillingsprosessene som Helse SørØst
stadig henviser til. De sier imidlertid
ingenting om at denne prosessen
krever ca 13 milliarder i investeringer.
De forteller heller ikke at mange av
de dyktigste fagfolkene nå slutter på
foretak som mister funksjoner, og går
over til det private, raskt ekspanderende
helsevesenet.

De faglige prosessene går nå imidlertid
i hurtigtogsfart. Først ble en skjematisk
plan for prosessen presentert. Deretter
ble det bestemt, nærmest som en
premiss for hele prosessen og uten
mulighet for diskusjon, at alt skulle
ordnes i opptaksområder. Buskerud og
Asker og Bærum sees som et område,
Oslo med Riks-Raduumhospitalet,
Ullevål, Aker, Diakonhjemmet og
Lovisenberg som område 2, AHUS som
3. område, mens Østfold og Innlandet
stort sett bevares som nå. Fagmiljøene
deltar nå på Dialogkonferanser, hvor de
rent faglige aspektene trekkes inn og
diskuteres nærmest som gruppearbeid.
Legeforeningen klarte å få med

Budsjettnedskjæringer
Parallelt med en av Norgeshistoriens
største omorganiseringer, skjer
det en storstilt innsparingsrunde.
Sykehusene i Oslo kappes nå om å
være tøffest i budsjett-tilpasninger. RiksRadiumhospitalet med sin 80 % DRG sats
må redusere aktiviteten med ca 600 mill.
kr, Ullevål 406 mill.kr, AHUS 107 mill, Aker
90 mill og Sykehuset Asker og Bærum
40 mill. kr. Avdelinger slåes sammen,
tilbud fjernes, ventelistene øker, og ingen
tar ansvar for helheten. Både Ullevål og
Rikshospitalet reduserer for eksempel
begge sine nevrologiske avdelinger,
uten å bry seg om hvem som skal overta
funksjonene.

Arne Laudal Refsum
Overlegeforeningens Leder

Det forutsettes redusert liggetid til i
snitt 4 dager, men hva om dette ikke
går? Hvorfor tror man nå at dette skal
kunne innføres uten problemer, når
sykehusene i lengre tid har hatt flere
korridorpasienter enn noensinne? Bare
på medisinske avdelinger var det mer
enn 1000 korridorplasseringer i løpet av
januar. Prosessen forutsetter vaktteam
på tvers av spesialitetene, selv om dette
strider både mot spesialistreglene for
tellende tjeneste for assistentlegene
og mot tariffavtaler. Man ønsker seg
ambuleringsplikt og at man skal dekke
opp vakt på flere sykehus samtidig.
Det heter seg nå at det er udemokratisk
å bruke mer penger enn det Stortinget
har bevilget. Man må da huske på at vi
som helhet kun har overskridelser på 1
%, men denne prosenten får ufortjent
mye oppmerksomhet. Stortingets
budsjettvedtak inneholder så mange
motstridende signaler at det ikke er
lett å vite hva som ønskes. De sykeste
pasientene skal behandles først, men
dagbehandling skal økes (de pasientene
er ikke sykest). Aktiviteten skal opp 1,5
%, men budsjettet må holdes. Forventet
lønnsøkning er underbudsjettert, men
budsjettet må holdes.
Kombinasjonen av Hovedstadsprosessen
og budsjetttiltakene er ødeleggende
Først skjærer man inn til beinet, så
konstruerer man nye avdelinger som
sannsynligvis alltid vil ha for liten
kapasitet. Utdannings- og forskningsmiljøer brytes opp, og det kan ta
lang tid å etablere dem på nytt. Oppsigelser av leger på en avdeling mens
andre kollegaer fortsatt har lange
tjesteplaner, er usolidarisk. Derfor må
fagforeningsaksen med OF/YLF og den
fagmedisinske aksen nå spille på samme
lag for å oppnå gode og levedyktige
avdelinger med trygge forutsigbare arbeidsforhold for våre felles medlemmer g

Sykehusene skal kutte 1.5 milliarder i 2008. Helseministeren mener
det er grunnleggende udemokratisk å bruke mer penger enn man
får bevilget, og statsministeren sier at sykehusene ikke kan regne
med å få et øre ekstra.

M

ange mener at kravene til innsparing er urimelige og vil føre til et
redusert behandlingstilbud til pasientene
og lengre køer. De store nedskjæringene
rammer alle landets sykehus og taperen
blir til syvende og sist pasienten. Det
er riktig at det aldri før har vært brukt
så mye penger på sykehusdrift, men
samtidig er rammene for små til å
kunne øke aktiviteten som forventet i
statsbudsjettet. Hvorfor er det slik? Hva
må til for å få sykehusene på riktig spor?
Langsiktige og forutsigbare forhold
Sykehusene har behov for å vite at
etablert aktivitet kan videreføres med
tilfredsstillende rammer. De må ikke
tvinges til å styre etter tøffe budsjett år
etter år. Det er et negativt virkemiddel,
er ikke produktivitetsfremkallende og
fører ikke til god pasient behandling.
En populistisk og kortsiktig planlegging
av helsetjenesten kan koste oss
dyrt. Styring etter kortsiktige mål
og urealistiske krav fører til raske
beslutninger og panikk-kutt som ikke er

konsekvensutredet i forhold til reduksjon
av tilbud for pasientene. Helsearbeidere
bør være premissleverandør og
bidragende i drøftinger om utviklingen
av fremtidens sykehusdrift og
prioriteringer.
Prioritering av tjenester og midler
Norge er et høykostnadsland og det
koster å drive sykehus. Vi har for
eksempel også en av verdens dyreste
skoler. Medisinsk utvikling åpner for
stadig nye behandlingsmuligheter.
Befolkningen er ikke fornøyd med
nest beste behandling, men vil ha
morgendagens behandling. Avansert
moderne medisin er kostbar og
medisinsk faglig utvikling koster, og
hva skal man tilby befolkningen?? Dette
er til syvende og sist et verdispørsmål;
skal man gi det beste og dyreste
kreftmedikamenter, skal man ta i
bruk ny og avansert teknologi? Det er
også viktig å få fram at underskudd
skyldes økt antall behandlinger og
ikke sløsing. Når helsemyndighetene

Olaug Villanger
Foretakstillitsvalgt,
OF, Rikshospitalet HF

forlanger innsparing, må de også
fortelle hvilken behandling vi skal
slutte med. Vi kan gjøre prioriteringen
på enkeltnivå og innenfor tildelte
rammer, men politikerne må bestemme
de store linjene, hva vi ikke har råd
til og ikke skal drive med (kostbar
kreftmedisin, avansert kirurgi osv).
Vi trenger en prioritering som er
uavhengig av fakkeltog. Hvis politikerne
mener å redusere tilbudet, forventes
det at de er med i denne debatten.
Vi opplever at politikerne ikke vil
gjøre en overordnet prioritering.
Sykehusene og klinikksjefene blir
for en stor grad tvunget til å ta dette
ansvaret og en prioritering de ikke
er komfortabel med (svarteper spill).
Vi ser en ansvarsforskyvning mellom
de ulike nivå, både lokalt, regionalt
og departement, og det etterlyses en
helhetlig tenkning.
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isse forholdene glir av og til over i
hverandre, noe vi ser tydelig både
ved Hovedstadsprosessen og ved vårens
runde med overbud av innsparingstiltak
ved landets sykehus. Tilbud raderes
vekk eller reduseres betydelig, og
det eksisterer en rekke forslag på
oppsigelser av fast ansatte overleger og
assistentleger i mer eller mindre sikre
stillinger.

Utfordringer i sykehus

Man blir også nødt til å se på
fordeling av midler innenfor
helsevesenet. For liten prosentvis
del av dette går til sykehus som
driver med både akutt og avansert
behandling. Universitetssykehusene er
kompetansesentra for høyspesialisert
medisin, og det stilles spesielle krav til
bemanning og arbeidsform som fører til
at kostnadene blir høyere.
Soria Moria erklæring
Det er på tide å forlate dogmer og
Soria Moria erklæring hvor alle
sykehus er fredet. Det er dyrt med et
desentralisert helsevesen og det kan
ikke være formålstjenlig å tviholde
på en struktur som tar vare på alle
lokalsykehus i sin nåværende form
som fullverdige sykehus. Hva med å
omgjøre noen av sykehusene til for
eksempel rehabiliteringssykehus?
Vi har også erfart at det ikke fins nok
kvalifiserte spesialister til å betjene
alle lokalsykehus. Høyspesialisert
medisin krever trening, og tilgang
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Protrombinkomplekskonsentrat

på nok pasienter er nødvendig for å
opprettholde og utvikle kvalitet. I dag
blir opprettholdelse av svake faglige
tilbud en politisk kampsak framfor å
stille krav om at alle skal ha samme krav
på kvalitet.

fa g n y tt • de b att

Danske sykehus har nylig vært igjennom
en stor omstrukturering. I Danmark var
det nærmere femti sykehus med akutt
funksjon. Det ble satt av 15 milliard til
omstrukturering. Antall sykehus med
akuttfunksjon ble halvert, noen sykehus
forsvant, andre sykehus fikk nye
funksjoner. I Norge har vi dessverre ikke
modige nok politikere i helsedebatten.
De er imidlertid modige nok til å gå i
diskusjon om fjerntliggende strøk som
NATO og Afganistan, men ikke i mer
nærliggende strøk som i helsedebatten.
Politiske dobbelføringer
Sykehusbudsjettet er ikke realistisk ut fra
tildelte oppgaver og budsjettbevilgning
står således ikke i forhold til forventet
aktivitet. Skal man da styre etter
oppdragsdokument med måltall for
aktivitet, eller budsjettet som ikke dekker
aktiviteten? Politikerne bestemmer
hvor mye penger som skal brukes på
sykehusdrift. De må også være klar over
konsekvensene når man tilpasser seg
budsjettet. Det er ikke mulig å tilpasse
seg budsjettet uten konsekvenser.
Vi opplever konsekvensene av
nedskjæringene. Departementet er for
langt fra virkeligheten, og de ser ikke
konsekvensene av sine avgjørelser.
Det er en realitet at sykehusene har
brukt mer penger enn de har hatt de
to siste år. Hvis man vil snu denne
tendensen, vil en av konsekvensene
være at behandling man tidligere har
utført, nødvendigvis ikke videreføres.
Hvem skal ta denne prioriteringen?
Fokus på mulighetene
Vi er et av verdens rikeste land med et
oljefond på 2000 mrd men har ikke råd
til å gi pasienten den beste medisinske
behandling som er mulig i dag. Fokus
er ikke lenger på kvalitet og behandling,
men økonomi. Et farlig trekk ved
helsepolitiske debatt er at politikerne
ensidig har fokus på omkostningene
og ikke på mulighetene ved å sikre
et helsevesen i medisinsk frontlinje.
Pasienten har vi, ironisk sett er det
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ikke de som mangler. Kunnskapen
og mulighetene har vi også, men vi
kan ikke lenger nyttiggjøre oss av
kapasiteten fordi innsparingskravene er
så store. Mange sykehus vært igjennom
betydelige effektiviseringstiltak. Det
mest demotiverende man kan si til en
helsearbeider under stadig svekkede
arbeidsforhold, er at vi skal spare
penger. Vi kan lett få en demoralisert
populasjon av helsepersonell som
er stilt overfor kun et krav om å
spare penger, og hvor ingen snakker
lenger om kvalitet og god pasient
behandling. Hvis innsparingstiltakene
skal gjennomføres i hurtigtogsfart, kan
det føre til alvorlige skadevirkninger
for høykompetansen på sykehus.
Vi frykter ødeleggelse av gode fagmiljøer underveis i prosessene før
endelige beslutninger er tatt. Store
innsparingskrav kan få fatale konsekvenser for sykehusene, og kanskje
særlig for våre universitetssykehus med
sin spisskompetanse. Tidigere erfaring
viser at det tar mange år å bygge opp
fremragende fagmiljøer, men få år å
bryte dem ned.
Omstilling
Omstilling koster penger. Restruktureringskostnader til Statoil/Hydro er 8.9
mrd. Helse Sør-Øst skal restrukturere
med 1 mrd i manko, mens en annen
halvoffentlig virksomhet bruker 8.9 mrd.
I fjor høst startet anlegget på Melkøya
opp, ett år forsinket med en pris på
58.3 mrd, 50 % mer enn budsjettert.
Anlegget har i vinter stått stille i to mnd
pga sjøvannslekkasje. Tapene er enorme,
men får ingen konsekvenser for ledelsen
i Statoil/Hydro. Samtidig går Brustad
på talerstolen i Stortinget og refser
helseforetakene for å ha brukt 1.5 mrd
mer enn forutsatt. Jeg tør spørre: Lever
vi i det samme landet??
Mangelen på omstillingsmidler har
vært tatt opp en rekke ganger, og
rett adresse for dette er etter min
mening helseministeren, som krever
omstilling uten å regne inn behovet for
omstillingsmidler i sin bevilgning til de
regionale helseforetak.
Likeledes er omstillingstempo
faretruende høyt. Vi må stille krav
om konsekvensanalyser før viktige
beslutninger taes.

Monopol på sykehustjenester
I en situasjon hvor staten eier alle
sykehus, er det monopol på hvordan
sykehus organiseres, hvilke tjenester
som tilbys befolkningen og hvilke
arbeidsvilkår ansatte i sykehus som
ikke har et arbeidsmarked utenfor
sykehus har. Det er et stort ansvar
for staten å forvalte. Når staten har
monopol på alle tjenester, gir det på
den ene siden mulighet til helhetlig
helsetjeneste, men posisjonen
benyttes til å svekke helsetilbudet og
spare penger. Staten som eier bruker
sparekniven på pasient tilbud. Likeledes
på arbeidsmiljø, arbeidsvilkår og
utdannelse for ansatte i sykehus. Staten
har jo ingen konkurranse som eier av
alle sykehus. Manglende investeringer
i personellressurser, utdanning og
forskning i en monopolsituasjon vil vise
alvorlige utslag i tilbudet til befolkningen
om tjue år. Monopolsituasjonen
må brukes til investering nettopp i
personell-ressurser, utdanning og
forskning, som er helt nødvendig for
å opprettholde god medisinsk kvalitet.
Selv om uttellingen ikke viser seg på
årets budsjett.
Økende byråkratisering i regional
helseforetak
Man har inntrykk av at det er en økende
byråkritisering i de regionale foretak og
representerer kostnader som ikke har
noen effekt på pasientbehandlingen.
Siden økonomi stadig er et tema,
bør offentligheten få vite hvor mye
dette spiser av lasset. Helse Sør-Øst
presenterer sitt prosjekt/oppdrag
med at det er identifisert betydelig
økonomisk gevinstpotensiale. Vi bør
kreve av Helse Sør-Øst å få vite hvor
mye det koster å drive frem prosjektet
med lønninger og konsulenthonorarer,
omstillingskostnadene i seg selv og hvor
store økonomiske gevinster som ventes
slik at dette kan sees i sammenheng
med pågående kutt som faktisk går ut
over pasient tilbudet.
Legeforeningens engasjement i
politikken er viktig og Legeforeningen
må være tilstede i disse prosessene. Det
bør ikke være de folkevalgte politikerne
som dominerer denne arenaen alene g

Ved hurtig normalisering av INR
 Ved behandling av blødningsforstyrrelser som skyldes mangel på eller lav
aktivitet av protrombinkompleksfaktorene
 Inneholder koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X, samt protein C og S
 Normaliserer INR innen 10 minutter1)

1) Lubetzky A et al; Efficacy and
safety of a prothrombin complex
concentrate (octaplex®) for rapid
reversal of oral anticoagulation.
Thrombosis Research 2004; 113
371-78

Octapharma A/S
Furubakken, 2090 Hurdal
Tel: 63 98 88 60
www.octapharma.com

Octaplex®, humant protrombinkomplekskonsentrat.
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IE: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Human
koagulasjonsfaktor II 480 IE, VII 360 IE, IX 500 IE og X 480 IE, protein C 140-620 IE, protein S
140-640 IE, heparin 100-250 IE, natriumsitrat. II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker 20
ml. Indikasjoner: Akutte blødninger, pre- og postoperativ behandling og annen blødningsprofylakse hos pasienter med økt blødningstendens som skyldes ervervet mangel på eller lav aktivitet
av protrombinkompleksfaktorene II, VII, IX og X. Øyeblikkelig operasjon eller blødningsepisoder hos
pasienter som behandles med orale antikoagulanter. Blødningsepisoder pga. overdoser med orale
antikoagulanter eller syntesesvikt i lever (f.eks. ved hepatitt, cirrhose eller intoksikasjon). Tilleggsbehandling med antitrombin III kan være indisert. Andre ervervede koagulasjonsforstyrrelser med økt
blødningstendens, forårsaket av betydelig reduksjon av protrombinkompleksfaktorene. Dosering:
Behandling bør initieres under tilsyn av lege med erfaring innen koagulasjonssforstyrrelser. Dosering
og behandlingsvarighet avhenger av forstyrrelsens alvorlighetsgrad, lokalisering, blødningens omfang og pasientens kliniske tilstand. Dose og doseringsfrekvens bør beregnes individuelt og tilpasses
de ulike koagulasjonsfaktorenes halveringstid. Doseberegning skal baseres på regelmessig måling
av plasmanivået av hver enkelt koagulasjonsfaktor, eller ved test av protrombinkompleksnivået og
kontinuerlig overvåkning av klinisk tilstand. Ved større kirurgiske inngrep skal subsitusjonsbehandling
følges nøye med koagulasjonsanalyser. Blødninger og perioperativ blødningsprofylakse ved behandling med vitamin K-antagonister: Dose avhenger av INR før behandling og ønsket INR. Se tabell for
nødvendig dose for normalisering av INR (≤1,2 innen 1 time) ved ulike utgangsverdier for INR:
Initiell -INR

2-2,5

2,5-3

3-3,5

>3,5

Dose* (ml /kg)

0,9-1,3

1,3-1,6

1,6-1,9

>1,9

* Én enkeltdose bør ikke overskride 3000 IE (120 ml Octaplex).
Korreksjon av svekket hemostase indusert av vitamin K-antagonister varer ca. 6-8 timer. Effekt av vitamin K nås vanligvis innen 4-6 timer ved samtidig administrering. Gjentatt behandling med humant
protrombinkompleks er derfor vanligvis ikke nødvendig. INR-overvåkning under behandling er påkrevd, da anbefalingene er empiriske og gjenoppretting og varighet av effekt kan variere. Blødninger
og perioperativ blødningsprofylakse ved mangel på enkelte av de spesifikke vitamin K-avhengige
koagulasjonsfaktorene: Dosen uttrykkes i internasjonale enheter (IE). 1 IE av en koaguleringsfaktor
er lik mengden i 1 ml normalt humant plasma. 1 IE av faktor VII eller IX/kg kroppsvekt øker VII- eller
IX-aktiviteten i plasma med 0,01 IE/ml, og 1 IE av faktor II eller faktor X/kg kroppsvekt øker II- eller
X-aktiviteten i plasma med hhv. 0,02 og 0,017 IE/ml. Dosen beregnes vha. følgende formler:
Anbefalt dose (IE) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor II-økning (IE/ml) × 50
Anbefalt dose (IE) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor VII-økning (IE/ml) × 100
Anbefalt dose (IE) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor IX-økning (IE/ml) × 100
Anbefalt dose (IE) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor X-økning (IE/ml) × 59
Hvis de individuelle verdiene er kjent, skal disse brukes i beregningene.

Administrering: Gis langsomt i.v. med initial hastighet 1 ml/minutt, og deretter 2-3 ml/minutt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for heparin eller noen av de andre innholdsstoffene. Tidligere
heparinindusert trombocytopeni. Forsiktighetsregler: Bør kun brukes ved ervervet mangel på
vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer når rask korrigering av protrombinkompleksnivået er
nødvendig, f.eks. ved større blødninger eller akutt kirurgi. I andre tilfeller er dosereduksjon av
vitamin K-antagonist og/eller administrering av vitamin K vanligvis tilstrekkelig. Pasienter som får
vitamin K-antagonist kan ha underliggende hyperkoagulabel tilstand som forverres ved infusjon
av protrombinkomplekskonsentrat. Ved mangel på spesifikke vitamin K-avhengige faktorer, bør
preparater med disse koagulasjonsfaktorene brukes hvis tilgjengelig. Ved allergiske eller anafylaktiske
reaksjoner skal injeksjonen avbrytes umiddelbart. Ved sjokk skal standard behandling igangsettes.
Overføring av HAV eller parvovirus B19 kan ikke utelukkes fullstendig. Parvovirus B19-infeksjon kan
være alvorlig for pasienter med immunsvikt, økt produksjon av røde blodceller (f.eks. hemolytisk
anemi) og gravide (føtal infeksjon). Vaksinasjon (hepatitt A og B) anbefales ved gjentatt dosering.
Pasienten bør overvåkes nøye pga. risiko for trombose eller disseminert intravaskulær koagulasjon
(DIC), spesielt ved gjentatt dosering. Ved behandling av isolert faktor VII-mangel kan risikoen være
høyere, da de øvrige vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene, med lengre halveringstider, kan
akkumuleres til nivåer betydelig høyere enn normalt. Pasienter med leversykdom, tidligere hjerte- og
karsykdom, risiko for tromboemboliske episoder eller DIC, peri- eller postoperative pasienter og
nyfødte, bør overvåkes nøye, og behandlingsfordel må veies opp mot risiko for tromboemboliske
komplikasjoner. Interaksjoner: Nøytraliserer behandlingseffekten av vitamin K-antagonister. Ved
bruk av heparinsensitive koagulasjonstester må det ved høye doser tas hensyn til at preparatet
inneholder heparin. Graviditet/Amming: Overgang i placenta/morsmelk er ikke klarlagt. Bør derfor
kun gis under graviditet og amming hvis strengt nødvendig. Bivirkninger: Risiko for tromboemboliske episoder. Sjeldne (<1/1000): Endokrine: Dannelse av sirkulerende antistoffer som hemmer en
eller flere av protrombinkompleksfaktorene og fører til dårlig klinisk respons. Allergiske/anafylaktiske
reaksjoner. Neurologiske: Hodepine. Øvrige: Økt kroppstemperatur. Laboratorieverdier: Forbigående økning i levertransaminaser. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hjerteinfarkt, DIC,
venøs trombose, lungeemboli. Egenskaper: Klassifisering: Protrombinkompleks (humant), inneh.
koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X som syntetiseres i leveren vha. vitamin K. Virkningsmekanisme:
Virker som de tilsv. endogene koagulasjonsfaktorene. Gir økt i plasmanivå av vitamin K-avhengige
koagulasjonsfaktorer, og kan gi midlertidig korrigering av koagulasjonsforstyrrelser ved mangel på
én eller flere av disse faktorene. Halveringstid: Faktor II: 48-60 timer. Faktor VII: 1,5-6 timer. Faktor
IX: 20-24 timer. Faktor X: 24-48 timer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares og transporteres
ved 2-25°C. Må ikke fryses. Beskyttes mot lys. Tilbehør til oppløsning og injeksjon kan oppbevares
ved værelsestemperatur. Brukes umiddelbart etter rekonstituering. Andre opplysninger: Tilberedning: Se pakningsvedlegg. Oppløsninger som er uklare eller har utfellinger skal ikke brukes. Må ikke
blandes med andre legemidler. Det anbefales at navn og batchnr. noteres hver gang preparatet gis.
Pakninger og priser: 1 sett kr 3538,90. Sist endret: 30.11.2007

Sykehusdriften utfordres på
logistikk, prioritering
og forenkling

Rune Haaverstad
Thoraxkirurgisk seksjon,
Haukeland Universitetssykehus

Den direkte pasientkontakt i våken eller anestesert tilstand
engasjerer hverdagen for de fleste klinikere. Imidlertid har de
siste års organisatoriske og strukturelle endringer i helsesektoren
blitt viktige temaer også for de som i utgangspunktet har valgt å
prioritere pasientbehandling. Den siste tids opphetede debatt om
økonomistyring i helsevesenet har sådd en samfunnsengasjert spire
i de fleste. Når vi vender fokus ut av lupebriller og mikroskop og ser
inn i horisonten, viser det seg at spesialisthelsetjenesten egentlig er
under massivt press og krever stor endringsvillighet. Vi har en rekke
utfordringer foran oss, ikke minst innen kirurgiske fagområder.

Sykehusutbygging ute av kontroll
Det siste tiåret har vært preget av store
sykehusprosjekter med forventninger
både hos folk flest og i fagmiljøene.
Desto mer skuffende har det vært at råd
fra erfarne sykehusleger i slike prosesser
har blitt systematisk neglisjert. Dette
har en spesielt erfart i etablering av nye
St. Olavs Hospital, hvor arkitekter og
ingeniører med flere i lang tid har kunnet
boltre seg inntil realismen etter hvert har
innhentet idealismen (Fig. 1). Hvordan det
er mulig å drifte et så vidt desentralisert
sykehusbygg med fremtidens krav til
kostnadseffektivitet, blir en utfordring
som vil bety mye uro og omorganisering
i mange år fremover. Dette har andre
sykehusbyggere mye å lære av.

Sentralisering eller desentralisert
spesialisthelsetjeneste?
Over flere år har det skjedd en
sentralisering av bl.a. høyspesialisert
medisin og behandling av kreftsykdommer. Denne utvikling har i stor
grad vært styrt av ”naturlig avgang”
og innføring av nye metoder for
utredning og behandling, og drevet
frem av fagmiljøene og i liten grad av
politikere eller helsemyndigheter. I et
land med relativt få innbyggere må en
innse at sentralisering av både akutte og
spesialiserte funksjoner er nødvendig for
å tilfredsstille faglige kvalitetsindikatorer.
Bølgen av eldre og pasienter med høy
risiko
Stadig flere eldre og pasienter med
betydelig komorbiditet henvises
for kirurgisk behandling. Dette har
sammenheng med økte krav og
forventninger hos eldre pasienter og
deres pårørende. I tillegg har vi i dag
bedre muligheter til å lykkes med
store inngrep på pasienter med høy
risiko og eldre over 80 år, bl.a. innen
hjertekirurgi (Fig. 2). Med mindre
invasive behandlingsmetoder, som f. eks.
hjerteklaffer innsatt via lysken, kan slike
behandlingstilbud bli betydelig utvidet.
Et stort problem med behandling av
eldre og andre høyrisiko individer i
medisinsk forstand, er at dette uansett
blir svært kostbart. Årsaken til dette er
enten et høyt forbruk av intensivressurser
eller høy kostnad på nye teknologiske
metoder. Eksempler på det siste er nye

typer hjerteklaffer og karproteser som
koster 10-20 ganger mer enn tradisjonelle
implantater.
Da det er stilltiende forventninger
hos politikere og administratorer
om at de fleste skal ha et effektivt
behandlingstilbud ved alvorlig sykdom,
må en påregne en betydelig økning
i kostnadene ved behandling av
eldre pasienter i fremtiden. Dette vil
aksentueres fremover når eldrebølgen
inntreffer f.o.m. ca. 2010 (Fig. 3).
Nye behandlingsmetoder og minimalt
invasive operasjoner
Ved hjelp av teknologisk utvikling
og nye operasjonsteknikker kan vi
operere stadig flere og ikke bare gi
tilbud til flere høyrisiko pasienter. I
de senere år har det også kommet
til flere nye behandlingsformer ved
diagnoser som tidligere ikke fikk effektiv
behandling. Blant annet gjelder dette
pasienter med ekstrem fedme og
hjertearytmier. Disse kan i dag behandles
med minimalt invasive metoder,
henholdsvis laparoskopisk eller via
lysken med intervensjon på hjertets
nerveledningssystem.
Ved anvendelse av enklere operasjonsmetoder med mindre risiko for pasienten
blir terskelen for operativ intervensjon
lavere. Eksempler på dette er behandling
av angina pectoris, aortaaneurysmer,
prostatakreft og traktbryst. Konsekvensen
av nye behandlingsformer er at disse
trekker nye kunder til sykehusene og

kostnadene for å drive høyspesialisert
medisin øker ytterligere.
Hva med pasientrettigheter?
Vi må alle følge Lov om pasientrettigheter
og her finner kanskje klinikerne de
viktigste argumenter for å trosse både
politikere og sykehusledelse. Denne
loven er egentlig en rådgiver i prioritering
av pasienter for å skille ut de pasienter
som har rett til nødvendig (prioritert)
helsehjelp fra de som ikke har det.
Prioriteringen vurderes ut fra tre kriterier::
• Alvorlighet ved sykdommen
• Nytte av behandlingen
• Kostnadseffektivitet ved behandlingen
Ved anvendelse av pasientrettighetsloven
kan klinikeren komme i konflikt både
med seg selv, pasienter, pårørende og
pasientorganisasjoner. Videre står det
mye på spill også for sykehusledelsen
som vesentlig er opptatt av bunnlinjen
av budsjettet. At det er dårlig korrelasjon
mellom premissene som gis via
pasientrettighetsloven og helsebudsjettet
er problematisk.
Klinikeren og pasienten har ofte, men ikke
alltid, samme oppfatning av sykdommens
alvorlighetsgrad. Ved spørsmål om nytte
og kostnadseffektivitet av behandlingen
vil oppfatningen lettere kunne divergere.
Hvis de økonomiske begrensninger for
spesialisthelsetjenesten forblir som nå,
må en forvente økende kamp mellom
pasientgrupper i årene fremover. Dette vil
lett gå ut over pasienter med høy alder og
økt operasjonsrisiko, som forutsigbart er
fordyrende for sykehusene.

Figur 3. Det forventes vesentlig flere
eldre enn unge i den norske befolkning
i fremtiden. Kilde: Norsk Statistisk
Sentralbyrå (www.ssb.no)

Bruk og misbruk av kvalitetsindikatorer
De vanlige offentlige kvalitetsindikatorer
gjelder ventetid på vurdering og
behandling av pasientbehandling
samt sykehusinfeksjon, som alle kan
måles med en viss grad av sikkerhet. I media legges det altfor stor
vekt på mer eller mindre seriøse
studier av pasienttilfredshet, som
i stor grad er basert på evaluering
av pasientinformasjon, logistikk,
helsearbeideres oppførsel og sykehusets
fasiliteter. I det offentlige rom er det
imidlertid lite fokus på klinikernes
viktigste parametre som gjelder
overlevelse, komplikasjoner, effekt og
funksjonsnivå etter behandling.
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Helseforetak og manglende
økonomistyring
Forventningene om et bedre sykehusvesen med regionale og lokale helseforetak har for lengst avtatt hos de fleste.
Det mest positive er antagelig en bedre
definert funksjonsfordeling for en del
fagområder og at økonomisk kontroll har
blitt et hovedmål. Det siste ble initiert av
politiske krav. Selv om bevilgningene er
høyere og budsjettkontrollen er bedre
enn noen gang, kan en få inntrykk av at
den relative fordelingen av penger har
skjedd i disfavør av de mest avanserte
sykehusfunksjoner. En kan også stille et
stort spørsmålstegn ved et tilsynelatende
voksende og kamuflert byråkrati i HelseNorge.

Figur 2. Aldersfordelingen av hjerteopererte i
Norge. Kilde: Norsk Thoraxkirurgisk Forenings
Hjertekirurgiregister (www.legeforeningen.no/
thorax)

Det er stor forskjell på hvordan de ulike
fagområder har utviklet verktøy som
viser fagets berettigelse. Ortopedenes
Hofteregister, Norsk Thoraxkirurgisk
Forenings Hjerteregister, Norsk
Karkirurgisk Forenings Norkar og
gastrokirurgenes Rectumcancer register
er gode eksempler på at noen miljøer har
hatt langsiktige strategier. For de fleste
områder foreligger mangelfull oversikt
over den faglige virksomhet og dette bør
få konsekvenser ved intern prioritering av
sykehusdriften.
Det er nok av utfordringer fremover
som også kirurger og andre klinikere
må forholde seg til. God logistikk,
prioritering, forenklede behandlingsmetoder og sentralisering vil bli nøkkelord i fremtidens sykehusdrift så lenge
økonomien definerer rammene g

Bilde 1. Nye St. Olavs Hospital i
Trondheim under utbygging
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Forskning i kutt-tider
På selveste kvinnedagen 8. mars presenterte Dagbladet ”kuttlistene”
på landets 8 største sykehus. 406 millioner på Ullevål, 400 millioner
på Rikshospitalet, 155 millioner på Haukeland, 107 millioner på AHUS,
156 millioner på UNN, 25 millioner i Stavanger og 161 millioner på St.
Olav! Denne gangen går kuttene også utover forskningsbudsjettene i
sykehus og dermed indirekte på universitetene.

L

nings-minister som fortsetter hvileskjærene fra sin forgjenger, ikke
bare inn i svingen, men langt ut på
langsiden. Det er påfallende at Jens
ikke tør utnevne en ung, framstående
og pågående Forskningsminister
som kunne øve trykk inn i regjeringskonferansene! Målet om 3 % av BNP
er allerede i praksis forlatt - i dag ville

det si at det skulle forskes og utvikles
for 33 milliarder kroner mer enn i
dag og det skulle utføres 32 000 flere
forskerårsverk enn i dag. Det er jo NÅ
Norge skulle tatt et krafttak og satset på
blant annet medisinsk forskning som
en industri som hjelper folk, skaper
arbeidsplasser og sørger for at norske
pasienter får del i nyvinninger.
Berører forskningen
Som forskere blir vi alle berørt
av nedskjæringer i sykehus.
Basalfagforsker-grupper merker mindre
penger til ”grunnfjellet”: utstyr, faste
stillinger, teknikere, sekretærer etc. Det
samme gjør de kliniske forskerne som
i tilegg må se at avdelingen får stadig
færre sykepleiere, færre senger, flere
korridor-pasienter og flere utbrente
pleiere og kontorfolk. I tillegg hører vi
fra media at det er for mange leger,
for godt betalte leger som ikke ser
nok til pasientene og som bør drive
med det de kan….som vel er medisin.
Tidligere hadde overleger og dels
Leger i spesialisering (assistentleger)
ved universitetsavdelinger avsatt
tid til forskning som en del av
universitetsarbeidet som ellers
består av klinikk og undervisning. I
dag må man være universitetsansatt
eller ha ekstern finansiering for å
få tid til å drive klinisk forskning til
tross for forskningstilskuddene til
universitetsykehusene. Det er velkjent
at klinisk forskning er teamarbeid som
fordrer mer mannskap enn en enkelt
professor. Siden 1996 har jeg personlig
veiledet 12 kandidater til doktorgrad,
alle klinikere, få universitetsansatte,
men som har hatt fri i perioder for å
være på laboratorium, operere i studier,
følge opp pasienter etc. I 2008 er
dette blitt vanskelig fordi budsjettene
på universitetsykehusene er presset
og forskningen er dessverre blitt en
av mange salderingsposter. For å
opprettholde friheten til å forske (på
en universitetsavdeling!) må vi skaffe

penger eksternt til frikjøp av forskere
og til et ”grunnfjell” av teknikere,
sekretærer og kliniske koordinatorer.
Er det håp på kort sikt?
Det er et faktum at Norge øker
mest i antall vitenskapelige artikler
i Norden. I perioden 2002-2006
økte i følge Forskningsrådet antall
artikler med 7.9 % og norske forskere
siteres med en frekvens som er
18 % over verdensgjennomsnittet.
Toppforskningsprogrammet som
kom i 1997 og som er et samarbeid
mellom offentlig og private
bidragsytere og programmet Yngre,
fremragende forskere som kom i
2004 har begge ført til knoppskyting,
nye institutter og markering
internasjonalt. Innenfor medisin har
denne type programmer stort sett
gått til basalforskning og foreløpig
lite til anvendt, klinisk forskning.
Men hva med alle oss klinikere
som ikke er i disse programmene?
På universitetsykehusene må
vi ha en treveis strategi: vi må
slutte oss sammen i tverrfaglige
forskningsgrupper med felles
forskningsstøtte i form av sekretærer,
kliniske koordinatorer etc. Vi må lage
translasjonsgrupper der kliniske og
basalforskere har felles, langsiktige
prosjekt og vi må søke forskningsmidler
fra utradisjonelle kilder inkludert norsk
og internasjonal industri.
Brett miljø vesentlig
I dag kan få medisinske problemer løses
av en spesialitet. Tverrfaglige grupper
med internasjonalt samarbeid har vist
seg langt mer levedyktige og ikke minst
interessante å arbeide i. Det må være
en kjernegruppe av heltidsforskere
som leder gruppene, men en fordel
med denne type grupper er at kliniske
forskere i perioder kan være heltid, i
andre perioder mer perifere deltagere.
Ett par ganger i året må man så ha
forskningsmøter med internasjonale
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ikevel, i følge politikerne har det
aldri vært bevilget mer penger
til helsevesenet, men som samtidig
innrømmer at jo, det er blitt relativt
mindre penger til mange avdelinger
som behandler pasienter. Det virker
som om dette er et politisk valg som alle
partiene med ett unntak stiller seg bak.
Dessverre har vi igjen fått en Forsk-

Lars Engebretsen
Ortopedisk avdeling
Ullevål universitetsykehus

toppforskere der deltagerne presenterer
sine prosjekter, mottar konstruktiv
kritikk og forbedrer sine prosjekter. Det
skaper en lagfølelse og som regel et
positivt samhandlingsmiljø.
Translasjonsforsker-gruppene kan være
mer krevende fordi basalforskerne ofte
er heltidsforskere og har problemer
med å forholde seg til klinikere som
til stadighet er fraværende med sine
pasienter. Botemidlet er klinisk og
basal fellesledelse og klare strategier
som utformes i felleskap. På dette
feltet har universitetsykehusene store
fortrinn framfor våre øvrige sykehus.
Instituttene ligger på campus og de
fleste basalforskere er sterkt interessert
i klinisk samarbeid.
Mange utfordringer
I dag får kun 10-18 % av søknadene i
NFR midler og alt for mange søknader
med karakter 5-7 (7 er best) får ingen
midler. Dette betyr at gruppene må har
en klar strategi for søknader: EU midler
er krevende å vinne, men med felles
gruppesøknader med internasjonal

deltagelse er antall positive tilslag for
norske grupper økende. Vår gruppe og
andre har også fått midler fra National
Institute of Health og i Norge fra
diverse departementer, NGOs, Helse og
Rehabitering, Norges Idrettsforbund etc.
Poenget er at her må man være kreativ
og bruke mye tid i søknadsprosessen.
På utstyrsiden har NFR foreslått at
staten setter av et fond på 20 milliarder
der avkastningen (800 millioner) går
til infrastruktur, utstyr og sikring av
basal drift. Når man vet at fire tradere i
Pensjonsfondet tapte 3 milliarder på en
dags trading så sier det seg selv at den
type penger kan brukes på bedre måter.
Forskning kan få øket fokus i kutt-tider.
De kliniske universitetsavdelinger
må lage strategier på grupper, samarbeid med basalfag og ikke minst
internasjonalt, praktisk forskningsarbeid. Forskerlederne må skape seg
tid til å utforme en finansieringsstrategi
som innebærer økt fokus på
internasjonale søknader g
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Reduksjonsplastikk utført av en
generell kirurg

Roland M. Ruiken
Kirurgisk avdeling,
Ålesund sjukehus

Tabell 3. Svar på utsendt spørreskjema (83 av 101 svarte)
Spørsmål
Hadde du nakkeplager?

K Gunnar Gøtestam
Institutt for Nevromedisin
(faggruppe Voksenpsykiatri),
NTNU

Svar
før operasjon

Hadde du skulderplager?
Hadde du hodepine?
Hadde du gnagende BH-stropper?

Hovedbudskapet
• Mammareduksjonsplastikk hjelper godt
mot nakke-skuldersmerter og hodepine.
• Kontinuerlig registrering og evaluering
har ført til forbedring av behandlingen.
• Operasjonen kan trygt gjennomføres av
en erfaren generell kirurg.

Material og metode. 114 journaler ble
analysert. Det ble sendt ut spørreskjemaer til 101 av 114 pasienter.
Resultater. Ingen av pasientene
trengte reoperasjon pga. blødning
eller infeksjon. Det ble utført 226
mammareduksjonsplastikker hos 114
kvinner. Bruk av dren blir sjeldnere
og overgang til resorberbar tråd økte
pasientkomfort. Etter operasjonen
forsvant 80 – 95 % av pasientens tidligere
rapporterte plager. Kosmetisk resultat var
i 87 % bra eller akseptabelt.
Ingen av pasientene rapporterte at de fikk
for mye informasjon.
Konklusjon : Registrering og evaluering er et godt verktøy for å forbedre kvaliteten på behandlingen.
Mammareduksjonsplastikk gir god hjelp
mot nakke - skuldersmerter, gnagende
BH--stropper og hodepine. En erfaren
generell kirurg kan trygt gjennomføre
denne type inngrep.
Innledning
I flere tidligere internasjonalt publiserte

I Norge er det slik at om en generell
kirurg ønsker å gjøre mammareduksjonsplastikk på kosmetisk grunnlag
må det innhentes tillatelse fra fylkeslegen
[4]. Artikkelforfatteren er generell
kirurg og har nødvendig tillatelse. Ved
gjennomgang av tidligere litteratur innen
dette feltet fant man få publikasjoner som
omtalte mammareduksjonsplastikk utført
av generelle kirurger, for eksempel ble
det i en oversiktsartikkel av Chadbourne
et al. gjennomgått 25 studier (3605
pasienter) hvorav kun en studie omtalte
reduksjonsplastikk utført av generell
kirurg. [2].
Målet for denne studien ble
derfor å evaluere resultatene av
mammareduksjonsplastikk utført
av en generell kirurg. Vi ønsket i
den forbindelse å belyse følgende
problemstillinger:
Fikk pasientene den ønskede effekt av
mammareduksjonsplastikken i form
av reduserte nakke og skulderplager?
Hvor hyppig forekom komplikasjoner?
Var pasientene fornøyd med
operasjonsresultatet i en slik grad at
de ville kunne gjenta inngrepet, hos en
generell kirurg, om nødvendig?
Materiale og metode
I forkant av eventuell mammareduksjonsplastikk fikk alle pasienter muntlig og

Etter dine erfaringer med operasjonen,
ville du ta operasjon igjen?
spørsmål
Var det nødvendig med behandling pga.
infeksjon?
Hvordan er det med følelse i bryst-vortene i

skriftlig informasjon om operasjonen ved
poliklinisk vurdering. Kun pasienter med
følgende medisinske indikasjoner ble satt
opp til operasjon:
1. Nakke- skuldersmerter, hodepine, og
gnagende BH-stropper
2. Hypertrofiske mammae.
3. Sannsynlig sammenheng mellom
punkt 1. og 2.

komplikasjoner og hjelp mot tidligere
rapporterte plager.

15

68

før operasjon

79

4

etter operasjon
før operasjon

12
61

71
22

etter operasjon

8

75

før operasjon
etter operasjon

76
4
80

7
79
3

59 ingen

24 antibiotika

svar
0 operasjon

32 forandret 12 mistet helt

1 for mye
38 bra
80 passelig

75 passelig
35 akseptabelt
3 for lite

6 for lite
10 dårlig
0 for mye

71 ingenting

12 en del

0 hele
brystvorten

stropper (Tabell 3).

I forkant av utsendelse av spørreskjemaer
ble Midtnorsk etisk komité forespurt
Spørreskjemaene ble designet på basis
av engelsk språklige skjemaer brukt i
tidligere internasjonalt publiserte studier
innen dette feltet.[1]
Resultater
Demografiske karakteristika fremgår
av tabell 1, og resultater av de 226
mammareduksjonsplastikkene er
fremstilt i tabell 2-4.
Det ble utsendt 101 spørreskjema, og det
kom 83 svar (svarprosent 82,2).

114 pasienter ble inkludert i studien og
deres journaler ble analysert med hensyn
til stasjonær behandling, reinnleggelser
og poliklinisk oppfølging. Det ble
gjennomført 226 reduksjonsplastikker
hos 114 kvinner. Det ble sendt ut 101
spørreskjemaer i etterkant av operasjonene. De 13 sist opererte pasientene fikk
ikke tilsendt spørreskjema da man hadde
satt som krav at det skulle være minst ½
år mellom operasjonen og pasientens
vurdering vedrørende operasjonsresultat,

etter operasjon

39 normal

forhold til før operasjonen?
Hva synes du om fjernet mengde vev?
Hva synes du om kosmetisk resultat?
Hva synes du om informasjon før
operasjonen?
Har du mistet ingenting, en del eller hele
brystvorten pga. nekrose?

Dagen før operasjonen ble pasientene
igjen muntlig og skriftlig informert
om operasjonens nytte og risiko. Alle
pasientene ble inkludert i oppfølgingen.
Operasjonene ble gjennomført i
perioden 2000 – 2008 ved Helse
Sunnmøre HF, det var samme operatør
ved alle operasjonene, men de første
12 pasientene ble operert under
veiledning av en plastikkirurg. 112
pasienter ble operert av generell kirurg
alene. Mammareduksjonsplastikk ad
modum Strömbeck ble utført. Ved denne
operasjonsmetoden blir den caudale
brystdelen fjernet, og brystvortene
flyttes med tilhengende vev til ny
cranial posisjon. Preoperativ vurdering,
operasjon, sårskift og stingfjerning
ble gjennomført av operatøren. Ved
utskrivelse fikk pasientene med seg
informasjonsskriv om sårskift og videre
kontroll.

Nei
6

80 av 83 (96,4 %) kvinner rapporterte
at de var fornøyd med resultatet og
ville kunne tatt operasjonen på nytt
omnødvendig. Problemer med nakke- og
skuldersmerter, hodepine og gnagende
Bh-stropper ble klart mindre etter
operasjonen. Fra de som returnerte
spørreskjema ble det rapportert følgende:
81 % ble kvitt nakkesmertene, 85 %
ble kvitt skulderplager, 87 % ble kvitt
hodepine og 95 % ble kvitt gnagende BH-

I 2000 fikk 18 av 21 kvinner innlagt dren.
Det viste seg at etter de to første årene
var median drensmengde under 30 ml
per side. Det ble derfor etter 2003 kun
unntaksvis innlagt dren. Siden 2007
har kun 1 av 18 kvinner fått innlagt
dren (Tabell 4). Ingen av kvinnene ble
reoperert pga. hematom. Det var ingen
reinnleggelser til sengepost.
Ved poliklinisk kontroll rapporterte
flere kvinner at fjerning av suturer var
smertefullt.. Etter 2007 ble det derfor
brukt resorberbar tråd for å unngå
smerter ved stingfjerning. Ingen av
kvinnene trengte reoperasjon pga.
abscess.
Diskusjon
Denne studien har vist at mammareduksjonsplastikk utført av generell
kirurg gir god hjelp mot nakkeskuldersmerter, gnagende BH--stropper
og hodepine.
Registrering av ulike parametere, før,
under og etter operasjon, samt bruk
av spørreskjema ble brukt for kvalitets-

kontroll ved dette inngrepet. God
informasjon til pasientene ble vektlagt
i denne studien og kvinnene fikk derfor
både muntlig og skriftlig informasjon ved
poliklinisk vurdering og dagen før selve
operasjonen. Ingen av kvinne syntes at
det ble gitt for mye informasjon og kun
tre mente at de fikk for lite informasjon.
Fortløpende justering av operasjonsmetoden som bl.a. innebar overgang til
bruk av resorberbar sutur, og dren kun
ved behov førte til større komfort for
pasientene.
Kravet om å oppnå ønsket resultat med
et akseptabelt antall komplikasjoner
synes oppfylt i denne studien, idet det
ikke oppstod noen tilfeller av totalnekrose
av brystvorter, ingen pasienter trengte
reoperasjon pga. hematom eller abscess
og ingen trengte reinnleggelse.
Studien viser videre at operatøren (her
en generell kirurg) over tid hadde en
stadig brattere læringskurve til fordel
for pasientene, i det man over år
observerte avtagende grad av blodtap
under operasjoin, raskere hjemreise og
kortere operasjonstid til tross for høyere
reduksjonsvekt av mammae.
På bakgrunn av de positive
resultatene i denne studien vil vi
argumentere for fortsatt tilbud om
mammareduksjonsplastikk utført av
generell kirurg ved offentlige lokal
sykehus også i fremtiden.
Konklusjon
Mammareduksjonsplastikk gir god hjelp
mot nakke - skuldersmerter, gnagende
BH--stropper og hodepine. En erfaren
generell kirurg kan trygt gjennomføre
denne type inngrep.
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Sammendrag
Bakgrunn: I Norge gjennomfører
både plastikk- og generell- kirurger
mammareduksjonsplastikker. Forfatteren
er generell kirurg og har fortløpende
registrert sine operasjoner for å evaluere
resultatene.

studier har mammareduksjonsplastikk
vist seg effektivt mot plagene som
er assosiert med hypertrofiske
mammae. [1, 2] I Norge utfører både
plastikkirurger og generelle kirurger
mammareduksjonsplastikker. I
operasjonslisten for spesialiteten i
generell kirurgi er mamma-operasjoner
ett av kravene, men det må ikke nødvendigvis være reduksjonsplastikker [3].

Ja
77

Registrering og evaluering er et nyttig
verktøy for å justere behandlingen.
Vi vil tilby denne type operasjon ved vårt
sjukehus også i fremtiden.
Takk til Dag Arne Lihaug Hoff og
Marianne Klokk for gjennomlesing og
konstruktiv kritikk g
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Tabell 2. Operasjonsdata

Tabell 1. Demografiske data:
Alder (år)
Antall barn
Kroppsvekt (kg)
Kroppshøyde (cm)
Body mass index (kg/m )
Thoraxomfang under mammae (cm)
Jugulummamilleavstand høyre (cm)
Jugulummamilleavstand venstre (cm)
2

median

min

max

n

45
2
75

20
0
55

76
5
105

114
106
113

167
27,1
111
32
32

155
21,2
97
26
21

182
39
134
42
43

114
113
107
105
105

n= antall, min = minste verdi, max = største verdi
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Reduksjonsvekt høyre side (g)
Reduksjonsvekt venstre side (g)
Operasjonstid (min)
Hemoglobin før operasjon
Hemoglobin etter operasjon
Hemoglobinfall
Drensmengde (ml)
Utskrevet (dager)

Tabell 4: Parameter i tidsforløp
median

min

max

n

723
700
185
13,6
11
2,7
50
3

230
225
77
12,1
13,2
1,1
15
1

2532
2669
320
15,6
8,8
5
165
7

113
113
114
114
111
111
33
114

Antall pasienter
reduksjonsvekt per side
(g)
Postoperativ liggetid
(døgn)
Operasjonstid (min)
Hemoglobin-fall (g/dl)
Antall innlagt dren
/ mengde (ml)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

21
560

9
890

6
785

13
755

10
640

14
709

22
809

19
833

3,9

4

3,5

3

2

3

2

1,7

243
2,8
18/25

257
3,1
7/80

226
2,8
2/70

185
2,6
3/40

167
2,1
1/50

180
2,6
2/50

175
2,6
0/0

157
2,3
1/12

1.	Kerrigan L, Collins ED, Striplin D et al. The Health Burden
of Breast Hypertrophy, Plastic and Reconstructive
Surgery 2001, Vol 108 No 6: 1591-1599
2. Chadbourne E, Zhang S, Gordon M et al. Clinical
Outcomes in Reduction Mammaplasty: A Systematic
Review and Meta-analysis of Published Studies, Mayo
Clinic Proceedings 2001, 76: 503-510
3.	Operasjonsliste for generell kirurgi, Revidert 2002,
gjeldende fra 07.08.2002,
http://www.legeforeningen.no/index.
gan?id=91856&subid=0...
4.	Sosial- og helsedepartement, FOR 2000-12-21 nr 1387
HD Hjemmel LOV-1999-07-02,
Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk
plastiskkirurgiske inngrep. http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1387.html , (03.08.2005)

n= antall, min = minste verdi, max = største

47

Kommentarer Ruikens artikkel (s. 46-47)
Plastikk-kirugisk kapasitet et problem
Av Rolf Kåresen

Uten at jeg tar standpunkt til indikasjonsstillingen,
er Ruikens artikkel en grei dokumentasjon på
at en generell kirurg med spesiell interesse
kan utføre reduksjonsplastikker på mamma
med et tilfredstillende komplikasjons- og
pasienttilfredshetssnivå.
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Plastikk-kirurger bør ha ansvaret
Av Sverre Harbo

Resultatene som presenteres i studien bygger
på en retrospektiv journalgjennomgang og
spørreskjema som pasientene fikk tilsendt i
posten postoperativt. De fleste pasienter opplevde
symptomlindring. Gjennomsnittlig liggetid
var 3 dager. Forfatteren viser til akseptabel
postoperativ komplikasjonsrate da det var ingen
reoprasjon grunnet hematom / abscess eller
totalnekrose av papillen og hevder på denne
bakgrunn at flere generelle kirurger bør utføre
mammareduksjonsplastikk.
Reduksjonsplastikk samt andre rekonstruktive og estetiske
inngrep på mamma er et felt som naturlig har tilhørt faget
Plastikkirurgi både i Norge og internasjonalt i mange år.
Faget plastikkirurgi har i mange sammenhanger et ståsted
i grenseflaten mellom estetisk kirurgi og rekonstruktiv - /
kroppsmodellerende kirurgi. Kommende plastikkirurger
får gjennom sin spesialistutdannelse en gradvis innføring
i basale operative teknikker, skånsom behandling av vevet
og kontinuerlig evaluering og korrigering av egen operative
teknikk.
Studien viser at reduksjonsplastikk lindrer symptomer hos de
aller fleste med preoperative nakke-/skulderplager. Dette kan
forklares ved at det er fjernet en gitt mengde vev fra mamma.
Det er fint at ingen av pasientene fikk operasjonstrengende
hematom postoperativt. Selv om heller ingen fikk total
papillenekrose oppgir 12 pasienter partiell nekroser, et tall

Confidence, Control
and Consistency
in one
electrosurgical system

Med de ventetider det nå er for både for medisinsk indisert
reduksjonsplastikk og simpel rekonstruksjon med proteser,
er det et spørsmål om ikke flere uten plastikkirurgisk
kompetanse burde begynne med dette.Spørsmålet er hvordan
slik kompetanse skal dokumenteres for at ikke for mange
og ukvalifiserte kiruger skal beggynne med dette og da med
tvilsomme resultater.
Etter mitt skjønn kan løsningen være at dette bygges inn i
grenspesialiteten bryst- og endokrinkirugi som en profilering
innen dette faget. Dvs at noen spisser seg på rekonstruksjoner
og andre på endokrinkirurgien. En slik utvikling må foregå i tett
dialog med plastikkkirurgene som så lang har gjort hovedparten
av slike inngrep, men som altså har for dårlig kapasitet. Etter
mitt skjønn må de mer avansere rekonstruksjonene med
levende vev fortsatt være forbeholdt plastikkkirurger

som synes noe høyt. Antallet pasienter som har endret eller
opphevet sensibilitet i brystvortene er dog betydelig høyere enn
hva som er vist i prospektive studier. Tvert i mot vil de fleste
pasienter oppleve en bedring av sensibiliteten postoperativt
[1]. Pasientenes egen vurdering av det kosmetiske viser også
at mindre enn halvparten av de som besvarte undersøkelsen
evaluerte resultatet som bra. Man bør forvente at dette er
betydelig bedre, særlig sett i lys av et denne type kirurgi har
optimalt estetisk resultat som et viktig mål.
I dag utføres mammareduksjonsplastikk ved alle
Plastikkirurgiske avdelinger i Norge. I tillegg blir det utført et
betydelig antall inngrep av Plastikkirurger ved mange private
klinikker og sykehus. Så godt som alle pasienter behandles
som dagpasienter og det er gjennomgående få komplikasjoner
og svært gode kosmetiske resultater. Man kan ikke se at den
forliggende studie er et godt argument til å endre denne
gode tradisjonen. Løsningen i fremtiden må tvert i mot være
at det Plastikkirurgiske fagområdet styrkes for blant annet
å ivareta det økende behovet i for rekonstruktiv kirurgi og
kroppsmodellerende inngrep som forventes etter blant annet
fedmekirurgien. Behovet for å styrke fagområdet er dessuten
utvedydig slått fast i Den Nasjonale Kreftplan [2].
Det er et godt generelt prinsipp at optimal kvalitet og mest
effektiv resursutnyttelse best oppnås når den totale kompetanse
til den som skal utføre et arbeid er optimal tilpasset den
foreliggende arbeidsoppgave. Fortsatt er det Plastikkirurger
som bør ha ansvaret for mammaplastikker og andre
kroppsmodellerende inngrep.

VALLEYLAB™
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with TissueFect™ sensing technology

LigaSure™ Impact Instrument

Force TriVerse™ Electrosurgical device
Offers a range of options at your fingertips for
precise control and tissue effect.
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Som redaksjonsansvarlig for
den minimal invasive delen av
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ha kontinuerlig fokus på status
for minimalt invasiv kirurgi
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sterkeste oppfordre kolleger til å
komme med spontane bidrag. Disse
vil garantert bli mottatt med takk!!

ESG-100

Olympus Norge AS
Kjelsåsveien 168 • 0884 Oslo
Telefon 23 00 50 50
www.olympus.no

Tema i denne utgaven av ”Kirurgen”
er mamma – og endokrinkirurgi. I den
forbindelse har Bård Røsok sett på tema fra
et minimalt invasivt perspektiv og gir en fin
oversikt over oppdatert status innen minimal
invasiv parathyreoidea- og thyreoidea kirurgibåde nasjonalt og internasjonalt. Minimalt
invasive prosedyrer utføres flere steder i
Norge innen parathyreoidea kirurgi, mens
teknikken ikke anvendes for thyroidea-lidelser
ved noen norske sentra i dag. Årsakene
til dette kan være at metoden anses som
eksperimentell, er teknisk krevende og har
lang læringskurve.

Fra Erik Trondsen har vi denne gang fått
en lang og lesverdig oversiktsartikkel om
oversett gallegangsstein ved kolecystektomi.
I artikkelen diskuteres ulike alternative
strategier for preoperativ diagnostikk, alt
fra diskriminasjonsanalyse for å predikere
gallegangsstein til retningslinjene på Ullevål
sykehus. Dernest diskuteres hvem som
bør få utført peroperativ kolangiografi og
prosedyren beskrives detaljert. Litteraturen
synes ikke å gi entydige svar på hva som er
beste tilnærming til problemstillingen, og
det anbefales at hvert sentra selv velger den
metoden som beherskes best.
Norsk Thoraco laparoskopi forum har i
en årrekke arrangert et vintermøte innen
minimal invasiv kirurgi. Dette møtet ble
avlyst for første gang i år grunnet manglende
sponsordeltagelse. Møtet har vært en viktig
arena for laparoskopi- interesserte kirurger
i Norge, og vi håper at årets avlysning i så
måte representerer et unntak.

Olaug Villanger
MIK-Redaktør
olaug.villanger@
rikshospitalet.no
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Din
totalleverandør
innen
endoskopi

Vi står foran mange nye utfordringer når det
gjelder innsparing og omstilling i sykehus
og går vel kanskje en noe mer uoversiktlig
fremtid i møte. Kanskje desto viktigere å
beholde faglig fokus og vi håper således at
innleggene i ”Kirurgen” i så henseende bidrar
på en konstruktiv og oppløftende måte.
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Minimalt Invasiv Kirurgi for thyroidea/ parathyroidea- lidelser
I denne utgaven av ”Kirurgen” har Norsk forening for mamma
og endokrinkirugi levert et imponerende materiale med historikk
og nyheter fra egne fagomåder. Vi har i alle utgaver av bladet de
siste to årene forsøkt å ha et konstant fokus på minimalt invasiv
kirurgi, uavhengig av grenspesialitet. Vi er i den forbindelse selvsagt
også interessert i en oppdatert status for den minimalt-invasive
thyreoidea- /parathyreoidea (MITP) kirurgien både i internasjonal og
nasjonal sammenheng.

Målsetningen med den minimalt invaisve
thyreoidea/parathyreoidea kirurgien er
(som ved all annen minimalt invasiv
kirurgi) å frembringe et sluttresultat som
med henblikk på den underliggende
sykdomstilstand er identisk med det
som historisk sett er oppnådd ved
tradisjonell åpen kirurgi. I tillegg skal
den minimalt invasive kirurgien medføre
mindre traumatisering av vev, gi et
enklere postoperativt forløp, kortere
sykehusopphold og forbedret kosmetisk
resultat.
De minimalt invasive teknikker
for thyroidea- og parathyroidea
kan beskrives som enten ”rene”
endoskopiske prosedyrer (dvs. helt
lukkede prosedyrer med eller uten hjelp
av insufflert CO2), som video-assisterte
åpne prosedyrer via minimale snitt eller
som rene åpne prosedyrer med minimal
snittføring. Mens den tradisjonelle
åpne kirurgien krever et snitt på 6-8 cm
benytter de minimalt invasive teknikker
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stort sett snitt på 1.5 cm for små lesjoner
og opp til 2-3 cm for de større [1]
Indikasjoner
For thyreoidea-lidelser angis de
follikulære adenomer (<4cm), små
(<10mm) lav-risiko cancere av papillær
type og Graves sykdom å være de
viktigste indikasjoner for minimalt invasiv
thyreoidektomi, mens det i hovedsak
er operasjoner for single adenomer
ved hyperparathyreoideisme som er
viktigste indikasjon for minimalt invasive
prosedyrer ved parathyreoidea-lidelser.
Parathyreoidea-kirurgi
Når det gjelder primær
hyperparathyreoidisme ble åpen
parathyreoidektomi med ekplorasjon
av alle fire kjertler gullstandarden på
1980-tallet. I erfarne hender gav denne
teknikken en suksess-rate på >95%.
Konseptet med unilateral eksplorasjon
ble introdusert i 1981 men fikk ikke
særlig aksept før introduksjonen av
en rekke minimalt-invasive teknikker
på 1990-tallet. Langtidsresultater har
nå vist at begrenset eksplorasjon har
gitt tilsvarende høye suksessrater som
den konvensjonelle teknikken med
eksplorasjon av alle fire kjertler.
En begrenset eksplorasjon innebærer et
kortere arr lateralt for den aktuelle kjertel
og krever nøyaktig preoperativ utredning
med positivt singel-kjertel funn ved Tc99m scan, og en kompletterende fokusert
ultralydsundersøkelse.
I Norge har flere av våre universitetssykehus benyttet teknikken i flere
år. Lindekleiv og medarbeidere
publiserte i 2007 en studie med 41
pasienter operert i en 3-årsperiode
ved Universitetssykehuset i Tromsø og
konkluderer med at metoden nå er deres
foretrukne ved lokalisert adenom. [2]

Bård Røsok
Kirurgisk klinikk,
Rikshospitalet

Professor Jan Erik Varhaug opplyser at
man også ved Haukeland har flere års
erfaring med metoden (se egen artikkel
i annen seksjon i bladet). Både i Tromsø
og på Haukeland opereres nå mange
pasienter med lokalanestesi.
I en nylig publisert studie fra
Australia [3] ble 349 pasienter funnet
egnet for operativ behandling med
minimalt invasiv kirurgisk teknikk.
Operasjonen ble gjennomført via et 2
cm langt snitt ved fremre margin av m.
sternocleidomastoideus. Feltet lot seg
etter underminering greit bevege over
hele det ønskede eksplorasjonsfeltet
(Figur 1, snitt 1). Av de 349 prosedyrene
ble 24 konvertert til åpen fire-kjertels
eksplorasjon. Helbredelses-raten
i dette materialet var på 97% og
komplikasjonsraten lav. Denne
kirurgien hevdes imidlertid å inneha en
relativt lang læringskurve og bør etter
forfatternes anbefalinger forbeholdes
spesialiserte høy-volum sentra.
I en relativt fersk studie [4] sammenlignet
man åpen minimalt-invasiv
parathyreoidea-eksplorasjon (OMIP) med
en tilsvarende video-assistert prosedyre
(MIVAP). OMIP-teknikken benyttet et
lateralt snitt som omtalt over, mens
MIVAP-teknikken benyttet et 1.5 cm langt
tverrsnitt ca. 2 cm over sternum (Figur
1, snitt 2). Frysesnitt og peroperative
PTH målinger ble benyttet. Hos de
pasienter som takket nei til deltagelse
i studien og som ble operert med firekjertels eksplorasjon ble multiglandel
sykdom påvist i 7.1% og kunne være
et argument for åpen eksplorasjon.
Imidlertid ble også fler-kjertels-sykdom
funnet i MITP-gruppene og ble løst ved
peroperative PTH-målinger, gjentatt
ultralydsundersøkelse og minimaltinvasiv eksplorasjon av de øvrige kjertler.
MIVAP-pasientene hadde mindre behov
for postoperativ analgetika og var

Thyreoidea-kirurgi
Utviklingen av gode diagnostiske
metoder med ultralyd og FNAC har
gjort det mulig å stille relativt eksakte
diagnoser preoperativt. Den presise
diagnostikken har igjen banet vei for
utviklingen av de minimalt invasive
prosedyrer for thyreoidea-lidelser. En
rekke forfattere benytter en metode
beskrevet av Miccoli [5] som innebærer
et 2-3 cm langt tverrsnitt over sternum
med CO2 insufflering og en videoassistert
teknikk med nåleinstumenter. Det er
også utviklet flere ”rene endoskopiske”
teknikker som benytter mer perifere
tilganger. Disse kan i hovedsak inndeles
i metoder basert på supraclaviculære,
fremre thoracale, axillære eller brystbaserte tilgang til målorganet. De mest
perifere tilganger er møtt med til dels
betydelig kritikk da de sammenlignet
med cervikale video-assisterte (og også
åpne) teknikker må kunne sies å være
mer invasive og vevs-traumatiserende.
Argumentet for disse tilganger må derfor
være av rent kosmetisk karakter, noe som
er av stor betydning i enkelte kulturer.
I et japansk materiale [6] sammenlignet
man resultatene fra pasienter operert
med videoassistert, cervikal tilgang
med pasienter operert med en ”ren”
endoskopisk teknikk med axillær
tilgang (Figur 2). Sistnevnte gruppe

hadde mer smerter postoperativt
men var naturlig nok mer fornøyde
med det kosmetiske sluttresultatet.
Komplikasjonsforekomsten var
”hyggelig” lav i begge grupper.

gjennomføre og det skulle være unødig
å si at antibiotikaprofylakse er obligat.
Fremtiden vil vise om denne metoden i
det hele tatt får noen plass i thyroideakirurgenes repertoar.

Mens de fleste fremdeles heller til at
standard minimumsinngrepet ved
minimalt invasiv thyreoideakirurgi er en
total lobektomi, argumenteres det for
at det i noen tilfeller kan være gunstig
med mer begrensede inngrep. I et
nylig publisert materiale fra Australia
der 202 av 1022 inngrep over en 4-års
periode ble utført som en åpen minimalt
invasiv prosedyre fikk 48 pasienter utført
begrensede diagnostiske-/terapeutiske
eksisjoner av fokale thyroidea-lesjoner
uten formell hemithyroidectomi [7].

Status i Norge
Som vi leser i innlegget til Jan Erik
Varhaug i temadelen i denne utgaven
av Kirurgen utføres minimalt invasive
prosedyrer for parathyreiodealidelser
flere steder i Norge i dag. For økt
utbredelse av teknikken kan sentralisering
av virksomheter være påkrevd da
teknikken av mange beskrives å ha lang
læringskurve. Når det gjelder kirurgi
for thyroidea-lidelser er det angivelig
ingen norske sentra som benytter
denne teknikken i dag og mange anser
metoden som eksperimentell. Hvorfor
det er slik er ikke åpenbart enkelt å se. At
metoden er teknisk krevende med lang
læringskurve kan være medvirkende
faktorer. Det gjenstår å se om dannelse
av ny spesialitet vil fremme utviklingen
av den minimalt invasive thyreoidea-/
parathyreoideakirurgien i Norge g

Notes?
Vi har i flere utgaver av Kirurgen
beskrevet den senere tids utvikling
med Natural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery (NOTES). Også
innen thyroidea-kirurgi kan man se
konturene av en spennende utvikling.
I en nylig publisert ”feasibility-studie”
har man både på kadaver og på gris
utført thyreoidea-reseksjoner transoralt
via et sublingualt snitt [8]. Metoden ble
på gris beskrevet som en trygg metode
og peroperativ monitorering av n.
laryngeus recurrens viste ingen tegn til
skade. Grisene ble observert i to timer
postoperativt uten at det tilkom tegn på
komplikasjoner. Forfatterne beskriver
metoden som ”overraskende enkel” å

Figur 1. 1) Viser snittføring med lateral, minimalt invasiv
tilgang til fokale prosesser i thyreoidea-/parathyreodea.
Ved underminering av huden kan relativt store flater av
kjertelen nåes. 2) Viser medial, minimalt invasiv tilgang
som kan benyttes ved video-assisterte prosedyrer på
thyreoidea. Illustrasjon: Sigurd R.
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Bakgrunn
Det er i følge Leder av Norsk Forening for
Mamma- og Endokrinkirurgi, Rolf Kåresen
uenighet internasjonalt om nytten av
denne type kirurgi. Som ved annen
minimalt invasiv kirurgi kan det virke
som det er synspunkter på arrlengdens
underordnede betydning kombinert med
skepsisen til metodikkens angivelige
begrensninger for adekvat eksposisjon
av strukturer og eventuelt radikalitet som
er de viktigste argumentene til dette.
Det kan spørres om det virkelig er en
fordel å ha et (og kanskje flere) snitt på
en drøy cm perifert for den patologiske
lesjonen og operere (ifølge skeptikerne)
med redusert oversikt når man kan
gjøre alt med god eksposisjon gjennom
et tradisjonelt 6-8 cm snitt i huden nær
målorganet. Svaret vil nok fortsette å
være omdiskutert.

signifikant mer fornøyd med arret sitt
1 måned postoperativt, men denne
forskjellen var ikke signifikant et halvt år
etter operasjonen.

Figur 2. Aksillær, minimalt invasiv tilgang for videoassisterte prosedyrer for thyreoidea-lidelser. Begrepet
”minimalt invasiv” ved denne type tilgang er omdiskutert
da den subcutane kanalen mellom hudsnitt og målorgan
er relativt lang. Illustrasjon: Sigurd R.
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Gallestein
Oversett gallegangsstein ved kolecystektomi kan gi smerter og
alvorlige komplikasjoner som gallelekkasje og peritonitt, kolangitt
og pankreatitt. Mange har tenkt mye for å unngå disse komplikasjonene. I den åpne æraen var det vanlig å gjøre peroperativ
kolangiografi. Martin Hauer Jensen skaffet seg imidlertid et
verdensnavn på 80-tallet da han viste at rutinekolangiografi
gjorde mer skade enn nytte (1,2). Han satte opp kriterier for bruk
av undersøkelsen, basert på både kliniske, pre- og peroperative
parametre.

D

Diskriminasjonsanalyse
På bakgrunn av retrospektive data
fra 599 pasienter innlagt med
gallesteinsproblematikk, laget vi en
diskriminansanalyse for å predikere
gallegangsstein. Denne plukket ut
kombinasjonen av alder, bilirubin, ALAT
og GT som de sterkeste parametre.
Det ble deretter laget en funksjon som
beregnet risiko: y= -7,58525 + 0,06617 x
alder + 0,0260967 x bilirubin + 0,00832 x
ALAT + 0,0088144 x GT [3]. Positiv verdi
tilsa ERCP og negativ verdi det motsatte.
Funksjonen ble validert prospektivt på
192 pasienter av samme kategori. Vi fant
at for kolecystektomipasienter ville bare
5,8 % få en negativ ERCP, og formelen
var falsk negativ bare hos 2 pasienter [4].
På nitti-tallet var det mange artikler om
tilsvarende seleksjonsalgoritmer, som
uttrykk for problemets aktualitet
Med MRCP ble problemet atskillig
mindre. Undersøkelsen er rask (ca 5
minutter), er helt ufarlig, men med ca 5
% risiko for falsk negativt resultat. Alle
som planlegges for kolecystektomi, skal
likevel ikke til preoperativ MRCP.
Retningslinjer
Hvordan dette skal takles, er litt avhengig
av rutiner på de enkelte sykehus og
vurdering av risiko ved gjenværende
stein. Ved Ullevål Universitetssykehus er
vi veldig klare på at denne risikoen bør
være minimal. Våre retningslinjer er som
følger: Pasienter henvist med spørsmål
om kolecystektomi, tar blodprøver før
konsultasjon slik at svar foreligger ved
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Bilde 1. ERCP-undersøkelse som
etter ballongokklusjon og kontrastinnsprøytning viser multiple konkrementer i distale choledochus

denne. Vi gjør en grundig anamnese
for å avdekke symptomer og tegn på
gallegangsobstruksjon. Ved tilstrekkelig
mistanke om stein henvises pasienten til
MRCP, ev ERCP hvis det er overbevisende
tegn på stein. Hvis ikke, får pasienten
avtale om operasjon og oppmøte 2
dager før kirurgi for informasjon og
nye blodprøver, som vurderes i forhold
til behov for evt videre preoperativ
utredning.

25 og 30, eller lett forhøyet ALP. Generelt
kan nok den ovenstående formel brukes
som en rettesnor for MRCP-indikasjon,
men rimeligvis med noe lavere terskel
enn det var for ERCP, spesielt hvis
man ikke har rutine med peroperatv
kolangiografi. Det er imidlertid i slike
tilfeller også nyttig å se utviklingen
i blodprøvene. Dersom disse stiger,
styrker dette utredningsindikasjon,
motsatt dersom de synker.

Peroperativt gjør vi rutinemessig
kolangiografi og kan således fange opp
gallegangsstein som ikke har gitt utslag
i den preoperative utredningen. Dette
dreier seg om ca 2 % av pasientene. Hvis
ikke problemstillingen løses peroperativt,
får pasienten utført ERCP samme eller
neste dag. Vår erfaring tilsier ikke at det
har oppstått komplikasjoner i denne
korte ventetiden.

Det er rimelig å minne om at alder var
en sterk faktor i diskriminansanalysen,
noe som tyder på at det bør være lavere
terskel hos eldre med moderate utfall i
blodprøveverdier. Disse har ofte større
steiner som kan flottere heller enn å
avgå, mens spesielt yngre kvinner typisk
har små steiner som lett avgår. Dersom
slike pasienter opereres uten utredning
og uten kolangiografi, er det fornuftig å
ta dem til umiddelbar kontroll ved nye
smerter, eller kontrollere blodprøver en
eller flere ganger postoperativt.

Tilstrekkelig mistanke er et flytende
begrep. I noen tilfeller synes det
imidlertid klart; pasienten er ikterisk,
ultralyd viser galleblærestein, evt
også dilatert gallegang. ERCP direkte
vil da være en naturlig følge av dette.
I andre tilfeller har pasienten hatt
smerter og vært ikterisk eller det er
målt forhøyede leverprøver, men ved
vår kontakt med pasienten er både
blodprøver og symptomer normalisert.
Dette passer med avgått stein og jeg
ville anbefalt direkte operasjon uten
utredning. Grunnet en ganske liten risiko
for flotterende stein, kan kolangiografi
benyttes som en ekstra sikkerhet. Hvis
man ikke har kolangiografi som rutine,
ville jeg bestilt MRCP om episoden lå
bare noen dager tilbake, men utelatt
dersom det var mer enn en måned siden.
Diognastiske utfordringer
Den diagnostiske utfordringen er
pasienter med transaminaser i nivå 5080, GT 50 – 100, kanskje bilirubin mellom

Noen pasienter har isolerte
bilirubinutfall. Dette er ikke tegn på
gallegangsstein, men heller uttrykk for
en infeksjon eller metabolske tilstander.
Gallegangsobstruksjon kan knapt
tenkes uten stigning i andre prøver, hos
unge som regel mest i transaminaser,
hos eldre oftere mest i GT/ALP. Når
prøveverdier faller ved steinavgang, vil
bilirubin reduseres og normaliseres først,
dernest ASAT og så resten av prøvene.
Kolangiografi
Ved Ullevål gjør vi altså rutinemessig
kolangiografi, og det kan virke overdrevent i forhold til utredningslogistikken vår. Det har imidlertid flere hensikter.
Vi er et utdannelsessykehus, og flertallet
av operasjonene gjøres av leger under
utdanning. Det er vår klare mening
at skal man operere pasienter med

kolecystektomi, skal man også uten
problem kunne gjøre en kolangiografi. Jo
flere man har gjort, jo tryggere blir man.
Vår oppfatning er at dette ikke medfører
noen økt risiko for pasienten, tar ca 5
minutter og er billig.
Det krever imidlertid god teknikk.
Vi bruker en knepunksjonsnål og et
ureterkateter gjennom denne, samt
kontrast og C-bue-gjennomlysning og
dokumentasjon på papirutskrift. Når
Hauer-Jensen fant økt risiko, var dette
vesentlig infektiøse komplikasjoner,
som kunne ha sammenheng med
forlenget operasjonstid (mer enn 20
minutter). Ukomplisert prosedyre
forutsetter imidlertid at innstikket
for undersøkelsen ikke skal gi risiko
verken for blødning eller tarmskade og
at cystikuskanylleringen skjer meget
nennsomt uten risiko for lesjon.
Finner man stein, kan disse i
ca halvparten av tilfellene lett
skyves ned gjennom papillen med
kolangiografikateteret, eventuelt etter at
Buskopan eller glukagon er gitt iv. Hvis
ikke legges pasienten inn til ERCP i løpet
av nærmeste døgn. Reststeiner er blitt
veldig sjelden med disse rutinene.
Vår rutine synes å fungere greit. Den
medfører at pasienten får et døgn
ekstra på sykehuset, forutsatt at det ikke
tilstøter komplikasjoner, verken i form
av gallelekkasje eller postpapillotomipankreatitt. Men det kan selvsagt
diskuteres om dette er beste behandling,
og vil i det videre vise hva litteraturen
sier om dette. Valgene styres av hva man
tror er beste behandling, mest tids- og
kostnadsbesparende og av tilgjengelig
ekspertise. Det er også ulike vurderinger
av risiko ved EPT på kort og lang sikt.

Behandlingsmuligheter
De alternativene som er vanligst er
1. Vår prosedyre med utredning
preoperativt, selektiv preoperativ ERCP
ved sterke steinkriterier, peroperativ
kolangiografi, og postoperativ ERCP
i de tilfeller vi ikke ved enkle metoder
kan sanere gallegangssteinene
peroperativt
2. Komplett laparoskopisk behandling,
med rutinemessig kolangiografi og
steinsanering enten ved transcystisk
ekstraksjon eller laparoskopisk
koledocholithotomi
3. Rutine kolangiografi og ERCP med EPT
peroperativt når stein påvises
4. Konvertering til åpen operasjon med
koledocholithotomi
Uten å gå i detalj om metodene, vil
jeg bare peke på at laparoskopisk
gallegangsekstraksjon kan foregå via
ductus cysticus ved å dilatere ductus
cysticus med 8 millimeter ballong over
guidewire, og uthenting av steiner
ved hjelp av kurv, fortrinnsvis via et
koledochoskop. Denne metoden er
egnet ved steiner som ligger nedenfor
konfluens, da man oftest ikke kommer
opp i hepaticus via denne ruten, steinene
er små og er av begrenset antall. Et
alternativ kan være koledochotomi på ca
en cm lengde og uthenting med kurver,
skylling eller forsiktig eksprimering,
også med koledochoskopisk kontroll, og
avslutning med eller uten T-dren, men
med ekstern drenasje.
Mange anbefaler dette grunnet argumenter som at man unngår papillotomi
og at det er kostnadseffektivt ved at
pasienten blir ferdigbehandlet i en
seanse. Aktuelle materialer i denne
sammenheng refereres.
Dag Arvidsson [5] opererte 39 pasienter,
82 % vellykket resultat og 10 %
morbiditet. Operasjonstid var tre timer

ved transcystisk tilgang og tre og en
halv time ved koledocholithotomi. En
etterundersøkelse av et større materiale
fra samme senter ved Anne Waage [6]
med 175 pasienter, viste andel med
vellykket resultat var 93 %. Imidlertid
var operasjonstidene enda lenger (hhv
201 og 232 minutter), og bare en pasient
hadde reststein og ingen hadde tegn til
striktur.
I 1994 skrev Berci [7] om et multisenterstudie startet i 1991 i regi av SAGES
(Society of American Gastrointestinal
Endoscopic Surgeons) med 226 pasienter
fra 19 sentra. De fant 5 % konvertering
ved transcystisk metode og 19 % ved
koledocholithotomi og 2 pasienter med
gallegangsskade. Videre var det 5,7 %
morbiditet, 1 dødsfall og 2,6 % retinerte
steiner. Operasjonstid varierte fra 1-8
timer, der 74 % var innen 3 timer.
Cushieri [8] skrev i 1999 om en EAES
studie fra 1994-1997, med 150 pasienter
i hver gruppe randomisert til komplett
laparoskopisk løsning versus preoperativ
ERCP og så kolecystektomi. De fant ingen
forskjell i andel vellykket behandlede
eller morbiditet, men signifikant kortere
liggetid for laparoskopisk behandlede (6
mot 9 dager).
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e peroperative parametrene kunne
ikke brukes laparoskopisk, men ved
Sentralsykehuset i Akershus (nå AHUS),
ble de preoperative kriteriene brukt alene
for seleksjon til preoperativ ERCP. Dette
medførte imidlertid et meget stort antall
negative ERCP, innbefattet medfølgende
risiko og ressursbruk.

Erik Trondsen
Gastrokirurgisk avdeling,
UUS

Andre serier eller betraktninger man
kan lese er: Rhodes [9] i Lancet 1998, en
randomisert undersøkelse, Thompson i
2002 [10] med 96 % vellykket behandlede
og reduksjon i komplikasjonsrater når
de sluttet å bruke T-dren. Uhrbach gav i
2001 en kostnadsanalyse som prefererer
komplett behandling. Paganini angir i
2007 transcystisk komplett behandling
som kostnadseffektiv og trygg, med
operasjonstid kun på 112 minutter, 3,1 %
reststeiner og lite morbiditet. Interesserte
kan også lese Poulose (13,14) for
kostnadsbetraktninger.
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Man har altså vist en kostnadseffektivitet
ved denne metoden, men denne synes
ofte relatert til forsinkelse i avsluttende
endoskopisk behandling, noe som er
lite relevant for situasjonen ved vårt
sykehus. Videre fremheves skepsis til
papillotomi spesielt hos unge pasienter,
noe som slett ikke er irrelevant.
Bergmann [15] presenterte i 1996 en
etterundersøkelse av 100 pasienter
behandlet med endoskopisk papillotomi
(EPT), med komplett steinsanering,
kolecystektomi innen 2 mndr, alder
under 60 år og med observasjonstid
median 15 år (3-18 år). Blant de 94
pasienter de fikk tak i opplysninger
om, var alder ved EPT gjennomsnittlig
51 år (23-60 år), 15 % av pasientene
fikk tidligkomplikasjoner, hvorav en
pasient døde av perforasjon, 24 % (22
pasienter) hadde senkomplikasjoner
i form av symptomer på residiv av
gallegangsstein. Ved endoskopi fantes
dette hos 13 pasienter, hvorav 11 av dem
ble behandlet endoskopisk, 1 pasient
måtte opereres og en døde av kolangitt
før endoskopi.
I 2006 kom en metaanalyse ved
Clayton [16] av 12 randomiserte
studier med problemstilling endoskopi
og kirurgi versus komplett kirurgisk
behandling, 7 ved åpen operasjon og
5 ved laparoskopisk operasjon. Ingen
forskjeller var signifikante, og man
anbefaler å velge den behandling som
lokale ressurser og ekspertise gir best
resultat med.
Hva skjer så i praksis?
Bingener [17] gjorde i 2006 en
rundspørring blant kirurger i et
område i Texas. Svarandel var 33 av
207 forespurte. 45 % av kirurgene
anga at de gjorde laparoskopisk
koledochuseksplorasjon, og 55 % av dem
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utførte det ikke. Rutinemessig brukte
ca ¾ av de spurte ERCP, 1/5 laparoskopi
og noen få konverterte. De viktigste
grunnene for valg av prosedyre var
tidsforbruk og tilgang på nødvendig
utstyr.
En annen måte å løse dobbeltprosedyreproblemet slik at tid spares, er å gjøre
peroperativ ERCP i de tilfeller en vet
det er gallegangsstein på forhånd eller
der man finner dem ved kolangiografi.
Det er faktisk skrevet mer om denne
kombinasjonen de siste årene enn
komplett laparoskopisk løsning. En
av ulempene med å la steinene ligge
for postoperativ EPT, er at i ca 5-10
% av tilfellene lykkes man ikke med
endoskopisk sanering fordi papillen
ikke lar seg kanyllere. Ved en kombinert
prosedyre, såkalt rendezvous-teknikk, kan
kanylleringsraten økes opp mot 100 %
ved at man via ductus cysticus kan sette
ned guidewire gjennom papillen, trekke
wiren opp i endoskopet og tre papillotom
over denne. En annen fordel som
anføres, er at kanyllering og papillotomi
foregår maksimalt skånsomt, noe som
igjen reduserer risiko for pankreatitt.
Morino [18] randomiserte 91 pasienter
til preoperativ EPT og intraoperativ EPT
med rendezvous-teknikk. Gruppe I var
pasienter med to prosedyrer og gruppe
II fikk intraoperativ ERCP. Saneringsraten
var best i gruppe II, som også viste
lavere morbiditet på tross av en pasient
med pancreatitt, kortere liggetid og
kostnadsbesparende. Pasienter i gruppe I
ventet 4,3 dager på operasjon etter EPT.
Rábago [19] randomiserte 64 pasienter
til preoperativ ERCP og 59 til kombinert
prosedyre. I sistnevnte gruppe var
det imidlertid lavere andel vellykkede
prosedyrer. I preoperativ ERCP-gruppe
var det to mislykkede kanylleringer, og

i kombinasjonsgruppen sju mislykkede:
Hos tre fikk de ikke guidewire ned,
hos to var kolangiografi mislykket pga
anatomiske forandringer og to fikk
pancreatitt i ventetid på operasjon.
Metodene ble ansett like effektive, men
kombinasjongruppen hadde kortere
liggetid, var kostnadsbesparende og
hadde lavere morbiditet.
Lella [20] randomiserte 120 pasienter
og fant fordeler ved den kombinerte
prosedyren ved kortere liggetid (3 mot
6 dager), mindre pankreatitt (0 mot 6
tilfeller), men nær samme prosedyre tid
(70,5 mot til sammen 73,5 minutter).
Det er mange veier til Rom. Jeg
synes ikke litteraturen gir noen
entydige indikasjoner på evidence
based beste metode, men resultatene
henger sammen med tilgjengelig
ekspertise innen både endoskopisk og
laparoskopisk behandling. Og da er det
opp til hver enkelt å bli god nok for å
beherske det en mener er best g
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Indikasjoner: Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv, invasiv brystkreft etter tidligere 2-3 års adjuvant tamoksifen-behandling.
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Dosering: Anbefalt dose er 1 tablett 1 gang daglig, helst etter måltid, inntil progresjon.
Hos pasienter med tidlig brystkreft skal behandling fortsette inntil det er gått 5 år med
kombinert sekvensiell adjuvant hormonterapi (tamoksifen etterfulgt av eksemestan), eller
frem til tilbakefall oppstår. Hos pasienter med avansert brystkreft skal behandling fortsette
inntil tydelig tumorprogresjon. Ingen dosejustering er nødvendig for pasienter med nedsatt
lever- eller nyrefunksjon.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, graviditet og amming.
Forsiktighetsregler: Skal ikke administreres til kvinner med premenopausal endokrin status. Derfor bør postmenopausal status påvises ved bestemmelse av LH-, FSH- og østradiolnivåer, når dette anses klinisk relevant. Brukes med forsiktighet til pasienter med nedsatt
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først etter en stund). Eksemestan er en potent østrogenreduserende substans, og reduksjoner i benmineraltetthet (BMD) kan forventes. Innvirkning på langsiktig risiko for fraktur
er ukjent. Ved adjuvant behandling skal kvinner med osteoporose eller som har risiko for
utvikling av osteoporose måle benmineraltettheten med bendensitometri ved begynnelsen
av behandling. Selv om det ikke foreligger data som viser effekt av terapi ved behandling
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Interaksjoner: In vitro-studier viser at eksemestan metaboliseres via CYP 3A4 og
aldoketoreduktase, og ikke hemmer de viktigste CYP-isoenzymene. Det er vist at spesikk
hemming av CYP 3A4 ved administrering av ketokonazol ikke har signikant effekt
på farmakokinetikken til eksemestan. Rifampicin, en kraftig CYP 3A4-induser, er vist
å redusere AUC for eksemestan med 54% og Cmax med 41%. Ettersom den kliniske
relevansen av denne interaksjonen ikke er vurdert, kan samtidig administrering av
substanser kjent for å indusere CYP 3A4 slik som rifampicin, krampedempende midler
(f.eks. fenytoin og karbamazepin) og naturlegemidler som inneholder johannesurt
(Hypericum perforatum), redusere effekten av eksemestan. Eksemestan bør brukes med
forsiktighet sammen med legemidler som metaboliseres via CYP 3A4 og som har smalt
terapeutisk vindu. Eksemestan skal ikke gis sammen med legemidler som inneholder
østrogen da disse vil motvirke den farmakologiske effekten.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner.
Bivirkninger: Generelt godt tolerert i kliniske studier. Vanligvis milde til moderate
bivirkninger, de este kan knyttes til den normale farmakologiske konsekvensen av tap
av østrogen. Mest vanlige bivirkninger: Hetetokter, leddsmerter og tretthet (mest hos
pasienter med tidlig brystkreft), hetetokter og kvalme (mest hos pasienter med avansert
brystkreft)(>1/10). Andre svært vanlige bivirkninger er: Søvnløshet, hodepine, økt
svetting, smerter i ledd og muskler/skjelett (artralgi, og mindre vanlig smerter i lemmer,
osteoartritt, ryggsmerter, artritt, myalgi og stivhet i ledd), reduksjon av lymfocytter, særlig
hos pasienter med lymfopeni, svak stigning av alkalisk fosfatase (mulig relatert til den
økte benomsetningen) og svak stigning av bilirubin, men assosieres vanligvis ikke med
stigning av leverenzymer. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Mavesmerter, oppkast,
dyspepsi, obstipasjon, diaré. Hud: Kløe, alopeci. Psykiske: Depresjon. Øvrige: Smerter,
perifert ødem, svimmelhet, anoreksi, karpaltunnelsyndrom. Mindre hyppige: Blod:
Trombocytopeni, leukopeni (pasienter med avansert brystkreft, ikke påvist hos kvinner behandlet mot brystkreft uten spredning). Neurologiske: Søvnighet. Øvrige: Asteni. Følgende
forhåndsspesiserte bivirkninger er sett i studie hos kvinner med tidlig brystkreft: Osteoporose, vaginal blødning og andre gynekologiske lidelser, andre primære cancere, synsforstyrrelser, kardiovaskulære lidelser, osteoporotisk fraktur, tromboembolisme og hjerteinfarkt.
Overdosering/Forgiftning: Doser på opptil 800 mg som engangsdose til friske kvinner
og opptil 600 mg daglig til postmenopausale kvinner med avansert brystkreft er blitt godt
tolerert. Behandling: Intet spesikt antidot. Behandlingen må være symptomatisk. Generell støttende behandling, inkl. hyppig monitorering av vitale tegn er påkrevet.
Egenskaper: Klassisering: Steroid, irreversibel aromatasehemmer. Virkningsmekanisme: Hemmer omdannelsen av androgener til østrogener ved å inaktivere aromatase
i perifere vev. Hos postmenopausale brystkreftpasienter har en daglig dose på 25 mg
redusert helkroppsaromatisering med 98%, og gitt signikant gevinst på overlevelse, tid
til progresjon og tid før behandlingssvikt. Absorpsjon: Raskt. Absolutt biotilgjengelighet
antas å være begrenset av en betydelig «rst pass»-metabolisme. Tmax: 2 timer. Samtidig
matinntak øker biotilgjengeligheten med 40%. Proteinbinding: 90%. Fordeling: Distribusjonsvolum: Ca. 20 000 liter. Halveringstid: 24 timer. Kinetikken er lineær i doseområdet. Clearance er ca. 500 liter/time. Metabolisme: Via CYP 3A4 og/eller reduksjon av
17-ketogruppen av aldoketoreduktase etterfulgt av konjugering. Utskillelse: 1% av dosen
utskilles uomdannet i urin. 40% utskilles i urin og fæces i løpet av 1 uke.
Pakninger og priser: Enpac: 30 stk. kr 1195,80. 100 stk. kr 4118,80.
T: 9a).
Refusjon: Behandlingen skal være instituert i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin. Generell refusjon er indikasjonsspesikk og omfatter kun:
- Behandling av avansert østrogenreseptorpositiv brystkreft hos kvinner med naturlig eller
kunstig indusert postmenopausal status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen
etter tidligere behandling med antiøstrogener. - Adjuvant behandling av postmenopausale
kvinner med østrogenreseptor-positiv, invasiv brystkreft, etter tidligere 2-3 års adjuvant
tamoksifenbehandling.
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%PTFSJOH ,VOUJMMPLBMUCSVL4LBMCBSFCSVLFTBWFSGBSOFLJSVSHFS%FUFS
VUJMTUSFLLFMJHJOGPSNBTKPOPNCSVLUJMCBSO"OUBMMLPMMBHFOTWBNQFSTPNBOWFOEFT
C·SBMMUJEW§SFJTBNTWBSNFEEFUVOEFSMJHHFOEFLMJOJTLFCFIPW SFMBUFSUUJM
TU·SSFMTFOQ¦T¦SÃBUFOPHN¦WVSEFSFTJOEJWJEVFMUBWEFOCFIBOEMFOEFLJSVSH
*LMJOJTLFTUVEJFSIBSWBMHBWEPTFSJOHWBOMJHWJTWBSJFSUNFMMPNTWBNQFS
 DNY DN NFOCSVLBWPQQUJMFSSBQQPSUFSU'PSNJOESFT¦SÃBUFS GFLT
WFENJOJNBMJOWBTJWLJSVSHJ BOCFGBMFTLPMMBHFOTWBNQFSBWNJOESFTU·SSFMTF
 DNY DNFMMFSDNY DN 
,POUSBJOEJLBTKPOFS 0WFSG·MTPNIFUGPSWJSLFTUPGGFOFFMMFSGPSOPFOBW
IKFMQFTUPGGFOF
'PSTJLUJHIFUTSFHMFS,VOUJMMPLBMCSVL4LBMJLLFCSVLFTJOUSBWBTLVM§SU%BUB
GPSBOWFOEFMTFWFEOFVSPLJSVSHJ LBSLJSVSHJFMMFSWFEHBTUSPJOUFTUJOBMBOBTUPNPTF
GPSFMJHHFS JLLF "MMFSHJTLF IZQFSTFOTJUJWJUFUTSFBLTKPOFS LBO PQQTU¦ 5FHO Q¦ IZQFS
TFOTJUJWJUFUTSFBLTKPOFS FSVUTMFUU HFOFSFMMVSUJDBSJB UFUUIFUTG·MFMTFJCSZTUFU UVOH
QVTUFOIFU  IZQPUFOTKPO PH BOBGZMBLTJ %FSTPN EJTTF TZNQUPNFSUFHO PQQTU¦S 
TLBMBENJOJTUSFSJOHFOBWCSZUFTVNJEEFMCBSU)WJTTKPLLUJMTUBOEJOOUSFS TLBM
HKFMEFOEFQSPTFEZSFGPSTKPLLCFIBOEMJOHG·MHFT5JMUBL GPS ¦ GPSFCZHHF JOGFLTKPOFS
WFE CSVL BW MFHFNJEMFS GSFNTUJMU GSB IVNBOU CMPE FMMFS QMBTNB PNGBUUFS TFMFLTKPO
BW CMPEHJWFSF TDSFFOJOH BW IWFS FOLFMU UBQQJOH PH QMBTNBQPPMFS GPS JOGFLTKPOT
NBSL·SFS  PH FGGFLUJW JOBLUJWFSJOHGKFSOJOH BW WJSVT TPN FO EFM BW QSPEVLTKPOT
QSPTFTTFO 5JM USPTT GPS EFUUF LBO FO JLLF GVMMTUFOEJH VUFMVLLF NVMJHIFUFO GPS
PWFSG·SJOHBWTNJUUTPNNFBHFOT%FUUFHKFMEFSPHT¦WJSVTFMMFSQBUPHFOFSTPN
IJUUJMFSVLKFOU5JMUBLFOFBOTFT¦W§SFFGGFLUJWFNPULBQQFLMFEEFWJSVTTPN)*7 
)#7PH)$7 PHNPUEFUJLLFLBQQFLMFEEFWJSVTFU)"75JMUBLFOFIBSCFHSFOTFU
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JNNVOEFGFLUFMMFS·LUFSZUSPQPJFTF GFLTIFNPMZUJTLBOFNJ "WIFOTZOUJM
QBTJFOUFOFBOCFGBMFTEFUNFHFUJOOTUFOEJH¦KPVSOBMG·SFOBWOPHCBUDIOVNNFS
IWFSHBOHQSFQBSBUFUCFOZUUFT
*OUFSBLTKPOFS 1SFQBSBUFULBOEFOBUVSFSFTWFELPOUBLUNFEPQQM·TOJOHFSTPN
JOOFIPMEFSBMLPIPM KPEFMMFSUVOHNFUBMMFS GFLTBOUJTFQUJTLFPQQM·TOJOHFS %FOOF
UZQFTVCTUBOTFSTLBMGKFSOFTT¦HPEUTPNNVMJHG·SCSVLBWQSFQBSBUFU
(SBWJEJUFU"NNJOH 4JLLFSIFUFO WFE CSVL VOEFS HSBWJEJUFU FMMFS BNNJOH FS JLLF
LMBSMBHU &LTQFSJNFOUFMMF EZSFTUVEJFS FS VUJMTUSFLLFMJHF UJM ¦ WVSEFSF SFQSPEVLTKPOT
UPLTJTLF FGGFLUFS  PHFMMFS FGGFLUFS Q¦ FNCSZPGPTUFSVUWJLMJOH  TWBOHFSTLBQT
GPSM·Q  G·ETFM PHFMMFS QPTUOBUBM VUWJLMJOH 4LBM JLLF BENJOJTUSFSFT UJM HSBWJEF PH
BNNFOEFLWJOOFS IWJTJLLFTUSFOHUO·EWFOEJH
#JWJSLOJOHFS 4JSLVMBUPSJTLF-JWTUSVFOEFUSPNCPFNCPMJTLFLPNQMJLBTKPOFSLBO
GPSFLPNNFEFSTPNMFHFNJEEFMFUVUJMTJLUFUBENJOJTUSFSFTJOUSBWBTLVM§SU
WSJHF 'FCFS LBO GPSFLPNNF )ZQFSTFOTJUJWJUFU FMMFS BMMFSHJTLF SFBLTKPOFS LBO
PQQTU¦JTKFMEOFUJMGFMMFSIPTQBTJFOUFSCFIBOEMFUNFEÂCSJO* FOLFMUF UJMGFMMF IBS
EJTTF SFBLTKPOFOF VUWJLMFU TFH UJM BMWPSMJH BOBGZMBLTJ 4MJLF SFBLTKPOFS LBO TQFTJFMU
PCTFSWFSFT WFEHKFOUBUUCSVLBWMFHFNJEEFMFUFMMFSEFSTPNEFUBENJOJTUSFSFTUJM
QBTJFOUFSNFELKFOUIZQFSTFOTJUJWJUFUGPSOPFOBWJOOIPMETTUPGGFOF
-BCPSBUPSJFWFSEJFS"OUJTUPGGFSNPUJOOIPMETTUPGGFSJÂCSJOQSFQBSBUFSUJMT¦SMVLLJOH
LBOGPSFLPNNFJTKFMEOFUJMGFMMFS
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Aromatasehemmer.
ATC-nr.: L02B G04
TABLETTER 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Letrozol 2,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.
Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv brystkreft i tidlig fase. Utvidet adjuvant behandling av hormonavhengig brystkreft i
tidlig fase hos postmenopausale kvinner som har gjennomgått standard adjuvant behandling
med tamoksifen i 5 år. Primær behandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos
postmenopausale kvinner. Behandling av avansert brystkreft hos kvinner med naturlig eller
kunstig indusert postmenopausal status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen
etter tidligere behandling med antiøstrogener. Effekt er ikke vist hos pasienter med negativ
østrogen-reseptor status.
Dosering: Voksne og eldre: Anbefalt dose 2,5 mg daglig. Ingen dosejusteringer er nødvendig
hos eldre. Adjuvant behandling bør pågå i 5 år eller til tilbakefall.Ved tidlig adjuvant behandling
er klinisk erfaring tilgjengelig med en median behandlingstid på 25 måneder. Ved utvidet
adjuvant behandling er klinisk erfaring tilgjengelig med en median behandlingstid på 3 år. Ved
avansert brystkreft eller metastatisk sykdom bør behandlingen fortsette til tumorprogresjon
er vist. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved nedsatt
nyrefunksjon med kreatininclearance >30 ml/minutt. Det er ikke tilstrekkelig data på pasienter
med kreatininclearance <30 ml/minutt eller på pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller ett eller flere av hjelpestoffene.
Premenopausal endokrin status, graviditet og amming. Forsiktighetsregler: Dokumentasjon
mangler ved bruk hos pasienter med ClCR <30 ml/minutt. Femar er studert hos et begrenset
antall ikke-metastaserende pasienter med mild til moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Hos personer uten kreft med alvorlig nedsatt leverfunksjon (levercirrhose og «Child Pugh
score» C) økte systemisk eksponering og terminal halveringstid 2-3 ganger. Bør derfor gis
med forsiktighet og etter en grundig vurdering av potensiell risiko/nytte for slike pasienter.
Hos kvinner som har forhistorie med osteoporose og/eller tidligere frakturer, eller som har
økt risiko for osteoporose, bør mineraltettheten (BMD) bestemmes vha. bentetthetsmåling
før adjuvant og utvidet adjuvant behandling påbegynnes. Disse kvinnene bør under og etter
behandling følges opp med tanke på utvikling av osteoporose. Behandling eller forebygging
av osteoporose bør igangsettes og følges nøye opp når dette er nødvendig. Ettersom
svimmelhet, slapphet og søvnighet kan opptre ved bruk av letrozol, anbefales det å utvise
forsiktighet ved bilkjøring og håndtering av maskiner. Inneholder laktosemonohydrat og bør
derfor ikke brukes ved sjelden, arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukosegalaktosemalabsorp sjon. Interaksjoner: Letrozol hemmer cytokrom P-450-isoenzymene
2A6 og til en viss grad 2C19 in vitro. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med
andre legemidler der metabolismen hovedsakelig avhenger av disse isoenzymene og dersom de
har et smalt terapeutisk vindu. Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Bivirkninger:
Vanligvis milde eller moderate. Inntil 1/3 av pasientene som har metastaser, inntil 70-75% som
får adjuvant behandling og inntil 40% som får utvidet adjuvant behandling kan få bivirkninger.
De vanligste hos pasienter som har metastaser er hetetokter, kvalme og tretthet. Mange
bivirkninger kan tilskrives østrogenmangel (f.eks. hetetokter, håravfall og vaginal blødning).
Ved utvidet adjuvant behandling er det sett økt insidens av hetetokter, artralgi/artritt og
myalgi. De fleste av disse er observert i løpet av 1. behandlingsår. En økt, men ikke signifikant
insidens av osteoporose og benfrakturer er observert. Tromboemboliske hendelser (1,5%),
angina pectoris (0,8%), hjerteinfarkt (0,7%) og hjertesvikt (0,9%) har forekommet på ulike
tidspunkter etter behandlingsstart. Hyppige (>1/100): Hud: Økt svette, håravfall, utslett inkl.
erytematøst, makulopapuløst, psoriasislignende og vesikulært utslett. Gastrointestinale:
Kvalme, brekninger, dyspepsi, obstipasjon, diaré. Metabolske: Hyperkolesterolemi. Muskelskjelettsystemet: Myalgi, bensmerter, artralgi, osteoporose, benfrakturer. Neurologiske:
Hodepine, svimmelhet. Sentralnervesystemet: Depresjon. Øvrige: Anoreksi, økt appetitt,
hetetokter, tretthet inkl. asteni, utilpasshet, perifere ødem, vektøkning. Mindre hyppige: Blod:
Leukopeni. Hud: Kløe, tørr hud, urticaria. Gastrointestinale: Abdominale smerter, stomatitt,
munntørrhet. Lever: Økning i leverenzymer. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet:
Artritt. Neurologiske: Søvnighet, søvnløshet, svekket hukommelse, dysestesi inkl. parestesi og
hypoestesi, smaksforstyrrelser, cerebrovaskulære skader. Sentralnervesystemet: Angst inkl.
nervøsitet og irritabilitet. Sirkulatoriske: Overfladisk og dyp tromboflebitt, hypertensjon,
iskemiske kardiale hendelser, palpitasjoner, takykardi. Syn: Katarakt, irritasjon i øyet, tåkesyn.
Urogenitale: Urinveisinfeksjon, økt vannlatingsfrekvens, vaginal blødning og utflod, tørr
vagina. Øvrige: Smerter lokalisert til svulster, generelle ødem, brystsmerter, pyreksi, tørre
slimhinner, tørste, vekttap. Sjeldne (<1/1000): Sirkulatoriske: Lungeemboli, arteriell trombose,
cerebrovaskulært infarkt. Overdosering/Forgiftning: Isolerte tilfeller med overdosering
med letrozol er rapportert. Ingen spesifikk behandling ved overdosering, men behandlingen
bør være symptomatisk og støttende. Egenskaper: Klassifisering: Selektiv, ikke-steroid
aromatasehemmer. Virkningsmekanisme: Hemmer aromataseenzymet ved kompetitiv binding
til hemdelen i cytokrom P-450-subenheten av enzymet og medfører dermed redusert
østrogenbiosyntese i alle vev. Via reduksjon i konsentrasjonen av sirkulerende østrogen, kan
veksten av østrogenfølsom tumor hemmes. Hos postmenopausale pasienter med avansert
brystkreft har daglige doser på 0,1-5 mg letrozol vist å redusere plasmakonsentrasjonen
av østradiol, østron og østronsulfat med 75-95% i forhold til «baseline» hos alle de
behandlede pasientene. Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Absolutt biotilgjengelighet er 99,9%.
Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 1-2 timer etter inntak. Proteinbinding: Ca. 60%. Fordeling:
Tilsynelatende distribusjonsvolum: 1,87 liter/kg. Konsentrasjonen av letrozol i erytrocytter
er ca. 80% av plasmakonsentrasjonen. Halveringstid: Ca. 48 timer. Metabolisme: I lever, via CYP
3A4 og CYP 2A6, hovedsakelig til en farmakologisk inaktiv carbinolmetabolitt. Utskillelse:
Hovedsakelig via urin, noe i fæces. Pakninger og priser: Enpac: 30 stk. 1251,90, 100 stk.
4092,70. T: 9a).
Refusjon: Behandlingen skal være instituert i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av
spesialist i vedkommende disiplin. Generell refusjon omfatter kun: -Primær behandling
av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. -Behandling av
avansert brystkreft hos østrogenreseptorpositive kvinner med naturlig eller kunstig
indusert postmenopausal status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen
etter tidligere behandling med antiøstrogener. -Utvidet adjuvant behandling hos
postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv tidlig invasiv brystkreft som har
gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i 5 år. -Adjuvant behandling
av postmenopausale kvinner med hormonreseptor positiv brystkreft i tidlig fase.
Sist endret: 11.04.2007 (SPC 27.03.2007)
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Benresorpsjonshemmer.
ATC-nr.: M05B A08
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv.
zoledronsyre 0,8 mg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.
Indikasjoner: Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling
eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter med utbredt
kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av tumorindusert hyperkalsemi (TIH).
Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Voksne og eldre: Anbefalt
dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet,
er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning
50 mg/ml), gitt som en i.v. infusjon over minst 15 minutter hver 3.-4. uke. Pasienten bør også få 500 mg oralt
kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi (albuminkorrigert serumkalsium
f12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller
glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som en enkel intravenøs infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt
hydrert før og under administrering av zoledronsyre. Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon
bør preparatet kun brukes etter en nytte-/risikoevaluering. Unødvendig med dosejustering ved serumkreatinin <400
mol/liter eller <4,5 mg/dl. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom
som involverer skjelettet: Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCr) bør bestemmes når behandling initieres
hos pasienter med multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide tumorer. ClCr beregnes ut fra
serumkreatinin ved å bruke Cockcroft-Gault-formelen. Preparatet anbefales ikke til pasienter med alvorlig nedsatt
nyrefunksjon, dvs. ClCr <30 ml/minutt. Følgende doser anbefales til pasienter med benmetastaser ved ClCr 30-60
ml/minutt:
Kreatininclearance ved
behandlingsstart (ml/minutt)
>60
50-60
40-49
30-39

Anbefalt dose1)

Volum konsentrat

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

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

1) Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 mg × timer/liter (Cl = 75 ml/minutt). De lavere dosene som
Cr
er anbefalt for pasienter med nedsatt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som observert hos pasienter med
kreatininclearance på 75 ml/minutt.
Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller
glukoseoppløsning 50 mg/ml. Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake hvis
nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når serumkreatinin igjen er innenfor en økning på 10%
av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt. Preparatet bør ikke brukes
til barn.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for zoledronsyre, andre bisfosfonater eller noen av hjelpestoffene. Graviditet
og amming.
Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert. Overhydrering
bør unngås hos pasienter med risiko for hjertesvikt. Etter behandlingsstart bør hyperkalsemirelaterte metabolske
parametre, som serumnivåene av kalsium, fosfat og magnesium, følges nøye. Hvis hypokalsemi, hypofosfatemi eller
hypomagnesemi oppstår, kan det være nødvendig med tilleggsbehandling i en kort periode. Pasienter med ubehandlet
hyperkalsemi har som regel en viss grad av nedsatt nyrefunksjon. Nøye oppfølging av nyrefunksjonen bør derfor
vurderes. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes til barn. Hos pasienter med
TIH med tydelig forverring av nyrefunksjonen bør det vurderes nøye hvorvidt den potensielle fordelen med behandling
oppveier mulig risiko. For å avgjøre om pasienter med benmetastaser skal behandles for å forebygge skjelettrelaterte
hendelser, bør det tas i betraktning at behandlingseffekten inntrer etter 2-3 måneder. Behandling med bisfosfonater
er forbundet med tilfeller av nedsatt nyrefunksjon. Faktorer som kan øke risikoen for forverring av nyrefunksjonen
inkluderer dehydrering, allerede nedsatt nyrefunksjon, gjentatte behandlinger med Zometa og andre bisfosfonater, samt
bruk av andre nefrotoksiske legemidler. Selv om risikoen reduseres ved å administrere zoledronsyre over 15 minutter,
kan forverring av nyrefunksjonen fortsatt forekomme. Forverring av nyrefunksjonen, inkl. utvikling til nyresvikt og
behov for dialyse er rapportert etter oppstart, eller etter en enkeltdose. Økning i serumkreatinin kan også forekomme
hos noen pasienter ved kronisk administrering av zoledronsyre med anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte
hendelser, men mindre hyppig. Lavere doser anbefales ved initiering av behandling hos pasienter med benmetastaser
med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Pga. potensiell innvirkning av zoledronsyre på nyrefunksjonen, mangel
på kliniske sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (serumkreatinin
f400 mol/liter eller f4,5 mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin f265 mol/liter eller f3,0 mg/dl hos pasienter med kreft og benmetastaser), og kun begrensede farmakokinetiske data hos pasienter med alvorlig nedsatt
nyrefunksjon ved behandlingsstart (kreatininclearance <30 ml/minutt), anbefales ikke bruk hos denne pasientgruppen.
Det er begrensede kliniske data hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Tilfeller av osteonekrose i kjeven
er rapportert, hovedsakelig hos kreftpasienter. Mange av disse pasientene ble samtidig behandlet med kjemoterapi
og kortikosteroider. De ﬂeste tilfellene er rapportert i forbindelse med tannbehandling f.eks. tanntrekking. Mange av
pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi,
kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig forebyggende tannbehandling vurderes før
behandling med bisfosfonater. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter under behandling med
bisfosfonater. Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under behandling
med bisfosfonater. Selv om årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås da tilhelingen etter
inngrepet kan forlenges. Hos pasienter der tannbehandling er nødvendig foreligger det ingen data som antyder
at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for osteonekrose i kjeven. Hver pasient bør håndteres ut fra en
individuell nytte-/risikoevaluering på grunnlag av den kliniske vurderingen til behandlende lege. Det er i sjeldne
tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsnedsettende smerter i ben, ledd og/eller muskulatur hos
pasienter som bruker bisfosfonater.
Interaksjoner: Forsiktighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene kan
ha additiv effekt som resulterer i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet bør også
utvises ved bruk sammen med andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple myelomer kan
risikoen for svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i kombinasjon med talidomid.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Blod: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, anoreksi. Muskel-skjelettsystemet:
Bensmerte, myalgi, artralgi, generell smerte. Sentralnervesystemet: Hodepine. Syn: Konjunktivitt. Urogenitale:
Nedsatt nyrefunksjon. Øvrige: Feber, inﬂuensalignende syndrom (inkl. tretthet, frysninger, sykdomsfølelse og rødme),
hypofosfatemi, økt kreatinin og urinsyre i blod, hypokalsemi. Mindre hyppige: Blod: Trombocytopeni, leukopeni.
Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, abdominale smerter, dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hud: Kløe, utslett (inkl.
erytematøst og makuløst utslett), økt svetting. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper.
Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Sentralnervesystemet: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi,
hyperestesi, tremor. Sirkulatoriske: Hypertensjon, hypotensjon. Syn: Tåkesyn. Urogenitale: Akutt nyresvikt, hematuri,
proteinuri. Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, hypersensitivitetsreaksjoner, asteni, perifert ødem,
reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning. Sjeldne (<1/1000): Blod:
Pancytopeni. Psykiske: Forvirring. Sirkulatoriske: Bradykardi. Syn: Uveitt, episkleritt. Øvrige: Angioneurotisk ødem,
hyperkalemi, hypernatremi. Det er rapportert tilfeller av osteonekrose, primært i kjeven (se Forsiktighetsregler).
Mange av disse pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Kreftdiagnose, annen behandling (f.eks.
kjemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider), andre alvorlige sykdomstilstander (f.eks. anemi, koagulopati,
infeksjon, underliggende sykdom i munnhulen) er veldokumenterte risikofaktorer for utvikling av osteonekrose i
kjeven. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert hypotensjon som har ført til synkope eller sirkulatorisk kollaps,
hovedsakelig hos pasienter med underliggende risikofaktorer, atrieﬂimmer, somnolens og bronkokonstriksjon.
Overdosering/Forgiftning: Pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye fordi nedsatt
nyrefunksjon (inkl. nyresvikt) og unormaliteter i serumelektrolytter (inkl. kalsium, fosfat og magnesium) er observert.
Hvis hypokalsemi oppstår, bør infusjon av kalsiumglukonat gis når det er klinisk indisert.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Bisfosfonat med spesiﬁkk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon.
Virkningsmekanisme: Ukjent. Proteinbinding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider
på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av en eliminasjonsfase med en terminal halveringstid på 146 timer. Ingen
akkumulering av zoledronsyre i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag. Utskillelse: Via nyrene. Total clearance
fra kroppen er ca. 5 liter/time uavhengig av dose.
Pakninger og priser: 5 ml 2988,80.
Sist endret: 04.01.2008 (SPC 19.10.2007)
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Allerede ved 26 mnd...

...viste Femar®, som den eneste aromatasehemmer, signifikant
redusert forekomst av fjernmetastaser vs. Tamoxifen*
* i tidlig adjuvant behandling av hormonreseptor positive pasienter
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