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Sommeren nærmer seg med stormskritt

Vi er i disse dager vitner til spennende prosesser av betydning for
organiseringen av fremtidens kirurgiske avdelinger. Hovedstadsprosessen
har gått med turbofart de siste måneder og mange personer fra det
kirurgiske fagmiljøet har vært involvert i diverse høringsprosesser.

D

et er enda ikke klart hvordan fremtidens
sykehus vil se ut men ting tyder på at det
vil bli relativt omfattende endringer for en rekke
av avdelingene som er hjemmehørende i Helse
Sør-Øst. Vi skulle gjerne ha fulgt prosessen
nøye med regelmessige reportasjer i bladet
om utviklingen men med fire utgivelser årlig
er vi ikke i stand til å gi en fullgod og oppdatert
oversikt over de hendelser som finner sted
til enhver tid. Tilbakemeldingene på debatt
innleggene i forrige utgave tyder da heller
ikke på at dette er et sterkt ønske fra våre
lesere. Vi jobber imidlertid med å utvikle vår
hjemmeside på www.kirurgen.no slik at den
vil inneholde en blogg der medlemmene vil få
mulighet til å føre en fortløpende debatt om
både hovedstadsprosessen og andre hendelser
av interesse for norske kirurger. Vi forventer
at denne prosessen vil utvikles kontinuerlig
gjennom høsten. Den som følger med vil få se.
En annen viktig prosess som pågår er hvordan
den nevnte restrukturering av de kirurgiske
avdelinger vil påvirke spesialiseringen av
fremtidens kirurger. Mange er de som har
erklært den generelle kirurgen for død innen
kort tid og argumentert for at mye av de
tilstander som i dag per definisjon opereres
av generelle kirurger i fremtiden vil kreve
kirurger med spesialkompetanse. Et eksempel
på dette er behandling av colorectalcanser

hvor den åpne kirurgien på sikt i stor grad vil
bli overtatt av kirurger med avansert minimaltinvasiv kirurgisk kompetanse. Norsk kirurgisk
forening har levert en flertalls innstiling
om dette. Innstillingen vil bli tilgjengelig på
hjemmesiden vår og vi håper dette vil mane
til fremtidig engasjement og debatt blant våre
medlemmer. Leder av Norsk Forening for brystog endokinkirurgi, Rolf Kåresen leverer i denne
utgaven et innlegg om utdanning av fremtidens
kirurger og vi håper innlegget vil bidra til økt
bevissthet om dette viktige emnet.

Bård Røsok
Redaktør
kir-edit@online.no

Sommernummeret av Kirurgen inneholder
foruten den faste informasjonen om høstmøtet
(s. 26) en fyldig temaseksjon om lungekirurgi.
Som vi opplever i de fleste kirurgiske fag
er også den non-kardiale thoraxkirurgien
i utvikling og vi får i denne utgaven en
oppdatering både innen kirurgi for lungecancer
og metastaser samt video-assistert kirurgi,
endobronkial terapi og lungekirurgi hos barn.
Vi byr ellers på en rikt illustrert reportasje fra
Afghanistan, på nyheter fra Norsk Helsenett og
oppdatering om staging av ventrikkelcancer
samt en fyldig seksjon om minimalt-invasiv
kirurgi. Vi håper noen av disse artikler faller i
smak og vil medvirke til at våre lesere får en
riktig god sommer.

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.

For mange et etterlengtet avbrekk etter en hektisk vår med mye arbeid
og mange prosesser som ikke har vært enkle å håndtere. Det er satt
spørsmålstegn ved grunnleggende forhold knyttet til sykehusstruktur,
akuttberedskap, ledelse og økonomi. Det er åpenbart forskjeller i
virkelighetsforståelse mellom politikere, administratører og de som er på
grasrota i helsevesenet. De fleste av dere har nok fått erfaring og klarer å ha
et litt distansert, ikke personlig forhold til prosessene. Om man ikke klarer
det, kan noen og enhver lett møte veggen. Det er det ikke verdt.

S

pesielt utfordrende er prosessen som
foregår i hovedstaden og i Helse Sør-Øst.
Styret i NKF har prøvd å bidra med konstruktive innspill både til Legeforeningen sentralt, men også i de lokale prosessene som
foregår parallelt. Det er ikke så lett verken
å få oversikt eller å henge med i svingene i
denne prosessen. Håper derfor at alle kirurger
som er involvert passer nøye på og bidrar
konstruktivt til gode løsninger der dere er. Det
som foregår er kaotisk, men gir oss muligheter som bør utnyttes. Noe må gjøres og det
er få fasitsvar. Vi kan forme organisasjonen
framover, om vi tar denne sjansen.
Utdanning av kirurger er fortsatt et stort og
utfordrende tema. En større reform av spesialistutdanningen er på trappene de nærmeste
årene. Arbeidet med spesialistutdanningen er
komplisert og henger nøye sammen med
sykehusstruktur, og ikke minst organisering av akuttberedskapen. Begge sistnevnte
grunnpilarer i det norske helsevesenet er
også i omstilling og reorganisering. Styret
i NKF har hevdet at det er nødvendig med
sentralisering av akuttkirurgi til større enheter
enn vi i dag har, og at vi må se basissykehus,
områdesykehus og regionsykehus i en sammenheng samt finne funksjonelle løsninger
for hvert område. Dette innebærer at vi i prinsippet bør begynne med blanke ark og tegne
sykehus-Norge på ny. Vi håper at det kan bli
nedsatt et utvalg på høyeste nivå som kan se
på dette og komme med råd om hvilke strukturelle forandringer det må investeres i for å
gi befolkningen det beste tilbudet. Om en slik

plan skulle innebære at vi får halvert antall
sykehus som har akutt kirurgi, så vil utdanningsmodellen bli helt forandret i forhold til i
dag, samtidig som behovene for spesialister
blir betydelig endret.

Tom Glomsaker
Leder NKF
tom@glomsaker.no

LEDER

REDAKTØRENS HJØRNE

Riktig spennende sommer…

Vi innse at den ”generelle” kirurgen på mange måter er ”død”. Hvordan vi skal ta dette inn
over oss i forhold til utdanning, hovedspesialiteter og grenspesialiteter, diskuteres inngående. Det synes å være enighet om at det kan
være nyttig med en basiskirurgiutdanning på
2-3 år som kan være en felles plattform for
alle kirurgiske grenspesialiteter og at fokus
legges på akutte tilstander og vaktkirurgi.
Om prosessen fører til at grenspesialitetene
gjøres om til hovedspesialiteter er for tidlig
å si, men dette vil komme opp som et mer
aktuelt tema enn det har vært før.
Alt i alt, mye spennende skjer - som gir muligheter. Vi har betydelig behov for investeringer
i utstyr og bygninger, styrking av fagmiljøene
og ikke minst bedring av arbeidsmiljø. Hvis
vi organiserer oss bedre og bruker skattekronene med utgangspunkt i å få mest og best
mulig helse ut av kronene, må vi trolig ta bort
noen enheter og omfordele midler på en mer
rettferdig måte enn i dag. For enkelte områder
vil denne prosessen bli smertefull.
Vil ønske alle i NKF en riktig god sommer.
Bruk tiden godt til refleksjoner og rekreasjon
sammen med familie og venner. Om gode
ideer dukker opp, send gjerne innspill til styret i NKF og ikke minst skriv i Kirurgen.
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Scanlan® VATS / MICS Instruments
In a continuing effort to minimize patient trauma,
surgical procedures are evolving from “open field”
to Minimally Invasive within the CV and Thoracic
arenas. In recent years, Minimally Invasive
Cardiac Surgery (MICS) and Video Assisted
Thoracoscopic Surgery (VATS) have been the
catalyst for a new generation of specialty surgical
instrumentation.

TEMA

Scanlan has continued this tradition with the development of the
Scanlan® VATS/MICS instrumentation. This exciting collection offers a unique dual pivot point,
sliding shaft design that enables the instrument to
be fully functional when placed through a port or
very small thoracic incision – yet provides the
familiarity of traditional handles for secure
manipulation and superior tactile response.

TEMA

Bård Røsok
Kirurgisk avdeling,
Rikshospitalet

Thoraxkirurgi i endring
Vi har i denne utgaven samlet en rekke artikler om non-kardial
thoraxkirurgi med hovedfokus på reseksjon av lungetumores.

K
Telefon: 23 03 52 50
www.medistim.com

irurgien for maligne prosesser er i større grad enn før samlet
i færre enheter og beslutningene om behand-lingsstrategi
tas som regel i tverrfaglige team med thoraxkirurg, lungelege
og radiolog. Bedret seleksjon med individualisert behandling,
ny kirurgisk metodikk og mer aggressiv kirurgi er viktige
faktorer som medvirker til økt overlevelse hos pasienter med
alvorlige lungelidelser.
I denne utgaven av bladet har Rune Haaverstad og kolleger fra
det thoraxkirurgiske miljø samlet en rekke innlegg fra landets

ledende spesialavdelinger. Vi presenterer nyheter fra åpen
kirurg, videoassistert, minimalt-invasiv kirurgi, endoluminal
terapi og har en oppdatering om lungekirurgi hos barn.
Det thoraxkirurgiske miljø bidrar også sterkt ellers i bladet.
Per Snorre Lingaas’ deler i sitt innlegg sine erfaringer fra flere
opphold i Afghanistan (s. 43). Vi får også et innblikk i forholdene
fra hjertekirurgiens tidlige barndom av professor Erik Fosse
(s. 61). God lesning.
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Postoperative resultater
innen 60 dager
ved operativ behandling av ikkesmåcellet lungekreft

U

ndersøkelser fra Kreftregisteret har
vist relativt høy postoperativ mortalitet etter lungekreftkirurgi ved norske
sykehus (2). En medvirkende årsak til
dette, er at pasienter med lungekreft har
blitt operert på for mange sykehus som
har manglet tilstrekkelig kompetanse
innen kirurgi og postoperativ behandling.
Hensikten med denne studien var å
analysere postoperativ mortalitet og
morbiditet inntil 60 dager etter operasjon
for ikke-småcellet lungekreft ved St. Olavs
Hospital.
Materiale og metode
Studien omfatter 175 pasienter, 109 menn
(62 %) og 66 kvinner (38 %), operert for
ikke-småcellet lungekreft ved Avdeling for
hjerte- og lungekirurgi, St. Olavs Hospital
i perioden 2002-2005. Pasientene var i
alderen 36-81 år, gjennomsnitt 64,2 år.
Diagnosen lungekreft var hos alle
basert på utredning med bronkoskopi
og computertomografi (CT). På
indikasjon ble det hos enkelte utført
magnettomografi, skjelettscintigrafi
eller PET-scan. Video-mediastinoskopi
ble preoperativt utført hos 23 pasienter
(13,1 %). Hos et flertall av pasientene,
var diagnosen ikke-småcellet lungekreft
bekreftet med biopsi før operasjonen.
Sykdommens utbredelse ble klassifisert
etter TNM-systemet og inndelt i stadium
I-IV (4). Det er skilt mellom pre- (klinisk)
og postoperativt (patologisk) stadium,
henholdsvis cTNM og pTNM. Informasjon
ble hentet fra pasientjournaler og
sykehusets database for thoraxkirurgi.
Risiko for postoperative komplikasjoner
i forhold til pasientens alder, kjønn,
patologisk stadium og kirurgisk inngrep,
er analysert ved hjelp av logistisk
regresjonsanalyse. Denne metoden ble
også brukt for å analysere sammenheng
mellom komorbiditet, lungefunksjon ut
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fra preoperativ FEV1 og komplikasjoner
etter operasjonen. Odds ratio ble
beregnet som et estimat på relativ
risiko for postoperative komplikasjoner.
Nittifem prosent konfidensintervall (KI)
for de ulike analysene ble også utregnet.
Alle analyser ble utført ved hjelp av
statistikk-programmet SPSS 14.0 for
Windows (SPSS Inc., Illinois USA).
Resultater
I alt 98 pasienter (56 %) fikk registrert en
annen samtidig sykdom (komorbiditet)
(tab 1). Av disse hadde 40 (22,9 %)
koronarsykdom (angina eller tidligere
koronaroperert), mens 35 (20 %) hadde
KOLS. Ved spirometriske undersøkelser
var gjennomsnittlig preoperativ FEV1 2,6
liter, mens 24 pasienter (13,7 %) hadde
FEV1 < 1,5 liter. Laveste FEV1 var 1,0 liter.
Totalt 155 pasienter (88,6 %) oppga å ha
røkt fast i løpet av de siste tjue år, derav
54 kvinner (84,3 %) og 101 menn (94,4 %).
Operasjonstekniske variabler er beskrevet
i tabell 2. Den hyppigste prosedyre var
lobektomi hos 73,7 % av pasientene,
mens pneumonektomi ble utført hos 13,1
%. Besparelse av lungevev ble utført der
dette var mulig ved å utføre lobektomi
med sleevereseksjon av bronkus og
sentrale lungekar (hos tre pasienter) eller
andre bronkoplastiske prosedyrer. Hos to
pasienter ble det under samme operasjon
utført koronar bypass-kirurgi med bruk
av hjerte-lungemaskin og lobektomi av
henholdsvis midtlapp og overlapp på
høyre side. Hos kun èn pasient ble det
utført explorativ thoracotomi med funn
av inoperabilitet på grunn av utbredt
mediastinal infiltrasjon av primærtumor.
Tabell 3 viser klinisk og patologisk
stadiuminndeling. Ca. 80 % av
pasientene hadde klinisk stadium I-IIB.
To av pasientene var spesielt vanskelig å
klassifisere klinisk ut fra TNM-systemet.
En av disse mangler klinisk stadium

da de preoperative røntgenbilder var
på avveie. Denne pasienten var under
utredning for et diffust utbredt infiltrat
i lunge og fikk påvist ikke-småcellet
lungecancer i biopsi fra kileresektat under
operasjonen. Sykdomsbildet ble oppfattet
som karcinomatose og pasienten døde
få måneder etter. Den andre pasienten
ble klassifisert som klinisk stadium null.
Her ble cancer påvist i en rutinemessig
biopsi etter bullareseksjon på grunn av
pneumothorax. Pasienten ble vurdert
som radikaloperert og videre behandling
ble ikke ansett som nødvendig.
Tjuefire pasienter (13,7 %) var i stadium
IIIA, hvorav de fleste hadde lokalavansert
tumor og innvekst i thoraxvegg eller
forstørrede lymfeknuter på samme
side i mediastinum. Stadium IIIB forelå
hos ni pasienter hvor det enten forelå
mistenkt metastase til samme lungelapp
eller tumorinfiltrasjon i mediastinale
strukturer. To pasienter var i stadium
IV på grunn av hjernemetastaser. Av
disse ble en ung kvinne først operert for
en hjernetumor som ga mistanke om
primær lungekreft, mens en yngre mann
fikk påvist en solitær hjernemetastase
samtidig med lungekreften.
Ikke-småcellet lungekreft ble postoperativt verifisert histopatologisk hos
alle pasientene. Plate- og adenokarsinom
forekom hyppigst og hos henholdsvis 42
% (74/175) og 41 % (71/175).
Postoperativ mortalitet og morbiditet
Mortalitet etter 30 og 60 dager
postoperativt var henholdsvis 2,3 %
(4/175) og 5,1 % (9/175). En beskrivelse
av pasienter som døde innen 60
dager postoperativt er vist i tabell 4.
Dødsårsaken ansees som sikker hos
sju pasienter på grunnlag av kliniske
funn og obduksjon. En pasient døde
etter massiv peroral blødning under
pågående antikoagulasjon, sannsynligvis
på grunn av mavesår da han ikke hadde

Av femten pasienter som ble reoperert
tidlig postoperativt var det èn som døde
innen 60 dager etter lobektomi av venstre
overlapp (tab 6). Denne pasienten hadde
preoperativt redusert lungefunksjon med
FEV1 1,44 liter, ble reoperert på grunn
av chylothorax og døde som følge av
respirasjonssvikt.
Risikofaktorer for komplikasjon
Alder over 75 år, hankjønn og
pneumonektomi disponerte for

postoperative komplikasjoner. Pasientene
over 75 år hadde en korrigert relativ risiko
for komplikasjoner som var 2,0 ganger
større enn hos pasienter under 60 år (95
% KI = 0,6-6,1). Et mer avansert stadium
av lungekreft ga ikke økt risiko for
komplikasjoner, mens pneumonektomi
hadde 1,5 ganger økt risiko for
postoperative komplikasjoner i forhold til
lobektomi (tab 7).
Den relative risiko for å utvikle
komplikasjoner innen 60 dager var 1,7
ganger større for menn enn for kvinner
(95 % KI= 0,6-2,4). Etter korreksjon for
alder, komorbiditet, operasjonsprosedyre
og patologisk stadium var relativ risiko
1,2 ganger større for menn i forhold til
kvinner.
Diskusjon
Postoperativ mortalitet og morbiditet
En analyse fra Kreftregisteret i perioden
1993-2000 rapporterte 7 % 60-dagers
mortalitet for alle sykehus i Norge
som drev lungekreftkirurgi (n=2528)
(2). Tidligere norske studier fra enkeltsykehus har vist en 30-dagers mortalitet
på 2-6 % (2, 5, 6). Våre resultater for
mortalitet var 2,9 % og 5,1 % etter
henholdsvis 30 og 60 dager er akseptable
og sammenlignbare med større
lungekirurgiske sentra i utlandet (7,8).

Tabell 1 Komorbiditet (n=175)
Antall

%

Komorbiditet totalt

98

56,0

Koronarsykdom (angina eller tidligere koronaroperert)

40

22,9

KOLS/ emfysem

35

20,0

Hypertensjon (≥ 140/ ≥ 90)

28

16,0

Tidligere thoraxoperert

12

6,9

Diabetes

11

6,3

Cerebrovaskulær sykdom

8

4,6

Hjertesvikt behandlet

6

3,4

Nyresykdom (kreatinin > 140 mmol/l )

6

3,4

Atrieflimmer

3

1,7

Annet

28

16,0

Tabell 2 Operasjonstyper med kjønnsfordeling

Eksplorativ thorakotomi
Kilereseksjon
Lobektomi
Bilobektomi
Pneumonektomi

Kvinne (n=66)
Antall
%
3
4,5
53
80,3
4
6,1
6
9,1

Mann (n=109)
Antall
%
1
0,9
8
7,3
76
69,7
7
6,4
17
15,6

Totalt (n=175)
Antall
%
1
0,6
11
6,3
129
73,7
11
6,3
23
13,1

Tabell 3 Fordeling av pre- og postoperativt stadium basert på TNM-klassifikasjon

Stadium 0 (T0N0M0)
Stadium IA (T1N0M0)
Stadium IB (T2NM0)
Stadium IIA (T1N1M0)
Stadium IIB (T2N1M0, T3N0M0)
StadiumIIIA(T3N1M0, T1-3N2M0)
StadiumIIIB(T4N0-N3M0, T4N3M0)
Stadium IV (T1-4N0-3M1)

Preoperativt stadium
(n=174)
Antall
%
1
0,6
49
28,0
61
34,9
6
3,4
21
12,6
24
13,7
9
5,1
2
1,1

Postoperativt stadium
(n=175)
Antall
%
43
24,6
52
29,7
6
3,4
27
15,4
30
17,1
15
8,6
2
1,1

Siden 2001 har all lungekreftkirurgi i
Helseregion Midt-Norge blitt sentralisert
til St. Olavs Hospital. Et begrenset
antall lungeoperasjoner (hvorav ca. 10
lungekreft-inngrep pr. år) har i samme
tidsperiode blitt operert ved Ålesund
sjukehus av thoraxkirurger fra St. Olavs
Hospital. Alle operasjoner i studien har
blitt utført eller assistert av spesialister
i thoraxkirurgi. Den lungekirurgiske
virksomhet drives i samme enhet som
utfører hjertekirurgi med helsepersonell
trenet i behandling av thoraxkirurgiske
sykdommer.
I Norge har en regional sentralisering
av lungekirurgien fulgt en internasjonal
trend som viser at økt operasjonsvolum
per kirurg og sykehus reduserer
forekomsten av postoperative
komplikasjoner (7, 8).
Avdelingens kirurgiske strategi var
tumorradikalitet, opprenskning og biopsi
fra regionale lymfeknutestasjoner.
Ved lokalavansert tumor hadde en
lav terskel for utvidet lobektomi med
reseksjon av perikard eller thoraxvegg.
Postoperativt la en vekt på god epidural
smertebehandling og rask mobilisering
av pasientene.

TEMA

TEMA

Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftsykdommen i Norge med
en samlet femårsoverlevelse på under 12 prosent (1,2). Kirurgi er
generelt den beste behandling når sykdommen ikke er for utbredt
ved diagnosetidspunktet. Dette omfatter fortrinnsvis pasienter
i klinisk stadium I-IIB. Det er i tillegg en viktig forutsetning at
pasienten er kardialt og lungemessig operabel og i rimelig god
allmenntilstand (3).
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symptomer fra luftveiene. Dødsårsaken
er ukjent hos en pasient som ble funnet
hjemme etter en episode med tungpust.
Innen 60 dager postoperativt forekom
en eller flere komplikasjoner hos 64
pasienter (36,6 %). De tre hyppigste
komplikasjoner var pneumoni (20,6 %),
pneumothorax eller pleuravæske med
reinnleggelse av pleuradren (10,9 %) og
respirasjonssvikt (6,3 %). Det oppstod
postoperativ bronkopleuralfistel (BPF)
hos fem pasienter (2,9 %) (tab 5). Fire av
disse oppstod etter pneumonektomi med
reseksjon av hovedbronkus og lukning
med suturmaskin. Fire av pasientene
ble vellykket reoperert, hvorav tre med
manuell sutur av fistelen og dekning
med transponert omentum majus via
laparotomi. Hos en av pasientene ble det
anlagt et pleurokutant vindu for drenasje
og palliasjon.

Et flertall av pasientene hadde
komorbiditet med økt risiko ved
lungekreftkirurgi. Med seksjonering og
full vaktberedskap innen thoraxanestesi
og egen sengepost for thoraxkirurgi
har vi hatt tilfredsstillende rammer for å
behandle denne type pasienter.
Ni pasienter døde innen 60 dager
postoperativt. Av disse hadde to
preoperativ luftveisinfeksjon, hvorav en
ble operert på vital indikasjon på grunn
av abcederende pneumoni. Pasienten
som døde hjemme av ukjent årsak hadde
økt risiko på grunn av gjennomgått
hjerteinfarkt og tidligere hjertekirurgi.
Det var ingen intraoperativ mortalitet
og ingen pasienter døde på grunn av
operasjonsrelatert blødning.
Sekstitre prosent av pasientene hadde et
ukomplisert postoperativt forløp og dette
er sammenlignbart med tidligere studier
(5, 9). De tre vanligste komplikasjoner var
pneumoni (med antibiotikabehandling),
langvarig drensbehandling på grunn
av pneumothorax eller pleuravæske,
samt respirasjonssvikt. Dette er vanlige
problemer også i tidligere studier (2, 5, 9).
Den lave forekomst av dyp venetrombose
og lungeemboli kan ha sammenheng
med rask mobilisering av pasientene
etter operasjonen og profylaktisk bruk av
lavmolekylært heparin.
Bronkopleural fistel (BPF) er en av de
mest fryktede komplikasjoner etter
operasjon for lungekreft og oppstod hos
fem pasienter (2,9 %). I internasjonale
studier er forekomsten 1,8- 4,5 %.
To av våre pasienter hadde kjente
risikofaktorer for utvikling av BPF,
henholdsvis dårlig lungefunksjon og
langvarig respiratorbehandling (10,
11). Fire av fem pasienter ble vellykket
reoperert med direkte lukning av fistelen
––>

9

og transposisjon av omentum majus via
kombinert thorakotomi og laparotomi.

TEMA

Operasjonstype
Fordelingen innenfor kjønn, histopatologi
og alder er sammenlignbart med
rapporter fra andre sykehus (2, 5).
Andelen pneumonektomi (13,1 %) var
på linje med rapporter fra andre større
lungekreftsentra (3, 9), men mindre
enn Kreftregisterets oversikt fra norske
sykehus 1993-2000 da 27 % (687/2528)
av lungekreftoperasjonene var fjernelse
av en hel lunge (2). Trenden i de siste
årene har vært å bevare funksjonelt
lungevev med fortsatt tumorradikalitet,
noe som har medført en relativt større
andel lobektomier. Med omhyggelig
disseksjon av lymfeknuter mellom
lungelappene, reseksjon med manuelt
sydde bronkoplastikker og med utsjaltning av bronkus og lungearterie
(sleevereseksjoner) kan en forhindre
unødvendig tap av lungevev og samtidig
oppnå radikal kirurgi.
Kun en pasient (0,6 %) ble operert med
eksplorativ thorakotomi og peroperativt
funnet inoperabel. I en tidligere
norsk studie forekom det 5 % (5/99)
eksplorative thorakotomier (5), mens det

i internasjonale rapporter utføres i opptil
18 % (12, 13). At andelen eksplorative
thorakotomier er lav i vår studie kunne
indikere at for få pasienter er blitt tilbudt
kirurgi. Alternativt kan det gjenspeile en
grundig preoperativ utredning kombinert
med en aktiv kirurgisk holdning. Ved CT
og bronkoskopi kan man imidlertid ikke
alltid skille mellom de som er operable
og ikke-operable. Dertil er metodene for
upresise og med for lav spesifisitet.
Kirurgiske inngrep ved stadium IIIA-B
Ved avansert sykdom pga. patologiske
lymfeknuter i mediastinum er
mediastinoskopi spesielt nyttig da
metoden har høy sensitivitet og
spesifisitet. I den senere tid har også
endobronkial ultralydundersøkelse
(EBUS) blitt innført ved St. Olavs Hospital
for cytologisk diagnostikk av mediastinale
lymfreknuter. I dette materialet ble
mediastinoskopi utført hos ca. 13 %, men
burde sannsynligvis ha blitt utført hos
flere for å oppnå en bedre preoperativ
stadie-inndeling.
Ialt 24 pasienter var i klinisk stadium
IIIA, som i utgangspunktet ansees som
tvilsomt eller ikke operabelt. Ved stadium
IIIA med verifisert lymfeknutemetastase

ipsilateralt i mediastinum har vi inkludert
pasientene i en nordisk multisenter
studie. Her har pasientene etter kjemoterapi har blitt randomisert til enten
strålebehandling eller kirurgi (3). Hvis det
ikke har vært mulig å avklare tilstanden
med preoperativ diagnostikk, har enkelte
pasienter med mistenkt stadium IIIA blitt
tilbudt kirurgi primært. Slike uavklarte
situasjoner må en forholde seg til også i
fremtiden, selv om både PET-CT og EBUS
har bidratt til bedre diagnostikken av
lungekreft.

Tabell 6 Årsak til reoperasjon innen 60
dager

Pasienter med cT3N1M0 og derved
stadium IIIA på grunn av tumorinnvekst
i thoraxveggen ble akseptert for kirurgi
primært da prognosen hos en del av
disse er relativt god med operasjon.
Dette er det internasjonal enighet om
og denne type lokalavanserte tumor vil
bli nedgradert i den nært forestående
revisjon av TNM-klassifikasjonen for
lungecancer.

1

Stadium IIIB oppfattes som et meget
langtkomment stadium av lungekreft og
er vanligvis ikke kurabel med kirurgisk
behandling. Ni pasienter med stadium
IIIB ble likevel operert. Av disse ble en
pasient med cT4N2M0 operert på vital

Kjønn

Komorbiditet

Overlevelse
(døgn)
5

Prosedyre

Mann

Hypertensjon, diabetes

Pneumonektomi

Cerebralt insult og pneumoni

Mann

Lungefibrose

15

Lobektomi

Pneumoni, sepsis og nyresvikt

57

Mann

Mb. Bechterew

17

Pneumonektomi

67

Mann

KOLS, nyrecancer, koronaroperert

21

Lobektomi

65

Kvinne

KOLS og atrieflimmer

38

Lobektomi

Pneumoni, sepsis og respirasjonssvikt

62

Mann

KOLS / emfysem

39

Pneumonektomii

Respirasjonssvikt

77

Mann

71

Mann

Invalidiserende adipositas, KOLS,
hjerteinfarkt, apoplexi, epilepsi

41

Lobektomi

Sepsis og pulmonal venetrombose

41

Lobektomi

Pneumoni

47

Kilereseksjon

Aspirasjon

Totalt (n=175)

10

1

Manglende radikalitet

1

Atelektase

1

Chylothorax

1

Empyem

1

Totalt1

16

En pasient ble reoperert to ganger

Konklusjon
Tretti og 60 dagers mortalitet etter
kirurgi for ikke-småcellet lungekreft var
henholdsvis 2,3 % og 5,1 %. I alt 56 % av
pasientene hadde komorbiditet, hvorav
de fleste hadde koronar hjertesykdom
eller KOLS. Spesielt på bakgrunn av
at mange pasienter hadde høy risiko
er resultatene gode. De aller fleste
pasientene kunne behandles med
lobektomi. Ca. 1/3 av pasientene utviklet
postoperative komplikasjoner, hvorav de
hyppigste var pneumoni, pleuravæske
og respirasjonssvikt. Bronkopleural fistel
oppsto hos fem pasienter (2,9 %) og ble
vellykket reoperert hos fire.

Risikofaktorer for komplikasjoner
Det var økt relativ risiko for postoperative
komplikasjoner hos menn i forhold til
kvinner (tab 7). Dette er også funnet i
tidligere studier uten at årsaken til dette er
klarlagt (6). En medvirkende forklaring er at
det var mer koronarsykdom og KOLS hos
menn i forhold til kvinner.
Avansement i lungekreftens stadium ga
ikke økt risiko for komplikasjoner, men det
må tas i betraktning at antall pasienter i de
mer avanserte sykdomsstadiene var relativt
lavt.
Pasienter over 75 år hadde høyere risiko
for komplikasjoner etter inngrepet i forhold
til yngre pasienter, noe som er kjent fra
tidligere studier. En anbefaler likevel å
operere eldre pasienter med lungekreft da
5-års overlevelse hos disse er tilsvarende

Lobektomi (n=129)

Totalt antall
pasienter

Antall pasienter med
komplikasjoner

RR1

RR2 (95 % KI)

Kvinne

66

19

1,0

1,0 (Referanse)

Mann

109

45

1,7

1,2 (0,6-2,4)

Alder (år)
<60

55

16

1,0

1,0 (Referanse)

60-64

30

11

1,9 (0,7-5,6)

65-69

32

13

1,4
1,7

1,7 (0,6-4,8)

70-74

36

13

1,4

1,0 (0,3-2,7)

≥ 75

22

11

2,4

2,0 (0,6-6,1)

IA og IB

95

37

1,0

1,0 (Referanse)

IIA og IIB

34

15

1,2

1,5 (0,6-3,7)

IIIA

29

9

0,7

0,6 (0,2-1,5)

IIIB

17

3

0,4

0,6 (0,2-2,5)

Lobektomi

129

45

1,0 (Referanse)

Pneumonektomi

23

10

1,0
1,4

Stadium (pTNM)

Pneumonektomi(n=23)

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Pneumoni (behandlet)

36

20,6

23

17,8

7

30,4

Pneumothorax eller pleuravæske 1

19

10,9

14

10,9

3

13,0

Respirasjonssvikt (reintubert)

11

6,3

4

3,1

4

17,4

Postoperativ blødning (≥ 1 SAG)

7

4,0

4

3,1

1

4,3

Sårinfeksjon

7

4,0

4

3,1

1

4,3

Nyresvikt (kreatinin > 140 µmol/L)

6

3,4

5

6,0

-

-

Bronkopleural fistel

5

2,9

1

0,8

4

7,4

Sepsis
Hjerteinfarkt 2

4

2,3

3

2,3

-

2

1,1

1

0,8

-

-

Lungeemboli

4

2,3

2

1,6

1

4,3

Cerebralt insult

2

1,1

-

-

2

8,7

DVT

2

1,1

1

0,8

-

-

Hjertesvikt (behandlet)

2

1,1

1

0,8

1

4,3

Annet

12

6,9

10

7,8

-

-

Med reinnleggelse av pleuradren
2
ST-elevasjon eller forhøyede infarktmarkører

2

Sårinfeksjon

indikasjon på grunn av abcederende
pneumoni. Fire av pasientene hadde
metastase i samme lungelapp (cT4) og
ble derfor ansett som operable. Tidligere
studier har vist at innen stadium IIIB har
pasientene med T4-tumores den beste
prognosen, med en femårs overlevelse
på 8 % (14). Hos de fire siste pasientene
var det kliniske stadiet usikkert selv om en
mistenkte cT4N2M0 (n=3) eller cT4N0M0
(n=1), og en valgte derfor å tilby operasjon.
To pasienter ble postoperativt bekreftet å
være i stadium IIIB, da den ene fikk påvist

Tabell 5 Komplikasjoner innen 60 dager postoperativt(en pasient kan ha flere komplikasjoner)

1

5

Postoperativ blødning

Våre pasienter med klinisk stadium IV var
begge unge med solitære hjernemetastaser
som ble påvist enten forut for eller
samtidig med lungekreften. I slike tilfeller
er lungekreftkirurgi kontroversielt og en
kan ikke forvente kurativ effekt.

Kjønn

Peroral blødning ved pågående
antikoagulasjon for DVT
Ukjent

Livmorhalskreft,
Osteomyelitt
Ingen

Luftlekkasje

Variabel

74

Kvinne

4

Dødsårsak

75

71

Antall

Bronkopleural fistel

langtidsoverlevelsen hos yngre pasienter
(15).

Tabell 7 Relativ risiko (RR) og 95 % konfidensintervall (KI) for komplikasjoner innen 60 dager
etter lungekreftkirurgi sett i forhold til ulike karakteristika hos pasienten.

Tabell 4 Beskrivelse av pasienter som døde innen 60 dager postoperativt.
Alder

Årsak

malign pleuraeffusjon og den andre hadde
innvekst i øsofagus og pericard.

Kirurgisk inngrep

Ikke komorbiditet
Komorbiditet

76

21

1,0

1,0 (Referanse)

98

43

2,0

1,9 (0,9-4,1)

Ujustert
2
Justert for alle andre variabler i tabellen
1

1,5 (0,6-3,9)

Alder over 75 år, hankjønn og pneumonektomi disponerte for postoperative
komplikasjoner. Pasientene over 75
år hadde en korrigert relativ risiko for
komplikasjoner som var 2,0 ganger større
enn hos pasienter under 60 år.
Lungekreftkirurgi bør fortrinnsvis utføres
ved spesialiserte institusjoner med et
relativt stort operasjonsvolum og tverrfaglig kompetanse med vaktberedskap g
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VATS ved lungecancer
Thorakoskopi har vært benyttet i diagnostisk eller terapeutisk
øyemed helt siden den svenske lungelegen Jacobaeus gjorde
sin første thorakoskopi i 1910 med bruk av cystoskop. Helt frem
til slutten av 1980-tallet var teknikken først og fremst i bruk for
diagnostikk av pleuralidelser og for behandling av tuberkulose inntil
medikamentell behandling kom i bruk. Thorakoskopi ble da brukt til
å dele adheranser og inaktivere syke lungeavsnitt, for eksempel ved
hjelp av kunstig pneumothorax eller parafinplombe.

et var først da videoteknikken kom i
bruk fra 1980-årene at det for alvor ble
utvikling i den moderne thorakoskopiske
kirurgien, parallelt med utvikling av
laparoskopisk kirurgi. Den mest brukte
internasjonale betegnelsen er nå «Video
Assisted Thoracic Surgery» (VATS).
Vanlige thoraxkirurgiske inngrep utføres
med en mindre invasiv tilgang. Det
benyttes oftest 3 eller 4 små insisjoner,
og den store fordelen fremfor åpen
thorakotomi er at det ikke er nødvendig å
sperre fra hverandre ribbene, noe som gir
mye postoperative smerter og redusert
funksjonen av brystveggen. Indikasjoner
for thorakoskopiske prosedyrer er vist in
Tabell 1: Indikasjon for VATS
Diagnostikk med biopsi
Pleura
Brystvegg
Mediastinum
Lunge
Terapi
Spontan pneumothorax (Fig. 4)
Små lungesvulster
Svulster på innsiden av brystveggen
Svulster eller andre forandringer i
mediastinum (Fig. 5)
Mini-invasiv koronarkirurgi
Thorakal sympatektomi (Fig. 6)
Traktbryst
Drenasje av hematom, abscesser,
empyem
Fenestrering av perikard
Lungevolumreduksjon ved emfysem
Lobektomi ved lungekreft

Anestesiteknikk og leiring
En forutsetning for VATS er at man skaffer
seg arbeidsrom og oversikt i pleurahulen.
En kontraindikasjon er derfor massive
adheranser mellom lunge og brystvegg,
for eksempel etter tidligere kirurgi,
gjennomgått empyem eller pleuritt. Det
må benyttes en anestesiteknikk som får
lungen til å falle sammen, og det finnes
følgende alternativer:
1.	Lokal anestesi
2. Narkose med spontan ventilasjon
3. Narkose med kontrollert ventilasjon +
insufflering av gass i pleura
4. Narkose med kontrollert enlungeventilasjon (med dobbel lumen
tube)
De aller fleste inngrep gjøres med
alternativ 4, men ved sympatektomi er
alternativ 3 mest hensiktsmessig.
Pasienten leires i sideleie. Med oppad
konveks skoliose i columna (nyreknekk
eller lignende). Dette gir økt avstand
mellom ribbene og bedre arbeidsrom
(Bilde 1). Det er viktig at armen er lavere
enn skulder slik at armen ikke kommer i
veien for instrumentene (Bilde. 2).
Instrumenter
Det er ikke nødvendig med
gassinsuflasjon under VATS og det er
derfor heller ikke nødvendig å bruke
gasstette porter til instrumentene. En
kan derfor i større grad benytte vanlige
kirurgiske instrumenter som man er
vant med fra åpen kirurgi, noe som gjør

Knut Kristiansen
Avdeling for kar- og thoraxkirurgi,
Akershus universitetssykehus,
Lørenskog

inngrepet enklere og mindre kostbart
(Bilde. 3).
Diagnostikk
Thorakoskopi kan brukes ved
diagnostiske inngrep, f.eks biopsi fra
lymfeknuter som ikke er tilgjengelige
ved mediastinoskopi (nedre og bakre
mediastinum). Dessuten kan VATS
anvendes ved operabilitetsvurdering for å
vurdere tumorutbredelse og evt. innvekst
i omgivelsene.

Malign tumor

109

Benign tumor

45

Metastase

28

Pneumothorax

133

Svetting/rødming

140

Pleuraempyem

32

Traume

15

Emfysem

15

Pectus excavatum

13

Annet (interstitiell
lungesykdom, pleuritt,
pericardvæske o.a.)

54

VATS lobektomi.
Et skånsomt alternativ ved lungecancer
i stadium IA (T1 N0) og små cancere
(<4cm) i stadium IB (T2 N0) som ligger
perifert i lungen. I tillegg til å fjerne
lungelappen kan det gjøres adekvat
lymfeknutedisseksjon i mediastinum.
Inngrepet kan derfor bli like radikalt som
en åpen lobektomi. Kontraindikasjoner
for VATS lobektomi er:
• Dårlig definert/manglende lappespalte
• Store infiltrerende lymfeknuter
• Fibrotisk hilus
• Sentrale lesjoner
• Tumor >4 cm
• Innvekst i brystveggen
• Tumorvekst krysser lappespalten

Per- og postoperative data
• Median operasjonstid: 120 min (75-210
min)
• Median perop. blødning: 200ml (501000 ml)
• Median drenstid: 4 d (1-40 d)
• Median postoperativ liggetid: 7 d (3-55 d)

Viktigste prosedyrer
Bullareseksjon

133

Kilereseksjon

113

Sympatektomi

148

Pleurodese

125

Lobektomi

67

Thymektomi

1

Andre inngrep i mediastinum

16

Andre prosedyrer

63

Komplikasjoner
Behandling
Hvis man på grunn av pasientens tilstand
ønsker å gjøre en begrenset reseksjon
av en lungecancer, er thorakoskopisk
kilereseksjon et godt alternativ. Dette
er også aktuelt ved fjerning av single
lungemetastaser.

Eget pasientmateriale med VATS
lobektomi for lungecancer
Eget pasientmateriale med VATS
klobektomi for lungekreft består av
54 pasienter: 30 menn, 24 kvinner.
Gjennomsnittsalder var 63,5 år (42-79 år).
Det har fortrinnsvis vært mindre perifere
tumores i preoperativt stadium IA-B, dvs.
uten påvist suspekt lymfeknutespredning.

TEMA

TEMA

D

Diagnoser

55 av 584 (9,4%), hvorav 7
mors (1,4%).Pneumothorax
etter drensfjerning

20

Lungekomplikasjoner
(pneumoni o.a.)

11

Blødning

8

Empyem

4

Infeksjon/sepsis

3

Sårinfeksjon

2

Andre (kardiovaskulært,
lungeemboli)

7

Dødsårsaker (n=7, 1,4 %)
Sepsis

3

Respirasjonssvikt

2

Kardiovaskulært

1

Lungeemboli

1

Reoperasjoner
• Blødning (1)
• Pneumothorax (reinnleggelse av dren)
(8)
Komplikasjoner
• Pneumoni (6)
• Pneumothorax/langvarig lekkasje (9)
• Blødning (1)
• Hjertesvikt (1) (mors dag 40)
• Lungesvikt/ARDS (1) (mors dag 55)
Lang tids overlevelse
• 52 pasienter ble observert i minimum 1
år.
• 31 pasienter >5 års observasjonstid
• 14 av 52 er døde (lungecancer 10,
annet 4)
• 5 års overlevelse for hele materialet
var 60%; ved stadium IA 78% (Fig. 4)

Bilde 2. Armen anlegges lavt for ikke å
komme i veien for instrumentene.

medfører en viss morbiditet og
mortalitet. Inngrep som for eksempel
lobektomi er fortsatt et stort inngrep
for den aktuelle pasientgruppen, selv
om det utføres med torakoskopisk
teknikk. Kompliserende sykdommer
hos pasienten må derfor veie like tungt
i indikasjonsstillingen som ved åpen
kirurgi g

Referanser

Konklusjon
VATS-teknikk kan ukes ved et stort
spekter av inngrep innenfor den generelle
thoraxkirurgien. Åpen thorakotomi er en
de tilgangene i kirurgien som medfører
mest postoperative plager. En miniinvasiv tilgang har derfor store fordeler.
Man må imidlertid huske på at mange av
pasientene er skrøpelige på forhånd, slik
at også torakoskopiske inngrep

1. Hatzinger M et al. Hans-Christian Jacobaeus (18791937): The inventor of human laparoscopy and
thoracoscopy. Urologe A 2006;45(9): 1184-6.
2. Mack MJ et al. Video-assisted thoracic surgery: as
technology found its place? Ann Thorac Surg. 1997;
64(1): 211-5.
3. McCarthy JF, Hurley JP, Wood AE. The diverse
potential of thoracoscopic assisted surgery. Int Surg.
1997;82(1):29-31.
4. Dienemann H, Hoffmann H. Endoscopic thoracic
surgery: Indications, feasibility and limitations. Chirug.
2003;74(4):324-32.
5. Eget materiale for VATS lobectomi for lungecancer ble
presentert på Norsk Kirurgisk Forenings høstmøte 2005.

Personlige erfaringer med thorakoskopisk
kirurgi (VATS)
Egne erfaringer med thorakoskopisk
kirurgi er hovedsakelig fra Østfold
Sentralsykehus Fredrikstad 1994-2002
og fra Akershus Universitetssykehus
2006-2007. Pasientmterialet inkluderer
584 VATS- inngrep av totalt 1207
thoraxinngrep (48%). Ytterligere 54 ble
konvertert til åpen operasjon (8,4%).
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Bilde 3. Ved VATS kan man bruke en blanding av
konvensjonelle og spesielt designede instrumenter.
Bilde 1. Standard sideleie ved VATS

Figur 4. Kumulativ overlevelse etter VATS
lobektomi ved stadium 1A.
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Kirurgisk behandling av
lungemetastaser

Bilde 1. Parenchym-sparende laser-reseksjon

Kasuistikk
Kvinne 58 år.
Operert for ca. coli, Dukes C 1994
Operert for levermetastaser i 1995 og
1998
Operert for lokalt recidiv 1996
Operert for en lungemetastase 2005
Operert for ny, singel lungemetastase
2008

Bilde 2. Stor venstresidig overlapps-metastase

Kasuistikken i rammen omtaler en
pasient med lungemetastase fra colorectalcancer, og for denne gruppen er det
rapportert snaut 50 % 5 års overlevelse
etter reseksjon av lungemetastaser [2].
Det er altså mulig å legge adskillige
leveverdige år til livet for enkelte
pasienter uten at vi nødvendigvis
helbreder pasienten for sin kreftsykdom.
Problemet er å vite hvilke pasienter vi
kan hjelpe og hvilke vi ikke hjelper –
og da øker plagene og forkorter livet.
Her omtales operasjonsforhold samt
noe av den kunnskapsbasis vi har om
lungemetastaser og kirurgisk behandling.
Tumorbiologi
Når og hvorledes metastaserer en
primærtumor? Når og hvorledes
metastaserer en metastase? Den
tradisjonelle histologiske og TNM
inndeling av maligne svulster er
velegnet til å vurdere pasientgrupper,
men er ikke noen sikker basis for
prognose for den enkelte pasient. Det
er flere andre forhold ved tumorcellene
som bestemmer prognose for den
enkelte. Det er antatt at kun 0,1 % av
sirkulerende mikrometastaser etableres
som faktiske lungemetastaser. Det store
antall sirkulerende metastaseceller dør
blant annet ved hjelp av monocytter
/ makrofager og blodplater. For de
fleste primærsvulster utenom lungene
selv er nettopp lungene den første
kapillærsengen hvor sirkulerende
tumorceller kan slå seg ned. Lungene
er da også et hyppig metastaseorgan
for flere kreftformer. For osteogene
sarkomer er lungemetastaser hovedårsak
til behandlingssvikt hos 50 % - 80 % av

pasientene og hos 30 % - 50 % hos dem
med bløtvevssarkom. På den annen side
forekommer isolerte lungemetastaser
hos anslagsvis kun 1 % - 2 % av
pasienter med carcinomer. Det er grunn
til å forvente at grunnforskningen i
løpet av overskuelig tid vil kunne gi
oss hjelp til bedre å avklare prognose
og behandlingsstrategi også for
metastasebehandling.
Operasjon
Den første kjente reseksjon av
Iungemetastase ble gjort i av Divis i Praha
i 1927 [3]. Alexander og Haight etablerte
i 1947 følgende kriterier for operasjon
av lungemetastaser; 1: Metastaser
begrenset til kun lunge, 2: Primærtumor
er fjernet radikalt og 3: Pasienten må tåle
radikal fjerning av alle lungemetastaser.
I dag gjelder ikke punkt 1 absolutt,
for ved colorektale carcinomer vil det
være aktuelt med reseksjon av både
lever og lungemetatsaser. I det norske
lungeregisteret er gjennomsnittsalderen
59 år for dem som er operert for
metastaser og 65 år for dem med primær
lungecancer (p << 0,001). Pasientene med
metastaser har sjelden vesentlige andre
risikofaktorer som skulle gjøre operasjon
kontraindisert, og de tåler operasjon
godt. Thorakoskopi kan være tilgang for
en del av metastaseoperasjonene, men
for de fleste vil det være nødvendig med
thorakotomi. Ved bilaterale metastaser
er det hos en del pasienter riktig å gjøre
sternotomi og operere begge lungene
samtidig. Som prosedyre vil det kunne
være tilstrekkelig med en eller flere
kilereseksjoner, segmentektomi eller
lobektomi. Det er sjelden riktig å gjøre

Bilde 3. Metastasekirurgi via konvensjonell thoracotomi

pneumonektomi for metastase. På
Rikshospitalet har vi lungelaser som gjør
det mulig å utføre kilereseksjoner med
knappere reseksjonsmarginer og derved
spare lungevev, og vi kan fjerne flere
metastaser (se egen billedserie). Det er
viktig med preoperativ kartlegging av
metastasene og ha en klar strategi for
å kunne gjøre radikal fjerning. Det er
ikke til hinder for å gjøre reoperasjon for
eventuelle senere metastaser.
Tidsaspekt
Det finnes ubesvarte spørsmål omkring
det beste tidspunkt for å utføre
reseksjonskirurgi for lungemetastaser.
Viktige spørsmål å ta stilling til er hvor
lang tid det har gått fra diagnose og
operasjon av primærtumor til diagnose
av metastase(r)? Hvor lang tid kan
og skal det gå fra diagnose av en
lungemetastase til eventuell reseksjon?
Prognosen er dårligere for pasienter hvor
det er synkrone lungemetastaser. For
osteogene sarkomer er 5 år overlevelse
etter metastasereseksjon i lunge 11-14
% ved synkrone lungemetastaser og
20-38 % etter reseksjon av metakrone
metastaser. Synkrone metastaser er
allikevel ingen absolutt kontraindikasjon
mot lungereseksjon. Når det gjelder
å planlegge kirurgi i forhold til nyoppdaget lungemetastase har Tanaka et
al. rapportert at pasienter som ble
observert i minimum 3 måneder etter
diagnose av lungemetastaser hadde
bedre overlevelse sammenlignet med
dem som ble operert før det var gått 3
måneder fra funn av lungemetastase [4].
Dette reflekterer at en viss respitt etter
nyoppdaget lungemetastase gir mulighet

TEMA

TEMA

I lungeregisteret i Norsk Thoraxkirurgisk forening har vi registrert at
det opereres om lag 100 lungemetastaser årlig i Norge. Tallet synes
å være stigende og det er et inntrykk at det er en økende tendens
til å ville få operert lungemetastaser. Denne tendens er neppe en
refleksjon av økende forståelse og innsikt men heller et uttrykk
for desperasjon og økende krav om at ”noe må da gjøres” i en
fortvilet situasjon. For min del er det slik at jeg til tider, må fortelle
meg selv at det at situasjonen er trist og lei ikke er en tilstrekkelig
operasjonsindikasjon.

Internasjonalt problem
Når vi står overfor vanskelige
beslutninger om eventuell operasjon av
lungemetastaser er det en viss trøst i å
vite at dette er et problem også i andre
land. En velfundert problematisering
omkring dette gjøres av Tom Treasure
både muntlig og skriftlig [1]. Vi har få
gode veiledninger i å avgjøre operasjon
eller ikke, og gråsonen er stor. Det er
behov for studier og / eller registerdata
for å avklare denne store gråsonen noe.
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for å finne øvrige metastaser som enda
ikke kan detekteres. Det synes som om 3
måneders observasjonstid fremdeles er
en god tommelfingerregel.
Typer primærtumor
Sted og histologi for primærtumor
har en betydning for strategi ved
lungemetastaser. Sarkomer er i
en spesiell stilling. Dels fordi det
rammer yngre pasienter og dels at
tumorbiologien er spesiell. For sarkomer
er det funnet at antall lungemetastaser og
kort tid fra primærtumor betyr dårligere
prognose. Blant de som opereres for
sarkommetastaser i lunge får 40 % - 80 %
recidiv i lunge, og det er da indikasjon for
reoperasjon dersom det kan gjøre radikal
kirurgi [5].
Konklusjon
Få kirurgiske prosedyrer har så stor
gråsone for indikasjonsstilling som
metastasekirurgi. Ytterligere studier må til
for å få svar på viktige spørsmål omkring
seleksjon av pasienter, optimalt tidspunkt
for reseksjon og hvilkn reseksjonsteknikk
som er å foretrekke i de enkelte tilfeller g

Litteratur
1. Treasure T. Pulmonary metastasectomy for colorectal
cancer: weak evidence and no randomized trials. Eur J
Cardio Thorac Surg 2008;33:300-2
2. Pfannenschmidt J et al. Surgical resection of pulmonary
metastases from colorectal cancer: A systematic review
of published series. Ann Thorac Surg 2007;84:324-38
3. Johnston et al. Metastatic cancer to the lung. I
tekstbok: DeVita et al. DeVita, Hellman and Rosenberg’s
Cancer: Principles & practice of oncology, 8 ed., 2008,
Lippincott, Williams & Wilkins. ISBN 978-0-781-7207-5
4. Tanaka Y et al. The optimal timing to resect pulmonary
metastasis. Eur J Cardio Thorac Surg 2008;33:1135-8
5. Thornton K et al. Multidisciplinary management of
metastatic sarcoma. Surg Clin N Am 2008;88:661-72.
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Reseksjon av lungevev
med laser
Lungevevet består hovedsakelig av vann (80%), har lav tetthet,
dårlig varmeførende egenskaper, er rikt vaskularisert og omgitt av
luft. Reseksjon av lungevev med laser krever derfor at denne har
gode koagulerende egenskaper i tillegg til skjærende evne.

Lars H. Jørgensen
Thoraxkirurgisk avdeling,
Rikshospitalet

TEMA

TEMA

I det følgende omtales lungelaseren og bruken av denne, og bygger
på artikler av Axel Rolle samt egne erfaringer med instrumentet.

Bilde 2. Apparatur for laser-reseksjon. Som ved
endobronkiale reseksjoner (se egen artikkel) benyttes
en Nd-YAG-laser.

Bakgrunn
Operativ fjernelse av lungevev skjer i
form av anatomiske og ikke-anatomiske
reseksjoner. Førstnevnte omfatter
segmentreseksjoner, lobektomier
og pneumonektomier. Sistnevnte er
kilereseksjoner i forskellige varianter
av som oftest perifert beliggende
tumores eller diffust patologiske

parenkymforandringer. Instrumentariet
har til nå bestått av vanlig suturering eller
diverse stifteapparater. Kilereseksjoner
omfatter alltid en grad av tap av friskt
lungevev som vil avhenge av lesjonens
beliggenhet og eventuelt multiplisitet
og setter klare begrensninger for hvilke
pasienter som skjønnes operable. Dyp
beliggenhet medfører stort tap av ellers

friskt lungevev ved kilereseksjoner.
Lungemetastaser er hyppig multiple
og lungemetastatisk sykdom ofte
residiverende hvilket tilsier repeterende
reseksjoner med tiltagende tap av
respiratorisk evne. Disse forholdene er
en utfordring med stigende insidens for
thoraxkirurger.
Efter at 1064 nm Nd:YAG laser ble vanlig
ved endobronchiale intervensjoner fra
1985 ble det forskjellige steder også
eksperimentert med laser ved åpne
lungereseksjoner. Både CO2-laser og
nevnte 1064 nm Nd:YAG laser ble prøvd,
men problemer både av apparat- og
operasjonstekninsk art, samt obligat
postoperativ lungefistulering viste
at disse apparatene var uegnet til
reseksjon av lungevev. Årsaken var i all
hovedsak at disse lasertypene kun hadde
kraftig skjæreevne, og ikke nødvendig
koagulerende egenskaper.

Bilde 1. Laser-reseksjoner foretas som regel gjennom et konvensjonelt
thoracotomisnitt. Laser-energien gir adekvat vevspenetrasjon med ypperlig
koagulasjonsevne. Legg merke til det påkrevede røyk/dampavsuget.
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Lungevevet består hovedsakelig av
vann (80%), har lav tetthet, dårlig
varmeførende egenskaper, er rikt
vaskularisert og omgitt av luft. Reseksjon
av lungevev med laser krever derfor
at denne har gode koagulerende
egenskaper i tillegg til skjærende evne.
I 1988 fant Dr. Axel Rolle, Dresden,
Tyskalnd, disse egenskapene hos Nd:YAG
laserens andre bølgelengde, navnlig 1318
nm som har 10 ganger høyere absorbsjon
i vann enn 1064 nm bølgelengde, samt

stor nok laserlysspredning til å sikre
koagulasjonsbehovet.
I 1996 ble teknikken kommersielt
tilgjengelig og Radiumhospitalet
anskaffet laseren i 2003 efter å ha prøvd
et eksemplar store deler av 2002. I dag er
apparatet hos Thoraxkirurgisk avdeling,
RH.
Indikasjoner for bruk av lungelaseren
Lungelaseren er altså et skjæreinstrument
som muligjør lungesparende
ikke-anatomiske reseksjoner.
Hyppigste indikasjon er reseksjon av
lungemetastaser på grunn av disses
ofte multiplisitet, multisentrisitet og
sykdommens recidivtendens, men kan
også anvendes ved primær lungecancer
der nedsatt lungefunksjon kontraindiserer
lobektomi. Benigne tumores og andre
ikke-maligne lidelser som pneumatoceler,
bronkogene cyster og kroniske abcesser
kan operes med laseren. Både barn og
voksne kan være kandidater.
Oppsett og gjennomføring av operasjon
Lungereseksjoner med laser krever
åpen tilgang, enten lateral thoracotomi
eller median sternotomi. Lesjonenes
lokalisering dikterer som regel tilgangen.
Ved bilateral sykdom tilstrebes median
sternotomi, spesielt hos barn. Voksne har
ofte stor anterioposteriør thoraxdiameter
som vanskeligjør adkomst til dorsale
aspekter av lungen via sternotomi. Ved

Bilde 3. Laserreseksjoner foregår som vanlig åpen lungekirurgi med
pasienten i standard leie i generell narkose og med personellkrav som
ved konvensjonell kirurgi. Spesielle briller er påkrevet og kan gi et noe
fremmedartet utseende på medlemmene av operasjonsteamet.

bilateral sykdom med lesjoner dorsalt i
lungene blir det derfor som regel operert
via lateral thoracotomi i 2 seanser med
4-5 ukers mellomrom.
Pasientene får anlagt epiduralkateter
preoperativt for infusjon av
smertestillende postoperativt. Det
anvendes dobbellumentube. Fullstendig
atelektase er viktig for å kunne palpere
nøyaktig. Spesielt sarcommetastaser kan
være små og mange. Reseksjon med
laser i helt eller delvis oppblåst lunge har
ingen hensikt.
Selve lasergeneratoren (bilde 2)
er et gulvstående apparat hvorfra
energien blir sendt til operatørens
håndholdte fokuseringsstykke via en
fiberoptisk kabel som er omsluttet av en
luftstrømførende slange til kombinert
avkjøling av håndstykket og blåseeffekt
i feltet. Laserstrålen vil kunne skade
retina enten ved direkte bestråling eller
via reflekser. Derfor er vernebriller
med absorpsjonsspekter for laserens
bølgefrekvens påbudt for alle som
oppholder seg i operasjonsstuen (bilde
3). Vernebriller tiltenkt andre lasere gir
ingen beskyttelse. Under reseksjonen
produseres store mengder illeluktende
og potensielt skadelig røk, hvilket
krever et velfungerende avsug (bilde 1).
Reseksjonene kan være noe tidrøvende,
spesielt ved dypereliggende lesjoner.

Efter endt reseksjon adapteres
reseksjonskantene i pleura vicerale med
fortløpende sutur, for eksempel Vicryl 3-0,
for at lungen ikke skal gro fast til pleura
parietale og vankeliggjøre eventuell
reoperasjon. Ved lukning lønner det seg
å adaptere intercostalmuskulaturen og
pleura parietale til costa igjen, også for å
underlette rethoracotomi. Ved sternotomi
lukkes pleuraåpningene efter samme
prinsipp.
Komplikasjoner
Den hyppigste komplikasjonen er
luftlekkasje som medfører forlenget
tid med thoraxdren, som regel 1 til 2
døgn, og rammer emfysematøse lunger
hyppigere enn ellers friskt lungevev.
Blødninger i reseksjonshulen er observert
radiologisk, men i RH-DNR´s materiale er
ingen reoperert for komplikasjoner i den
perioperative perioden. Videre observeres
temporære atelektaser omkring og
spesielt distalt for reseksjonsområdet.
Dette sees tydelig ved hilusnære
reseksjoner. Ut av om lag 200 pasienter
har 1 dødd grunnet bronchopleural fistel
og sepsis efter 30 dager.
Konklusjon
Lungelaseren er et skjære- og
koagulerende instrument som muligjør
lungesparende ikke-anatomiske
reseksjoner og bidrar til å utvide
indikasjonene for reseksjoner i lungene g
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Endobronkial laserterapi ved
non-resektabel lungecancer

seal air leaks.
switch to blue.

PleuraSeal™ is the first TRUE sealant for lung tissue.
Easy to see, PleuraSeal is BLUE.
The PleuraSeal Lung Sealant System is
intended for use as a surgical sealant
during pulmonary resection as an adjunct
to standard closure techniques of visceral
pleural air leaks.
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Intraluminal bronkoskopisk terapi
For pasienter med obstruerende
luftveisneoplasmer er intraluminal
bronkoskopisk terapi (IBT) en viktig
behandlingsmodalitet. IBT omfatter
blant annet laser-reseksjoner, lokal
elektrokoagulasjon (inkl argon plasma
koagulasjon) , stentbehandling og
brachyterapi. I dette innlegget gis
hovedsaklig en kort oversikt over
behandlingsprinsippene for laserterapi.
Indikasjoner
En stor andel av de pasienter som
henvises til luftveinsintervensjon har
langtkommet cancersykdom og har
hatt behandlingssvikt for tidligere
behandlingsregimer. Denne behandling
er således rent palliativ. IBT har imidlertid
en nærmest umiddelbar effekt, og bør
derfor vurderes som førstelinje-terapi
når man har stilt diagnosen ”ikke
operabel lunge-cancer”. Disse pasientene
har forholdsvis kort forventet levetid,
og sentral luftveisobstruksjon fører til
tungpust, sekretstagnasjon og gjentatte
luftveisinfeksjoner som gir dårlig
livskvalitet. Det er en forutsetning at
det er gode mottagerforhold, dvs at det
finnes et intakt bronkialtre distalt for
den obstruerende tumor man har tenkt
å behandle, og at lungearterien til det

aktuelle lungeavsnittet er intakt. Det bør
derfor både foreligge en forholdsvis
fersk CT thorax med kontrast. IBT
bør kombineres med stråleterapi
og / eller kjemoterapi for å forlenge
effekten av behandlingen. IBT kan i
noen tilfelles også tilbys individer med
potensielt resektabel sykdom der den
karidopulmonale status er for marginal
for kirurgisk behandling. I disse tilfeller
er et tett tverrfaglig samarbeid mellom
lungelege, thoraxkirurg og radiolog av
stor betydning.
Den umiddelbare fare ved tumorobstruksjon av luftveien er kvelning
og tidsaspektet av korrekt behandling
er derfor viktig. Det har vært rådende
oppfatning at individer med akutte
kvelningssymptomer har minst 50%
luftveisobstruksjon (2). Ved manglende
kompetanse for akutt innlegging av
luftveisstent kan intubasjon og fleksibel
bronkoskopi forbi den obstruerende
lesjonen med endoluminal sanering
med lavage/skylling av luftveier
være livreddende før transport til
kompetansesenter for annen endoluminal
terapi.
Nyere diagnostiske metoder som
tynnsnitts-CT, FDG-PET-scanning i

Arve Sundset
Lungeavdelingen,
Rikshospitalet
Sverre Lehmann
Lungeavdelingen, Haukeland
Universitetssykehus
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Avansert, non-resektabel lungecancer er årsak til betydelig nedsatt
livskvalitet hos mange pasienter når lokal vekst av tumor gir
luftveisobstruksjon. Obstruksjonen kan være betinget i intraluminal
tumorvekst, ekstern tumorkompresjon eller en kombinasjon
av disse. Når obstruksjonen er akutt med stridor og alvorlig
dyspnoe må behandling iverksettes umiddelbart. Denne oversikt
refererer i hovedsak momenter i en oversiktsartikkel av Bolliger
og medarbeidere som kan anbefales for en god oppdatering innen
emnet (1)

Bård Røsok
Kirurgisk avdeling,
Rikshospitalet

kombinasjon med CT samt prøvetaking
med endobronkial ultralyd (EBUS) og
endoskopisk ultralyd via GI-tractus (EUS)
har forbedret diagnostikk og staging
av sentrale luftveis-svulster og gjør det
i noen grad mulig å intervenere på et
tidligere tidspunkt. Ultralyd-vediledet
biopsi har også i stor grad erstattet den
tradisjonelle mediastinoskopien og vil
i årene som kommer bli den viktigste
stagingmetode for mediastinum ved
lunge-cancer.
Intervensjonsbehandling i luftveier er
et langt mer skånsomt alternativ enn
konvensjonell kirurgi og kan således
også være førstevalg ved en rekke nonmaligne lidelser. Benigne tilstander
som hamartomer, kondromer og
papillomatose kan ved symptomer
behandles med endoluminal reseksjon.
Det samme gjelder for korte, benigne
stenoser i trakea, for eksempel som
følge av langvarig intubasjon eller
inflammatoriske luftveislidelser som
Wegeners granulomatose, sarkoidose og
sekvele etter bronkial-tuberkulose.
I tillegg kan endoluminale reseksjonsteknikker benyttes til tumordebulking ved
luftveiscarcinoid og i diagnostisk øyemed
for nøyaktig tumorstaging i forkant
––>
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Bildet viser arbeidssituasjon med broskoskop gjennom endotracheal-tube (t.v.) samt
laser-sonde ført gjennom arbeidskanal på bronkoskop (øverst t.h.) og laser probe
under endoluminal reseksjon av okkluderende tumor (nederst t.h.)

av definitiv terapi. Når endoluminal
tumorvekst gjør det vanskelig å påvise
tumors utgangspunkt, kan preoperativ
endoksopisk laserbehandling føre
til at det kirurgiske inngrepet blir
begrenset. Enkelte utvalgte pasienter
med carcinoider med kun endoluminal
tumorvekst kan radikalbehandles med
laser (3).
Laser-terapi
Laserterapi er applikasjon av laser
energi levert via bronkoskop (stivt eller
fleksibelt) mot endobronkiale lesjoner i
terapeutisk eller palliativt øyemed.
Det finnes flere laser-typer i dag men
den mest utbredte er neodynium:yttrium
aluminium garnet (Nd-YAG) laseren.
Denne laseren har gode egenskaper
både med hensyn til evaporisering av
vev og i forhold til hemostatisk evne.
Karbondioksid (CO2) laseren er en laser
som har presise vevs-dissekerende
egenskaper men har samtidig langt
dårligere koagulasjons-egenskaper
enn Nd-YAG laseren. Nd-YAG-laseren
har også den fordelen at den kan gis
via fiberoptiske sonder. Det finnes i
tillegg en rekke andre lasertyper (e.g.
Argon, Diode, Excimer og YAP-Nd)
med forskjellige fordampnings- og
koagulasjonsegenskaper.
Laser-reseksjoner benyttes som
hovedregel for lesjoner i trachea, begge
hovedbronki intermediaær bronki og ved
inngangen til lobene. Laserbehandling
av segmentbronki har sjelden effekt
og utføre i praksis ikke. Laserterapi
benyttes ofte i kombinasjon med
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andre behandlingsmodaliteter som for
eksempel stenting og ekstern- og/ eller
endogen bronkoskopisk stråleterapi
(brachyterapi). Brachyterapi kan tilbys
selv om pasienten tidligere har mottatt
ekstern stråling i området.
Dersom hovedårsaken til lufveisobstruksjonen er kompresjon fra tumor utenfor
bronkiallumen er bronkoskopisk nedlegging av stent primærbehandlingen og
endobronkial laserterapi kontraindisert.
Det finnes i tillegg flere relative
kontraindikasjoner som hypoxemi,
blødning (selv om blødning i seg selv kan
være indikasjon for annen endoluminal
koagulasjonsterapi), perforasjon og
fisteldannelse.
Praktisk gjennomføring
Behandlingen med Nd-YAG laser foregår
i generell narkose med endoskopør,
operasjonssykepleier eller annen trent
assistent i tillegg til anestesipersonell
(Bilde 1). Tumors omfang og lokalisasjon
må være kartlagt i detalj preoperativt.
Lyset fra Nd-YAG laseren ligger i det
usynlige spekter og man må derfor ha
et guide-lys system (vanligvis rødt)
for praktisk anvendelse. Nøyaktig
monitorering av ventilasjon er selvsagt
obligat, og det er nødvendig å begrense
O2-fraksjonen i inspirert luft til mindre
enn 40% for å forhindre endobronkial
brann.. Vellykket endoluminal behandling
har i de fleste tilfeller umiddelbar effekt
med rekanalisering av lumen men det må
utvises spesiell forsiktighet ved reseksjon
av lesjoner i nærheten av store kar og
ved reseksjoner i vev hvor anatomien

er forstyrret av tidligere kirurgi. Laserreseksjoner kan gi senkomplikasjoner
med re-stenosering. Dette kan imidlertid
behandles med ny laserbehandling,
utblokking (ballong) og/ eller stenting.
I Norge finnes mulighet for endoskopisk
intervensjon på Rikshospitalet og
Haukeland Universitetssykehus. Om
lag 10 % av pasienter med lungekreft
samt pasienter med annen cancer som
metastaserer til sentrale luftveier vil
kunne ha nytte av IBT. Det foretas om lag
150 behandlinger i Norge på årsbasis og
behovet for denne type behandling er
økende.
Disse behandlingsmodalitetene har
hittil åpenbart vært underbenyttet. Det
er viktig for kirurger som behandler
maligne tumores i luftveiene å kjenne
til indikasjonene for endoskopisk
intervensjon og henvise tidlig til
vurdering. Ved total eller subtotal
okklusjon av sentrale luftveger vil
ofte IBT være teknisk komplisert eller
kontraindisert Det må igjen understrekes
betydningen av et tett og godt tverrfaglig
samarbeid med lungelege og radiolog i
velfungerende og dedikerte fagmiljøer g

Referanser
1. Bolliger CT, Sudetja TG, Strausz et al. Therapeutic
Bronchoscopy with Immediate Effect: Laser,
Electrocautery, Argon Plasma Coagulation and Stents.
Eur Respir J 2006; 27: 1258-71.
2. Bolliger CT, Mathur PN, Beamis JF et al. ERS/ATS
Statement on Interventional Pulmonology. Eur Respir J
2002; 19: 356-73
3. Brokx HA, Risse EK, Paul MA, et al. Initial bronchoscopic
treatment for patients with intraluminal bronchial
carcinoids. J Thorac Cardiovasc Surg 2007; 133(4): 973-8.

21

Komplikasjoner etter
lungekirurgi
I det følgende omtales komplikasjoner etter lungekirurgi. Artikkelen
bygger i stor grad på en artikkelsamling redigert av Thod L.
Demmy som sto i Thoracic Surgery Clinics i 2006 (1). Videre er det
benyttet data fra artiklene til Dahle og medarbeidere og Rostad og
medarbeidere fra Tidsskriftet.

Steinar Solberg
Thoraxkirurgisk avdeling,
Rikshospitalet
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Luftlekkasje / bronkopleural fistel
Luftlekkasje er den hyppigste
komplikasjon etter lungereseksjoner og
varierer fra bagatellmessige forhold til
stor lekkasje som krever reoperasjon.
Samtidig lungesykdom som emfysem
øker risiko for luftlekkasje både i mengde
og varighet. Langvarig drensbehandling
er et vesentlig hinder for postoperativ
mobilisering, og forlenger liggetiden i
sykehus.
Luftlekkasje etter pneumonektomi er så
å si ensbetydende med bronkopleural
fistel og empyem. Lekkasje fra en
hemithorax hvor det er gjenværende
lungevev er enten parenchym-lekkasjer
eller bronkopleural fistel. Parenchymlekkasjene er oftest til stede fra
operasjonen, mens en bronkopleural
fistel gjerne oppstår etter noen dager og
representerer oftest en bronkial-lukking
som har gått opp. Dette krever vanligvis
reoperasjon, mens parenchym-lekkasjer
gir seg hos de fleste, men kan ta lang tid.
I større materialer har mer enn halvparten
av postoperative luftlekkasjer gitt seg
etter 3 døgn. Hver enkelt kirurg skal følge
opp dren hos egne pasienter, og ha en
god oversikt over at man ikke har for
mange pasienter som lekker for lenge.
Som hovedregel er det indikasjon for
reoperasjon om lungen ikke kommer i
vegg eller det ikke er tegn til reduksjon av
luftlekkasjen etter 5-7 dager.
Det viktigste for å forkorte tiden med
dren postoperativt er nitidig lukking
av luftlekkasjer fra lungen under
operasjonen. Ut over sutur har vi
flere typer lapper og spray som er
kommersielt tilgjengelig og til meget
god hjelp med lunger som lekker. Dren
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skal legges presist og gjerne flere (2-4)
etter lungekirurgi. Da får man lungen
i vegg. Et gjenstridig lekkasjeproblem
som kan gjenstår på ett av drenene
mens det meste av lungen ligger an mot
thoraxveggen.
Bronkopleural fistel er rapportert
å forekomme hos 0-10% etter
pneumonektomi, men de fleste
rapportene viser at det forekommer
hos 2-5%. Risikofaktorer for fistel
er høyresidig pneumonektomi,
kompletterende pneumonektomi,
pneumonektomi for / etter infeksjon,
inflammasjon eller bestråling,
postoperativ overtrykksventilasjon samt
rest- / residiv av tumor.
Smerte
Ut over å være en vesentlig plage i
seg selv er postoperative smerter en
hindring for mobilisering og nødvendig
pusteøvelser for å renovere lungene.
Inneliggende dren kan også være årsak
til smerter. Spesielt hos pasienter med
samtidig lungesykdom er det viktig at de
kan mobiliseres godt uten sterke smerter
og uten at de er neddopet av sterke
systemiske analgetika. Det er viktig med
god epiduralanalgesi. Alternativt kan
et kateter lagt utenfor pleura parietale
benyttes fil lokal inngift av lokalanalgesi.
Om nødvendig kan interkostalblokkade
legges postoperativt. Ut over at pasienter
som er operert med thorakoskopi ser ut
til å ha mindre smerter enn de som er
thorakotomert ser det ikke ut til å være
spesielle operative forhold som påvirker
grad og varighet av postoperative
smerter.

Postoperativ smertebehandling består av:
Epidural- / ekstrapleural- / interkostalanalgesi, kombinasjon av paracetamol
og NSAID som rutinemedikasjon og
gruppe A preparat for å sikre ytterligere
smertelindring for å sikre opptrening og
nattesøvn.
Kroniske smerter etter thorakotomi
rammer 15-67% av de opererte. Den store
variasjon har årsak i varierende definisjon
av grad av smerte. Uansett så viser
tallene fra undersøkelser at dette er et
vesentlig problem for pasientene.
Postoperativ blødning og tromboemboli
Flere av dem som thorakotomeres har
økt blødningsrisiko fordi de står på
antikoagulasjon eller platehemmende
medikasjon. Kirurgisk teknikk og nitidig
peroperativ hemostase vil reduseres
postoperativ blødning. Reoperasjon
på grunn av blødning er rapportert til
å forekomme hos om lag 1,9% etter
thorakotomi og 1% etter thorakoskopi.
God og adekvat drensbehandling er
viktige for at det som blør kommer ut
og ikke blir liggende som intrapleurale
hematomer. Ved vår avdeling har
sivblødninger vært et mindre problem
de siste årene, mens vi har hatt ett
tilfelle av akutt, stor blødning forårsaket
av at sikring av blodkar sviktet. Rask
reoperasjon var livreddende.
Trombose i varierende grad er funnet
hos om lag 20% av pasienter som
thorakotomeres og dyp venetrombose
oppstod gjennomsnittlig på 3
postoperative dag. To postoperative
dødsfall hos oss de siste år er forårsaket
av lungeemboli. Vi benytter Fragmin
5000 IE x 1 som rutineprofylakse,
og første dose gis 4-6 timer etter

operasjon. Ved spesielle risikopasienter
økes dosen, eventuelt benyttes også
kompresjonsstrømper på bena.
Postoperativ respirasjonssvikt /
Lungeødem / ARDS
Dette er en uensartet gruppe som
utgjør 4-7% av dem som opereres med
reseksjon av lunge. Det kliniske bilde
kan variere fra lett respirasjonssvikt til
drepende lungefortetninger. Uten at det
er godt dokumentert holdes intra- og
postoperativ væske- og blodtilførsel på et
så lavt volum som mulig.
Empyem
Postlobektomi empyem rammer under
2% av pasientene og er en middels
alvorlig komplikasjon som oftest kan
behandles uten å etterlate noe sekvele.
Mens postpneumonektomi empyem
rammer 3-5% og er en svært alvorlig
komplikasjon med økt mortalitet og
morbiditet med forlenget sykeleiet og
ofte vesentlig sekvele.
Ved postlobektomi empyem er det mulig
å rense pusshulen mekanisk. Vi anbefaler
at det forsøkes med konservativ
behandling med dren, lokal fibrinolytisk
behandling og skylling samt antibiotika.
Eventuelt må det gjøres dekortikering av
gjenværende lunge slik at den kan fylle
ut hele pleurahulen. Som tillegg kan man
under operasjonen sette lokalbedøvelse
i n. phrenikus slik at diafragma kommer
høyere opp og minsker det rom som
gjenværende lunga må fylle ut. Også her
er god drensbehandling viktig.
Ved postpneumonektomi empyem er
det viktig å få renset pleurahulen, og

det er gjerne nødvendig å anlegge et
pleurokutant vindu. En bronkopleural
fistel bør lukkes, eventuelt med
forsterkning av oment fra buken eller
muskulatur.
Mekaniske luftveis- /
lungekomplikasjoner
Mekanisk løsning av bronkialstump
eller ruptur av bronkoplastikksutur
forekommer i 0,5-4,4% av operasjonene.
Det manifesterer seg som stor
bronkopleural fistel og krever så å si alltid
reoperasjon.
Bronkoplastikksuturer kan gi stenose
og eller knekk på bronkus. Torkvering av
en gjenværende lungelapp forekommer
sjelden, og er rapportert etter 0,1-0,3%
av lobektomier. Reoperasjon her krever
oftest fjerning av torkvert lapp og det
blir da forhold som ved kompletterende
pneumonektomi.
Død
Den ultimate komplikasjon etter kirurgi er
operativ (<30 dager) død. Det er norske
rapporter som viser noe over 5% operativ
mortalitet etter kirurgi for lungekreft.
Det er grunn til å anta at organiseringen
med en spredt kirurgi med mange
sykehus som har hatt et svært lavt antall
thoraxoperasjoner har hatt betydning
for en de relativt høye operative
mortaltetsrater.
Sjeldne komplikasjoner
Av de mer sjeldne komplikasjoner
omtales chylothorax som er et vesentlig
problem postoperativt hos < 1% av
de lungeopererte. Andelen øker noe
med økende forekomst av omfattende

lymfeknutedisseksjon.
• Peroperativ skade av nn. recurrens,
phrenicus, vagus, thoracicus longus og
sympatiske grensestreng er sjelden,
men forekommer og kan gi vesentlige
plager.
• Mekaniske komplikasjoner dels
i brystvegg og dels i diafragma
forekommer og kan forebygges samt
repareres når man mistenker dette
under primæroperasjon.
• Risikofaktorer for lungesykdommer
er ofte de samme som for
hjertesykdommer, og fenomener
som hjertesvikt, angina pectoris og
rytmeproblemer forekommer etter
lungekirurgi. Etter åpning av perikard
i forbindelse med lungekirurgi kan
man risikere dislokasjon av hjertet
postoperativt (“hjertebrokk”) om man
ikke lukker åpningen i hjerteposen
tilstrekkelig - eventuelt med lapp.
I materialet fra Akershus universitetssykehus rapporteres at 67 av 98 opererte
pasienter ikke hadde noen komplikasjon
– altså hadde 31 av 98 en eller annen
registrert komplikasjon etter kirurgi
for lungekreft. Dette er trolig ganske
representativt, og vi bør ha et felles mål å
få døds- og komplikasjonsrater lavere g
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Non-kardial thoraxkirurgi
hos barn
Non-kardial thoraxkirurgi i barnealder omfatter inngrep på
intrathorakale organer og brystveggen. Hvilke tilstander som
behandles, kan variere mellom de barnekirurgiske avdelingene.

T

Svulster
Mediastinum er hyppigste lokalisasjon
for intrathorakale svulster hos barn. Det
dreier seg om et spektrum av tilstander
varierende fra medfødte, benigne cyster
til både solide og cystiske maligne
tumores, eksempelvis bronkogen cyste,
lymfangiom, teratom, nevroblastom og
lymfom.
Symptomatologien varierer avhengig
av lokalisasjon. Slike svulster kan bl. a.
gi respirasjonsbesvær som kan være
kritisk p.g.a. luftveiskompresjon. Av
og til påvises tilstanden ved prenatal
ultralydundersøkelse. Behandlingen er
enten kirurgisk alene eller kombinert
operativ og medikamentell i form av
kjemoterapi. For detaljer vedrørende
disse behandlingsformer henvises til
spesiallitteratur.
Medfødte lungeanomalier CCAM
Kongenital cystisk adenomatoid
lungemalformasjon (CCAM) og

lungesekvester er utviklingsanomalier
som vanligvis affiserer bare en
lungelapp. Anomaliene påvises ofte
ved fosterundersøkelse med ultralyd,
og prenatal diagnose er nyttig ved
disse tilstandene. Spesielt CCAM kan
forårsake alvorlige problemer for fosteret.
Ekspansjon av en CCAM med en eller
flere store cyster kan bl.a. komprimere
de friske lungelappene og resultere i
lungehypoplasi. Videre kan mediastinal
overskyting med kompresjon av vena
cava og hjertet føre til hydrops føtalis.
Hindret svelging av fostervann kan
forårsake polyhydramnion.
Ved hjelp av ultralyd kan man overvåke
utviklingen, og i enkelte tilfelle vil
man i fostermedisinsk regi kunne
foreta prenatal intervensjon for å
redusere de skadelige patofysiologiske
effektene. Drenasje av væskeholdige
cyster, enten i form av punksjon og
aspirasjon eller perkutan innleggelse av
thorakoamnionalt kateter som drenerer
intrathorakal væske ut i fostervannet, er
det som er mest aktuelt.
Ved større CCAM eller sekvester
der ultralydfunnet gir grunn til å
anta at det foreligger risiko for
respirasjonsproblemer etter fødselen,
bør barnet fødes på et sykehus der man
har nyfødtkirurgisk behandlingsmulighet
da snarlig operativ inngripen i form av
thorakotomi med reseksjon av patologisk,
romoppfyllende lungevev kan bli
nødvendig.
Noen ganger blir de påviste lungeanomaliene mindre i løpet av svangerskapet.
I slike tilfelle vil barnet vanligvis være

Bilde 1. Kongenital cystisk adenomatoid
lungemalformasjon (CCAM).
Akutt operasjon hos nyfødt p.g.a.
respirasjonsbesvær. Venstre underlapp er
gjennomsatt av store, luftfylte cyster og
hernierer ut gjennom thorakotomien.
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Bilde 2. Pleuraempyem med begynnende
organisering. Bilde tatt under
thorakoskopi.

symptomfritt etter fødselen og rtg. thorax
kan vise normalt funn. Man bør da i
løpet av de nærmeste måneder foreta
computertomografi (CT) og eventuelt
MR som vanligvis vil vise forandringer
som ofte ikke fremkommer ved vanlig
røntgenundersøkelse.
Asymptomatiske CCAM og sekvester
bør også fjernes fordi de kan føre til
problemer senere i form av f. eks.
lungeinfeksjoner. I sekvester kan det
dessuten være så stor blodgjennomstrømning med arteriovenøs shunting
at det kan gi hjertebelastning. Ved
ubehandlet CCAM foreligger det risiko for
malignitetsutvikling senere i livet.
Medfødt diafragmahernie
Medfødt diafragmahernie er en annen
medfødt utviklingsanomali som affiserer
lungene. Ved denne tilstanden foreligger
det en medfødt defekt i diafragma, i
de fleste tilfelle på venstre side. Dette
medfører herniering av bukorganer
til thoraxhulen og varierende grad av
lungehypoplasi. Dette fører som regel til
kritisk respirasjonsbesvær etter fødselen.
Hvis tilstanden er diagnostisert prenatalt,
bør disse barna overføres in-utero til et
barnekirurgisk senter og fødes der, slik
at nyfødt-intensivbehandling kan startes
umiddelbart etter forløsning. Operativ
korreksjon skal ikke foretas akutt. Først
behandles barnet med respirator, og etter
stabilisering og optimalisering av lungeog hjertefunksjon utfører man inngrepet
som består i laparotomi, reposisjon
av hernierte bukorganer og lukning av
diafragmadefekten.

Hvis det foreligger trakeoøsofageal fistel,
blir barnet operert i løpet av de første par
levedøgn med høyresidig thorakotomi,
lukning av fistel og anastomose mellom
de to endene av spiserøret. Hvis det ikke
er fistel til luftrøret, får man vanligvis
ikke anastomosert primært p.g.a. for lang
avstand mellom endene. Behandlingen er
i i slike tilfelle adskillig mere komplisert
og langtrukken. Dette er oftest en
formidabel behandlingsmessig utfordring
og det finnes en rekke forskjellige
operasjonsmetoder.
Postoperative komplikasjoner ved
øsofagusatresi er gjerne knyttet til
anastomosen, enten tidlig postoperativt
i form av lekkasje, eller senere i
forløpet som striktur eller residiv av
trakeoøsofageal fistel.
På lengre sikt kan pasientene
ha varierende grad av spise- og
svelgvansker, noe som oftest skyldes
nedsatt motorikk i spiserøret, men alt i alt
er langtidsresultatene av behandlingen
gode.
Thoraxskader
Thoraxskader hos barn behandles
hovedsakelig etter de samme
retningslinjer som hos voksne. Det er
imidlertid spesielle forhold som gjør seg
gjeldende hos barn:
• Thoraxveggen er mykere og mere
ettergivelig enn hos voksne. Ved
traumer kan det derfor foreligge
alvorlige intrathoracale skader selv om
det ikke påvises costafrakturer.
• Mediastinum er mere mobilt, noe som

øker faren for alvorlig overskyting ved
trykkpneumothorax.
• På grunn av trangere anatomiske
forhold tettes luftveiene lettere til av
blod, oppkast, løse tenner etc.
• Tilskadekomne barn svelger ofte mye
luft og kan ha en massiv dilatasjon av
mavesekken med høystand og nedsatt
bevegelighet av diafragma til følge.
Nedleggelse av nasogastrisk sonde for
avlastning er derfor viktig.
• Costafrakturer hos småbarn, spesielt
multiple frakturer og eventuelt i ulik
tilhelingsfase, kan være tegn på
barnemishandling.
Pneumothorax
Spontanpneumothorax er uvanlig
hos barn og forekommer helst hos
tenåringer. Behandlingen følger samme
retningslinjer som hos voksne. En liten,
stabil, traumatisk pneumothorax krever
ikke nødvendigvis drensinnleggelse,
bortsett fra hvis barnet skal
respiratorbehandles.
I forbindelse med respiratorbehandling
av nyfødte, spesielt premature,
oppstår det ikke sjelden pneumothorax
med behov for innleggelse av dren.
Ved pneumothorax hos nyfødte og
spebarn er viktige differensialdiagnoser
mediastinal pneumothorax som vanligvis
ikke skal drenbehandles, medfødte
lungeanomalier og diafragmahernie.
Drensdimensjon for innleggelse av
thoraxdren hos barn er gjengitt i tabell 1.
Pleuraempyem
Hyppigste årsak er pneumoni. Det er
viktig å fjerne eksudatet. Hvis ikke,
fører det gjerne til et langtrukkent
sykdomsforløp før man får sanert
infeksjonen. Videre vil eksudatet
organiseres, noe som kan føre til pleural
arrdannelse med restriktiv innskrenkning
av lungefunksjonen til følge.
De første 24-72 timene er væsken
tyntflytende og kan fjernes med enkel
drenasje. Etter få dager vil det p.g.a.
fibrinutfelling og sammenklebing

dannes puss- og væskelokulamenter i
pleurahulen som ikke lar seg evakuere
med vanlig drenasje.
Ved operativt debridement, fortrinnsvis
thorakoskopisk før eksudatet etter en til
to uker går over i organiseringsfasen,
kan man få tømt pleurahulen effektivt
og således forkorte sykdomsforløpet og
redusere risikoen for sekvele.
Brystveggsdeformiteter
Ved uttalte grader av traktbryst og
fuglebryst kan det være aktuelt med
operativ korreksjon. Indikasjonen er
som regel kosmetisk, noe som hos disse
pasientene kan være tungtveiende.
Operasjonen ved traktbryst innebærer
bruk av en metallskinne som bøyes til og
plasseres på tvers baktil for sternum, ut
gjennom et intercostalrom parasternalt
på hver side og utenpå costae lateralt
slik at deformiteten rettes opp og
holdes i korrigert stilling. Det benyttes
kun små hudsnitt og inngrepet gjøres
thorakoskopisk assistert. Det foretas
ingen osteotomi eller fjernelse av
costalbrusk slik det ble gjort ved tidligere
benyttet åpen metodikk. Metoden (NUSS’
prosedyre) er tidligere omtalt i Kirurgen
[1].

TEMA
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EMA

ema i denne utgaven av ”Kirurgen”
er kirurgisk behandling av lungetumores men ettersom disse er relativt
sjeldent forekommende hos barn i
forhold til andre thorakale lidelser, har
vi valgt å inkludere kirurgisk behandling
av også non-maligne lidelser. Av
disse er medfødte lungeanomalier,
øsofagusatresi, medfødt diafragmahernie, skader, infeksjoner og brystveggsdeformiteter.

Stein Erik Haugen
Barnekirurgisk avdeling,
St. Olavs Hospital, Trondheim

atresi som forekommer i 85% av
tilfellene, er proksimale del av spiserøret
blindt endende. Den distale del har
forbindelse til nedre del av luftrøret i form
av en side-til-ende trakeoøsofageal fistel.
Ved den nest hyppigste varianten er det
ingen forbindelse til luftrøret. Avstanden
mellom de to delene av spiserøret er
ved denne formen oftest lengre enn ved
den hyppigst forekommende anomalien.
Dette har stor betydning for valg av
metode for kirurgisk korreksjon.

Korreksjon av skjemmende fuglebryst
innebærer blant annet fjernelse av
costalbrusk. Dette medfører risiko for
veksthemning av thoraxskjelettet hos
individer i vekstfase, og pasienten bør
derfor være utvokst før operasjonen
gjøres g
Tabell 1
Kroppsvekt (Kg)
<3
3-8
8 - 15
15 - 40
> 40

Drenstørrelse (Fr)
8 - 10
10 - 12
12 - 16
16 - 20
20 - 24

Referanser
1. Solberg S. Minimalt invasiv behandling for traktbryst.
Kirurgen /07.

Den preoperative stabiliseringsperioden
strekker seg som oftest over noen
dager. Selv ved optimalisert behandling
er mortaliteten ca 30% hos barn med
prenatal diagnose eller som har alvorlig
respirasjonsbesvær i løpet av første
levedøgn.
Øsofagusatresi
Øsofagusatresi er en av de sentrale
kongenitale misdannelser innen
nyfødtkirugien. Tilstanden innebærer en
medfødt obstruksjon av spiserøret, og
det er flere varianter. Omtrent halvparten
av pasientene har andre medfødte
anomalier av varierende alvorlighetsgrad.
Ved den vanligste formen for øsofagus-

Figur 3, 4 og 5. Stort teratom i fremre mediastinum hos 4 år gammel pike. Det ble utført hasteoperasjon p.g.a. kritisk respirasjonsbesvær grunnet trakeal kompresjon. Rtg. thorax viser et betydelig breddeforøket mediastinum. Operasjonen ble utført vis median
sternotomi og viser før reseksjonen en stor tumor i mediastinum og etter fjerning av tumor hvor det ble gode plassforhold.
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Velkommen til det 84. Høstmøtet 20.-24. oktober 2008
Vi håper at Høstmøtet vil opprettholde sin plass, som sentralt forum for faglig og
sosial interaksjon mellom norske kirurger. NKF sitt Høstmøte blir også i år arrangert
på Holmenkollen Park Hotell.
Nytt av året
I år starter Høstmøtet med et seminar sammen
med 70 Nederlandske kolleger på mandag og
tirsdag. Tema for seminaret vil innbefatte øsofagus /
ventrikkelkirurgi, leverkirurgi, colorektalkirurgi samt
ernæring til kirurgiske pasienter.
Som tidligere år
Programmet på Høstmøtet vil ellers i hovedsak følge
mønsteret fra 2007. Programmet vil bestå av flere
symposier, seksjoner med frie foredrag og årsmøter.
Møtet er et fellesmøte mellom Norsk kirurgisk
forening og følgende fagmedisinske foreninger:
Norsk barnekirurgisk forening
Norsk Forening for Bryst og Endokrinkirurgi
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Norsk forening for maxillofacial kirurgi
Norsk karkirurgisk forening
Norsk nevrokirurgisk forening
Norsk plastikkirurgisk forening
Norsk thoraxkirurgisk forening
Norsk urologisk forening

Tid for abstrakt
Gjør klar foredrag og presentasjoner til Høstmøtet.
Siste frist for innsending av abstrakt: 1. september
2008.
Alle abstrakt må skrives på følgende måte:
• Skrifttype Times New Roman font, størrelse 12.
• Abstraktet skrives i WORD.
• All tekst må være skrevet innenfor en A4 side med
marger på 2,5 cm.
• Venstre marg skal være rett.
• Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
• Abstraktet må bare skrives som en spalte, og
tabeller og illustrasjoner skal dekke hele sidens
bredde.
Overskriften/tittelen skrives med store bokstaver
på første linje
Forfatterens navn skrives på ny linje med
foredragsholderens navn først. Forfatternavnene skal
angi etternavn etterfulgt av initialer uten tittel. På ny
linje skrives forfatternes arbeidssted (avdeling/klinikk,
sykehus, og postadresse).
Send elektronisk
Alle abstraktene må sendes inn elektronisk ved å fylle
ut ”Skjema for innsending av abstrakt” som finnes
ved å velge Høstmøtet 2008 på vår hjemmeside:
www.legeforeningen.no/nkf eller www.kirurgen.no
Skjema for innsending av abstrakt må fylles ut
fullstendig for at abstraktet skal registreres i vår
database og bli godkjent for Høstmøtet 2008.
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Du vil motta en bekreftelse/kvittering etter at
påmeldingen med vedlegg er mottatt og abstraktet er
sendt til vurdering i den fagmedisinske foreningen.
NKF vil sortere og sende abstraktene til den
fagmedisinske foreningen for godkjenning.
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Høstmøte 2008

Lars Vasli
Lovisenberg Sykehus

Du vil motta (ca. 28/9) en bekreftelse om foredraget
blir godkjent og vil da få informasjon om hvordan
presentasjonen skal merkes og innleveres.
Alle godkjente abstrakt og endelig program vil bli
lagt ut på vår hjemmeside 4/10-2008.
Høstmøtets e-post adresse; lars@vasli.no .
Alle må kontrollere at de får en kvittering på mottatt
og godkjent abstrakt.
Ta kontakt med NKFs – sekretariat, hvis du ikke har
mottatt kvittering på innsendt abstrakt innen den 7/908 og godkjent abstrakt innen den 28/9-08.
NB! Bare PC-presentasjoner!
Alle foredragsholderne må bruke PC (Powerpoint)
og videokanon som teknisk hjelpemiddel under
Høstmøtet. Alle foredragsholdere må i god tid leverer
presentasjonene til vårt tekniske sekretariat.
Følg med på vår Hjemmeside
All informasjon om Høstmøtet 2008, program, frie
foredrag og hotellbestilling finner du på Høstmøtet
2008-linken på: www.legeforeningen.no/nkf eller
www.kirurgen.no fra og med den 22. juni 2008.
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Nytt fra kolorektal workshop på
Karolinska Institutet 14.-16. mai

M

øtet hadde nær hundre deltakere,
med en stor overvekt av svensker,
naturlig nok, men deltakere fra alle de
nordiske land inklusive tre kirurger og
en onkolog fra Norge. Det startet med
gjennomgang av fire pasienthistorier
presentert av erfarne kirurger og med
innspill fra auditoriet. Med mange ”tunge”
fagpersoner tilstede bar diskusjonen
litt preg av en rundebordskonferanse
med et fåtall deltakere, men var like fullt
utbytterikt for tilhørerne.
Professor Bob Steele holdt en forelesning
om screening for kolorektal cancer med
bakgrunn i et pågående britisk prosjekt.
Verdt å merke seg var at de brukte FOBTtesting som utvelgelse til koloskopi og
mye av forelesningen dreide seg om
problemer med utvelgelsen. Noe av
resultatene finnes her British Journal of
Cancer (2007);97:1601-1605.
Laparoskopisk kirurgi for kolorektal cancer
-ble så gjennomgått teoretisk i form av en
sammenligning mellom laparoskopi og
enhanced recovery-resultater. Teknikkene
har blitt utviklet og beskrevet av hver
sine ”stammer” med lite samarbeid.
Konklusjonen var at man i fremtiden
kunne oppnå ytterligere effekter ved
en kombinasjon av de to, et område
der Norge allerede er et stykke på vei.
Kostnader ble også gjennomgått, det er
vanskelig å overføre dette til det norske
systemet hvor økonomiske incentiver
til kortere liggetid mangler. Professor
Conor Delaney fra USA kunne vise at økte
kostnader til utstyr og operasjonsstuetid
ble kompensert med kortere liggetid og

mindre pleiebehov postoperativt, se Ann
Surg (2008);247:819-24 og utallige! andre
publikasjoner fra samme forfatter om dette
emnet. En god oppsummeringsartikkel om
kostnader som ble referert av professor
PO Nystrøm er publisert i Dis Colon
Rectum (2007);50:908-19.
Strålebehandling
Ettermiddagssesjonen onsdag var viet
strålebehandling ved rektumcancer, med
tunge foredragsholdere som Connie
Marijnen og Bengt Glimelius. Inndelingen
i ”good, bad or ugly” ble brukt av flere og
diskusjonen gikk så vel på hvilke pasienter
som skal i hvilken gruppe, som hvilken
behandling som skal gis. En gjennomgang
av staging og radiologi bekreftet at det
fortsatt ikke er mulig med sikkerhet å
fastslå N-status preoperativt, med man
blir stadig bedre. Svenskene reserverer
vårt regime 2x25 Gy til lokalavanserte i
gruppen ”bad”, og bruker 5x5 Gy i ”ugly”
gruppen. Selv i det svenske miljøet er
det nå gjennomslag for at høye T1-2 ikke
trenger stråling, men det er svært liten
forståelse for det norske langtidsregimet
til alle som skal ha preoperativ stråling.
En oversikt kan leses her Acta Oncol
(2008);47:5-8.
”Live surgery”
Torsdagen var i sin helhet viet ”live
surgery”. Hovedoperasjonen var en APR
for lav rektumcancer som ble operert
laparoskopisk av Conor Delaney med
perinealdisseksjonen etter ”Stockholmsmetoden” (mageleie, vid incisjon) av
Torbjørn Holm. Svært inspirerende og
lærerikt hvor siste utvikling, i form av

70 gastrokirurger fra Nederland
besøker Høstmøtet 2008
Av Torgeir T. Søvik, styremedlem NFGK
70 gastrokirurger fra ulike sykehus i Nederland vil besøke
Høstmøtet i år. Initiativtaker er Øivind Irtun, gastrokirurg ved
Universitetssykehuset Nord-Norge.
Mandag og tirsdag i Høstmøteuken (20/10 og 21/10), vil flere
temaer belyses i felles faglige sesjoner.
- Formålet med møtedagene er å utveksle erfaringer
mellom nederlandske og norske kirurger, sier Irtun. Han var
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lukning av bekkenbunnen med Permacol
som en forenkling av tidligere gluteuslapp, ble demonstrert. Under omleiring
fikk vi så se en Altemeiers prosedyre for
rektalprolaps, med mye diskusjon om
valg av prosedyre. En pågående studie
i Stockholmsregionen trekker pasienter
til rektopeksi, reseksjonsrektopeksi,
Altemeier eller Delormes. Så langt ser
recidivratene ut til å være forbausende
like!
Mange nyttige innlegg
Siste dag inneholdt diverse korte innlegg
innen flere områder. En gjennomgang av
klassifisering og behandlingsmodaliteter
for analfistler bekreftet at dette er et
persisterende kors i gastrokirurgien.
Ingen metode så langt er overlegen, men
forskjellige typer fibrinplugger ser ut til
å vise svært lovende resultater. Arthur
Järnes la frem resultater fra Sundsvall,
hvor man rutinemessig la inn nett ved
permanent stomianleggelse. Så langt
viste resultatene svært få/ingen brokk,
og heller ingen utvikling av fistler eller
komplikasjoner.
Konklusjon
Et svært interessant møte som viser
bredden i svensk akademisk kirurgi. Vi
har mye å lære av svenskenes evne til å
systematisere, registrere og lage studier.
Holdningene er mye mer ”evidence
based” enn vi er vant til. Møtet anbefales,
dato for neste møte er allerede satt til
13.-15. mai 2009 hvor blant andre Steven
Wexner fra Cleveland Clinic vil være blant
inviterte foredragsholdere.

Stein Erik Haugen
Barnekirurgisk avdeling, St
Olavs Hospital

22 til 24. august 2006 ble det holdt en konferanse i Sigtuna, Sverige,
med tanke på etablering av felles nordiske retningslinjer for
behandling av ikke-descenderte testikler. Initiativtager var den svenske
pediatriske endokrinologen professor Martin Ritzén, Karolinska
Institutet, Stockholm.

D

et var deltagelse fra alle de fem
nordiske land, med klinikere og
forskere fra de pediatriske disipliner
innen, kirurgi, urologi, patologi, anestesi,
endokrinologi, andrologi og testisfysiologi. Fra norsk side deltok professor
Robert Bjerknes, Barneklinikken,
Haukeland Universitetssykehus og
undertegnede. Arbeidet resulterte i en
nordisk konsen-sus som ble publisert i
Acta Pædiatrica, Vol 96, Mai 2007. I tillegg
til en sammen-fattende konsensusartikkel
(1) ble det skrevet mere utdypende,
separate artikler som omhandler
klassifikasjon og langtidskonsekvenser,
eksperimentelle studier, embryologi,
kirurgi (2) og hormonbehandling.
Konsensusgruppens hovedkonklusjoner
var følgende:
• Testisretensjon skal behandles
kirurgisk. Hormonbehandling
anbefales ikke p.g.a. utilstrekkelig

•

•

•

•

behandlingseffekt og bivirkninger, bl.
a. risiko for skadelig effekt på testiklene
Anbefalt alder for operasjon er 6 – 12
måneder eller så snart som mulig
hvis diagnosen stilles på et senere
tidspunkt
Det foreligger ikke data som klart viser
gunstigste alder for orchiopexi, men
resultater fra nyere studier taler for at
operasjon før 1 års alder er optimalt
Orchiopexi hos gutter under 1 års
alder bør utføres i avdeling med
barnekirurgisk/barneurologisk
og barneanestesiologisk
spesialkompetanse. Dette gjelder også
etter denne alderen ved dobbeltsidig
testisretensjon, ikke-palpable testikler
og ved reoperasjon etter orchiopexi
Hvis manglende testisdescens
påvises hos en nyfødt, skal gutten
henvises for kirurgisk vurdering ved
6 måneders alder med tanke på å
planlegge operasjon før 1 års alder.

P.g.a. tendensen til spontan descens
i løpet av de første levemåneder skal
orchiopexi ikke utføres før 6 måneders
alder
• Ascenderende testis er en testikkel
som etter å ha hatt skrotalt leie
senere vandrer oppover og blir
liggende supraskrotalt med behov for
orchiopexi. Gutter med testikler som
descenderer spontant etter fødsel,
og med retraktile testikler er spesielt
utsatt for dette og krever derfor
oppfølging
• Diagnostikken består hovedsakelig i
klinisk undersøkelse. Hvis testis ikke
er palpabel, gjøres det laparoskopi.
Billeddiagnostikk i form av ultralyd, CT
eller MRI har vanligvis ingen plass i
utredningen
• Operasjonsteknikken ved palpabel
retinert testis består i funikulolyse,
deling av eventuelt foreliggende
persisterende processus vaginalis og
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Årets program omfattet laparoskopi ved kolorektal cancer, preoperativ
radioterapi ved rektumcancer og analfistelproblematikk. Dette ble
belyst med forelesninger og direkteoverførte operasjoner med
inviterte foredragsholdere og operatører.

Morten Tandberg Eriksen
Gastrokirurgisk avdeling,
Ullevål Universitetssykehus
Hospital

Nye nordiske retningslinjer
for behandling av ikkedescenderte testikler

––>

gjesteprofessor ved universitetet i Maastricht i et år i 2005.
Møtet er et samarbeid mellom de nederlandske og norske
foreningene for gastroenterologisk kirurgi.
- I Nederland praktiseres kirurgi etter Nord-Europeisk og
Skandinavisk mønster. Jeg mener nederlenderne har høy
kvalitet på fag og forskning, og er gode til å dra i gang
multisenterstudier, samkjøre protokoller for behandling og
lignende, avslutter Irtun.
Endelig program er ikke klart, men det vil sannsynligvis
innbefatte øsofagus/ventrikkelkirurgi, leverkirurgi,
colorektalkirurgi samt ernæring til kirurgiske pasienter. Det blir
en norsk og en nederlandsk møteleder i hver bolk.

Ve.sidig ikke-descendert testikkel.

Laparoskopifunn ved manglende testis.

Laparaskopi med funn av testikkel-kar og
duktus som ved testikkel beliggende
utenfor indre lyskeåpning.
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Gastroenterology

For utførlig informasjon om emnet
ikke-desenderte testikler anbefales
lesning av artiklene i Acta Pædiatricas
maiutgave, 2007, som også inneholder
en kommentarartikkel ved professor
John M Hutson, Melbourne, angående
den nordiske konsensus g
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Laparoskopifunn ved testis
beliggende intraabdominalt.

Norsk barnekirurgisk forenings
stipendium 2008

www.congrex.com/ngc2009

Av Hans Skari
Norsk barnekirurgisk forening (NBKF) vil i 2008 for 2. gang
dele ut en pris på kr. 10.000,- til beste barnekirurgiske innlegg
på Kirurgisk høstmøte 2008. En komité som består av 3
barnekirurger (fra UUS, St. Olavs Hospital og Rikshospitalet) vil
bedømme presentasjonene. Både abstracts som sendes inn til
det interne barnekirurgiske møtet og barnekirurgiske abstracts
som presenteres på andre sesjoner vil bli vurdert. For øvrig
vises til vedtektene for stipendiet1. Prisen ble i fjor delt mellom
Stensrud K et al. og Næss PA et al.2.

Photo: Kristinn Eiriksson. Production: Congrex Sweden AB / Informationsbolaget Nyberg & Co

The XL Nordic Meeting of

• Ved dobbeltsidig ikke-palpable testikler
og hypospadi eller mikropenis kan
det foreligge en intersextilstand, noe
som krever øyeblikkelig henvisning for
utredning
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fiksasjon av testis i en dartos lomme i
pungen (orchopexi). Tilgangen er enten
både lyske- og skrotalsnitt eller kun
snitt på øvre del av pungen avhengig
av testikkelens leie
• Ved ikke-palpabel testis gjøres
laparoskopi for lokalisering av
testikkel. Videre fremgangsmåte for å
bringe testikkelen ned til pungen vil
være avhengig av leie og operatørens
valg av metode. Noen ganger vil
laparoskopifunnet være forenlig med
manglende testis

Referanser
1. Norsk barnekirurgisk forenings stipendium. Kirurgen 2007, 2, 25.
2. Norsk barnekirurgisk forening. Kirurgen 2007, 4, 33.

Nytt navn på ny spesialitet
Spesialiteten mamma- og para-/tyreoideakirurgi er nå endelig
etablert, og har endret navn til bryst- og endokrinkirurgi.
Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn av tilrådning
fra Helsedirektoratet, basert på anbefaling fra Legeforeningen,
vedtatt å endre navnet på spesialiteten mamma- og para-/
tyreoideakirurgi til bryst- og endokrin-kirurgi. De har også
vedtatt krav til spesialistregler og krav til operasjoner til
spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi. Disse er nå publisert
under bryst- og endokrinkirurgi.
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Spesialistreglene trådte i kraft 5. mai 2008. Det er utarbeidet
overgangsbestemmelser, og søker som er generell kirurg og
som har relevant aktiv tjeneste innen bryst- og endokrinkirurgi,
kan søke om godkjenning etter overgangsbestemmelsen innen
31.12. 2009.
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Davoskurset 25 år
Det årlige Davoskurset innen gastrokirurgi, eller “ International
Gastrointestinal Surgery Workshop” (www.davoscourse.ch) ble i
februar måned avholdt ved Kongresssenteret i Davos for 25.gang.
Kurset har formet norske kirurger i betydelig grad og det er vel knapt
noe norsk sykehus som ikke har en tidligere deltager i sin stab.

P

rofessor Buanes var den første norske
instruktøren, senere overtok Mjåland
fra 1995. I år var den norske kvoten 14
deltagere og 2 instruktører, dette er
representativt for de siste 5-10 årene.

Kursledere på tur

Faglig utvikling
Kjenningsmelodien til kurset
er den enlagede kontinuerlige
anastomosesuturen (Davos-suturen).
Både 2- og 3-lagede anastomoser,
mest med avbrutte suturer, var vanlig
på den tiden hvor Allgøwer innførte
Davossuturen. Dokumentasjon for
metodens sikkerhet er solid. Den er
enkel å lære, enkel å gjennomføre, og
anvendes på alle områder av mobil
tynn- og tykktarm. Forøvrig undervises
det i øsofago- jejunal anastomose,
galleveisanastomoser, colorectal
anastomose, pancreaticojejunal
anastomose samt Bilroth I- og Bilroth
II- anastomoser. Overordnet er fokus på
standardiserte og enkle metoder, samt
kirurgisk teknikk. I de første årene ble det
undervist i mange “sære” anastomoser,
f.eks den såkalte “Siewert-pouch” etter
gastrektomi. Det er per i dag ingen
slike praktiske øvelser tilbake, men
fortsatt undervises det i håndsydde
lave colorectale anastomoser. Basal
knuteteknikk og instrumentbruk terpes
gjennom hele kurset, og dette er det
fortsatt stort behov for.
Laparoskopiske øvelser kom på
programmet allerede i 1992. Det var på
den tiden snakk om å endre hele kurset til
et rent laparoskopikurs. Slik gikk det ikke,

Spektakulære omgivelser

Ole Christian Olsen
Gastrokirurgisk avdeling, Sykehuset
Buskerud, Drammen, Kursinstruktør

og kurset er i dag inndelt i en åpen og
laparoskopisk del. Basert på deltagernes
”hands on” erfaring fra laparoscopi deles
de inn i to grupper; basal og advanced.
Det har vist seg mest fornuftig for de
fleste norske deltagere å melde seg på
“advanced-group”. Praktisk erfaring i
Norge (og de øvrige skandinaviske land)
er helt annerledes enn i Mellom-Europa.
Man treffer fortsatt kursdeltagere med
mer enn 500 kolecystektomi-assistanser,
uten selv å ha vært hovedoperatør på en
eneste slik operasjon. De laparoskopiske
øvelsene foregår fortsatt på den såkalte
“Pelvic trainer”. Modellen er utdatert,
men Ole Christian Olsen og miljøet rundt
“Drammensboksen” er nå konsulenter
for en videreutvikling av denne.
Suturmaskiner har fått en stadig større
plass på kurset. Kursdeltagerne får
anledning til å skyte alle de vanlige
anastomoser med forskjellige firmaers
produkter. Dette er kostbart, og kurset
ville ikke vært mulig å gjennomføre uten
en fornuftig industristøtte. Selvfølgelig
reiser dette en etisk debatt, men måten
industrien presenterer seg selv på dette
kurset er både nøktern og varsom,
samarbeidsklimaet de enkelte firmaer
imellom er også forbilledlig.
Martin Allgøwer (1917-2007) hadde høye
ambisjoner for kurset. “We want it to
be the best course in the World” var
hans mantra. Etter ham har Hans-Detlev

Trening på tarmsutur
Saeger fra Dresden vært “President”. Fra
2008 har Professor Daniel Oertli, tatt over
ledelsen, uten å senke ambisjonene.
Løpende evaluering
Gjennom hele kursets historie har
deltagernes tilbakemelding dannet
grunnlag for forbedringer. Prosessen er
imidlertid speedet opp de senere årog
har effektivt ført til at uhensiktsmessige
øvelser, forelesninger med liten
nytteverdi eller med dårlig presentasjon
blir luket ut. Dette gjelder også for
instruktørene i praktiske øvelser. Det
arrangeres obligatorisk 3-4 timers
kurs for instruktørene før kurset,
alle nye øvelser og instrumenter blir
gjennomgått. Videre blir det sterkt betont
at instruktørene skal undervise i samsvar
med Davoskursets ”Unité de doctrine”.
Instruktørene kommer ikke til Davos for
å markedsføre sine respektive klinikker,
men for å undervise i Davos-prinsippene.
Det er mange godt dokumenterte
metoder innen kirurgi, men den metoden
man velger må man kunne.
Simulatorer
”No patient wants to be part of the
learning curve”. Dette er jo en viktig
grunn til at vi holder kurs. Og en viktig
grunn til at simulatorer nå er på full
fart inn i kirurgiske kurs. De første
simulatorer ble demonstrert for 7 år
siden. I dag er det 14 simulatorer i bruk,
alle deltagerne får tildelt én time hver,
videre kan pausene benyttes til trening.
Tre firmaer er representert. Det anslås
at simulatorene til sammen benyttes
effektivt ca 500 timer under kurset.
Sveitsiske X-itact, svenske Surgical
Science, og ikke minst norske SimSurgery hadde alle 4-5 simulatorer ved
årets kurs. Sveitsiske Rachel Rosenthal
har bygget opp denne aktiviteten ved
Davoskurset, tilbakemeldingen fra
deltagerne er entydig. De finner øvelsene
nyttige og ønsker mer tid på simulatorer.
Videre ønsker de seg simulatorer på
eget sykehus. Imidlertid er det fortsatt en
lang vei å gå før øvelsene er realistiske
nok, og haptikken er fortsatt et uløst
problem. Veien videre er nok i første

Laparoskopiske øvelser
omgang mer fokus på konkrete deløvelser fremfor fulle prosedyrer . Mange
av disse kan med letthet praktiseres
på mer selv-snekrede modeller slik de
laparoskopiske pionerer ofte praktiserte.
Det bør vel være lov til å nevne at det
var kø foran Drammen-boksen gjennom
hele uken. Det bør også nevnes at
Rosenthal har publisert en studie med
307 kursdeltagere i Davos, og hvor
performance ved laparoskopiøvelsene ble
vurdert mot performence ved simulator.
(J Laparoendosc Adv Surg Tech 2007; 17:
407-13.) Konklusjonen var som følger:
”Virtual reality may become the gold
standard to assess and monitor surgical
skills in laparoscopic surgery”. Det er
meget stor interesse rundt dette, men det
er ingen overdrivelse å si at vi ennå er
langt fra å ha gode, valide, standardiserte
målemetodet for å vurdere kirurgiske
egenskaper. I Norge har vi for tiden to
doktorgradsprosjekter på gang innen
dette området.
Interaktive forelesninger
Hver morgen er det to halvtimes
forelesninger før de praktiske øvelser
begynner. ”State of the art lectures”
som finpusses i innhold, form og
presentasjon fra år til år. Enkelte nye
temaer bringes inn, ”fast-track” og
”mental training in surgery” er eksempler
på dette. Etter formiddagspausen
starter ettermiddagsøkten med tre
case-presentasjoner. Disse engasjerer
deltagerne i stor grad. Interessante
eller problematiske cases presenteres
med spørsmål: ”hva gjør vi så”, og
viser ofte betydelig spredning blant
både fag-panelet og i salen. På en
måte ”hyggelig” for oss fra lille Norge
å se at noen problemer er problemer
for alle og at det ikke finnes fasitsvar
på alt. I altfor liten grad anvendes
denne undervisningsformen på
norske sykehus. Bådse turnusleger og
assistentleger burde kunne presentere
problemstillinger på denne måten
ved hjelp av enkel power-point og
billedvisning. Morgenmøtene kunne på
denne måten sprites opp litt. Listen kan
legges lavt fra begynnelsen, men det

er jo ikke tvil om at økt datakunnskap
og presentasjonsteknikk vil kunne
revitalisere deler av vår arbeidshverdag.
Trenger vi fortsatt Davoskurset?
”Kirurgisk teknikk” var tidligere et
obligatorisk kurs for Generell kirurgi,
men ble av ulike årsaker fjernet for
noen år siden uten å bli erstattet av noe
annet . Basal kunnskap om håndtering
av instrumenter og instrumentlære
er ABC for enhver kirurg. Lære om
vevshåndtering likeså. I dag kan man
bare håpe at enhver norsk kirurg får
denne opplæringen på ethvert sykehus
i vårt langstrakte land. Etter en uke i
Davos har man sydd minst 20 ulike
anastomoseteknikker minst 50 ganger
med en overivrig instruktør hengende
over skulderen som vurderer hvert sting.
Man har fått minst 10 timer laparoscopisk
trening i ulike laparoscopiske prosedyrer
inklusive suturteknikk. Det finnes ikke
noe tilsvarende kurs i Norge, vi har de
siste 15 år hørt snakk om at et slikt kurs
skal lages. I mellomtiden sliter norske
deltagere med finansieringen ettersom
kurset kun er godkjent som valgfritt.
Ettersom det arrangeres i utlandet
refunderes det ikke av Legeforeningens
Utdanningsfond for andre enn ferdige
spesialister!!
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Historikk
Sveitsiske og tyske kirurger
systematiserte og standardiserte
bruddbehandling fra begynnelsen
av 60-tallet. Arbeidet ble utført innen
AO-gruppen (Arbeitsgruppe fuer
Ostheosynthesefragen). Dette medførte
klar og veldokumentert bedring i
behandlingsresultatene for en meget
omfattende pasientgruppe. Tilsvarende
standardisering innen gastrokirurgi forelå
ikke. I 1981 besluttet Professor Martin
Allgøwer sammen med kollega Thomas
Ruedi seg for å starte et tilsvarende kurs
innen gastrokirurgi. Deltagerantallet
var de første årene rundt 80, og i all
hovedsak fra Sveits og Syd-Tyskland.
Etter hvert kom også østerrikere,
hollendere og skandinaver med, kurset
teller nå 252 deltagere. Årets kurs hadde
deltagere fra 19 nasjoner, ca 1/3 av disse
kom fra Skandinavia og Holland. Økende
representasjon i både styre og fakultet
fra de to sistnevnte gruppene har ført
til et kurs mer tilpasset Nord-europeisk
behandlingstradisjon, noe våre deltagere
klart profiterer på. Organisasjonen
rundt kurset er strømlinjeformet.
Planleggingsarbeidet er omfattende,
preparater og treningsmodeller forbedres

kontinuerlig. Budsjettet er på ca 7-8
millioner kroner årlig.

Odd Mjåland
Gastokirurgisk avd Sørlandet
Sykehus, Kristiansand, Kursinstruktør
og Member of Faculty

Ingen av de norske deltagerne som vi
har observert gjennom de siste 10-12
årene (ca 120 stk) synes å ha tatt skade
av kontakt med engasjerte utenlandske
kolleger. Heller ingen har tatt skade av
velpreparerte skiløyper eller velassortert
Piano-Bar på Hotel Europa. Få glemmer
Davoskurset rett og slett! Vårt medisinske
yrke er blitt langt mer internasjonalt, og
et slikt internasjonalt grunnkurs tidlig
(tidligst mulig) i ens kirurgiske karriere er
en god start på et yrkesliv. Det kan også
anbefales som oppfriskningskurs.

Interessekonflikter
Medforfatter Ole Christian Olsen har
vært med å utvikle D-box som er et
kommersielt tilgjengelig produkt g
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NFGKs vårmøte på
Gardermoen april 2008
”Gardermo-møtet” er nå vel innarbeidet som et faglig møte for
gastrokirurgene i Norge. Det årlige vårmøtet arrangeres av Norsk
Forening for Gastroenterologisk Kirurgi (NFGK). Ansvaret for
programmet går på rundgang mellom universitetssykehusene.

Hans H. Wasmuth
Seksjon for gastroenterologisk
kirurgi, St. Olavs Hospital

Gardermoen er en god møteplass når alle skal frem og tilbake på dagen

idligere har møtet kun vart en dag. I
år ble det en dag for nedre gastro og
en dag for øvre. Falt utvidelsen heldig
ut, ville det bli mal for de kommende
Gardermo-møtene. Møtet er lagt
til Gardermoen med den hensikt at
deltageren kan reise til og fra på samme
dag, alt etter anledning og interesse for
tema. En har forsøkt å lage spissede
problemstillinger og relevante tema for
møtene. Møtet er sponsorfritt og teller
med i spesialitetsutdanningen. I år var det
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
som hadde ansvaret for programmet.

sykdommen selv. Operasjoner i en
vanskelig, for eksempel septisk buk, med
påfølgende reoperasjoner er årsak til at
mye tarm kan gå tapt. Derfor: opphev
underernæringen, få seponert steroider,
drener abscesser, gi antibiotika og drener
fistlene. For å unngå slike situasjoner
reiste han debatten om man bør operere
tidligere i forløpet. For pasienter som
etter operasjon for Crohns sykdom i
distale ileum ble spurt om dette, svarte
74 % at de burde blitt operert langt
tidligere. Et slikt opplegg vil bli undersøkt
i pågående studier.

Dag 1: Crohns sykdom
Første dag var viet kirurgi ved Crohns
sykdom. Barthold Vonen (UNN) innledet
med å påpeke nødvendigheten av å få
innspill fra store utenlandske sentra med
omfattende forskning og erfaring. Han
hadde derfor invitert Bruce D. George
fra John Radcliffe Hospital, Oxford.
Første fordrag omhandlet indikasjoner
for kirurgi ved Crohns sykdom i tynn og
tykktarm - hvor han påpekte når man ikke
skulle operere, utover de uproblematiske
situasjonene som strikturer med og uten
ileus og alvorlige fulminante kolitter.
Steroidbruk eller underernæring ved
kirurgi er forbundet med betydelige
komplikasjoner. Disse to faktorene
må korrigeres før kirurgi. Videre skal
man ikke lage anastomoser dersom
to av følgende faktorer er tilstede:
underernæring, steroidbruk, abscesser
eller fistler. Faren for anastomoselekkasje
og buksepsis er da økt.

Når det gjelder kirurgi fremholdt han
nødvendigheten av å spare tarm, også
så mye kolon som mulig. Det kan hindre
overgang til total parenteral ernæring
(TPN). TPN kan bli nødvendig når bare
100 cm tynntarm gjenstår og kolon er
fjernet. Hvis derimot kolon er intakt,
kan man klare seg med 50 cm tynntarm
uten daglig TPN. Det er også viktig å
spare alle overganger, som pylorus
og ileocøkalklaffen, hvis mulig. Av
tynntarmen er det gunstigst å ha ileum
igjen. Både strikturoplastikker (ved korte
strikturer), Finneyplastikker (ved middels
lange) og Michelassiplastikker (for lange
og multiple strikturer), er egnede metoder
for å spare tarm. Imidlertid bør de ikke
brukes dersom det er ulcerasjoner og
blødninger, pasienten er dårlig ernært og
vevet er fragilt. Reseksjon skal gjøres ved
mistanke om tumores.

Det er vel kjent at det er kirurgi som
er årsak til kort tarm-syndrom og ikke
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Det vesentligste spørsmålet ved anorektal
Crohn og fistler, er om pasienten er
plaget eller ikke. Opptil 38 % av fistlene
tilheler uten direkte tiltak. Han poengterte

nødvendigheten av å få kontroll med
den infeksiøse komponenten i fistelen
ved bruk av antibiotika, drenasje
og langvarig drenerende bruk av
Seton. Når dette er gjort, er fremdeles
hovedspørsmålet hvordan pasienten har
det. Kirurgi med direkte spalting av korte
fistler, submucøse og intersfinkteriske,
er tilrådelig. Advancement flap, ved
transsfinkteriske og omfattende fistler,
er bare aktuelt dersom det ikke er
Crohnaffeksjon i distale rektum. Et annet
tiltak er, forutsatt ingen infeksjon, å gi
Infliximab før fjerning av Seton og ny
kur etter 6 uker, eventuelt med flere
gjentatte kurer. Hvis alt feiler, som det jo
av og til gjør, med betydelig refistulering
i alle retninger, gjentatt abscedering og
syk pasient, så er stomi med eller uten
proktektomi løsningen.

Dag 2: Kreft i den gastroøsofageale
overgangen
Fredag var viet kreft i den
gastroøsofageale overgangen. Jørn
Kjæve (UNN) innledet med den
kjente Siewerts inndeling i type I
(adenocarcinom med senter høyere
enn Z linjen), type II (med senter i
overgangssonen) og type III (med senter
nedenfor overgangsonen og i cardia).
Han gjennomgikk diskusjonen om refluks
og H. pylori-infeksjon som faktorer i
carcinogenesen via atrofisk gastritt og
intestinal metaplasi. Prognosen er bedre
for type I enn type III, først og fremst pga.
stadieforskjeller på operasjonstidspunkt.
Han la fram et syvårs materiale fra
Tromsø på 42 pasienter som utgjorde 40
% av alle operasjoner for ventrikkelkreft
ved UNN.

B. Vonen hadde en gjennomgang
av litteraturen hva gjelder kirurgi
under pågående immunmodulerende
behandling. Er det farlig? Og er det nyttig
når en står med ryggen mot veggen? Når
det gjaldt Infliximab, syntes ikke det i seg
selv å gi økte komplikasjoner ved kirurgi,
og det var ingen enighet om tidspunktet
for kirurgi i forhold til kur. Det er og slik at
denne behandlingen får pasienten over i
en mer rolig fase, også ernæringsmessig,
og på det vis er behandlingen gunstig.
Når det gjaldt steroidbruk, øker risiko
for komplikasjoner til kirurgi ved 20 mg
Prednisolon over 6 uker før kirurgi. For
Imurel er det større usikkerhet når det
gjelder risiko og nytte i forhold til kirurgi.
Første dags møte ble avsluttet med noen
kasuistikker etter omfattende diskusjoner
underveis.

Patolog Sonja Steigen (UNN)
gjennomgikk diskusjonen om denne
tredelingen i cardia er medfødt eller
om overgangssonen dannes under
påvirkning senere i livet. Hun diskuterte
hvorvidt overgangsonen kunne være
statisk eller variere, avhengig av
påvirkning av kjente faktorer. Det er
også stor uenighet om hvordan man
skal fastslå lengden av sonene. Den kan
oppfattes som en sone som dannes fra
øsofagussiden, forårsaket av refluks,
da metaplasien muligens oppstår av
multipotente celler i øsofagus. Men
overgangsonen kan også oppfattes som
om den stammer fra ventrikkelsiden.
Områdets celler blir etter hvert lik cellene i gastrisk cardia. Morfologiske
undersøkelser kan tyde på det. Hun trakk
videre fram det vanskelige skillet mellom

lavgradig og høygradig dysplasi som har
direkte konsekvens for kirurgiske tiltak.

på i sine anbefalinger for neoadjuvant
behandling av kreft i ventrikkelen.

Kristoffer Lassen (UNN) snakket om
diagnostikk og staging som avgjør
neoadjuvant behandling. Staging avgjør
også om det i det hele tatt er gunstig
med kirurgi. Modalitetene for staging
før behandling er skopi, endoskopisk
ultralyd (EUS), CT og laparoskopi. I
tillegg kommer lavage og cytologi.
Alle disse modalitetene har varierende
spesifisitet og sensitivitet. Derfor kan
rekkefølgen i utredningen bestemme
hvilket stadium pasienten blir bedømt å
tilhøre. Dette kan vise seg å være feil slik
at andre modaliteter ikke blir benyttet.
Han trakk fram bruken av prediktiv
verdi som viktig for å forstå denne
feilbedømmingen av stadier. Vi dømmer
enkelte pasienter til ikke-neodjuvans,
som burde ha fått det, og omvendt. Dette
gode foredraget kunne vært obligatorisk
for alle med interesse for vurdering av
behandlingseffekter i kreftkirurgi når bruk
av stadier er inne i bildet. (Det er lov å
skyte inn at når nå histologi som ”sant”
svar på stadie svekkes av neoadjuvant
behandling, vil det skape enda større
problemer innen effektvurdering av
kirurg mhp. stadieinndeling). For egen
del hevdet han at 20-40 % av pasienter
med risiko for fjernmetastaser ville unngå
laparotomi dersom laparoskopi for biopsi
og diagnostikk ble utført først, slik det
gjøres ved UNN.

Jørn Kjæve hadde deretter en
gjenomgang av muligheten for å kunne
skille pasienter som vil få eller har
respons på neoadjuvant behandling
fra de som ikke har respons. Disse kan
da få raskere kirurgi. Genanalyser og
genekspresjonstester har lenge vært
lovende. PET-scan kan måle respons i
tilbakegang av vev som metaboliserer
18-fluoroglukose. Men det gjenstår å se
kliniske effekter av disse modalitetene.
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Møtet ble avsluttet med et fordrag av
Egil Johnson (UUS) som la fram et
materiale på 49 pasienter over 17 år med
adenocarcinom i den gastroøsofageale
overgangen. Syv pasienter var
inoperable. 2/3 var type I og type II og
1/3 var type III. Det var 8 % mortalitet og
29 % var uten fri rand. 5 år overlevelse
var 11 %, og 16 % for pasienter med fri
rand. Det var her bedre prognose for
type III. Det ligger en stor utfordring i
behandlingen av denne pasientgruppen.
Møtet ble avsluttet med gode diskusjoner
uten at den lammende debatten om
kvalitet og volum kom opp. Over 60
deltagere var til stede begge dager - noe
som tilsier at møteformen med to dager
blir videreført g

Onkolog Marianne Guren, Ullevål
universitetssykehus (UUS), hadde en grei
gjennomgang av MAGIC-studien som er
det vesentligste grunnlag NGICG bygger
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Staging av adenocarcinom i
ventrikkelen: Betydning for valg
av strategi

Kristoffer Lassen,
Gastrokirurgisk avdeling,
UNN-Tromsø

Optimal preoperativ staging (stadieinndeling) av ventrikkelcancere er
viktig blant annet for å kunne tilby individualisert behandling. CT, EUS
og laparoskopi har til nå vært de mest brukte modalitetene (utover
endoskopi som primært regnes som en diagnostisk modalitet). En
gjennomgang av noen nyere publikasjoner om emnet i forbindelse
med NGKFs Vårmøte i april aktualiserte en del metodologiske
problemer.

Makroskopisk cancervekst på peritoneal
overflate defineres som M1-sykdom.
Det synes også ukontroversielt å
definere malign cytologi ved ascites
som M1-sykdom. (Dog er det fallgruver
også her, idet ulike teknikker kan
tolke et sparsomt resultat forskjellig).
Problemet blir tydeligere når det utføres
diagnostisk lavage i en buk der det
ikke foreligger ascites. Det er vist at
påvisning av maligne celler ved slik
lavage (positiv cytologi) er et sterkt
negativt prognostikum,1-3 men om det
skal få følger for valg av strategi er
kontroversielt.4,5 Videre er det vist at
opprinnelig positiv cytologi fra lavage
kan konverteres til negativ cytologi etter
kjemoterapi,1 og at positiv cytologi ikke
er uforenlig med langtidsoverlevelse.1
Problemene med tolkning av litteraturen
oppstår ved at bruken og konsekvensene
av lavage varierer og at det ikke alltid er
tilstrekkelig redegjort for hva som ligger
i begrepet peritoneal M1-sykdom ved en
avdeling som praktiserer lavage.
Den kirurgiske aggressiviteten overfor
avansert sykdom varierer. I Korea og
Japan er det en helt annen tradisjon
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for reseksjon også ved peritoneale
metastaser forutsatt at dette er i
et begrenset område.6 Målet med
preoperativ undersøkelse er i disse
landene dermed å identifisere de med
svært utbredt peritoneal metastasering.
I vesten er holdningen betydelig mer
restriktiv og selv begrenset peritoneal
metastasering vil ved mange sentra
tale sterkt mot reseksjon. Verdien av
en undersøkelse som har som svakhet
at den overser begrenset peritoneal
metastasering vil derfor vurderes
forskjellig i disse områdene. Samtidig
utvikles denne vurderingen kontinuerlig.
Resultatene fra peritonektomi med
varmet intraperitoneal kjemoterapi
(cytoreduction + HIPEC) er lovende
for flere kreftformer og kan kanskje i
fremtiden påvirke synet på begrenset
peritoneal metastasering fra
ventrikkelcancer også i vesten.
De norske retningslinjene for behandling
av ventrikkelcancer fra desember 2007
(www.ngicg.no), forholder seg til TNM/
stadieinndelingen etter American Joint
Committee against Cancer (AJCC-TNM)
fra 2002. Mye av litteraturen bruker
andre versjoner (Union Internacional
Contra Cancer, IUCC og Japanese Gastric
Cancer Association, JGCA) i forskjellige
revisjoner. Forskjellene er ikke banale.
I Norge (etter AJCC-TNM) er alle
T2-svulster stadium II eller III, mens
det i 2003-revisjonen av IUCC er et
mulig stadium I (Ib) med T2N0M0.
Dette er mer enn teori fordi de norske
retningslinjene anbefaler neoadjuvant
kjemoterapi ved stadium II og III, men
ikke ved stadium I eller IV! En test som
er god til å differensiere T2 fra T3 er ikke
avgjørende for strategivalg etter dagens
norske retningslinjer fordi alle havner
i stadium II eller III (gitt at de er M0) og
her er anbefalningene like. Dette er ikke

nødvendigvis tilfellet i andre land.
Det er også (minst) to ulike måter å
fastsette glandelstatus på. I de norske
anbefalningene (AJCC-TNM, 2002)
er glandelstatus kun avhengig av
antall positive glandler, ikke av deres
plassering (N1: 1-6 glandler, N2: 7-15,
N3: >15). I det som tidvis omtales som
”gammel” klassifisering, eller som ”Nsite”
klassifisering, er N1 positive glandler
innenfor 3 cm fra tumor og N2 er glandler
mer enn 3 cm fra tumor. Dette er basert
på klassifiseringen etter JGCA, med 4
glandelnivåer (engelsk: tier) benevnt
N1-4. Det er altså bare N0-status som
er identisk ved de to systemene og
dette påvirker naturlig nok tolkningen
av en billeddannende undersøkelse. I
en del publikasjoner er det ikke angitt
hvilket system som er brukt, og der
det er oppgitt er det fortsatt oftest Nsite
(N-status etter avstand fra tumor).
For avdelinger der D2-reseksjoner er
praksis kan man selvsagt innvende at
preoperativ distinksjon mellom maligne
og ikke-maligne glandler innenfor felt
som uansett vil bli fjernet (nivå N1 og N2
etter japansk klassifisering, stasjon 1-11),
ikke er viktig. Utover det didaktiske poeng
at det lærer oss noe om kvaliteten på
den preoperative undersøkelsen er altså
unntaket at det ved eventuell T1-tumor
vil være distinksjonen mellom N1 og
N2 som avgjør om pasienten skal tilbys
preoperativ kjemoterapi eller ikke (T1N1M0
= stadium I; T1N2M0 = stadium II).
T1-svulster er relativt sjeldne i Norge, og
stadium-I sykdom (T1N0-1M0) tilsvarende
sjelden. Bortsett fra at stadium-I sykdom
ikke skal tilbys neoadjuvant kjemoterapi
etter de norske retningslinjene, kan det
være avgjørende å finne T1-svulster for
sentra som tilbyr endoskopisk mukosal
reseksjon (EMR). Få norske sentra gjør
det, og med vår lave forekomst av T1svulster er en tests evne til korrekt å

identifisere slike tidlige svulster kanskje
av mindre interesse enn i områder med
høy prevalens av T1-sykdom og utbredt
tilbud om EMR.
CT og EUS
Egenskaper ved de enkelte maskinene
og protokollene påvirker nytten av CT,
og disse er i kontinuerlig utvikling.
Noen utvalgte publikasjoner angir
god treffsikkerhet på T-stadium.7-9 Det
går igjen at det er T1-svulstene som
er det problematiske ved CT og at
treffsikkerheten er større ved avansert
sykdom (T3-4).10,11 I tillegg er ascites,
påvist ved CT, med stor sikkerhet et tegn
på peritoneal carcinomatose (positiv
prediktiv evne, PPE 87 % eller mer),12
mens EUS blir for uspesifikk (PPE 64
%).13 I et materiale fra Memorial Sloan
Ketterings database for ventrikkelcancer
(1993-2003) rapporteres EUS å ha bedre
treffsikkerhet på T1 svulster enn på de mer
avanserte.14
For glandelstatus er det som nevnt oftest
Nsite modellen som går igjen og det blir
bare resultatene for N0-status som ikke
påvirkes av dette. Habermann,15 fant EUS
bedre enn CT på N0, mens Bentrem fra
MSKCC14 fant at hele 28 % av N0 ved EUS
var underklassifiserte N1.
Laparoskopi
Verdien av laparoskopi bedømmes
særlig etter hvor stor andel pasienter
som unngår unødvendig laparotomi.
Denne andelen angis fra ca 20 %,1,16,17
og opp til godt over 30 %.6 Andelen er
naturlig nok avhengig av den kirurgiske
aggressiviteten overfor begrenset
peritoneal metastasering og hvordan
pasientene er silt før laparoskopi.
Etter laparoskopi vil fortsatt 5-8 %
av pasientene finnes inoperable ved
laparotomi, da vesentlig pga lokalt
avansert tumor.16,17 I et materiale fra

MSKCC på 657 pasienter avdekket
laparoskopi inoperabilitet hos
23%, vesentlig i form av peritoneal
metastasering og overflatiske
levermetastaser.16 Ved multivariatanalyse
fant en at tumorlokalisasjon (i gastroøsofagealovergangen/proksimalt i
ventrikkel/diffus tumor), samt regional
glandel med diameter 1 cm eller større
var uavhengig signifikant korrelert med
peritoneal M1-sykdom. Ved uavhengig
regranskning av en subgruppe på 65
pasienter fant man at begge faktorer
(lokalisasjon og glandel) predikerte
ikke-kjent M1 sykdom (oppdaget ved
laparoskopi) med 78 % sannsynlighet.
Der ingen av faktorene var til stede
fant man ikke metastaser hos noen ved
laparoskopi (0/15). Ved UNN har vi siden
våren 2007 benyttet disse kriteriene
for å avgjøre hvilke pasienter som skal
laparoskoperes som innledning til åpent
inngrep eller før oppstart av neoadjuvant
kjemoterapi.
Konklusjon
Litteraturen er problematisk å bedømme
og det er vanskelig direkte å overføre
publiserte resultater til norske forhold.
Selv nasjonalt vil to identiske tester
kunne gi forskjellig informasjon
(nytte) avhengig av pasientgruppens
sammensetning. Verken CT eller EUS
fremstår som tilstrekkelig gode. Det
kan virke som om moderne CT med
dedikerte protokoller er likeverdig eller
endog bedre enn EUS med mulig unntak
for T1-svulster. Nytten av laparoskopi
for å unngå unødvendig laparotomi
er betydelig og visse endoskopiske og
radiologiske karakteristika kan brukes for
å identifisere gruppen med størst risiko
for peritoneal metastasering g
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Problemer med tolkning av litteraturen
Det er betydelige vanskeligheter med
overførbarheten og tolkningen av den
aktuelle litteraturen. Problemene som
følger av forskjellig prevalens av sykdom
(eller av de ulike stadiene av sykdom) i
den populasjonen som er publisert og i
vår egen, er diskutert i en egen seksjon
(under). Ytterligere problemer oppstår på
grunn av uklar definisjon på peritoneal
metastasering og ved forskjellig kirurgisk
aggressivitet overfor avansert sykdom.
At vi omgis av varierende utgaver for
TNM-klassifisering og stadieinndeling
spiller også inn og til sist er verdien av
en klassifiserende prosedyre avhengig av
hva slags tilbud som er tilgjengelig.
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Et apropos: Verdien av et
testresultat og forekomsten av
sykdom

Kristoffer Lassen
Gastrokirurgisk
avdeling, UNN-Tromsø

I publikasjoner om preoperativ utredning, eller stadieinndeling,
brukes oftest sensitivitet og spesifisitet for å beskrive en test.
Dette er begreper som ikke direkte har verdi for klinikeren. Den
prediktive evne – som er det vi egentlig etterspør – er avhengig av
forekomsten av sykdom, et fenomen som kanskje ikke alltid er nok
påaktet.

H

Sykdom? Glandelstatus
N+
N0
Test positiv

300

60

Test neg.

100

540

totalt

400
prevalens=40 %

600

1000 pas

Vi kaller sykehuset med resultatene over, for Sykehus A. Hvis et
annet sykehus (Sykehus B) som drenerer en annen region, men
bruker den samme testen kun undersøker pasienter som ikke
allerede har fått oppdaget metastaser ved henvisende avdeling,
vil prevalensen av maligne glandler være lavere, la oss si 20 %.
Hvis vi setter Sykehus B inn i samme tabell, blir det slik:

Test positiv
Test neg.
totalt

Sykdom? (Glandelstatus)
N+
N0
A: 300
A: 60
B: 150
B: 80
A: 100
A: 540
B: 50
B: 720
A:400 (pr 40 %)
A:600
B:200 (pr 20 %)
B:800

1000 pas
1000 pas

Prevalensen av sykdom (maligne glandler) er altså forskjellig,
men testen er den samme, med konstante egenskaper
(sensitivitet 75 % og spesifisitet 90 %).
Men for klinikeren er en tests verdi først og fremst avhengig av
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hvilken konklusjon som kan trekkes av testresultatet. Hvis testen
er positiv, hva er da sannsynligheten for at sykdom virkelig er
tilstede? Motsatt, hvis negativ test: hva er da sannsynligheten
for at sykdom ikke foreligger? Dette kalles hhv positiv og
negativ prediktiv evne. Det ligger som en forutsetning i dette
at ingen test er 100% perfekt. Den positive prediktive evne er
andelen av de test-positive som virkelig er syke. Den negative
prediktive evne er andelen av de test-negative som virkelig er
friske.

Test positiv
Test neg.
totalt

Sykdom? (Glandelstatus)
N+
N0
A: 300
A: 60
B: 150
B: 80
A: 100
A: 540
B: 50
B: 720
A:400 (pr 40 %)
A:600
B:200 (pr 20 %)
B:800

 Prediktiv evne
A: 300/360=83 %
A: 540/640=85 %
1000 pas
1000 pas

Et positivt testresultat på sykehus A betyr at det er 83 % sjanse
for at pasienten har maligne glandler. Er testen negativ, er
det 85 % sjanse for at pasienten ikke har maligne glandler.
Konsekvensen av et positivt eller negativt testresultat ved
sykehus B derimot, er et helt annet selv om det er den samme
testen (samme egenskaper):

Test positiv
Test neg.
totalt

Sykdom? (Glandelstatus)
N+
N0
A: 300
A: 60
B: 150
B: 80
A: 100
A: 540
B: 50
B: 720
A:400 (pr 40 %)
A:600
B:200 (pr 20 %)
B:800

 Prediktiv evne
A: 300/360=83 %
B: 150/230=65 %
A: 540/640=85 %
B: 720/770=93 %
1000 pas
1000 pas

Dette illustrerer et faktum som ikke alltid blir tilstrekkelig iakttatt
men som er avgjørende for tolkning av litteratur om nytten
av en undersøkelse: En tests prediktive evne er avhengig av
prevalensen av sykdom i den populasjonen som undersøkes.
Dette medfører at publiserte erfaringer med f.eks EUS og
CT for stadieinndeling ikke ukritisk kan overføres til en
pasientpopulasjon med en annen sammensetning av tumor-,
glandel- og/eller metastasestatus. Og, pasientpopulasjonens
karakteristika er ikke bare et nasjonalt eller regionalt
særtrekk, det avhenger minst like mye av hvilken grad av
siling pasientene har vært gjennom før de undersøkes med
indeksmodaliteten g

I mars var Norsk Helsenett så heldige å bli invitert til styremøte
i Norsk kirurgisk forening. Dette var en nyttig erfaring der vi fikk
innspill på noen av de behovene kirurgene inne på sykehusene har
når det gjelder elektronisk samhandling. Et klart behov som ble
uttrykt på årsmøtet var videokonferanse - en etterlengtet tjeneste
både for bruk i undervisning, i klinisk virksomhet og på mange
andre områder.

I

denne artikkelen ønsker vi å sette
søkelyset på Norsk Helsenetts videokonferansetjeneste som er tilgjengelig for
alle sykehusene i landet.
Norsk Helsenetts videotjeneste, en kort
beskrivelse
Norsk Helsenett har etablert en nasjonal
teknisk plattform for gjennomføring av
videokonferanse i helsesektoren. Så
langt leveres tjenesten til vel 170 studioer
fordelt på sykehus over hele landet.
Videotjenesten baserer seg på IP som
teknisk plattform (internett protocol),
og man kan derfor kommunisere med
alle andre videokonferanseenheter
i helsenettet ved å bruke allerede
eksisterende samband for kommunikasjonen. Dette betyr at det ikke medfører
ekstra kostnader for brukeren utover
en fast bruksavgift for tilgang til selve
videotjenesten.

Med vår videotjeneste får man tilgang
til fri bruk av flerparts videokonferanser,
det vil si flere involverte parter i
samme videokonferanse. Det er også
mulig å koble opp eksterne studio via
Internett. Trafikkostnader via ISDN i
Norge faktureres ikke. Denne løsningen
gir altså brukerne god stabilitet og
kvalitet, samt forutsigbare utgifter uten
tellerskrittkostnader. Systemet har
innebygget adressebok for at det skal
være enkelt å finne og koble opp andre
aktører i helsesektoren. Hvert videostudio
skal ha en studioansvarlig, som får
innledende opplæring via video og
senere brukerstøtte fra Norsk Helsenett.
Ved bruk av videomøter er det
mulig å spare både tid og penger,
og bruksmåtene er mange. Video
brukes bl.a. til møter, opplæring og
undervisning, og også til konsultasjoner
og klinisk pasientbehandling der og
når pasienten har behov for det. Ved

Ellen Appelbom
kommunikasjonssjef Norsk
Helsenett

å benytte videokonferanser der dette
er hensiktsmessig, vil pasienter kunne
spares for unødig reising, og behandles i
trygge og hjemlige omgivelser.
Rimeligere tjenester
Ved å forhandle på vegne av hele
sektoren oppnår Norsk Helsenett
gunstige priser. Vi er nå ute med et
anbud på rammeavtaler på endeutstyr
for videokonferanse, det vil si det utstyret
som skal stå på sykehusene, på vegne av
sektoren. Formålet er å oppnå lavere pris
på utstyr gjennom stort samlet volum,
og alle våre kunder tilbys å avrope på
avtalene. Rammeavtalene anskaffes iht.
lov om offentlig anskaffelse.
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vis vi tenker oss en preoperativ billeddannende test (feks.
CT/EUS) som skal avgjøre om det er maligne glandler
tilstede eller ikke, vil testens sensitivitet være den andel av de
histologisk maligne glandlene som testen har identifisert som
positive preoperativt. Tilsvarende er testens spesifisitet den
andel av de histologisk benigne som testen tolket som negative.
Disse to verdiene (andelene, oftest utrykt som prosentverdier)
er egenskaper ved testen (ikke pasientpopulasjonen) og angis i
litteraturen. Ved et utvalg pasienter som er testet og så operert
(for å finne fasiten) er dette et enkelt regnestykke med en 2
x 2 tabell. Sensitiviteten forteller oss altså hvor mange av de
syke testen vil identifisere korrekt, mens spesifisiteten motsatt
forteller hvor mange av de friske som testen vil identifisere som
friske. For en test med sensitivitet på 75 % og spesifisitet på 90
% vil 1000 pasienter med prevalens av maligne glandler på 40
%, fordeles slik:

Videokonferanse – en nyttig
tjeneste fra Norsk Helsenett

Sunnaas sykehus HF først ute med
doktordisputas på video
Norges første direkte videooverførte
doktordisputas ble gjennomført på
Sunnaas sykehus HF 22. og 23. november
2007. Fysioterapeut Birgitta Langhammer
forsvarte sin doktoravhandling
“Physiotherapy after stroke - a lifetime
endeavour” på Sunnaas sykehus, og
de som ikke hadde anledning til å reise
til Sunnaas for å overhøre dette, fikk
for første gang i Norge muligheten til å
oppleve en doktordisputas overført via
video. Dette foregikk via videotjenesten i
Norsk Helsenett.
Anne Merete Driveklepp, telemedisinkoordinator ved Sunnaas sykehus HF, var
stolt over at Sunnaas sykehus var først
ute med en slik videooverføring. - Dette
er første gang dette skjer i Universitetet
i Oslo sin historie, fortalte Driveklepp
til www.norsk-helsenett.no. Sunnaas
sykehus benytter telemedisin på mange
måter, og har et nært samarbeid med
Nasjonalt senter for telemedisin (NST).
Dette samarbeidet har ført til et prosjekt
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Stadig flere aktører ser gevinstene
ved å knytte seg til helsenettet. I dag
bruker ca. 90 % av allmennlegene i
Norge helsenettet, sykehusene, mange
avtalespesialister innen somatikken,
alle private lab- og røntgeninstitutt og i
underkant av 100 kommuner.

Helsenett-teknologien kan knytte sammen operasjonsstuer

opp i andre studioer.

Videotjeneste for kompetanseheving i
Norsk Helsenett
Det er nedsatt en arbeidsgruppe
bestående av representanter for Helse
Midt-Norge RHF, HEMIT, Nasjonalt
senter for telemedisin (NST) og Norsk
Helsenett. Arbeidsgruppen er etablert
på initiativ fra Helse Midt-Norge og NST,
og arbeider blant annet med å vurdere
behov som helse-Norge har i forhold til
fjernundervisning. Gruppen skal foreslå
organisatoriske tiltak som ivaretar
kompetanseutviklingen ved hjelp av
videokonferanse. Arbeidsgruppen ledes
av Morten Celius fra Norsk Helsenett, og
så snart en rapport fra arbeidsgruppa er
klar, vil denne bli publisert på:
www.norsk-helsenett.no.

Tjenester i Norsk Helsenett
Norsk Helsenett tilbyr mange tjenester
til norsk helse- og sosialsektor. Vi er
opptatt av å kjenne sektorens behov
og tilby etterspurte tjenester. Gjennom
helsenettet kan aktørene i helse- og
sosialsektoren kommunisere med
hverandre elektronisk, raskt og effektivt.
Å dele informasjon på denne måten kan
bidra til å gjøre arbeidshverdagen mer
effektiv for helsepersonell, og ikke minst
– bidra til et mer helhetlig pasientforløp.
Gjennom helsenettet får man tilgang til
en rekke ulike tjenester, og stadig flere
kommer til. Mange av disse tilbys av
Norsk Helsenett, andre av våre partnere.
I samarbeid med helseaktørene selv,
arbeider vi kontinuerlig med å utvikle
stadig flere tjenester som sektoren har
behov for. Utveksling av medisinske
meldinger som f.eks. henvisninger,
epikriser og prøvesvar, sikret Internett
og e-post, sikret hjemmekontorløsning
og tilgang til ulike registre er noen
av tjenestene som tilbys gjennom
helsenettet.

Kurs i bruk av videokonferanse
I tillegg til at Norsk Helsenett tilbyr
opplæring for studioansvarlige, tilbyr
Nasjonalt senter for telemedisin også
kurs for brukerne: ”Videokonferanse på
1-2-3”. I følge www.telemed.no tar det
20 minutter å gå gjennom kurset, som
er skreddersydd for helsepersonell med
en travel arbeidsdag. Her får du oversikt
over hva du trenger for å delta på møter
og forelesninger via videokonferanse.
I tillegg får du innføring i pedagogiske
teknikker som hjelper deg til å
kommunisere godt med de som er koplet

Norsk Helsenett
Virksomheten Norsk Helsenett ble
opprettet med grunnlag i sentrale
myndigheters helsepolitiske mål om
en sikker felles plattform for elektronisk
samhandling i helse- og sosialsektoren
i Norge. Gjennom å sørge for nasjonal
utbredelse og tilgjengelighet bidrar
Norsk Helsenett til å oppnå helsepolitiske
målsettinger om fritt sykehusvalg,
standardisering og effektivisering, og
ikke minst et mer helhetlig pasientforløp.
Norsk Helsenett er pådriver for
elektronisk samhandling mellom

aktørene i helse- og sosialsektoren og
legger til rette for at nasjonale tjenester er
tilgjengelige for sektoren. Infrastrukturen
og tjenestetilbudet utvikles i tråd med
sektorens behov. Norsk Helsenett bidrar
til økt sikkerhet gjennom blant annet
å sørge for utbredelse og etterlevelse
av ”Norm for informasjonssikkerhet i
helsesektoren”. Norsk Helsenett AS er eid
av de fire regionale helseforetakene, og
har et ikke-økonomisk formål.

Sikkerhet i fokus
Sikkerhet er et av de viktige
virksomhetsområdene for Norsk
Helsenett. For at helseaktørene skal
kunne benytte helsenettet for å sende
og dele informasjon om pasienter
på en tilfredsstillende måte, må vi
sørge for tilstrekkelig sikkerhet med
hensyn til konfidensialitet, integritet og

Hva er helsenettet?
Helsenettet er et sikkert og enhetlig
kommunikasjonsnettverk for effektiv
samhandling i helse-Norge, og
fungerer som helse- og sosialsektorens
elektroniske samhandlingsarena.
Bakgrunnen for etableringen av Norsk
Helsenett var helsepolitiske mål fremsatt
av myndighetene. Kjernevirksomheten
til Norsk Helsenett er derfor å dekke
behovet for et sikret og enhetlig nettverk
for elektronisk informasjonsutveksling
mellom alle aktører i helse- og
sosialsektoren. Gjennom nasjonal
utbredelse og tilgjengelighet av
infrastruktur og tjenester, bidrar vi til å
oppnå helsepolitiske målsettinger om
fritt sykehusvalg, standardisering og
effektivisering.
Hvem er vi til for?
Som en elektronisk samhandlingsarena
for helse- og sosialsektoren i Norge,
favner Norsk Helsenett om både
offentlig og privat sektor. Blant våre
kunder er offentlige og private sykehus,
kommunal helse- og sosialomsorg,
legekontorer, legevakt, avtalespesialister,
manuellterapeuter, fysioterapeuter og
mange flere tilbydere av helsetjenester i
sektoren.
––>

Felles løft gir felles gevinst
Det er et sterkt ønske fra sentrale
myndigheter om å øke satsingen på
elektronisk samhandling i helse- og
omsorgssektoren. Vi i Norsk Helsenett
ser det derfor som en viktig oppgave å
sørge for at flest mulig aktører i helseNorge knytter seg til helsenettet, slik at
elektronisk samhandling kan foregå på en
mest mulig standardisert og sikret måte.
Den nye samspillstrategien, Samspill
2.0, setter et klart fokus på hvor viktig det
er at flere tar i bruk helsenettet. – Den
elektroniske ”helsemotorveien” er bygget
ut, sier Helseminister Sylvia Brustad i en
pressemelding, - Nå må helsepersonell
på alle nivåer ta den i bruk for alvor g

Norsk Helsenett AS
• ble stiftet høsten 2004, og eies av de
fire regionale helseforetakene.
• ivaretar behovet for et sikret og
enhetlig nettverk for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører
i helse- og sosialsektoren i Norge.
• er lokalisert over hele Norge, med
hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontor i Oslo og Tromsø.
• har et ikke-økonomisk formål
Telefon: 02017
www.norsk-helsenett.no
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der videokonferanse benyttes både i
planlegging av innleggelser, utskriving
og oppfølging av pasienter. - Resultatene
av dette prosjektet er så positive at vi
nå starter et hovedprosjekt, og satser på
å rulle ut dette som en fast tjeneste fra
2008, fortalte prosjektleder Bodil Bach
ved NST til www.norsk-helsenett i januar
i år.

Høyhastighetsnett
Norsk Helsenett bygger ut nytt
høyhastighetsnett til landets sykehus
og andre helseaktører. Prosjektet
startet i 2006 og så langt (april 2008)
er i underkant av 300 sykehus med
underliggende lokasjoner tilknyttet. For
å øke kvaliteten på tjenester og drive
mer effektivt, må tjenestene alltid være
tilgjengelige og av god kvalitet, og derfor
øker bruken av teknologi stadig. Norsk
Helsenett er i posisjon til å forhandle på
vegne av hele sektoren og kan derfor
få til gode priser og leveranser. Et
eksempel på dette er at det nå bygges ut
gigabitsamband til sykehuset i Kirkenes.
Utbyggingen er i gang og vil gi Helse
Finnmark og kommunene langs kysten
etterlengtet og nødvendig infrastruktur i
løpet av 2008.

tilgjengelighet. Vårt sikkerhetsarbeid er
satt sammen av både organisatoriske og
tekniske tiltak. Norsk Helsenett tar ansvar
for å levere et sikret og lukket bransjenett
– det er vår jobb. Vi kvalitetssikrer alle
våre tjenester, og gjør det mulig for
helseaktører å benytte helsenettet i sin
arbeidshverdag. Men helseaktørene selv
har også et viktig selvstendig ansvar som
databehandlingsansvarlige, for å ivareta
informasjonssikkerheten. Dette framgår
av nasjonale lover, og ved tilknytning
til helsenettet må alle våre kunder
forplikte seg til å etterfølge ”Norm for
informasjonssikkerhet i helsesektoren”.
Dette er det viktig for oss å legge vekt på,
for sikkerheten er noe som må ivaretas
hver dag, av alle som arbeider med
pasientopplysninger.

Helsenett i bruk
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Krigskirurgi med forsvaret i
Aghanistan
Høsten 2007 var avisene fulle av stoff om sanitetsbidraget,
eller mangel på sådant i den norske ISAF-styrken i Meymaneh
i Afghanistan. Beredskapen var for dårlig, særlig manglet man
kirurger med tilstrekkelig kompetanse, og saken ble løftet helt opp til
ministernivå.

all hast kom man frem til en løsning
som sikret tilstedeværelse av
kvalifiserte kirurger i vel et halvt år
fremover. Under-tegnede er en av
deltakerne i denne stafetten av sivilister
som kortvarig har tjenestegjort som
kirurg for forsvaret i Afghanistan.
Bedre ordninger
Rekrutteringen av kompetente leger og
spesielt kirurger har vært en Achilleshel
for saniteten ved nesten all norske

utenlandsoperasjoner. Forsvaret har
ikke i tilstrekkelig grad kunnet tilby
interessante og innholdsrike stillinger,
oftest kun en tjeneste med uendelig
beredskap ispedd til dels urealistiske
øvelser. Mer eller mindre relevant
omfattende militær forberedelse og alt
for lange kontrakter, har gjort denne
formen for tjeneste helt uaktuell for det
store flertall av kirurger med en travel
og altoppslukende sivil jobb. Men ting
er i endring. Jeg opplever at forsvaret
og saniteten nå på en
annen måte enn tidligere
forstår situasjonen de
fleste sivilister er i, og
forsøker å tilpasse seg
dette på en dynamisk og
kreativ måte. Treningen
er mer målrettet og
komprimert, kursingen
er bedre, og kontraktene
mer tilpasset en sivil
virkelighet. Avlønningen
har endelig blitt
interessant for flere enn
de helt entusiastiske.
Man forsøker også å
gjøre tjenestens innhold
mer motiverende.
Hvordan virker nå dette i
praksis?

Turer ut av leiren krever forberedelser og eskorte.
Mer militær blir ikke undertegnede.

Camp Meymaneh
I Camp Meymaneh
bor man som kirurg
og major i granatsikre
mann-skapsbrakker på
firemannsrom. Man
har eget skap og fri
tilgang til felles dusj
og trimrom. Kjøkkenet

har norske kokker og maten er et av
de viktigste frynsegodene. Saniteten
forøvrig består av anestesileger,
almenleger, anestesisykepleiere,
operasjons-sykepleiere, øvrige
sykepleiere og sanitetssoldater.
Saniteten ledes av militært
sanitetsbefal.
Arbeidsdagen som kirurg består av en
rekke små og ikke livstruende oppgaver
som etter hvert fyller hele dagen. Dette
er utholdelig først etter at man har
gjennomført en akklimatisering fra en
ellers travel klinisk hverdag hjemme,
og såfremt det ikke varer for lenge.
Utfordringen ligger i plutselig å skulle
kunne utføre til dels meget avansert
kirurgi under enklere forhold enn man
noen gang har hatt hjemme, på svært
kort varsel, og til dels uten kollegial
assistanse eller rådføring. Det er først
når dette lykkes, at kostnadene med
hele sanitetsbidraget rettferdiggjøres.
Når denne virkeligheten går opp for
en, blir øvelser og trening mye mer
interessant. I så måte kan forsvaret
by på endeløse muligheter, alt fra
eksplosjoner og masseskader til enkle
øvelser med innføring i militær strategi.
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Per Snorre Lingaas
Thoraxkirurgisk avdeling,
Rikshospitalet

Mangelen på ekte pasienter med annet
enn trivielle ikke kirurgiske lidelser blir
likevel etter hvert påtagelig. Muligheten
for å få drive kirurgi som aktiverer
hele teamet ligger derfor oftest i å
operere lokale afghanske pasienter
med elektive lidelser. Dette har jeg
ved ulike anledninger fått organisert
med vekslende hell, og problemet har
oftest vært en omstendelig og restriktiv
sikkerhetsvurdering. Dessuten har
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rekrutteringen av slike pasienter fra
lokalbefolkningen i nærmiljøet ofte flere
upåregnelige konsekvenser. Utbyttet
av slik kirurgi, både for pasienten og
ikke minst teamet, er likevel oftest
ubestridelig positivt. Bare så synd det
ikke er mulig å gjøre mer…
I sentrum av Meymaneh ligger lokalsykehuset, hvor forsvarets sanitet
har et pågående prosjekt med opplæring og oppgradering av utstyr
særlig innen anestesi. Avhengig av
sikkerhetssituasjonen i området har
interesserte deltagere i saniteten besøkt
sykehuset og delvis undervist, dels
deltatt under operasjoner. For de fleste
kirurger med bakgrunn og erfaring kun
fra en norsk hverdag, gir dette et svært
fargerikt innblikk i Afghansk medisin
og kirurgi. Samarbeidet med de lokale
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Dette er det Afghanistan vi ønsker å oppleve.
Men som kirurg er din arbeidsplass i all
hovedsak desverre innenfor gjerdet.
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Samarbeid med lokale kolleger er
alltid like spennende og fargerikt.
Cholecystectomi ved en av de
mest erfarne lokale overlegene,
og sjefen på ortopedisk avdeling
sjekker at ikke noe mangler før
operasjonen.

Intens beredskap utenfor sykestua i Meymaneh!
Avbrutt av små høydepunkter med konstruktivt arbeid. M.soleusplastikk ved åpen infisert
crusfractur

legene er utmerket, med gjensidig
faglig utbytte og absolutt en gulrot for
rekruttering til tjeneste langt hjemmefra.
Avhengig av sikkerhetsvurderingen til
enhver tid, krever besøk på sykehuset
oftest eskorte. Slik kapasitet er
begrenset, og vil i perioder vanskeliggjøre disse besøkene utenfor leiren.
Jeg vil for øvrig ikke underslå det
problematiske i at forsvaret involverer
seg i slik sivil aktivitet, som utydeliggjør
skillet mellom militære og øvrige sivile
bistandsytere.
Et opphold av begrenset tid som kirurg
og militær i Afghanistan kan anbefales
under visse forutsetninger: Man
bør være sosial, (prate i timevis om
ingenting, se på dagens nedlastede film,
kose seg med alkoholfritt øl i messa
og trene timevis i treningsteltet hver

dag). Kunne redusere forventningene til
kirurgisk arbeid dramatisk, og leve med
at den fargerike og spennende kulturen
på utsiden av gjerdet i stor grad ikke er
tilgjengelig for deg, Kunne akseptere
behovet for en viss militær trening
og disiplin, for å ivareta både andres
og din egen sikkerhet. Kompromisse
og akseptere frustrasjonen når øvrig
militært befal ikke deler ditt syn på
behovet for pasientrettet arbeid. Og ikke
få hypertensiv krise over lønns-slippen
som har med bare deler av det du
trodde var avtalt.
Til gjengjeld er du en av de få som for
full betaling får et unikt innblikk i noe
som dine kolleger bare så vidt aner noe
om, og som du leser om i avisene hver
dag. Du knytter kontakter og får venner
med en bakgrunn som du ellers aldri

Forsvaret vil fortsatt ha behov for
kirurger, som bør være mulig å
rekruttere med vilkår som er forenlig
med en ellers sivil hverdag, og til en
anstendig godtgjøring.

PRT Meymaneh har frem til våren 2008
bestått av drøyt 180 ISAF-soldater fra
Norge og Latvia, hovedsakelig militært
personell, blant annet flere Military
Observation Teams (MOT). I tillegg
finnes et sivilt element med politiske
rådgivere, politi og utviklingsrådgivere.
Styrken øker gradvis, fra sommeren
2008 med en planlagt manøverstyrke
på 48 mann. Fra april 2008 ble styrken
i tillegg utvidet med 2 (3) helikoptre
til bruk utelukkende for medisinsk
evakuering (til sammen 60 personer).

PRT Meymaneh
I byen Meymaneh i provinsen Faryab i
Nord-Afghanistan har den norske ISAF
styrken et av sine viktigste bidrag. Her
har Norge fra 2005 hovedansvaret for
PRT (Provincional Reconstruction Team)
Meymaneh.

Sanitets bidraget har også øket
etappevis . Fra kun å bestå av et noe
utvidet almen-legekontor de første
årene, har man nå høynet ambisjonsnivået til å kunne utføre livreddende og
stabiliserende kirurgi og intensivbehandling til forsvarlig evakuering kan

ville kjent, fra sykevokteren på sitt første
oppdrag, til feltpresten eller en afghansk
kollega med mange flere inngrep enn
du noen gang vil få. Og kanskje er
det på ditt oppdrag, og på din vakt at
din spesialkompetanse gjør den store
forskjellen.

gjennomføres. Saniteten behandler
ISAF- personell og under visse forutsetninger soldater fra ANA (Afghan
National Army) Dessuten sivile
afghanere med kontraktsforhold/arbeid
for ISAF i leiren.
Leiren ”Camp Meymaneh” ligger i dag
noen få kilometer fra byen Meymaneh,
og helt inntil den lokale flyplassen.
Sikkerhetsmessig har dette sine klare
fordeler i forhold til den gamle leiren
i ”banken” midt i byen. Ulempen er
at nærheten til sivilbefolkningen blir
vanskeligere å ivareta g
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Sykehusstruktur i endring
gir behov for endring i
spesialistutdanningen

Rolf Kåresen
Leder av Fagmedisinsk
forening for Bryst- og
endokrinkirurgi
Ullevål Universitetssykehus

Legeforeningen har satt ned et utvalg som har levert en innstilling om
spesialistutdanningen som finnes på www.legeforeningen.no. Den
belyser på en meget god måte nå status i utdanningen i det kirurgiske
fagfeltet. Den gir i oversiktlige tabeller god oversikt over tilgang og
avgang av spesialister i årene fremover og kalkulere, under gitte
premisser, hvordan spesialistdekningen vil bli frem mot 2017.
Ullevål sykehus

D

opererer bryst- og endokrinkirurgiske
pasienter. Forutsetter vi at alle, bortsett
fra regionsykehusene, skal ha minst to
fast ansatte og regionsykehusene 4-5, vil
et minstebehov for subspesialister være
cirka 50, dvs at vi må ha inn minst 20 LIS
så raskt som mulig. I øyeblikket kjenner
jeg til tre. I tillegg kommer naturlig
avgang, som pga høy gjennomsnittsalder
på de som i dag driver i faget (se
tabellen), vil være rundt en i året fra 2010.

Fagmedisinsk forening bryst- og
endokrinkirugi (FMFBE)er den siste
etablerte subspesialitet i Legeforeningen.
Navn og regler for godkjenning av
spesialister og utdannelsesinstitusjoner
ble endelig godkjent av Helse- og
Omsorgsdepartementet i brev av 050508
til Legeforeningen. Utfordringen for vår
forening og spesialistkomiteen blir nå å
rekruttere tilstrekkelig nye spesialister til
faget og å sørge for en velstrukturert og
kvalitetsmessig god utdanning.

Fra grenspesialitet til hovedspesialitet
For små grenspesialiteter, hvor
akuttkirugiske problemer så godt som
ikke forekommer, oppleves det som
resurssløsing at man skal gjennom en
lang generellkirurgisk utdannelse før
man kan ta fatt på grenspesialiteten. Det
har også sine etiske betenkeligheter å
drive opplæring av kirurger i prosedyrer
som de senere aldri skal utføre. All
opplæring har et moment av øket risiko
for komplikasjoner i forhold til om
samme prosedyre ble utført av erfaren
spesialist. I styremøte 22.05.08 vedtok
derfor FMFBE et høringsnotat som
anbefaler for at kirurgutdannelsen gjøres
om slik at alle grenspesialiteter endres
til hovedspesialitet hvor utdannelsen
består av tre års kjerneutdannelse (”core
education” i europeisk sammenheng)

I statistikken fra april 2008 hadde FMFBE
30 medlemmer, 28 i overlegestilling og to
leger i utdanning (LIS). Forutsetter vi at
alle disse er engasjert i, og i de nærmeste
årene vil fortsette å være engasjert i
bryst- og endokrinkirurgi, er dette en stor
utfordring. Det er nå 20 sykehus som
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Det blir derfor særdeles viktig at alle de
sykehus, som nå behandler bryst- og
endokrinkirugiske pasienter, sørger for å
bli godkjent som utdannelsesinstitusjoner
(så langt er fire godkjente) og får
opprettet minst en LIS stilling ( i
øyeblikket finnes det tre)
Mine betraktninger tar som naturlig kan
være utgangspunkt de behov vi ser for
å få til en god utdannelse i vår egen
nyopprettede grenspesialitet, men de
prinsnippene jeg berører vil etter mitt
skjønn være like for alle de kirurgiske
fagene

med undervisning i generelle tekniske
ferdigheter og patofysiologi mens
kandidaten etter eget valg roterer
gjennom de spesialiteter han/hun mener
kan være av mest inntresse for å ha
grunnlag for beslutning. Deretter kommer
tre års utdanning i valgt spesialitet.
Samlet utdanningstid blir da seks år etter
fullført turnustjeneste. Dette er på linje
med det flere andre grenspesialiteter,
som for eksempel urologi har ønsket, og
på linje med den løsning som nå innføres
i flere og flere land i EU området, konf.
utredningen.
Akuttkirurgiske problemstillinger
Hovedargumentet mot en slik
løsning i Norge, og argument for at
generell kirurgi opprettholdes som
hovedspesialitet, er at uten den vil
være mulig å opprettholde akuttkirugisk
vaktberedskap på de mindre sykehusene.
Utredningen problematiserer da
også dette kraftig på sidene 94-96 og
konkluderer med at dette må løses ved
at generell kirurgi må opprettholdes
som en hovedspesialitet. Samtidig sier
den at ”Prosjektgruppens oppfatning
er at med de strukturendringer og den
funksjonsfordeling som har skjedd
innen norsk spesialisthelsetjeneste
siden staten overtok sykehusene, har
revet bort grunnlaget for å utdanne
spesialister i generell kirurgi etter
tradisjonelt mønster.” De mener derfor
at kravene til generell kirurgi må
endres vesentlig med vektlegging av
de akuttkirurgiske bløtdelsinngrepene,
men ønsker å opprettholde tidskravene
til tjenesten. De slår også fast at
spesialister i hovedspesialiteten ortopedi
ikke kan dekke den bløtdelskirurgiske
del av akuttberedskapen. Hvordan
bløtdelskirurger som går alene vakt i
mindre lokalsykehus da skulle kunne
håndtere de ortopediske skadene som
utgjør nær halvparten av all akuttkirurgi,
har de ikke noe klart svar på, men

indikerer at kirurger alene på vakt ”må
kunne ta hånd om enklere ortopediske
prosedyrer, herunder stabilisere frakturer
til ortoped blir tilgjengelig”. Etter mitt
skjønn viser dette at man har lett etter
kompromiss som kan tilfredsstille den
politiske ”Soria Moria erklæringens”
krav om at ingen norske sykehus skal
nedlegges. Et kompromiss som ikke har
noen faglig begrunnelse.
Den endring som nå ser ut til å komme
i helseregion Syd Øst vil kunne forenkle
dette problemet ved at det da blir færre
sykehus med akuttkirurgisk beredskap og
dermed lettere å utdanne et tilstrekkelig
antall vaktkompetente kirurger (se neste
avsnitt).
Behov for strukturendring
Får man en gjennomgripende
strukturendring av norske sykehus i en
tredeling: Lokalsykehus, områdesykehus
og regionssykehus slik Norsk Kirurgisk
forening (NKF) har støttet i sin
høringsuttalelse til Hovedstadsprosessen
datert 07.04.08. Når akuttkirurgien
samles i sykehus med et nedslagsfelt
på 250- 450 000 mennesker, vil en
ressursmessig kunne forsvare å ha to
vaktteam, et for bløtdel og et for ortopedi
med minst fem spesialister i hvert. Det
vil da være tilstrekkelig arbeid for dem
på dagtid pga sykehusets størrelse.
De høyspesialiserte akutt kirurgiske

tilfellene, som for eksempel hodeskader,
sendes som i dag til regionsykehusene.
I NKF’s høringssvar har man antatt at
behovet for områdesykehus vil være i
størrelsesordenen 15-20 pluss at fire av
regionssykehusene også bør ha funksjon
som områdesykehus. Med maksimalt 24
sykehus med akuttfunksjon vil behovet
for bløtdelsspesialister minimum være
24x10= 240 og for ortopeder det samme.
Dette er tall som for ortopedi dekkes med
god klaring av det antall ortopeder som
er godkjent i 2007 (i utvalgets tabeller
876). Det er heller ikke langt unna at
antallet bløtdelskirurger kan dekkes av
godkjente gastrokirurger som var 185.
Dette er interessant fordi nær 90% av
all akuttkirurgi er gastrokirurgi eller
ortopedi. Et vaktteam av ortopeder og
gastrokirurger er dermed den optimale
løsningen. Får man vedtatt en slik
strukturendring over hele landet, mener
derfor FMFBE at forholdene må legges
til rette for å øke utdanningstakten av
gastrokirurger til en når et mål på cirka
240-250 spesialister.
Til man har utdannet tilstrekkelig
gastokirurger må man, istedenfor å
opprettholde den generell kirurgi som
hovedspesialitet, definere et minimum
antall prosedyrer innenfor akuttkirurgien
som bløtdelskirurger uten gastrokirurgisk
hovedspesialitet må ha for å kunne
ta del i bløtdelskirugiske vaktteam. I

Statusrappport for bryst og endokirurgi Dato for datauttrekk: 1. Juni 2008
Fordeling: Medlemskategori / aldersgruppe
Godt spes

Ikke spes.

Pensj 75-

Pensj 75+

Ass. Medl.

Student

30-39 år

1

2

40-49 år

7

50-59 år

10

60-66 år

6

6

67-69 år

1

1

Total

25

Total
3
7

4

2

4

14

31

tillegg må de dokumentere at de har
ATLS kurset som gir kompetanse i akutt
traumatologi. Man får altså i tillegg til
hovedspesialiteten en godkjenning av
bløtdelskirurgisk vaktkompetanse som
mindre sykehus vil komme til å kreve
når de søker etter spesialister i andre
bløtdelskirurgiske fag enn gastro.
Dette forslaget til løsning har en rekke
fordeler:
• Det vil først og fremst sikre at
befolkningen møter spesialister
med høy kompetanse også i
akuttsituasjonen. Det er ikke alltid
tilfelle i dag hvor en rekke av
småsykehusene dekker sine vakanser
med ”kirurgstafetter” dvs kirurger
som i fritid tar meget korte vikariater.
Dette må befolkningen forklares på en
god måte slik at vi unngår fakkeltog
for å bevare kirurgisk beredskap i
lokalsykehusene
• Det reduserer behovet for spesialister
i heldøgnsberedskap betydelig og
gir dermed kostnadsreduksjon.
Det vil gjelde flere spesialitet enn
kirurgi for eksempel også anestesi
og flere kategorier helsepersonell for
eksempel operasjons-, anestesi, og
intensivsykepleiere
• Det vil redusere utdanningstiden for
de spesialiteter som ikke skal inngå i
vaktarbeid
• Det vil øke tilgjengeligheten på
dagtid for de spesialitetene som ikke
inngår i vaktarbeid, både fordi de blir
tidligere ferdig som spesialister og
fordi de ikke behøver avspasering som
kompensasjon for arbeid i vakttid
• Det vil sannsynligvis heve kvaliteten
også for det planlaget arbeidet på
dagtid fordi man tidligere kan fokusere
på å skaffe seg ferdighet og kunnskap
innen et mer begrensede felt i forhold
til det vide feltet man må dekke som
generell kirurg
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en største svakheten ved utredningen er at den ikke berører og
problematiserer den omstrukturering av
kirurgien som nå er i gang i Helseregion
Syd Øst og som med stor sannsynlighet
vil ha effekt også i resten av landet.
Så langt finnes det et styrevedtak som
slår fast at regionen skal omdannes til
områder på cirka 250 000 til 450 000
personer og at hvert område skal ha et
områdesykehus hvor man tenker seg å
samle all akuttkirurgi og lokalsykehus
som i hovedsak skal beskjeftige seg
med indremedisin og enklere elektiv
kirugi. Riktignok sier samme vedtak at
lokalsykehusene kan ha ”enklere kirurgisk
beredskap” uten at man presiserer
hva som ligger i det begrepet. Hvilke
funksjoner lokal- og områdesykehusene
skal ha og hvilke sykehus som skal
ha hvilke funksjoner, skal legges frem
for styret til et møte 17.06.08. Deretter
skal vedtaket ut på høring før definitivt
beslutning taes i oktober 2008. En slik
omorganisering vil få store konsekvenser
for kirurgutdannelsen og burde vært
nevnt i utredningen.
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Omorganisering av Helse Sør-Øst
RHF. Hva gjør legeforeningen?
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok den 16. og 17. april 2008 prinsippene for
det videre arbeidet med ”Hovedstadsprosessen”. Det er nå besluttet at det
blir sju sykehusområder i regionen, og at hvert av disse normalt skal dekke
80 til 90 prosent av befolkningens behov for tjenester.

S

vil Helse Sør-Øst fremover legge opp
til at det bare skal være èn vaktlinje
pr. sykehusområde for spesialiserte
funksjoner, med konfererings-/
bakvaktsansvar for andre sykehus.
Det skal også etableres ordninger for
ambulering av spesialister, gjensidig
hospitering mellom søsteravdelinger
og legges til rette for at spesialister kan
inngå i vaktordninger ved annet sykehus
enn hovedtjenestestedet.

Legeforeningen har i prosessen støttet
opp om at det prinsipielt sett vil være
gunstig med større opptaksområder i
befolkningstette områder, og har dermed
ingen innvendinger mot den vedtatte
inndelingen i sju sykehusområder.

- Her er det fortsatt mange uklarheter,
og det spilte våre tillitsvalgte inn til
Helse Sør-Øst forut for vedtaket. For
eksempel: Hva menes med ”én vaktlinje
per sykehusområde”? Dersom det betyr
at én lege skal ha vakt ved flere sykehus
samtidig, så er det ikke akseptabelt.
Hva hvis legen står opptatt med en
akuttpasient et sted, og så skjer det noe
ved et annet sykehus? Slike situasjoner
kan få svært alvorlige konsekvenser for
pasientene. Og når det gjelder ordninger
med ambulerende tjeneste så godtas
dette fortsatt bare som en frivillig
ordning, sier hun.

- De sju sykehusområdene er først og
fremst ”organisatoriske skall”. Det er
selvsagt innholdet som teller, og vi vil
selvsagt følge nøye med fremover på
hvordan de forskjellige funksjonene og
behandlingskjedene fordeles mellom de
ulike sykehusene, påpeker presidenten.
Særlig spenning er det knyttet til
den fremtidige organiseringen av
akuttfunksjonene ved lokalsykehusene.
Helse Sør-Øst har som følge av sitt
vedtak åpnet opp for at lokalsykehusene
kan ha ulike nivåer av akuttfunksjoner,
der minimumsløsningen – såkalte
”tilpassede akuttfunksjoner” – skal
bestå av indremedisinsk akuttberedskap
på døgnbasis, anestesileger i
døgnberedskap, samt enklere kirurgisk
beredskap. Når det gjelder de kirurgiske
og ortopediske akuttjenestene så skal
disse normalt ivaretas av ett sykehus
innenfor hvert sykehusområde. Dersom
lokale forhold tilsier det kan flere sykehus
i ett sykehusområdet ha slik tilbud, i så
fall organisert som et samarbeid mellom
områdesykehuset og lokalsykehuset.
Som følge av de nye prinsippene for
organiseringen av akuttberedskapen

Presidenten mener at de nye prinsippene
for akuttberedskapen kan føre til
endringer i legenes vaktordninger som
Legeforeningen ikke vil kunne støtte opp
om.

Hva gjør Legeforeningen?
Til nå er det ansattvalgt styremedlem
og Akademikernes konserntillitsvalgt
som har deltatt på de etablerte
møtearenaene i Helse Sør-Øst. I tillegg
har representanter fra de fagmedisinske
foreningene deltatt på dialogkonferanser
arrangert av Helse Sør-Øst. Fremover vil
Legeforeningen få en mer formalisert
rolle som høringsinstans for Helse
Sør-Øst sitt endelige forslag til ny
struktur på spesialisthelsetjenestene i
hovedstadsområdet (juni).
Regionsutvalgene har rollen som
kontaktpunkt mot de regionale
helseforetakene. På bakgrunn av at
omstillingsprosessene i Helse SørØst RHF og hovedstadsområdene
får nasjonale konsekvenser, har
Legeforeningen også etablert en

Terje Sletnes
Fung. avdelingsdirektør
Den norske legeforening

Samordningsgruppe som knytter
arbeidet opp mot hovedforeningen.
Samordningsgruppen består av president
Torunn Janbu, ansattvalgt styremedlem
i Helse Sør-Øst RHF (Lars Eikvar),
konserntillitsvalgt for Akademikerne i SørØst (Terje Keyn), leder av regionsutvalget
i Sør-Øst (Bodil Aasvang Olsen), leder av
Overlegeforeningen (Arne Refsum), leder
av Yngre legers forening (Hege Gjessing),
leder av Oslo Legeforening (Svein
Aarseth) og leder av de fagmedisinske
foreninger (Jannicke Mellin-Olsen).
Sekretariatet bidrar med administrativ
støtte og koordinering.
- Helse Sør-Øst er i ferd med å legge
grunnlaget for organisatoriske endringer
som vil få betydelige konsekvenser
for spesialisthelsetjenestetilbudet i
hovedstadsområdet¸ sier presidenten.
Noen av grepene vil etter
Legeforeningens syn bidra til viktige
kvalitetsmessig løft, for eksempel det
skisserte opplegget for et forpliktende
samarbeid med kommunene.
Andre forhold vil kunne få negative
konsekvenser for pasienttilbudet og
våre medlemmers arbeidsforhold, for
eksempel vaktordninger som innebærer
potensielle samtidighetskonflikter.
Presidenten forsikrer medlemmene om
at Legeforeningen er godt på banen i
denne saken og henstiller medlemmene
om å stå mest mulig samlet i den videre
prosessen frem mot oktober da styret i
Helse Sør-Øst vil fatte sitt endelige vedtak
i denne saken.
Mer om bakgrunnen for Hovedstadsprosessen
I hvilke innsatsområder har man delt inn
omstillingene i Helse Sør-Øst RHF?
Helse Sør-Øst er i full gang med et
omfattende program for utvikling og
omstilling i regionen. Programmet
gjennomføres etter oppdrag fra Helse- og
omsorgdepartementet som oppfølging
av regionsammenslåingen i juni 2007.
Målet er å få til en bedre samordning av
virksomhetene og dermed en mer effektiv
bruk av ressursene.

Utviklings- og omstillingsprogrammet
for Helse Sør-Øst er delt inn i fem
innsatsområder:
1.	Sykehusstruktur, funksjons- og
oppgavefordeling med særlig
vekt på spesialisthelsetjenestene
i hovedstadsområdet
(”Hovedstadsprosessen”)
2.	Forskning
3.	Fellestjenester innen administrative
støttefunksjoner
4. Kunnskapshåndtering og beste praksis
5.	Mobilisering av medarbeidere og
ledere
”Hovedstadsprosessen”: Hvordan er
prosjektet organisert og når skjer hva?
”Hovedstadsprosessen” er i full
gang med å utrede ny struktur

på spesialisthelsetjenestene i
hovedstadsområdet. Prosjektet, som
ledes av viseadministrerende direktør i
Helse Sør-Øst RHF Mari Trommald, skal
etter planen fremme sitt endelige forslag
til ny struktur ovenfor styret i Helse SørØst RHF i oktober 2008.

Prosjektet er nå inne i sin andre fase, der
man skal se nærmere på fordeling av
oppgaver innenfor sykehusområdeneog
det forberedes til styresak den 19. juni. I
juni skal forslaget sendes på høring, og
det legges opp til implementering av den
nye strukturen fra oktober (tredje fase).

Arbeidet i ”Hovedstadsprosessen” er
organisert i tre tidsfaser knyttet opp mot
besluttende styremøter i Helse Sør-Øst
RHF. I den første fasen (januar – april) har
flere arbeidsgrupper utredet og kommet
med forslag til nye sykehusområder,
fordeling av spesialiserte funksjoner
(herunder regionfunksjoner), og
prinsipper for organisering av
lokalsykehusfunksjoner (somatikk,
psykisk helseverv og rus).

- Legeforeningen ser behovet, også
ut fra nasjonale vurderinger, for
omstilling og samordning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Helse SørØst, sier Torunn Janbu, president i
Legeforeningen. Vi mener imidlertid at
det regionale helseforetaket har lagt opp
til en så rask prosess at det begrenser vår
mulighet til reell innflytelse, og dette har
vi sagt klart i fra om til Helse Sør-Øst ved
flere anledninger g

Helse Sør-Øst sender strategi
på høring

Jo Heldaas
Kommunikasjonssjef
Hovedstadsprosessen
Helse Sør-Øst

Omstillingsarbeidet til Helse Sør-Øst er på vei inn i en avgjørende fase.
I juni sendes forslag til ny strategi for helseregionen på høring og etter
planen fattes endelig vedtak i oktober.

18. juni blir et forslag til ny strategi
for Helse Sør-Øst lagt fram for styret
i helseregionen. Deretter sendes
forslaget på høring med frist til 20.
september. Forslaget, som vil inneholde
ulike alternativer til organisering
av spesialisthelsetjenesten, vil
bli sendt bredt ut til blant annet
kommuner, ansattorganisasjoner,
brukerorganisasjoner og helseforetak.
Forslaget legges på Helse Sør-Østs
nettsider samtidig med at det sendes til
styret – ca 13. juni. En eventuell oppdatert
versjon med endringer etter styrets
behandling legges på nett samtidig med
at den sendes på høring.
Omfattende prosess
Det har vært en omfattende prosess
fram mot forslaget til strategi. I
perioden januar til mars ble det
gjennomført flere delprosesser med
ulike arbeidsgrupper og dialogseminarer
der mer enn 700 fagfolk, tillitsvalgte,

brukere og representanter for
kommunene deltok. Resultatet var
faglige råd som dannet grunnlag
for prinsipper for organiseringen
av spesialisthelsetjenestene. Disse
prinsippene ble vedtatt av styret i Helse
Sør-Øst 17. april. Samtidig ble det vedtatt
at det videre arbeidet skal skje i sju
sykehusområder.
Innspill fra helseforetakene
24. april fikk helseforetakene i oppdrag
å lage forslag til løsninger for organisering av sykehusene i framtiden.
Helseforetakene leverte sine innspill
i slutten av mai. Innspillene beskriver
dagens situasjon, tiltak for å nå målene,
effekter av tiltakene på kort og lang sikt
og konsekvenser og risiko for blant annet
pasientbehandling og arbeidsmiljø.
Oslo
I sykehusområde sentrum som
omfatter Ullevål universitetssykehus,
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ykehusområde Sentrum vil bestå av
Ullevål universitetssykehus HF, Aker
universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF,
Diakonhjemmets sykehus og Lovisenberg
Diakonale sykehus. Sykehusområde
Vest vil omfatte Sykehuset Asker og
Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF,
Blefjell sykehus HF og Ringerike sykehus
HF. Innen sykehusområde Telemark/
Vestfold ligger Sykehuset Telemark HF,
Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i
Vestfold HF. Sørlandet sykehus HF blir
eget sykehusområde, det samme gjør
Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset
Østfold HF og sykehusområde Øst, som
består av Akershus universitetssykehus
HF.

Bjarne Riis-Strøm
Fagdirektør

Rikshospitalet, Aker universitetssykehus,
Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg
diakonale sykehus er det gjennomført
en egen prosess under ledelse av Helse
Sør-Øst.
Mer informasjon
Mer informasjon om
Hovedstadsprosessen finner du på www.
helse-sorost.no
Her kan du lese alle sentrale
saksdokumenter og innspillene som
er kommet fra ansattorganisasjoner,
helseforetak og andre.

PS! Tross forespørsel har det ikke
lyktes oss å få informasjonsdirektøren
til å utdype ytterligere hvilke strategier man ser for seg i forhold til
organisering av kirurgien verken
innenfor Hovedstadsprosessen eller
omstruktureringen i Helse Sør-Øst
generelt. (Red)

––>
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Laparoskopisk hverdagskirurgi
V

i går med raske skritt mot sommeren.
Det er også mange prosesser som går
fort for tiden; omstilling, nedbemanning,
Hovedstadsprosessen, forhandlinger osv.
Like raskt har det dessverre ikke vært denne
gang å få inn materialet til forsommerens
utgave av Kirurgen. Slitasjen på redaktørene
blir derfor unødvendig stor og jeg vil gjenta
oppfordringen om å komme med spontane
bidrag.
Norsk Thoraco Laparoskopi forening (NTLF)
publiserer denne gang årets andre nummer
av sitt nyhetsbrev NTLF NYTT. I dette
nummeret er det fokus på opplæring og
ferdighetstrening innen minimalt invasiv
kirurgi. Temaet omtales både av leder fra
NTLF og fra et gastrokirurgisk miljø. Våre
kollegaer i Drammen er blitt oppfordret til
å formidle noen av sine synspunkter og
holdninger. De beskriver hvordan de har
drevet systematisk opplæring og bygget
opp flere team med kompetanse innen
laparaskopisk kirurgi, slik at strategi er endret
dit hen at alle inngrep innen colorektal-kirurgi
startes med laparoskopisk teknikk. Vi sender
stafettpinnen videre til andre laparoskopiske
miljø i vårt land og håper at noen tar
utfordringen med å formidle noe fra sin
laparoskopiske hverdagskirurgi.

ESG-100

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

To tidligere tema følges videre opp denne
gang. Kirurgi gjennom naturlige åpninger
(NOTES) er under utvikling og det er viktig at
vi er på banen. NTLF lederen formidler sine
inntrykk fra kurs i Paris.

Videre fortsetter vi tema om brokkirurgi.
Kollegaer fra Asker & Bærum og Sykehuset
Østfold har vært på brokkbesøk hos ledende
brokkirurger i Sverige, som har arrangert kurs
i ekstraperitoneal brokkplastikk (TEP). Kurset
inneholdt alt fra teoretisk undervisning,
praktisk trening og videoformidling av
demonstrasjons-operasjon med assistanse av
deltagerne.
Videre gir to brokkentusiaster oss en
statusrapport om minimalt invasiv
lyskebrokk-kirurgi i Norge. Vi får oversikt
over antall prosedyrer og hvilke sykehus som
driver med denne type kirurgi. Miljøene er
kontaktet og har bidratt med telefonisk svar
på spørsmål knyttet til prosedyren.

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

M I N Imalt I N VA S I V K I R U R GI i samar b e i d med N T L F

Din
totalleverandør
innen
endoskopi

Spalten avrundes med Eriks historiske
hjørne. Denne gang innvies vi i utviklingen
av teknologiens første store triumf i medisin;
moderne hjertekirurgi.
Selv om fremtiden for mange kan synes
mer uoversiktlig og inneholder mange nye
utfordringer, er det viktig å finne roen og lade
batteriene til høstens utfordringer.
God sommer
Kjøl og ror på helseskuta
Hvem er det nå som stikker ruta
Sommer kommer med rolig sjø
Salt og sol vil huden klø
Dog ser vi nye slag i horisonten
Kjøl og ror de bringer oss til fronten
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Systematisk opplæring av
fremtidens kirurger
Er tiden inne for en systematisk opplæring av morgendagens kirurger

det er lønnsomt med systematisk opplæring i nye prosedyrer ved

En gruppe på fire norske kirurger fikk delta på dette symposiet

hjelp av konsentrert opplæring i kortere tidsrom (jfr. brokk-skolen på

hvor Imperial College of London hadde ansvaret for innleggene, og

Lillestrøm for 15 år siden).

M

en hva forventes egentlig av blivende gastrokirurger? Scenariet som
vi kan ane tyder på at minimalt invasiv
teknikk vil dominere. I praksis vil dette si
laparoskopisk kirurgi. Dessuten har en
ny metode dukket opp i det kirurgiske
landskapet; fleksible endoskopiske
teknikker gjennom ventrikkel, colon,
vagina og blære. Dette er teknikker som
muligens kan overta for laparoskopi/
laparotomi såfremt den tekniske
utviklingen slår til. (Se eget innlegg
om dette senere i bladet). I tillegg til
denne metoden vil omfanget av de
bildeveiledende teknikkene øke jevnt.
Fremtidens kirurger må derfor beherske
andre metoder enn åpen konvensjonell
kirurgi. Kontaktflaten mot tilgrensende
spesialiteter utvides, og kravet til samarbeid og kommunikasjon med konkurrerende spesialiteter vil bli mer synlig.
Det må derfor satses systematisk både
på laparoskopi, fleksibel endoskopi,
ultralyd og andre bildeveiledende
teknikker. Konvensjonell åpen kirurgi vil
sannsynligvis reduseres i omfang.

(Natural Orifice Transluminal Endoscopic
Surgery), Paris 25. april 2008

Arne R. Rosseland
Kirurgisk avdeling,
Rikshospitalet

Covidien var verter i deres treningssenter i Elancourt, Paris.
I KIRURGEN nr 2 2007 er det flere
innlegg om opplæring. Tom Glomsaker
og Torgeir Løvig har gjengitt sine
inntrykk fra den europeiske unions
utdannelseskomité (UMES). De
understreker betydningen av at
fremtidens kirurger i Europa må ha
gjennomgått kvalitetssikrede godkjente
treningsprogrammer med sertifisering.
Det bør ikke herske tvil om at tilsvarende
krav også vil gjelde fremtidens norske
kirurger. Vi bør derfor snarlig ta i
bruk moderne metoder for trening
og vurdering av tekniske ferdigheter
parallelt med den generelle opplæringen
i kirurgisk kompetanse. Nedenunder
skisseres en fremgangsmåte for å få
dette til:
Første steg
Velge ut kandidater som egner seg best
for kirurgi
- Skal disse velges ut etter trynefaktor
eller genetiske relasjoner?
- Kan vi velge ut etter intervju og tester?
- Eller bør tilfeldighetene råde?

Annet steg
Starte generell opplæring
- Tekniske ferdigheter
- Trening i boks / simulator
- Klinisk kompetanseoppbygging
Tredje steg
Operativ trening
- Akutte tilstander
- Elektive operasjoner
Etter en viss tid bør kandidaten
evalueres med henblikk på hvordan
vedkommende kan bli best mulig, og
om vedkommende kan bli dyktig nok for
denne type kirurgi.
Den operative trening bør gå skrittvis
med fortløpende vurdering/evaluering
av hver enkelt operasjon.
Ved bruk av videodokumentasjon
kan man skåre de forskjellige stepp
i en operasjon relativt standardisert
og gi godkjenning for selvstendig
operativ aktivitet i forhold til de enkelte
prosedyrer g

Svar på konkurranse
NTLF nytt-redaksjonen har mottatt
følgende svar:
1. Avsetting av binyrevenen ved
laparoskpisk høyresidig adrenalektomi.
2. Fra gris hvor operatøren prøver å gjøre
en miltekstirpasjon
3. Clips på lig. hepatoduodenale, med
avklemming av v. porta, (kanskje
også a. hepatica), nesten som ved en
Pringle’s manøver. Ser ut til å være på
en gris
4. Ascaris hos gris
5. Laparoskopisk leverreseksjon
6. Lever hos gris. For øvrig ser vi litt av
ventrikkelen, samt oment

7. Disseksjon i området av lever hilus.
8. Devaskularisert segment av lever.
Riktig svar er laparoskopi på gris hvor
man under miltekstirpasjon får blødning
fra miltaraterien. Svar nr. 2 er defor riktig
og vinneren vil få tilsendt et Olympus
digitalkamera. Vi gratulerer!
PS! I neste nummer av NTLF nytt vil
det komme en ny konkurranse med
nye muligheter for å vinne siste nytt i
Olympus digitalkamera!

E

n rekke kjente laparoskopiske frontfigurer stod for det faglige innholdet.
Ara Darzi ønsket velkommen via telenettet fra London. Jacques Marescaux
snakket om NOTES fra eksperiment til
klinisk anvendelse og Chris Thompson
om ”Platforms- Endoscops and Overtubes”. Jorge Correia-Tinto holdt
foredrag om “Hvilke prosedyrer:
Benefits and risk” og Guang-Zhong Yang
om “Articulated instrument and robotic
design for NOTES”. Dan Elson underviste
om ”Visuaisation requirements and
use of biophotoniques in flexible
endoscopy”.
Brian Dunkin fra Texas ga en fin oversikt
over utviklingen og mulighetene
fremover. Han beskrev PEG (perkutan
endoscopisk gastrostomi) som den
eldst prosedyre (1980) som kan
omtales som en NOTES operasjon.
Undertegnede vil for egen regning
legge til at polyppectomi og papillotomi
vel også hører med, og i så fall startet
disse prosedyrene i 1974. Endoscopisk
pseudocyste drenasje kom midt på
80- tallet og i 2000 publiserte Seifert
gastrostomi (posterior) for fjernelse av
nekroser ved akutt pancreatitt.
Dette innholdsrike møtet ble avsluttet
med gruppearbeid som omhandlet
veien fremover (”Research, trials and
training”).
De siste årene har vi hørt om bruk
av fleksible skop gjennom ventrikkel,
vagina, blære og colon for å kunne
utføre operasjoner intraperitonealt.

KIRURGEN har fokusert på dette tema
flere ganger (oversiktsartikler av Bård
Røsok nr 2 og 3 2007).
Har det så skjedd noe på dette feltet
det siste året? Kan det være pasienter
som profiterer på disse mulighetene
fremfor det vi kan gjøre med
laparoskopisk teknikk, åpen fasttrack
surgery, bildeveiledet teknikk (ultralyd,
MR, røntgen) eller vanlig endoskopisk
teknikk? Mulighetene er i dag mange, så
hvorfor i all verden trenger vi enda en
metode til intraperitoneal kirurgi? Med
NOTES kan man operere pasienten i rent
bukleie - kan det tenkes at det er noen
fordel ved det?
Møtet i Paris viste at det nå investeres
mye i denne teknikken. Imidlertid
må det utvikles nye instrumenter, for
eksempel fleksible arbeidsporter til
innføring gjennom ventrikkelveggen,
vagina, blære eller colon. Disse må
ha flere arbeidskanaler. Det er også
lite sannsynlig at man kan bruke de
eksisterende fleksible skopene uten
en form for modifikasjon av disse. Det
blir interessant å se hvordan man kan
utvikle robotlignende instrumenter som
kan brukes gjennom disse kanalene.
Fortsatt tenker man tradisjonelt når det
gjelder selve det kirurgiske konseptet
med å fjerne organer eller deler av
organer. Alternativt kan man tenke seg
en utvikling i ”på stedet destruksjon”
med kun oppsugning av avfallet. Her
er det antagelig mange muligheter for
utradisjonelle og i beste fall fantastiske
løsninger.

I den nærmeste fremtid må man løse
problemet med å få til en sikker måte å
åpne og lukke hullet i de organer man vil
perforere uten at det blir økt frekvens av
infeksjoner. Sannsynligvis vil det vel bli
en form for hybrid operasjoner i første
omgang i form av å erstatte en eller flere
porter med skop gjennom tilgjengelige
organer.
Alt i alt åpner dette for en meget
spennende utvikling, hvor sentre
med avansert endoskopisk erfaring
(laparoskopi og fleksibel skopi) sammen
med et avansert teknisk miljø skulle
ha store utviklingsmuligheter (Oslo og
Trondheim).
Disse fremtidsperspektivene bringer
fokus på opplæring av morgendagens
kirurger. Det er ikke lenger tilstrekkelig
å beherske konvensjonell åpen kirurgi.
De fleste abdominal inngrep vil sannsynligvis i fremtiden bli utført ved
hjelp av endoskop (fleksible eller
stive) gjennom naturlige åpninger
eller bukvegg. I tillegg vil flere og
flere prosedyrer også bli gjort med
bildeveiledet percutan teknikk. Hvis
kirurgene vil være med og prege
fremtidens tekniske utvikling, må vi
lære de unge laparoskopi, ultralyd og
fleksibel endoskopi. Åpen kirurgi kan fort
bli avlegs g
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eller skal tilfeldighetene fortsatt råde? Mange sykehus har innsett at

I den ordinære utgaven av NTLF-nytt
utlyste vi til konkurranse med spørsmålet
”Hva er dette” til følgende illustrasjon:
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Arne R. Rosseland
Kirurgisk avdeling,
Rikshospitalet

Referat fra symposium om
“Frontiers in NOTES”

Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren
har fått reisestøtte fra Covidien
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Laparoskopi som hverdagskirurgi

D

ette er en oppgave for hverdagskirurgene. Vi i Drammen representerer et slikt miljø. Vi har ikke funnet på så
mye nytt, men har bidradd med betydelig
innsats for å sette våre erfaringer i
system.
10 års erfaring
Det er nå litt over 10 år siden vi begynte
med laparoskopisk appendektomi
som standard inngrep ved mistenkt
appendisitt. Vår holdning den gang var at
dette måtte være en assistentlege-styrt
virksomhet for å kunne tilby 24 timers
service. Vi møtte mye motstand for
dette synspunktet i det gastrokirurgiske
miljøet den første tiden. Ikke minst
var det vanskelig å finne vitenskapelig
belegg for at laparoskopi var bedre enn
tradisjonell åpen appendektomi. Vi valgte
en motsatt tilnærming, og spurte om det
var dokumentasjon for at laparoskopi var
dårligere enn åpen kirurgi? Hvis ikke ville
vi benytte laparoskopisk appendektomi
som basal opplæring i laparoskopisk
teknikk. De første årene ble ca 60-70 %
av inngrepene påbegynt laparoskopisk
og konverteringsraten var på ca 20 %.
Siste år har laparoskopifrekvensen økt
betydelig og nær 100 % av inngrepene
påbegynnes nå laparoskopisk og
konverteringsraten er på ca 5 %.

Opplæring
En utfordring ble opplæring. Tradisjonelt
har opplæring i appendektomi foregått
etter mester/ svenn- og ”hands
on”- prinsippet, oftest med erfaren
assistentlege som mester. På grunn av
at dette inngrepet som regel foregår på
kvelds- og nattetid, var det behov for nye
metoder til opplæring. I lys av dette laget
vi et eget øvingsrom og etter hvert egen
øvingsboks for laparoskopi og etablerte
en kultur for at øving er nødvendig også
for kirurger. Dette har vært medvirkende
årsak til at vi siden oppstart i 1997
har utført ca. 1000 laparoskopiske
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appendektomier uten store hendelser og
med komplikasjonsrater som er helt i tråd
med større internasjonale materialer.
Standardiserte rutiner
Vårt prinsipp for virksomheten har vært
at for å drive forsvarlig hverdagskirurgi
med mange ulike leger, må man lage
standardiserte rutiner. Problemer må
diskuteres og tenkes gjennom før de
oppstår, utstyr må tilpasses prosedyren
og hvert inngrep skal ha en skriftlig
prosedyre for utstyr og oppdekking. Det
må også være fora og miljø for å ta opp
endringer og tilpasninger i prosedyrene
med økende erfaringer.
Det er krav til at assistentlege i
utdanning skal ha 40 laparoskopiske
kolecystektomier for spesialiteten
generell kirurgi. Ikke alle assistentleger
skal subspesialiseres til gastrokirurgi,
hvilket innebærer at nær sagt alle
kolecystektomier hos oss må brukes til
utdanning, og at hovedoperatøren som
regel har færre enn 30 galleoperasjoner
på listen. Vi har utarbeidet et eget
opplæringsprogram for kolecystektomier
der en assistentlege prioriteres til
utdanning om gangen. Det er utarbeidet
en skriftlig operasjonsmanual og
ulike videoer er tilgjengelige på
elektronisk nettbasert metodebok.
Utdanningskandidaten operer sammen
med en erfaren overlege til kandidaten
anses kompetent til å utføre selvstendige
operasjoner.
Vi har forsøkt å standardisere alle
vanlige laparoskopiske inngrep som
utføres på sykehuset etter samme
tankesett, for eksempel laparoskopisk
fundoplikasjon eller rektopeksi. For disse
to inngrep stilles det for øvrig krav til at
laparoskopisk intrakorporeal suturteknikk
beherskes før start av prosedyren. Vi
har en samkjørt stab som har akseptert
denne arbeidsformen.

Ole Christian Olsen og
Ulf Jakobsen
Kirurgisk avdeling,
Sykehuset Buskerud,
Drammen

Multisenterstudie
I 2002 fikk vi tilbud om å delta i en
prospektiv, randomisert multisenterstudie
mellom åpen og laparoskopisk
kolorektalkirurgi for kolorektal kanser i
regi av Sykehuset Østfold med Ragnhild
Størksson som studieleder. På dette
tidspunkt hadde vi relativt bred erfaring
i enklere laparoskopisk kolorektal kirurgi
for benigne lidelser som rektopexi og
enterostomier, men noe mindre erfaring
i reseksjoner. Før studiestart deltok vi på
kurs i laparoskopisk kolorektal kirurgi
med operasjon på gris i Elancourt, Paris.
Likeledes hospiterte vi hos Ulf Kressner i
Uddevalla og var på kurs i Strasbourg om
samme emne. Alle benigne tilfeller som
lå til rette for laparoskopi, for eksempel
divertikulitt og benigne adenomer, ble
påbegynt med laparoskopisk teknikk.
Både kirurger og operasjonssykepleiere
var involverte i forberedelsene før
studiestart, noe som vi anser som
nødvendig for suksess når komplekse,
nye prosedyrer skal innarbeides. I
inklusjonsperioden fra vår 2003 til
desember 2007 ble ca 120 pasienter
inkludert. Ca 50 % av pasientene ble
operert med laparoskopisk teknikk.
I den første perioden prioriterte vi
faste team med få operatører for å få
noen så langt opp på læringskurven
som mulig før opplæring av de øvrige
kirurger ved avdelingen. Samtidig ble
alle benigne tarmreseksjoner som lå til
rette for laparoskopi ut fra bemanning og
indikasjon, operert med denne teknikken.
Likeledes var flere av kollegaene på kurs
både i Strasbourg og Barcelona i denne
perioden.
Veiskille
Etter studieavslutning var vi ved
et veiskille. Vi hadde i løpet av
inklusjonsperioden operert ca 100
laparoskopiske kolorektale reseksjoner
av alle kategorier, inklusive lave

Da vi besluttet å ta opp laparoskopisk
reseksjonskirurgi som metode i
avdelingen, måtte det taes noen
prinsipielle valg. Vi erfarte at de
fleste enheter som utførte kolon
reseksjonskirurgi baserte denne
virksomheten på få kirurger og utførte
operasjonene laparoskopisk når
kompetent kirurg var tilgjengelig.
Hvis ikke ble prosedyren utført
med konvensjonell kirurgi. I en
opptreningsfase vil ny teknikk være mer
ressurs- og ikke minst tidskrevende.
En slik ”ressursstyrt” tilnærming vil
således medføre at det kan bli et press
fra avdelingen i retning av konvensjonell
kirurgi. Antall laparoskopiske operasjoner
blir da begrenset. Dette gjør det også
vanskeligere å hente ut gevinsten som
ligger i laparoskopisk kirurgi ettersom
avdelingens personell hele tiden
må forholde seg til flere forskjellige
behandlingsregimer for pasientgruppen.

derfor ha minst to kompetente kirurger
i operasjonsteamet.
3.	Operasjonene må standardiseres.
4.	Det må legges inn sjekkpunkter i
operasjonene for å sikre kvaliteten.
a. Er framgangen tilfredsstillende?
b. Overholdes sunne onkologisk/
kirurgiske prinsipper?
c. Er den anatomiske orientering alltid
adekvat?
d.Tilfredsstiller sykdomsutbredelsen
kriteriene for laparoskopisk
operasjon?
5.	Teamet på operasjonsstuen må ha
tilstrekkelig kompetanse, og deres
utdanning må ivaretas.
6.	Personellet på sengepostene
må utdannes i håndtering av
pasientgruppen for at gevinsten i
pasientbehandlingen skal kunne hentes
ut.
7.	Assistentleger som utdannes til
generelle kirurger skal ikke bygge
kompetanse i laparoskopisk
reseksjonskirurgi. Dette er forbeholdt
assistentleger som skal utdannes i
gastroenterologisk kirurgi.
8. Inklusjons- og eksklusjonskriterier
basert på sykdomsklassifisering og
klassifisering av pasientene etter
tidligere sykehistorie må respekteres.
Evaluering
Alle overlegene på seksjonen (5) fikk som
tidligere beskrevet gjennom utdanning og
trening hevet sin operative kompetanse.
1.1.2008 var det således mulig å beslutte
at alle elektive reseksjonsoperasjoner
på tynn- og tykktarm skulle utføres med
laparoskopisk teknikk. Vi innførte også
kriterier for konvertering til åpen kirurgi.
I rimelig grad mener vi at opplegget
har vært en suksess. Vi har hatt
komplikasjoner, men ikke vesentlig
mer enn ved åpen kirurgi. Noen av
komplikasjonene er relatert til den
laparoskopiske prosedyre og for så vidt
nye for denne kirurgien. Vi ser nok at man
i en overgangsfase kanskje må akseptere
at komplikasjonsraten øker litt, men
pasientsikkerheten har vært godt ivaretatt
hele tiden. Overlegenes operative

kompetanse øker kontinuerlig i den
fasen vi nå er i. Vi har ikke løst problemet
med utdanning av assistentlegene. I
innføringsfasen har denne funksjonen
blitt skadelidende, men håpet er at vi
kan begynne å utdanne grenkandidatene
systematisk igjen i tiden framover.
Hensikten med å endre prosedyrer er å
øke kvaliteten på både pasientbehandling
og utdanning av personale i avdelingen,
effektivisering av avdelingens drift, økt
økonomisk gevinst og produktivitet samt
økt sikkerhet for pasienter og personale i
behandlings- og arbeidssituasjonen.
Fra andre behandlingsområder har vi
erfart at laparoskopisk teknikk har mange
fordeler for pasientene. Vi må sikre at
ikke prosedyrespesifikke og generelle
komplikasjoner spiser opp denne
gevinsten. Dette er teknisk krevende
kirurgi som stiller store krav både til
den enkelte kirurg, til teamet og til
utstyr. Vi ser at arbeidsgiver synes det
er ”gildt” at avdelingen er i frontlinjen
når det gjelder bruk av nye teknikker og
ny teknologi, samtidig som viljen til å
bevilge de økonomiske ressurser som
sikrer en forsvarlig gjennomføring av
prosjektet er betydelig mer lunken. Både
de faglige og økonomisk/utstyrsmessige
utfordringer ved gjennomføring av
forsvarlig kolorektal reseksjonskirurgi
med laparoskopisk teknikk er så store
at vi må innse at denne type kirurgi
bør sentraliseres på enheter med store
behandlingsvolum og kirurgstaber av
tilstrekkelig størrelse.
Utfordringer
Den største og ennå uløste utfordringen
for laparoskopi er at det er en teknisk
krevende prosedyre og en utfordring
for operatørens perseptuelle og
psykomotoriske evner. Laparoskopisk
colorektalkirurgi stiller ekstra store krav
til tekniske og anatomiske ferdigheter og
læringskurven er lang. Skal vi lykkes i å
gjøre dette til forsvarlig hverdagskirurgi
i by og land må vi sette fokus på volumterning, kursing, hospitering og operasjonsvolum per kirurg og per team g
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Laparoskopiske inngrep har ikke nyhetens interesse i så stor grad
lenger. Det meste har vært gjort, og ”alt kan gjøres laparoskopisk”.
I den perioden vi har bak oss har vi fått et realistisk bilde av
laparoskopiens potensiale og begrensninger. Pionerene har sågar
kanskje startet med nye teknikker. Imidlertid vil mange av oss ha
en følelse av at minimalt invasiv kirurgi har et uutnyttet potensiale,
og fullførelsen av dette potensiale må kanskje noen andre enn
pionerene ta seg av.

fremre rektumreseksjoner. Flere av
avdelingens kirurger hadde fått bred
erfaring i operasjonsmetodene og både
komplikasjonsrater, operasjonstider,
konverteringsrater var innenfor
akseptabelt nivå sammenlignet med
internasjonale studier samt åpen kirurgi.
I denne perioden har det også kommet
bedre dokumentasjon på at laparoskopi
er en akseptabel metode for kolorektal
reseksjon ved kolorektal kanser. Dessuten
erfarte vi at pasienter som er operert med
laparoskopisk teknikk har et betydelig
enklere postoperativt forløp og kortere
liggetid sammenlignet med åpen kirurgi.
Spesielt gjeldende er dette for den eldre
pasientpopulasjonen til tross for at det
har vært vanskelig å dokumentere i
store internasjonale studier. Vi mener
også at den operative teknikken med
kirurgi i embryologiske plan, ”non touch
teknikk” og minimal berøring av tumor
er en forbedring sammenlignet med
tradisjonell kirurgi. På bakgrunn av dette
besluttet vi at laparoskopi heretter skal
være standard metode for operasjon av
kolorektal kanser. Fra 1.1.2008 har alle
pasienter med denne indikasjonen uten
eksklusjonskriterier blitt påbegynt med
laparoskopisk teknikk ved vår avdeling.

Aktivitet: En foreløpig registrering av vår aktivitet har vist følgende:
Paradigmeskifte
Vi innså derfor høsten 2007 at vi
var ved et paradigmeskifte. For å
kunne gjennomføre en overgang til
laparoskopisk kolorektal kirurgi måtte
dette defineres som avdelingens
standardmetode og broer bak oss måtte
brennes. Forutsetningene for å kunne
gjøre dette definerte vi som følger:
1.	Alle seksjonens overleger må bygge
opp selvstendig kompetanse i
laparoskopisk kolorektal kirurgi.
2.	Laparoskopisk kolorektal kirurgi er
teamarbeid. Alle operasjoner skal

Høresidig hemikolektomi
Ileocoecal reseksjon
Subtotal kolektomi
Venstresidig hemikolektomi
Sigmoideumreseksjon
Lav fremre reseksjon
Rektumamputasjon
Tynntarmreseksjon
Hartmanns operasjon
Sigmoideostomi
Rectopexi

2008

Åpen 2008*

10
2
2
0
15
9
2
2
0
6
1

8
1
0
0
4
5
0
13
0
4
0

Totalt laparoscopisk
2000-2008
29
11
0
2
54
37
0
3
2
80
34
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Total ekstraperitoneal plastikk (TEP)
- brokkbesøk i Sverige
I mai i år arrangerte de, for tredje gang, kurs i total ekstraperitoneal
brokkplastikk (TEP). Kurset ble avholdt ved sykehuset i Södertälje,
rett utenfor Stockholm. I mangel på liknende kurs i Norge meldte
vi oss på og var de eneste norske deltakerne denne gangen.
Videre var vi også de eneste kirurgene på kurset som ikke var
ferdige spesialister. Totalt var det åtte deltakere på kurset, og
undervisningen var organisert som smågruppeundervisning.

Anders J. Debes
Sykehuset Østfold Moss

Nettplasering på brokk-trainer
Infra - umbulikal tilgang

Anbefalte nettsider
www.laparoskopi.nu
www.internetmedicin.se

Kursbeskrivelse
Kurset startet med en grundig gjennomgang av anatomien i det preperitoneale
rommet. Forståelse av anatomien er helt
avgjørende for å mestre operasjonsteknikken og stille rett diagnose peropera-tivt.
Deretter dekket man utredning,
indikasjoner/kontraindikasjoner,
alternative opera-sjonsteknikker, samt
håndtering av de vanligste komplikasjoner. Det var også lagt opp til praktisk
trening på virtual-reality simulator, samt
TEP-modeller i boks-trener. Det var også
under de to kursdagene satt av tid og
planlagt fire demonstrasjonsoperasjoner
der Bringman opererte sammen med to og
to deltakere. Alle operasjonene ble
videooverført med toveiskommunikasjon
til kursrommet der øvrige kursdeltakere og
kursledelsen kunne stille spørsmål og
diskutere med operatøren underveis. Det
ble også tid til diskusjon rundt resultater
og gjennomgang av evidens i litteraturen.
Resultater fra det nasjonale svenske brokkregisteret ble flittig referert som kilde.
TEP-teknikken (i korte trekk)
1. Hudsnitt rett lateralt for midtlinjen,
umiddelbart infra-umbilicalt. Bringman
benytter vertikalt snitt, ca 2 cm.
2.	Med s-haker dissekerer man stumpt slik
at man kommer ned på fremre blad av
rectusskjeden.

3.	Med skalpell anlegges en liten
incisjon i rectusskjeden og man holder
rectusmuskulaturen lateralt.
4.	Troacar settes inn (10-12 mm) og
optikken (30 graders optikk anbefales)
føres forsiktig ned langs bakre
rectusskjede, gjennom linea arcuata.
Gassen insuffleres. Noen velger å
bruke disseksjonsballong for å lette
disseksjonen i det preperitoneale
rommet. Særlig tidlig i læringskurven
kan dette være nyttig. Eventuelt bruker
man kun skopet til å lage seg et rom,
gassen sørger for store deler av
disseksjonen uansett.
5.	Deretter setter man to stk 5 mm
porter i midtlinjen. Den første ca 3 cm
nedenfor kameraporten. Ved bruk av
to atraumatiske tenger dissekerer man
stumpt og identifiserer de anatomiske
landemerker, slik som symfyse,
Coopers ligament, epigastrica-karene
og beliggenheten av det aktuelle
brokket. Dersom man benytter
disseksjonsballong blir vanligvis
de mediale brokkene reponert av
ballongen.
6.	Peritoneum trekkes så medialt og
ventralt. Dersom det er et medialt
brokk trenger man kun å dissekere/
trekke brokksekken så langt cranialt
som mulig. Ved laterale brokk, må
brokksekken dissekeres fri fra funikkel
og så cranialt som mulig. Hos kvinner
forsøker man å de-peritonealisere lig.
rotundum, men som oftest må dette
deles. Dersom peritoneum perforeres
går det ofte gass intraperitonealt.
Dette kan vanskeliggjøre operasjonen
videre. Problemet kan løses ved en
Verres kanyle intraabdominalt for
å evakuere gassen. Man kan også
lukke peritonealriften med 5 mm klips
forklarer Johanna Österberg.
7. Nettet bringes ekstraperitonealt via
kameraporten. Deretter legges det slik
at det brokkdefekten dekkes. Det må gå
godt ut lateralt, samt ca 3 cm nedenfor
Coopers ligament. Ved bilaterale brokk
må nettene overlappe i midtlinjen med
minst én cm. Man fikserer vanligvis

ikke nettet, men ved svært store brokk/
bilaterale brokk benyttet våre svenske
læremestre gjerne spraylim (fibrinlim)
for å fiksere nedre mediale kant av
nettet. Dersom man benytter tackers
må man unngå ”triangel of pain” og
”triangel of doom”.
8.	Man løfter så brokksekken opp til cirka
midt på nettet og holder den i posisjon
der mens gassen eksuffleres og. Til slutt
lukkes rectusskjeden og hudincisjonene.
Fortsatt behov for åpen teknikk
Fra både Johanna Österberg og Sven
Bringman kom det tydelig frem at
mange brokkteknikker har vært opphav
til nevralgier og residiv. Her kommer
den laparoskopiske ekstraperitoneale
teknikkens fordel. Begge opererer
mange residivbrokk og advarer mot
brokkplastikker der plugger av ulike
varianter brukes. Pluggene vanskeliggjør
residivoperasjonen fordi de i tillegg
affekterer lysken preperitonealt. Noen
kirurger bruker fortsatt både plugg og
nett. Sven Bringman stiller det retoriske
spørsmålet: ”Hvorfor legger man nett
dersom pluggen fungerer så bra?”
Av åpne lyskebrokkplastikker ble plastikk
ad modum Lichtenstein anbefalt.
Utdanningsmessig er det viktig at
kirurger fortsatt lærer denne teknikken.
Det er dessuten en teknikk som alltid kan
benyttes dersom man må konvertere en
laparoskopisk brokkplastikk.
Opplæringsbehov
I Sverige har man lenge forbeholdt
de laparoskopiske ekstraperitoneale
plastikkene til vanskelige residiv- og
bilaterale brokk. Imidlertid merker
kirurgene nå en økende etterspørsel
fra pasienter og henvisende leger om
laparoskopisk ekstraperitoneal plastikk.
Problemet er at så lenge det kun er de
vanskelige brokkene som opereres med
TEP, så blir det vanskelig å lære opp
spesialistkandidatene i denne metoden.
Johanna Österberg er derfor tydelig på
at også primære, unilaterale lyskebrokk

Thomas F. Næss-Andresen trener på simulator

www.simulatorsentrum.se

Svem Bringman underviser
i større grad bør opereres med TEP. Ved
bruk av flergangsutstyr er ikke kostnadene
vesentlig større enn ved åpen teknikk.
En tidlig introduksjon i den preperitoneale
anatomien har også fordeler når det
gjelder andre inngrep i området,
for eksempel glandelstaging ved
prostatacancer og bekkenpakking, for å
nevne noen.
Med TEP får man full oversikt over alle
mulige brokkporter i lyskeregionen. Dette
er en av grunnene til at preperitoneal
plastikk med fordel gjøres laparoskopisk,
også i diagnostisk henseende ved
utredning av lyskesmerter der
billeddiagnostikk ikke har gitt svaret. Åpen
preperitoneal plastikk gir ikke samme
oversikt, og opplæringsmulighetene er
dårligere. Man ser ikke alt operatøren
gjør, i motsetning til ved laparoskopisk
kirurgi. Laparoskopien åpner også for
opptaksmuligheter slik at man kan
dokumentere inngrepet, postoperativt
kan man gjennomgår operasjonen ved
eventuelle komplikasjoner samt benytte
opptakene til undervisning.
TEP som førstevalg hos kvinner?
Særlig hos kvinner overses nok en
del femoralbrokk ved åpen kirurgi.
Österberg åpner derfor for at TEP kan
være førstevalg ved lyskebrokk hos
kvinner. Det kan derimot være vanskelig
å få gjort en god disseksjon hos kvinner
uten å dele ligamentum rotundum.
Erfaringensmessig er det imidlertid ikke et
problem om ligamentet deles. Österberg
har diskutert problemstillingen med
gynekologer som slutter seg til dette.
Videre forteller hun at man etter å ha
etablert TEP som metode har sett at en
ikke ubetydelig andel pasienter har flere
brokkdannelser samtidig. Man kan se
for seg at vedvarende lyskesmerte hos
pasienter som er behandlet med åpen
teknikk kan skyldes simultane oversette
brokkdannelser.

Tidsbesparende?
Tidsmessig kan det være en del å spare
med TEP versus åpen plastikk. En trenet
kirurg kan operere bilaterale lyskebrokk på
30-40 minutter.
Bringman og Österberg bruker hovedsaklig stormaskede nett, bestående av like
deler polypropylen (ikke absor-berbart)
og poliglecapron (absorberbart). På større
brokk (defekt over 4 cm) brukes rene
polypropylennett. Nettene som Bringman
og Österberg bruker er utgangspunktet
15 x 15 cm, men klippes ned til 12 X 15
cm. Ved bilaterale og særlig store brokk
festes nettet med spraylim (fibrinlim).
Dette muliggjør raskt og godt feste også
der man ikke kan sette tackere, som over
kar og nerver. Som regel festes imidlertid
ikke nettet.
Læringskurve
Tidligere har man ment at TEP kan gjøres
selvstendig etter at man har gjort rundt
50 operasjoner med veiledning. Det ser
nå ut til at man kan bruke teknikken etter
betydelig færre inngrep. Dette begrunnes
med at de generelle laparoskopiske
ferdighetene blant kirurger i dag ligger
på et høyere nivå. De fleste kirurger
kan trolig anvende TEP-teknikken etter
ca 25 inngrep med veiledning. Det er
imidlertid anbefalt at man da starter med
unilaterale, primære brokk hos relativt
slanke pasienter. Motstandere av TEP
har hevdet at det tar for lang tid å lære
operasjonsmetoden. Man kan mistenke
at noen glemmer det faktum at også åpen
teknikk må læres. Vi tør påstå at kun de
færreste kirurger er helt selvgående i åpen
teknikk etter 25 åpne inngrep.
Samarbeid
Det ble også satt fokus på at de
skandinaviske landene er små, og at
alle er tjent med at man i større grad
utveksler erfaringer og kunnskap på tvers
av landegrensene. Både Bringman og
Österberg ønsker seg flere skandinaviske
samarbeidsprosjekter g

Svensk förening för innvativ kirurgisk
teknologi (SIKT)
Vi vil anbefale noen svenske nettsider.
De svenske kirurgene er flinke til
å legge ut operasjonsvideoer på
SIKTs hjemmeside. I tillegg finnes
foredrag, artikler og oppdateringer
av ulike slag. Det som skiller denne
internettsiden fra de mer kjente som
for eksempel www.websurg.com,
er at svenskene har vært flinke til å
dokumentere sine komplikasjoner.
Eksempler er feilstapling og deling av
sonde ved gastric bypass og iatrogen
blødningsskade fra a.iliaca communis
i forbindelse med laparoskopisk
appendektomi. TEP- teknikken finnes
også demonstrert her. Videoene
er kommentert på didaktisk vis av
dr. Lars-Göran Larsson, som er
webredaktør for SIKT.
Først og fremst er laparoskopiske
inngrep tilgjengelig, men også flere
åpne teknikker, slik som Rives-Stoppa
sublayteknikk, er filmet.
Vi anbefaler på det sterkeste denne
siden til norske kirurger, og kanskje
særlig til de som er i spesialisering.
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Thomas F. Næss-Andresen
Sykehuset Asker og Bærum

Delta på kurs?
Foreløpig går kurset én gang per år.
Det kan bli aktuelt med flere kurs per
år.
Sven Bringman og Johanna
Österberg er ledende brokkirurger i
Sverige. Bringman disputerte blant
annet på laparoskopisk brokkirurgi i
2003.
Interessenter kan melde sin interesse
på e-mail:
Sven Bringman
Sven.Bringman@ki.se
eller Johanna Österberg
johanna.osterberg@ltdalarna.se
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Status for minimalt invasiv
lyskebrokk-kirurgi i Norge

Inge Glambek
Haraldsplass Sykehus,
Bergen

Introduksjon
Laparoskopisk brokkirurgi ble spådd en
stor era på begynnelsen av 90-tallet.
Laparoskopisk gallekirurgi var allerede
innført ved de fleste norske sykehus, og
høyvolumsgruppen lyskebrokk så ut til å
bli neste utfordring. Både transabdominal
teknikk (TAPP) og preperitoneal teknikk
(TEP) var vel etablerte ved en rekke utenlandske sentra, og en del norske kirurger
valgte å gå igang med én av disse to
teknikkene. Lærekurven viste seg å være
lengre enn man hadde regnet med, det
var ikke uten videre gitt at en erfaren
laparoskopisk galle-kirurg kunne operere
like komplikasjonsfritt på lyskebrokk.
Inngrepene tok tid, de krevde narkose
og svært mange gav opp før lærekurven
flatet ut. Parallelt ble åpne nettplastikker
introdusert med en mer tiltalende
lærekurve og med utmerkede kort og
langtidsresultater også i mindre erfarne
hender. Laparoskopisk brokkirurgi nådde
følgelig intet stort volum i Norge, og ble
stort sett utført av et fåtall entusiastiske
kirurger. Til tross for en jevn økning , ble
kun 3% av alle lyskebrokksinngrep utført
med laparoskopisk teknikk i 2004 (1).
Innføring av åpne nett-plastikker, gjerne i
dagkirurgisk setting og med lokalanestesi
representerer et stort fremskritt innen
brokkirurgien. Resultater fra de nasjonale
brokkregistre både i Sverige (2) og
Danmark (3) har vist en jevn nedgang i
residivfrekvens. Tall fra Norge foreligger
ikke, men det er liten tvil om at vi også i
Norge langt på vei har fått kontroll over
residiv-problemet. I brokkmiljøet settes
stadig mer fokus på postoperativ smerte,
både kort-og langtidssmerte. Avhengig
av definisjonen angis dels monstrøse tall
for smerter målt ett år etter inngrepet,
i praksis må man forholde seg til en
langt mindre, men ikke desto mer
prøvet pasientgruppe på anslagsvis 5
% som ikke har oppnådd full aktivitet
ett år etter operasjonen og en gruppe

på 1-3% som er plaget med sterke og
dels invalidiserende smerter ett år etter
operasjonen. Laparoskopisk kirurgi
kan muligens redusere disse siffrene. I
tillegg til de klassiske indikasjonene for
laparoskopisk lyskebrokkirurgi, nemlig
bilaterale hernier og residivbrokk, har
nå enkelte norske fagmiljøer utvidet
indikasjonen til også å gjelde primære
brokk. Vi ønsket derfor å skaffe oss
en oversikt over aktiviteten i Norge i
forkant av en potensiell dreining av
indikasjonsstillingen.
Materiale/Metode
For 2006 ble alle lyskebrokks-operasjoner
(JAB*) hentet ut, sammen med tall for
alle sykehus som opererte 5 eller flere
laparoskopiske inngrep (JAB11). Kilde:
Nasjonalt Kunnskapssenter. Overlege
involvert i denne virksomheten ved de
10 sykehusene som opererte mer enn
10 brokk ble telefonisk kontaktet, med
følgende spørsmål
1. Indikasjon for laparoskopisk operasjon.
2. Hvor mange leger er involvert i denne
kirurgien
3.	Er resultatene kjent og evt publisert
4. Hovedmetode og evt begrunnelse for
bruk av denne
5. Videre utviklingsplaner
Resultater
I 2006 ble det utført 303 laparoskopiske
lyskebrokks-operasjoner. ved norske
sykehus. Dette utgjør ca 5% av alle
lyskebrokksoperasjoner mot 3%
sammenlignet med 2004. Totalt
opererte 14 sykehus 5 eller flere brokk
laparoskopisk. Tre sykehus opererte 5
brokk laparoskopisk, ett sykehus opererte
6 brokk. De øvrige 10 opererte fra 11–78
brokk, median 20. Av disse holder 6
av 10 sykehus seg til residivhernier og
bilaterale hernier, mens 4 sykehus også,
i varierende grad inkluderer primære
hernier. TEP er hovedmetoden ved 8 av
disse sykehusene, men flere anvender

også i varierende grad TAPP, det er
nærmest utelukkende overleger som er
involverte i operasjonene. To sykehus
ser pasientenee etter 3 måneder, ellers
er det ingen systematisk ettterkontroll.
Resultatene er kjent og presentert som
Høstmøteabstrakt ved 2 av sykehusene
(6,7). Det synes å være en viss glidning
i retning av mer liberal holdning til også
å inkludere primære brokk ved enkelte
av sykehusene, men organisatoriske og
ikke minst økonomiske forhold angis
å være en grunn til at økt aktivitet ikke
uten videre kan effektueres. Kun ett
sykehus (Diakonhjemmet) har tatt skrittet
fullt ut og etablert laparoskopisk teknikk
som hovedmetode for alle lyskebrokk.
Resultatene er kort presentert i tabell.
Diskusjon
Vi er fortsatt svært restriktive med bruk
av laparoskopisk teknikk for lyskebrokk i
Norge. Kun 2 av Universitets-sykehusene,
5 av Sentralsykehusene og 3 av landets
lokalsykehus utfører 10 eller flere operasjoner per år. Store deler av landets
befolkning har således begrenset tilgang
til de åpenbare fordeler laparoskopiske
teknikk representerer ved bilaterale- og
residiv-hernier. Den niche som ligger i
utviklingen av spesialisert brokkirurgi,
og som både er gjennomført blant
utenlandske spesialklinikker og i mindre
grad ved småsykehus i våre naboland, er
i Norge kun gjennomført ved ett mindre
hovedstadssykehus for laparoskopisk
teknikk.
De fleste sykehus har valgt å holde seg
til anbefalingene knyttet til bilaterale
og residiv-brokk, men med observert
og forventet lavere residivrate vil
denne gruppen knapt være stor nok
til å opprettholde ekspertise. En del
pasienter med primære brokk etterspør
laparoskopisk teknikk, og bør kunne
få dette ønsket oppfylt. Sammen med
lyskebrokk hos kvinner, hvor residivraten

Brokkirurgi har i alle år vært selve
assistentlege-inngrepet per se. Dette er
nå komplett forandret når det gjelder
laparoskopisk teknikk. Kun ved to av
sykehusene er B-gren kandidat involvert.
Utdanningsmessig er dette forhold som
må taes alvorlig. Dagens assistenleger
får en meget rask lærekurve knyttet til
diagnostisk laparoskopi, laparoskopiske
appendektomier og galler. Deres
utgangspunkt er således langt bedre
enn den generasjon som i dag opererer
95%? av de laparoskopiske brokkene.
På den annen side skal de potesielle
komplikasjoner ved all brokkirurgi
ikke undervurderes, og halvferdig
lærekurve er unødvendig for en kirurgi
som ikke skal bedrive dette i fremtiden

og for pasienten selvfølgelig absolutt
betenkelig.
For og bakdeler ved TEP/TAPP (4,5)
diskuteres ikke i denne artikkelen, men
det er åpenbart at TEP er foretrukken
metode også i Norge. Hele 8 av de 10
mest aktive sykehusene anvendte denne
teknikken. For begge teknikker forventes
utvikling i instrumentarium og nett, og
ikke minst i mer skånsomme metoder
for nettfixering. Samlede kostnader
vil nok kunne skremme en del. På den
annen side er det ikke urealistisk å
forvente at både pasient og arbeidsgiver
vil kunne være villig til å dekke disse
kostnadene om det kan dokumenteres
raskere tilbakeføring til arbeidsliv og eller
entydig mindre sjanse for langvarige
postoperative smerter. Dette er en
debatt som Norsk Interessegruppe for
brokkirurgi selvfølgelig vil følge tett i
tiden fremover.

Noe “Norsk brokkregister” er ikke
på trappene. Imidlertid vil man ut fra
syhehusenes elektroniske journalsystem,
forutsatt riktig bruk av ICD-koding,
kunne skaffe seg en løpende oversikt
over residivoperasjoner og langvarige
postoperative smerter Løpende generelle
komplikasjonsregister, vil i tillegg kunne
gi informasjon. Ett par av sykehusene
ønsket å sende med pasientene et
ferdig brev som kunne returneres
brokkansvarlig kirurg ved egenmistanke
om residiv og/eller langvarige smerter.
En slik enkel metode vil etter vår mening,
kunne fange opp det meste av problemer
knyttet opp mot denne type kirurgi.
Tilbakemelding via e-mail -eller SMSløsninger kan også være alternativer g

To av sentralsykehusene har presentert
del-resultater i form av Høstmøteabstrakt
(6,7). Ingen av disse abstaktene sier
noe om den fulle kvalitet på denne
kirurgien ved de aktuelle avdelinger.
Utover dette er, med unntak av en tidlig
publikasjon fra Tromsø (8), resultatene
ved de øvrige norske avdelinger ikke
kjent. Tre av sykehusene angir en samlet
laparoskopisk brokkerfaring på opp
mot 300 operasjoner. Fagmiljøet venter
i spenning på nye Høstmøteabstrakt
eller publikasjoner fra norske sykehus.
Selv om mengden av utenlandske
studier spesielt vedrørende TEP øker, vil
norske erfaringer fortsatt være det mest
naturlige sammenligningsgrunnlag.
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Tabell: Laparoskopisk aktivitet ved de 10 mest aktive sykehus for 2006

n=

operatører

metode

indikasjon

rutinekontroll

resultater
kjent

planer

Diakonhjemmet

78

6 overleger

TEP + (TAPP)

Bilat-residiv-primær

Nei

Nei

Økt aktivitet

Aker (Ski)

24

4 overleger

TEP

Bilat-residiv

3mnd

Nei

Øke antall primære

Telemark

23

3 overleger

TAPP

Bilat-residiv

Nei

Nei

Øke antall primære?

Gjøvik

21

3 overleger

TEP

Bilat-residiv-primær

Nei

Nei

Øke antall primære?

Vestfold(Sandefj.)

20

3 overleger

TEP + TAPP

Bilat-residiv

3 mnd

Ja (ref 6)

Øke antall primære?

Kristiansand

20

3 o.l + 1 B-gren

TAPP

Bilat-residiv

Nei

Ja (ref 7)

Også primære kvinner

Namsos

18

3 overleger

TEP + (TAPP)

Bilat-residiv

Nei

Nei

Uendret

Ringerike

15

2 overleger

TEP

Bilat-residiv

Nei

Nei

Uendret

Kongsvinger

12

1 overlege

TEP

Bilat-residiv-kvinner

Nei

Nei

Uendret

Hamar

11

1 o.l + 1 B-gren

TEP

Bilat-residiv-kvinner

Nei

Nei

Uendret
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Odd Mjåland
Sørlandet Sykehus
Kristiansand

er påfallende høy (3) vil et nødvendig
volum kunne opprettholdes uten at man
trenger å utvide indikasjonsstillingen til
større deler av primære brokk. Spesielt
indikasjonsstillingen: primære brokk
hos kvinner, var ett av hovedtemaene
ved den nylig arrangerte europeiske
brokkongressen i Sevilla. Fem sykehus ønsker i varierenede grad å
øke aktiviteten ved primære brokk.
Operasjonstiden ved TEP kan i øvede
hender være kort, sammen med
effektiv anestesi og høy turn-over på
eksempelvis dagkirugiske enheter, kan
denne metoden absolutt konkurrere
med Lichtenstein i lokalanestesi, men
dagens refusjonsordninger gjør dette
til en dårlig butikk. Totalt sett vil nok
andelen laparoskopiske lyskebrokk stige
fra dagens 5% de nærmeste årene, men
noen eksplosjonsartig vil vi nok heller
ikke i denne runden få se.

59

Utvikling av moderne hjertekirurgi
Moderne hjertekirurgi er kroneksempelet på samspillet mellom
teknologiutvikling og medisinsk behandling, og er teknologiens
første store triumf i medisin.

begynnelsen av det 20. århundre
var det en utbredt oppfatning blant
kirurger at det var umulig å operere på
hjertet. Theodor Bilroth hevdet at bare
uansvarlige leger forsøkte hjertekirugi.
Samtidig døde mange barn av medfødte
hjertefeil.

!
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Hva du spiser er ditt valg
– vi har fordøyelsesenzymene!

”Lukket” hjertekirurgi
I 1944 utviklet kardiologen Helen Taussig
ved Johns Hopkins sykehuset i Baltimore
ideen om at man ved å lage en shunt
mellom lungearterien og aorta, kunne
redde livet til barn med Fallots tetrade.
Kirurgen Alfred Blalock tente på ideen
og utførte den første operasjonen i
1944. Dette var starten på såkalt ”lukket”
hjertekirurgi. Blalock-Taussig operasjonen
var forbundet med få komplikasjoner og
barna overlevde en stund, men ble ikke
helbredet (4). Operasjoner inne i hjertet,

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.
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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Den første cross-over operasjonen

for å korrigere anomalien var fortsatt en
utopi.
I 1923 behandlet kirurgen Elliott
Cutler en 12 år gammel jente med
mitralstenose ved å stikke en kniv
gjennom venstre ventrikkel og inn
i mitralostiet (valvulotomi). Denne
operasjonen var vellykket, men de
senere operasjonene han forsøkte,
endte med at pasientene døde. Han ga
derfor opp valvulotomi- operasjonen.
I 1948 tok den amerikanske kirurgen
Dwight Harken denne operasjonen opp
igjen, men da han hadde mistet seks
av de første ti pasientene han opererte,
bestemte han seg også for å slutte med
hjerteoperasjoner. Han ble imidlertid
overtalt til å fortsette av kardiologen
Laurence Brewster Ellis. Av de neste
15 pasientene døde bare en. Dwight
Harkens operasjon bredde seg over hele
verden, i Norge ble metoden tatt opp på
Rikshospitalet av professor Efskind i 1950
(Gudmund Semb: Personlig meddelelse,
Oslo 2002). Men resultatene var, som
Harken bemerket, variable og forbundet
med høy mortalitet.
I 1931 satt den 28 år gamle turnuslegen
John Gibbon ekstravakt ved
Massachusetts General Hospital og
passet en kvinne som var operert for
gallesten. Om natten fikk kvinnen en
lungeemboli og døde på tross av et
heroisk forsøk på å fjerne embolien.
Gibbon fikk da ideen om å lage en
maskin som kunne tappe blod ut av
pasienten, fjerne kulldioksyd og tilføre
oksygen og så pumpe blodet tilbake i
pasienten. Han presenterte ideen for
sjefen ved avdelingen, professor Edward
Churchill, som umiddelbart avviste den.
På denne tiden var det få medisinere
som trodde at det var mulig å stanse et
hjerte, reparere det og så starte det igjen.
Professor S. S. Brukhonenko i Russland
hadde, som den eneste i verden, utført
noen forsøk på hunder med slik teknologi
- uten suksess. I 1934 fikk så Gibbon
allikevel tillatelse av dr. Churchill til å
starte utvikling av en hjerte- lungemaskin.
Han ble tildelt teknikeren Mary Hopkins,
som han senere giftet seg med. Sammen
med Mary Hopkins utviklet han i løpet
av fire år en hjerte-lungemaskin som
faktisk klarte å utveksle gass hos katt,

C. Walton Lillehei
uten fall i blodtrykket. Gibbon fortsatte
dyreeksperimenter gjennom hele 1940tallet. I 1952 opererte Gibbon den første
pasienten, et barn med Fallots tetrade,
med hjerte-lungemaskin, og senere tre
til. Bare en av pasientene overlevde.
Dette gikk sterkt inn på ham og han
mistet troen på prosjektet, ikke minst på
grunn av sterk kritikk og motstand fra
det medisinske miljø. I 1954 ga han opp
forsøkene på å operere pasienter ved
hjelp av hjerte-lungemaskin. Skeptikerne
til ideen hadde fått rett (5).
Men i Minnesota hadde man tro på
teknologien. C. Walton Lillehei ved
Minneapolis Medical Center og John
Kirklin i Rochester, bare noen kilometer
unna, hadde hvert sitt program for
å utvikle hjertekirurgi. Lillehei var
overbevist om at hans egne og Gibbons
dårlige resultater skyldtes hjertelungemaskin teknologien og ikke
konseptet. Under et dyreforsøk kom han
og hans gruppe på ideen om å benytte
et menneske som hjerte-lungemaskin.
Ideen ble prøvd ut på hunder og 26.
mars 1954 utførte han lukking av
ventrikkelseptum-defekt på en gutt med
Fallots tetrade. Guttens 29 år gamle far
var donor. Arterie og vene ble kanylert
på donoren i lysken og koblet til venstre
arteria communis og vena jugularis på
gutten. Lillehei kunne så åpne hjertet
og reparere pulmonalstenosen og
ventrikkelseptumdefekten. Dette var den
første Cross-over operasjonen og den
var vellykket (6). Lillehei utførte i løpet
av få måneder en åtte Fallot operasjoner,
seks av pasientene og alle donorene
overlevde. Dette overbeviste ham om,
og var det endelige beviset på, at det
––>
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var mulig å stanse hjertet, reparere det og få det til å starte
igjen. Den psykologiske barrieren var brutt (C. Walton Lillehei,
personlig meddelelse, Reykjavik 1991).
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Lillehei ansatte i 1954 Richard DeWall som tekniker ved sin
avdeling. DeWall hadde studert medisin, men han fikk ikke
ansettelse som lege ved Minneapolis General Hospital på grunn
av eksamenskarakterene, som man mente var for dårlige.
DeWall utviklet på relativt kort tid en bobleoksygenator som
fungerte i dyreforsøk, og 13. mai 1955 kunne Lillehei lukke
en ventrikkelseptumdefekt hos en tre år gammel jente ved
hjelp av DeWall oksygenatoren. Dette ble starten på moderne
hjertekirurgi. Kirklin startet opp omtrent samtidig og sammen
dominerte Kirklin og Lillehei hjertekirurgien de neste 10 årene,
men bare på medfødte hjertefeil hos barn. I 1960 begynte de
også å reparere hjerteventiler på voksne og etter hvert utføre
kransarteriekirurgi (7).
Den moderne hjrtekirurgi
Dette ble starten på den moderne hjertekirurgien og en stor
medisinsk industri. Innføringen av hjertekirurgi viser at den
medisinske utviklingen er nær knyttet til den teknologiske
utviklingen. Pionerene satset hele sin karriere på å knytte
teknologien til klinisk praksis. Den åpnet også for at en ny
yrkesgruppe, perfusjonistene kom inn i sykehusene. I den
første tiden hadde de fleste perfusjonister teknologiutdanning.
Etter hvert er anestesisykepleiere og i noen land anestesileger
blitt utdannet til perfusjonister. Innføringen av hjertekirurgi
er et eksempel på at det medisinske teamet blir utvidet
med teknologer for å få teknologien til å fungere i
pasientbehandlingen.
Referanser
Referanseliste kan fås ved henvendelse til artikkelforfatteren.
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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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