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Når sommerutgaven av Kirurgen kommer
ut, er vi i ferd med å få vår nye nettside på
www.kirurgen.no på bena. Du får et innblikk
i sidens nye utforming på side 27. Jeg tror
bestemt at en nettside og et papirbasert
tidsskrift kan eksistere side om side og
supplere hverandre på en utmerket måte.
Den viktigste ingrediensen på nettsiden vil
fremdeles være bladet med dets artikler og
fagstoff, men vi håper å kunne bygge ut siden
ytterligere til å kunne bli et sted hvor kirurger
også vil kunne oppdatere seg på faglige
nyheter fra utenlandske kirurgiske fagmiljøer
samt være et sted der faglige diskusjoner kan
foregå mellom norske kirurger. Dette fordrer
at folk innenfor de respektive fagområder
fortsetter å tilføre bladet stoff av høy kvalitet.
Som man kan se i Tom Glomsakers leder på
side 19 har vi i år valgår. Dette åpner for at
nye krefter får slippe til, både i foreningen
og ikke minst for å overta ansvaret for
utviklingen av bladet du nå holder i hånden.

Har du lyst til å jobbe med bladet og synes
noe av det vi formidler på side 20 høres
interessant ut,- ikke nøl med å ta kontakt.
I denne utgaven av bladet er tema
spinalkirurgi. Norsk nevrokirurgisk forening
har satt sammen en spennende kombinasjon
av fagartikler som vi håper lesere fra
andre miljøer vil ha nytte av å få innblikk
i og både kirurgi for intraspinale tumores,
protesekirurgi for mellomvirvelskiveproblemer i rygg og nakke og minimalt
invasiv ryggkirurgi blir omtalt.
Selv om sommeren står for døren og ferien
nærmer seg håper jeg folk beholder sitt
engasjement og stadig holder utkikk etter
nyheter man mener bør være av interesse for
kolleger i eget eller andres fagområder.

Bård Røsok
Redaktør
kir-edit@online.no
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Spinalkirurgi
Norsk nevrokirurgisk forening ønsker med vårt valg av tema
til dette nummeret av ”Kirurgen” å sette fokus på fagområdet
spinalkirurgi, og da spesielt kirurgi ved degenerative rygglidelser. Det har vært en klar økning av operativ behandling for
denne denne type tilstander de senere år. Dette gjelder spesielt
den ”lette” dekomprimerende kirurgi, dvs prolapsoperasjoner
og dekompresjoner ved spinal stenose der økningen har vært ca
40% fra 1999 til 2007.
Tradisjonelt har vi i Norge behandlet lumbale degenerative
rygglidelser kirurgisk både ved ortopediske og nevrokirurgisk
avdelinger. Nakkekirurgien har stort vært forbeholdt nevrokirurgene og spinale kirurgiske inngrep utgjør mer enn 50%
av alle inngrep ved flere av de 5 nevrokirugiske avdelingene

i Norge. Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å se en annen
organisering av denne type kirurgi med klart større involvering
fra ortopedisk hold.
Data fra Norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi viser at kirurgi
for degenerative lumbale rygglidelser foregår ved 45 avdelinger,
hvorav 10 avdelinger har færre enn 20 inngrep pr. år. Også ved
denne type ”lettere” kirurgi finnes det nok en nedre grense for
akseptabelt volum. Gode resultater etter spinalkirurgiske
inngrep er helt avhengig av gode pasientforløp og riktig
indikasjonsstilling. Ny teknologi og nye teknikker lanseres, ofte
etter påtrykk fra industrien. For å opprettholde den faglige
standard og kvalitet på pasientbehandlingen trengs derfor fagmiljøer med sterk fagkompetanse og en akademisk tilnærming.
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Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi
I følge Nasjonal helseplan 2007 – 2010 er det et mål å etablere gode nasjonale medisinske
kvalitetsregistre for viktige fagområder. Departementet påpeker at det er viktig å forankre arbeidet med
kvalitetsregistrene i fagmiljøene. Dette er hovedbegrunnelsen for å legge ansvaret for databehandling,
drift og finansiering ut til de regionale helseforetakene.

TEMA
Bakgrunn
statsbudsjettet for 2009 kom det for
første gang en betydelig satsing på
dette feltet ved at det ble satt av midler
og opprettet et nasjonalt servicemiljø for
medisinske kvalitetsregistre. I motsetning
til Sverige og Danmark er Norge i startfasen når det gjelder kompetanse,
organisering og systematisk bruk av
kliniske kvalitetsregistre (1). Det gjenstår
en rekke fundamentale utfordringer for
at kvalitetsregistre kan benyttes på en
systematisk og hensiktsmessig måte
også i Norge, både når det gjelder IKTstuktur og lovverk. I dag finnes det
12 kvalitetsregistre som har nasjonal
status og er lagt under RHF-ene. De
fleste av disse er i etableringsfasen. De
benytter ulike tekniske løsninger og har
ulik dekningsgrad. Innen kirurgifeltet er
det de ortopediske kvalitetsregistrene
(Nasjonalt Register for Leddproteser,
Nasjonalt Hoftebruddregister og
Nasjonalt Korsbåndregister) i Helse Vest
som har vært driftet lengst og som har
størst oppslutning og anerkjennelse i
fagmiljøet. Et register for ryggkirurgi har
vært etterspurt av fagmiljøet. På basis
av et eksisterende lokalt register ved
Nevrokirurgisk avdeling ved UNN, ble
derfor Nasjonalt Kvalitetsregister for
Ryggkirurgi (NKR) etablert i 2006 etter
oppdrag fra HOD.

I

I en tid med økt fokus på kvalitet og
pasientsikkerhet samtidig som nye
behandlingsmetoder presser seg frem,
vil kvalitetsregistre kunne spille en viktig
rolle (2). Registerdata er spesielt godt
egnet til å evaluere behandlingseffekter
for sjeldne tilstander og nye behandlingsmetoder opp mot gamle i store kohorter.
Det er også mulig å følge behandlingsresultatene over lang tid og sammenlikne
dem på tvers av helseforetak og regioner.
Pasienten rekrutteres uselektert fra klinisk
praksis. Dette gir datamaterialet høy
ekstern validitet og gjør at registerdata
kan bli et viktig supplement til de
prospektive randomiserte studiene.
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Store kohorter er de beste hjelpemidler
vi har for å vurdere risikofaktorer/
prediktorer for gode og dårlige
behandlingsresultater. Slik informasjon
er en forutsetning for å kunne drive
kvalitetsforbedrende arbeid, hvilket er
siktemålet til NKR, nemlig å bidra til et
bedre kirurgisk tilbud til ryggpasientene
i Norge.
Administrativt og faglig ansvar
Helse Nord RHF ved Senter for Klinisk
Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) har
det administrative ansvaret for registeret,
mens styringsgruppen har det faglige
ansvaret.
Styringsgruppen
I 2006 ble en styringsgruppen for
registeret etablert. Den består av
representanter fra de kirurgiske miljøene
i alle RHF-ene, samt en egen representant
oppnevnt fra Norsk Ortopedisk Forening
(NOF). Det er styringsgruppen for NKR
som forvalter de data som samles inn.
Styrerepresentanter:
• Tore Solberg, Overlege Nevrokirurgisk
avd. UNN, SKDE Helse Nord- leder
• Jens I Brox, Overlege, prof.dr.med.,
Ortopedisk Avd. RH • Arne Skoglund,
Overlege, Sykehuset Innlandet HF, NOF
• Øystein P Nygaard, Overlege, prof.
dr.med., Nevrokirurgisk avd.,
Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser,
St. Olavs Hospital • Christian Hellum,
Overlege, Ortopedisk avd.,UUS
• Ivar Austevoll, Overlege, Kysthospialet,
Hagevik • Vinjar Fønnebø, Prof.dr.med.,
Institutt for Samfunnsmedisin, UiT
Referansegruppen er bredt sammensatt
av klinikere, forskere og brukere fra
hele landet. Pasientene har gjennom
”Ryggforeningen” har også en
representant i referansegruppen.
Målgruppe
- Alle pasienter som opereres for
degenerative forandringer i LS-kolumna i
private og offentlige sykehus i Norge.

Med degenerative forandringer menes:
Prolaps, sentral og lateral spinal
stenose, synovialcyste, istmisk eller
degenerativ spondylolistese/skoliose,
”segmental instabilitet” og ”degenerativ
rygg” (spondylose/spondylarthrose og
mellomvirvelskivedegenerasjon) uten
instabilitet eller andre ikke maligne
tilstander som antas å gi smerte og/
eller funksjonsforstyrrelse. Flere av disse
forandringene kan opptre samtidig.
Med operasjon menes:
Alle prosedyrer inklusive perkutane
teknikker som har en terapeutisk hensikt
og ikke er utelukkende diagnostiske
inngrep. Det vil si all dekompresjon av
spinalkanal og nerverøtter, uavhengig av
operativ tilgang. Avstivningsoperasjoner
(instrumentelle og ikke-instrumentelle),
skiveproteser og annen implantatkirurgi,
funksjonell kirurgi (for eksempel
elektrodeteknikker) og terapeutiske
injeksjoner.
Hovedpunkter vedrørende design
av registeret
NKR skal være et verktøy for de ulike
sykehus rundt i landet for kvalitetssikring
og evaluering av egen virksomhet.
De ulike helseforetakene vil ha tilgang til
sine egne data og kan selv bearbeide og
presentere disse. Data fra helseforetakene
vil også bli tilbakerapportert fra NKR til
den enkelte institusjon hvor resultatene
blir sammenstilt med et landsgjennomsnitt.
Registerets styringsgruppe vil utarbeide
årsrapporter knyttet til samlede
(nasjonale) data.
• Online registrering av spørreskjema.
Registeret er nettbasert. Dette betyr at
registrering, uthenting av rapporter,
bestilling av skjemaer gjøres online, via et
lukket nettverk, Norsk Helsenett. I tillegg
til registerets skjemasider som er
passordregulert, har vi en egen
informasjonsside for brukerne og
allmennheten på internett,

Tore Solberg / Andres Sørlie
Nevrokirurgisk avd. UNN Nasjonalt
Kvalitetsregister for Ryggkirurgi,
SKDE, Helse Nord
Philip A. Skau
Senter for Klinisk Dokumentasjon
og Evaluering (SKDE)
Universitetssykehus, Aker
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• Kvalitetsindikatorene er kliniske
endringsmål i form av pasientenes
beskrivelse av livskvalitet, funksjon,
smerter og yrkesstatus før og etter
kirurgi, samt nytte av og tilfredshet
med behandlingen (pasientsentrerte
spørreskjema med validerte måleinstrumenter). I tillegg registreres
type og frekvens av komplikasjoner.
Endringsmålene må kunne justeres i
forhold til bakenforliggende forskjeller
i pasientpopulasjonene (case mix) for
å unngå feiltolkning av resultatene.
Dette betyr at relevante risikofaktorer og
demografiske data registreres.
• Diagnose og behandling registreres
på ett kortfattet skjema av behandlende
kirurg. I tillegg registreres informasjon
knyttet til kostnader ved behandlingen.
• Etterkontroll ved 6 uker til 3 måneder
skal fange opp umiddelbare endringer og
komplikasjoner etter behandling, og en
langtidskontroll gjøres etter ett år for å se
om endringene vedvarer. I den nye
versjonen av registeret gjøres all etterkontroll i regi av det sentrale registeret
som sender ut spørreskjema til
pasientene.
Ryggkirurgien i Norge
I 2007 ble det operert 5446 pasienter
for degenerative rygglidelser i Norge
(data fra Norsk Pasientregister (NPR),
usikkerhetsmargin ca. 3,5%, sannsynlig
feilkoding). Våre analyser av alders – og
kjønnsjusterte operasjonsrater basert på
prosedyrekoder ((NCSP), viser en sterk
økning i operasjonsaktiviteten mellom fra
1999 til 2006 på nærmere 40%.
Økningen har i hovedsak skjedd i
forbindelse med etablering av private
tilbud til pasientene. Det er lite

Rate of comprehensive operations for degenerative disorders in the lumbar spine
by region in Norway, 2001-2006, N=4206
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Fig 1
sannsynlig at økningen i operasjonsraten
er et utrykk for økt sykelighet i
befolkningen. Veksten er snarere et
resultat av et større tilbud.
Hvorvidt økningen representerer en
justering av et underforbruk eller er et
reelt overforbruk av denne helsetjenesten
er usikkert. Det er også store regionale
forskjeller innad i Norge (Figur 1) og
mellom Norge og Sverige. Blant annet er
operasjonsraten for ABC-kodede ”lettere”
ryggkirurgi, som hovedsakelig omfatter
prolapskirurgi, betydelig lavere i Sverige
enn i Norge (Figur 2, neste side). Ved å
koble informasjon om operasjonsrater

med kvalitetsdata i form av kliniske
resultatmål og risikofaktorer, vil det
være mulig å studere sammenhengen
mellom kvalitet og operasjonsvolum.
Videre vil man kunne forsøke å få mål på
hvor høyt operasjonsraten bør ligge i en
populasjon, for at resultatene skal være
best mulige.
Utvidelse av registeret
Det er nedsatt arbeidsgrupper med
utgangspunkt i fagmiljøene ved
Rikshospitalet, Haukeland UUS og St.
Olavs Hospital for å inkludere
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Fig 2
nakkeoperasjoner og deformitetskirurgi i
ryggsøylen i det nasjonale registeret.
Utfordringer
For en kliniker oppleves det ofte som en
ekstra byrde å måtte drive kvalitetssikringsarbeid i en travel hverdag.
Oppslutningen blant pasientene er god.
All erfaring viser at klinikerne er en
flaskehals for innsamling av data.
NKR har derfor måttet gjøre forenklende
justeringer av registreringsskjemaet
som legen fyller ut. Versjon 2 av
registerskjemaene kommer i løpet av
sommeren, samtidig med at det sentrale
registeret tar over all etterkontroll.
For å oppnå en tilfredsstillende responsrate, er det også helt avgjørende at
utlevering, innsamling og registrering
av spørreskjema også blir en naturlig del
av kontorpersonales og sykepleierens
arbeidsrutiner i de kliniske avdelingene.
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Den informasjonen som samles inn er
klinisk relevante journalopplysninger
i form av målbare og kvantifiserbare
størrelser (funksjonsmål, smertemål,
livskvalitetsmål ect). Dette er tallverdier
som er velegnet for lagring i et
elektronisk format og bearbeidelse
gjennom spørringer og datauttrekk.
Siden den elektroniske pasientjournal
(EPJ) per i dag er fritekstbasert, er den
dessverre uegnet for kvalitetssikringsformål. Viktig informasjon som lagres går
i praksis tapt som fritekst. Til og med
rene måleverdier som blodtrykk lagres
i dette formatet. Faren er at viktig
informasjon som lagres i kvalitetsregistre
ikke kommer klinikerne til kjenne for de
opplysningene må lagres utenom EPJ.
Å modernisere EPJ til å bli et nyttig
verktøy byr imidlertid på store tekniske
og juridiske utfordringer, og det vil ta
flere år før kvalitetsregistre vil kunne

integreres i EPJ. Nasjonalt helseregisterprosjekt i regi av Helse og omsorgsdepartementet har som formål å bedre
organiseringen og tilgjengeligheten til
nasjonale helseregistre.
Konklusjon
Gode kvalitetsregistre gir mulighet til
langsgående evaluering av både prosess
og resultat i pasientbehandling.
Dette åpner for kunnskapsbasert
styring av behandling og utvikling av
helsetjenesten (3). Forskning basert på
kunnskap om pasientforløp får økende
betydning, spesielt innen fagområder
der det er vanskelig eller umulig å
gjennomføre randomiserte studier.
Datamaterialet i Nasjonalt
Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR)
kan i denne sammenheng sees på som
en stor kohortestudie. Ved å knytte
sammen informasjon om diagnose,
risikofaktorer, behandlingsresultat,
kostnader og komplikasjoner, har vi
til hensikt å tilby nyttig informasjon
som kan brukes til kvalitetsforbedring
og forskning. Det finnes imidlertid en
del hindre av teknisk og lovmessig
art som forsinker utvikling av gode
kvalitetsregistre 
Referanser
1.	Fritzell P, Stromqvist B, Hagg O: A practical approach to
spine registers in Europe: the Swedish experience. Eur
Spine J 2006;15 Suppl 1:S57-S63.
2.	Deyo RA, Taylor VM, Diehr P, Conrad D, Cherkin
DC, Ciol M, Kreuter W: Analysis of automated
administrative and survey databases to study patterns
and outcomes of care. Spine 1994;19:2083S-2091S.
3. Høye A, Berntsen G: Håndbok for medisinske
kvalitetsregistre. ed 1, SKDE, Helse Nord, 2008.
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Skiveproteser i rygg og nakke
– en kirurgisk nyvinning?

Øystein P. Nygaard
Nasjonalt Senter for Spinale Lidelser
Lars Gunnar Johnsen
Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital

Utviklingen innen implantat-kirurgi i nakke og rygg har vært enorm de senere årene med stadig
nye tekniske løsninger på gamle problemer. Det finnes nå over 40 ulike skiveproteser på markedet.
Markedsføringen av denne type implantatkirurgi er økende og flere og flere pasienter har lest om
behandlingen på internett. Behandlingen er innført som rutinebehandling ved flere sykehus i utlandet.
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B

ehovet for evidensbasert kunnskap
på dette området er stort og det
pågår nå to norske randomiserte multisenterstudier med fokus på lumbale og
cervikale skiveproteser. Inkludert i disse
studiene er også en helseøkonomisk
evaluering. Ved utprøving av nye
kirurgiske behandlingsmetoder er det
etter hvert blitt et økende krav om
dokumentasjon rundt effektivitet og
kostnad og sammenhengen mellom
disse. Gullstandarden for slike helseøkonomiske studier er en randomisert
kontrollert studie der en kost-effekt
analyse er implementert og kost-effekt
forholdet uttrykkes i kostnad pr.
QALY – kvalitetsjusterte leveår. De to
norske studiene er eksempler på dette.
Lumbal skiveprotese
Den kirurgiske behandlingen av lave
korsryggsmerter forårsaket av
degenerative forandringer i mellomvirvelskiven (degenerativ skivesmerte)
har hatt mange angrepspunkter.
Den eldste etablerte kirurgiske
behandling har vært fusjonskirurgi av det
affiserte segment. Flere randomiserte
studier de senere år har vist at denne
behandlingen har usikker effekt på
pasientens smerter og funksjon. Det har
også vært hevdet at fusjon fører til
biomekaniske endringer i ryggsøylen
som bevirker økt degenerasjon i nabosegmenter (”adjacent level disease”).
Fusjonskirurgi krever tilheling av
stabiliserende ryggmuskulatur
postoperativt samt tilheling av ben.
De siste 15 – 20 årene har lumbale
skiveproteser vært tilgjengelig som
et alternativ til fusjon. De teoretiske
fordelene med skiveprotese er å bevare
bevegelse, forhindre traumatisering
av ryggmuskulatur (inngrepet foregår
transabdominalt) og ingen behov for
bentilheling.
Historikk
Etter erkjennelsen av at det degenerative
skivesegment kan være opphavet til
smerter har det vært forsøkt ulike type
skive-erstatninger. I 1966 publiserte den
svenske ryggkirurgen Fernstrøm en
artikkel der han hadde implantert stålkuler
som erstatning for degenererte skiver.
Pasienter ble operert i opptil 8 segmenter
på en gang, men de kliniske resultatene
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var dårlige. Fernstrøms metode illustrerer
to viktige sider ved skiveproteser. En stor
del av pasientene utviklet såkalt
subsidience – et fenomen der protesen
pga mekanisk belastning og slitasje
synker ned i dekkplater og etter hvert
virvellegemet. Moderne proteser har et
”footprint”, en anleggsflate mot dekkplaten som fordeler det aksiale trykket
best mulig for å unngå dette. I tillegg
oppstod biomekaniske ugunstige forhold
i den opererte virvelsøyle. En kule som
ligger an mot en dekkplate vil ha
tilnærmet uendelige frihetsgrader og
bevegeligheten vil kun være begrenset
av bløtdeler. Dette er ufysiologisk og
problemet forsterkes jo flere segmenter
som opereres. Flere av de moderne
protesetypene har derfor restriksjoner på
bevegelighet i en eller flere retninger.
Etter Fernstrøms kuleprotese gikk man
delvis bort fra ideen om det mobile
segment der den degenerative skive ble
fjernet. Utover på -70 og -80 tallet kom
fusjonskirurgien for fullt og var så å si
enerådende på markedet. På slutten av
80-tallet og begynnelsen av 90-tallet
utviklet og implanterte den franske ryggkirurgen Marnay en ny type skiveprotese
med tre komponenter kalt Pro Disk 1.
Omtrent samtidig ble Charitè protesen
utviklet og senere Maverick protesen
Disse er de tre mest utbredte typer
lumbale skiveproteser i dag.
Protesetyper
Moderne skiveproteser inndeles i to
kategorier: metall mot metall artikulasjon
og metall mot plastikk artikulasjon.
Felles for alle protesetypene er to metallplater som festes til hver sin dekkplate på
det affiserte degenerative segment.
For Pro Disk og Charitè innsettes i tillegg
en kjerne av polyetylen slik at den
artikulerende delen er metall mot plast.
Maverick protesen er konstruert for
artikulasjon metall mot metall.
Biomekanikk
Protesene inndeles også etter grad av
bevegelsesfrihet. Protesen beveger seg i
6 retninger: Fleksjon/ekstensjon, side
(høyre/venstre) og rotasjon (høyre/
venstre).

Figur 1:
Eksempel på lumbal skiveprotese
1. Constrained. Protesen har mekaniske
begrensninger innenfor det fysiologiske
bevegelsesområdet (ROM – Range Of
Motion)
2. Semi-constrained. Protesen har
mekaniske begrensninger i enkelte av
bevegelses retningene men kan ha fri
bevegelse utover fysiologisk ROM i
andre retninger.
3. Unconstrained. Protesen er mobil
utover fysiologisk ROM i alle retninger.
Resultater
Blumenthal har publisert 2 års og 5 års
oppfølging der Charite` protesen
sammenlignes med fusjon. De fant ingen
forskjell i kliniske parametre etter to og
fem år, men større grad av tilbake i arbeid
og mindre andel langtids sykemeldte i
protesegruppen.
Ziegler rapporterte 1 års oppfølging fra
den amerikanske FDA studien med
ProDisc II i 2004. Skiveprotese ble her
sammenlignet med 360 graders lumbal
fusjon (forfra og bakfra). De fant raskere
postoperativ mobilisering i protesegruppen og ellers ingen signifikante
forskjeller. De antydet en trend i retning
mer fornøydhet etter 6 måneder i
protesegruppen. Ved 2 års reultater fra
samme gruppe konkluderer de med
signifikant klinisk forskjell i favør av
protesegruppen.
Bertagnoli rapporterte i 2005 en
oppfølgingsstudie av ProDisc ll protesen.

Tabell 1 Skive-erstatninger i historien
1955: Cleveland, Hamby og Glaser:
Akrylsubstans i skiverommet
1966: Fernstrøm: Stålkule i
skiverommet, (191 skiver)
1974: Froming: Nukleuserstatning
1975: Stubstad: Dacronprotese
m/silikonkjerne
1978: Fassio: Silikonprotese
1980-tallet: Heller: Hengslet
metallprotese
1980-tallet: Div nukleuserstatninger
1989: Buttner-Janz et al: Charite protese
1990-tallet: Maverick protese
De konkluderte med at pasienter med
mye til moderat tap av skivehøyde og
pasienter med bakre anulus defekt med
minimalt tap av skivehøyde oppnådde
tilfredsstillende funksjonelt resultat og
smertelindring. De understreker samtidig
betydningen av nøye utvalgskriterier for
indikasjonsstilling.
Skiveprotese som behandlingsalternativ
for degenerative skivelidelser er en
etablert metode ved en rekke ryggkirurgiske avdelinger i utlandet.
Forskning og utprøving på forskjellige
typer materiale og biomekaniske
egenskaper pågår og årlig settes det inn
rundt 10 000 proteser bare i U.S.A.
Nye tilganger utprøves også og det ser
ut til at den anterolaterale tilgang får
stadig økende popularitet fordi man
unngår problemer med karstrukturer
ved instrumentering rundt promontoriet.
Det er fortsatt mangel på gode studier
som kan gi svar på den kliniske langtidseffekten og kostnad ved denne.
Det norske ryggkirurgiske miljøet har
vært avventende til å ta i bruk denne
metoden som rutinebehandling.

nivå blir opprettholdt og at pasienten
dermed har mindre risiko for utvikling
av spondylose i nabonivå til det aktuelle
opererte skivenivå (”adjacent level
disease”).
Operativ teknikk med skiveproteser er
noe mer krevende enn innsetting av bur,
og protesekirurgien er sannsynligvis mer
kostnadskrevende. Norske nevrokirurger
har så langt hatt en avventende holdning
til denne nye teknologien. Det er enighet
om at innsetting av skiveprotese i nakken
kun skal gjøres som ledd i en randomisert
langtidsstudie. Den norske studien har
som mål å prøve ut systematisk de
cervikale skiveprotesene mot den
tradisjonelle metoden med avstivning.
Studien er en randomisert, enkeltblindet,
nasjonal multisenter studie der alle
universitets avdelinger som opererer
cervikal radikulopati deltar.
En systematisk registrering av biomekaniske forhold og MR forandringer i
nabonivå over flere år er den eneste
mulighet til å kunne avklare om cervikal
skiveprotese representerer et bedre
alternativ for disse pasientene enn
avstivning med bur. En helseøkonomisk
evaluering for å belyse kostnad versus
klinisk effekt er også nødvendig for å
kunne vurdere nytten av denne nye
teknologien. Studien ledes fra Nasjonalt
senter for spinale lidelser ved St. Olavs
Hospital 
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1989: Bertagnoli et al: ProDisc protese

forandringer i columna) er en smertefull
tilstand som ofte kan behandles
symptomatisk i påvente av spontan
bedring. Noen pasienter trenger
imidlertid operativ behandling på grunn
av vedvarende smerter i nakke og arm.
Målet med den operative behandlingen
er å avlaste nerveroten som ligger i klem
samt å permanent stabilisere segmentet
med en avstivning ved innsetting av et
bur (cage). Det kliniske resultatet er
dokumentert i prospektive studier der ca
70 % av pasientene rapporterer bedring
eller betydelig bedring postoperativ.
Langtidsresultatene er noe dårligere på
grunn av nye symptomer fra det opererte
nivået eller fra nivået over eller under
avstivingen. Flere studier konkluderer
med at symptomer fra nabonivå, såkalt
”adjacent level disease” utvikler seg hos
opp til 25 % av pasientene i løpet av de
første 10 årene etter en avstivning.
Alle disse studiene har imidlertid store
metodologiske svakheter. Om avstivning
medfører økt belastning på nabonivå,
med nye symptomer som følge, eller
om dette er en naturlig utvikling av
spondylose er fortsatt et uavklart
spørsmål.

Figur 3:
Bildet viser innsatt skiveprotese på ett
nivå og cage (bur) på nivået nedenfor.
Referanser

Den norske multisenter studien er et
samarbeid mellom ryggmiljøene ved alle
de norske universitets sykehusene og ble
startet opp i 2004. Det er en prospektiv
randomisert studie med 173 inkluderte
pasienter. Studien avsluttes juni 2009
og er den første studien i verden som
sammenligner skiveprotese mot ikkekirurgisk behandling. Resultatene av
denne studien vil ha konsekvenser for
hvordan degenerativ skivesmerte vil
behandles ved norske ryggkirurgiske
avdelinger i fremtiden.
Cervikal skiveprotese
Indikasjonen for cervikal skiveprotese er
forskjellig fra de lumbale protesene.
Indikasjonen er cervikal radikulopati, ikke
rene nakkesmerter. Konseptet er at
protesen skal kunne beskytte pasienten
mot fremtidige problemer fra
nabonivåene.
Cervikal radikulopati på grunn av
prolaps eller spondylose (degenerative

1.	Dagenais S et al. It is time for physicians to embrace
cost-effectiveness and cost utility analysis research in
the treatment of spinal pain. Spine J 2005; 5(4): 357-60
2.	Soegaard R, Christensen FB. Health economic
evaluation in lumbar spinal fusion: a systematic
literature review anno 2005. Eur Spine J 2006; 15(8):
1165-73
3.	Drummond MF. Methods for the economic evaluation
of health care programmes. 3rd ed. Oxford medical
publications. 2005, Oxford ; New York: Oxford
University Press. xv, 379 p.

Figur 2: Eksempel på cervikal
skiveprotese på nivå C6/C7
De siste årene har det kommet et
alternativ til avstivning. Cervikale skiveproteser ble introdusert på 1990 tallet
og skal teoretisk kunne erstatte den
symptomatiske skiven med bevaring av
bevegelsesfunksjon etter at nerveroten er
dekomprimert. Det er gjort flere mindre
randomiserte studier der cervikal
skiveprotese er sammenlignet med
innsetting av bur, men kun i en nylig
publisert studie er det påvist en mulig
klinisk forskjell i favør av skiveprotese.
Hovedargumentet for at protesene blir
benyttet er at funksjonen på det aktuelle

4.	Errico TJ. Lumbar disc arthroplasty. Clin Orthop Relat
Res 2005; (435): 106-17
5.	Blumenthal SL et al. Prospective study evaluating total
disc replacement: preliminary results. J Spinal Disord
Tech 2003; 16(5): 450-4
6.	Guyer RD et al. Prospective randomized study of the
Charite artificial disc: data from two investigational
centers. Spine J 2004; 4(6 Suppl): 252S-259S
7. Zigler J et al. Results of the prospective, randomized,
multicenter Food and Drug Administration
investigational device exemption study of the
ProDisc-L total disc replacement versus circumferential
fusion for the treatment of 1-level degenerative disc
disease. Spine 2007; 32(11):1155-62; discussion 1163
8.	Bertagnoli R et al. The treatment of disabling singlelevel lumbar discogenic low back pain with total
disc arthroplasty utilizing the Prodisc prosthesis: a
prospective study with 2-year minimum follow-up.
Spine 2005; 30(19): 2230-6
9.	Bertagnoli R et al. The treatment of disabling
multilevel lumbar discogenic low back pain with total
disc arthroplasty utilizing the ProDisc prosthesis: a
prospective study with 2-year minimum follow-up.
Spine 2005; 30(19): 2192-9
10 	Sasso RC et al, Artificial Disc Versus Fusion. Spine
2007; Vol 32 No 26: 2933-2940

13

Primære intraspinale svulster

TEMA

I 1887 utførte Sir Victor Horsley og Sir William Gowers den første beskrevne operasjonen på en
primær intraspinal svulst. Dette skal ha vært et meningiom. Pasienten kom seg etter operasjonen
og fikk tilbake sin gangfunksjon. Den første operasjonen på en intra-medullær svulst ble utført av
Anton von Eiselsberg i Wien i 1907. Primære intraspinale svulster opereres og behandles ved alle de
nevrokirurgiske enhetene i Norge.

M

ed primære intraspinale svulster
menes alle svulster i spinalkanalen,
fra foramen magnum til coccyx, som
utgår fra ryggmargen, ryggmarghinnene,
spinalnerver og filum terminale.
Insidensen er om lag 1,0 per 100 000 per
år. Intraspinale svulster inndeles etter
anatomisk lokalisasjon og histologi.
Inndeling etter anatomisk beliggenhet:
ekstraduralt, intraduralt/ ekstramedullært
og intramedullært, er hensiktsmessig fra
operasjonsteknisk synsvinkel, samtidig
som den angir sannsynlighet for at
svulsten er benign eller malign. 90 % av
de intradurale/ekstramedullære svulstene
er benigne. Det er ofte behov for tverrfaglig tilnærming med fokus både på
operativ behandling, tilleggs behandling
og rehabilitering.

Generelle
behandlingsprinsipper
Glukokortikoider
Intraspinale svulster
omgis ofte av et betydelig
ødem i omkringliggende
vev. Dette ødemet
reagerer godt på
glukokortikoider, noe som
kan føre til en vesentlig
symptomlindring.
Kirurgi
Den kirurgiske behandling
vil i stor grad ta sikte på
total ekstirpasjon av
svulsten. Hva som er
mulig å oppnå
bestemmes av malignitet,
lokalisasjonen av tumor
og den preoperative
skade svulsten allerede
har forårsaket i nervevevet. Ved maligne
intramedullære svulster
(infiltrerende vekst) må
man ofte begrense seg
til reseksjon av tumor og
dekompresjon i form av
en utvidelse av
spinalkanalen.
Strålebehandling
Ved primære intraspinale
svulster avhenger
indikasjon for strålebehandling av histologi,
operativ reseksjonsgrad
og graden av svulstprogresjon.
Strålebehandling tilpasses
individuelt og gis med
daglige fraksjoner over en
periode på 2–5 uker.

Bilde 1: Dura holdes til side med
suturer. Meningiomet presser ryggmargen mot høyre.
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Kjemoterapi
Kjemoterapi eller
hormonbehandling kan
være et supplement til
kirurgi og/eller
strålebehandling men

Tabell 1

Intramedullær
• Ependymom utgår fra ependymcellene
i sentralkanalen og utgjør ca. 60 % av de
intramedullære svulster. Svulsten er hyppigst
i 20–50-årsalderen.
• WHO-klassifisering graderer de fra I-III.
• Grad I (myxopapillært ependymom) er
vanligvis lokalisert til conus/cauda/filum
terminale-regionen.

Ependymom

• Primærbehandling er kirurgisk. De kan være
relativt avgrenset og da tilgjengelig for radikal
kirurgi.
• Strålebehandling vurderes ved subtotal
reseksjon og ved residiv.
• Prognosen ved kirurgisk behandling av
ependymomer er vesentlig bedre enn ved
astrocytomer. 10-års overlevelse er > 90%.
• Astrocytom utgår fra astrocytter og utgjør ca.
30% av alle intramedullære svulster.
• WHO-klassifisering graders de fra I–IV
• Grad I (pilocytisk astrocytom) er mest
lavgradige og grad IV (glioblastom) mest
malign.

Astrocytom

• Astrocytomer vokser diffust infiltrerende i
ryggmargen og radikal kirurgi er sjelden mulig.
• Kirurgisk behandling består i reseksjon/
biopsi av tumor og bedring av de intraspinale
plassforhold.
• Strålebehandling være av palliativ verdi
ved maligne astrocytomer, men gis først ved
inoperabel sykdomsprogresjon på lavgradige.
• Prognosen er dårlig og median overlevelse er
<1 år ved maligne astrocytomer.
• Fem-års overlevelse ved lavgradige
astrocytomer er ca 60%.

Kapillært
hemangioblastom

• De fleste kapillære hemangioblastomer opptrer
hos personer under 40 år og er solitære.
Hos noen er denne svulsten ledd i von Hippel
Lindaus sykdom.
• De er lavgradige, vaskulære og relativt velavgrensede svulster. Behandlingen er kirurgisk
og svulsten kan vanligvis fjernes radikalt dersom det ikke er felles blodforsyning til svulst
og ryggmarg. Generelt er prognosen meget
god.

Tabell 2

Frode Kolstad
Nevrokirurgisk avdeling
OUS, Rikshospitalet

Bilde 2: Ependymomet
fyller ut hele spinalkanalen
fra conus –nivå

først og fremst ved intraspinale
metastaser (lymfomer, myelomatose,
germinalcellesvulster, brystkreft,
prostatakreft, småcellet lungekreft).
Kjemoterapi har i dag ingen stor plass i
behandlingen av primære intraspinale
svulster.

Utvikling
Intraoperativ
Nevrofysiologisk
Monitorering
Målet ved operativ
behandling av intraspinale svulster er
reseksjon/ekstirpasjon
uten å påføre pasienten
funksjonstap.
Svulstene er ofte
benigne og pasientene
har en betydelig
langtidsoverlevelse.
Intraoperativ
nevrofysiologisk
monitorering brukes
derfor i stadig økende
grad spesielt på
intramedullære
svulster, og svulster
i conus/cauda equina
området.

• Meningeom kan oftest fjernes totalt med godt
funksjonelt resultat. Residivfrekvensen er ca
10% etter 10 år.
• Strålebehandling kan være av verdi ved
inoperable svulster.

Schwannom

• Schwannomer er godartede svulster som
vanligvis utgår fra sensoriske nerverøtter.
Det er den nest hyppigste primære svulsten i
spinalkanalen. Den opptrer i alle aldre. Malign
transformasjon av forekommer svært sjeldent.
• Ofte vokser svulsten ut fra bare deler av en
sensorisk nerverot, og i en del tilfeller kan
derfor disse svulstene ekstirperes uten å skade
på hele roten.
• Nevrofibrom er en godartet svulst som utgår
fra spinalnerve. De kan være ledd i ne
rofibromatose type 1 (von Recklinghausens
sykdom). Nevrofibromer kan undergå
transformasjon til malign perifer nerveskjedetumor. Dette gjelder spesielt nevrofibromer
som affiserer flere nærliggende nerverøtter
(plexiforme nevrofibromer).

Nevrofibrom

Somatosensory Evoked
Potentials (SSEPs),
Motor Evoked
Potentials (MEPs)
registrerer sensorisk
og motorisk
funksjon, mens
Electromyography
(EMG) registrer
nerverot skade.
Operatør kan da delvis predikere
funksjonstap og justere reseksjon etter
hva som er akseptabelt for pasienten.
Intraoperativ ultralyd
Strukturer i spinalkanalen er ofte godt
egnet for ultralyddiagnostikk.
Det brukes i økende grad intraoperativt
for definering av tumorlokalisasjon og
som kvalitetssikring etter ekstirpasjon/
reseksjon. Høyfrekvente prober er mest
egnet.

Bilde 3: Ultralyd av diffust infiltrerende
tumor lokalisert til ryggmargen.
Undersøkelsen tatt gjennom intakt dura.
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Meningeom

Intradural/ekstramedullær ekstradurale
• Meningeom er den hyppigste primære
intraspinale svulsten. Den utgår fra
arachnoidale celler og er vanligst hos kvinner i
45-55-årsalderen.
• De er ofte velavgrensede i forhold til
ryggmargen.
• Svulsten vokser vanligvis svært langsomt og
95% av dem er godartede

Funksjonsbevarende teknikker
De siste årene har funksjonsbevarende
operative teknikker kommet mer i fokus.

• Ofte er hele nerveroten diffust affisert og ved
en eventuell operasjon vil denne bli skadet
• Spinalnervesvulster kan vokse ut langs
nerveroten og gjennom intervertebral-foramen.
Disse timeglassformede svulstene (hyppighet:
10–15%) har en intraspinal og en ekstraspinal
svulstkomponent.
• Ved multiple nevrofibromer som ledd i
nevrofibromatose fjernes kun symptomgivende
svulster.

De fleste tumorpasientene blir nå ikke
operert med brede laminektomier som
tilgang, med laminoplasikker der nær
normal anatomi bevares. Dette for å
minske problemene med postoperativ
kronisk rygg/nakke smerte og instabilitet/
feilstilling. Tilgangen ved reoperasjoner
pga tumor-residiv blir også teknisk
enklere 

Referanser
	Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD and Cavenee WK
(eds.). WHO classification of tumours of the central
nervous system. IARC Press, Lyon, 2007.
	Kim DH, Chang UK, Kim SE, Bilsky M (eds) Tumors of
the spine. Saunders 2008.
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”Blir jeg et ryggvrak?”
Hun var kollega, 39 år og drev en travel privat praksis.
De siste par månedene hadde hun fått økende smerter ved gange.
Fortalte karakteristisk om bedring når hun bøyde seg fremover.
De medbrakte MR bildene viste lumbal spinal stenose (LSS).
”Jeg vil ikke bli et ryggvrak” var hennes første beskjed.

TEMA

Fig. 1:
METRx
systemet i bruk.
Tubene i
forskjellige
diameter er
ført utenpå
hverandre
til oppnådd
ønskelig
åpning,
her 18 mm.

H

un hadde klare minner fra studietiden
om langvarige ryggoperasjoner med
stort blodtap og lang rekonvalens.
Pasienter som ved utskrivelsen knuget
seg til resepten på Paralgin forte.
Og som senere altfor ofte var å se på
ryggkirurgens poliklinikk. Det vår kollega
var engstelig for er ”failed back surgery
syndrome”. En del av pasientenes postoperative plager etter åpen ryggkuirurgi
kan relateres til traumatiske kirurgiske
tilganger, skader på nerverøtter og benete
strukturer samt feil nivå explorasjoner (1)
Tidlige teknikker
Utviklingen innen minimal invasiv spinal
kirurgi har gått langsomt. Dette selv om
de første mikrokirurgiske inngrep i nevrokirurgi ble utviklet nettopp til spinal kirurgi.
Yasargil publiserte de første tankene
vedrørende bruk av operasjonsmikroskopet i ryggkirurgi på 70 tallet
(2). Caspar populariserte mikrokirurgisk
extirpasjon av prolaps, en teknikk som
nå er standarden som alle teknikker må
måle seg med(3). METRx (Medtronic
Sofamor Danek, Minneapolis,USA) ble
introdusert i 1997. Her fikk man tilgang
til lumbalcolumna gjennom dilatasjon
av muskelfibre (4). Systemet åpnet for
bruk av både mikroscop og endoscop.
Andre produsenter har senere lansert
lignende løsninger basert på denne
dilatasjonsteknikken.
Teknikken er også blitt dokumentert på
andre indikasjoner; recesstenose og LSS.
LSS ble først anerkjent som egen sykdom
på 50 og 60-tallet. Den deles i en
kongenital og en ervervet form.
Vi omtaler her den ervervete. Vi har brukt
METRX og videreutvikliningen Quadrant
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siden 2003 og vil her presentere
dilatasjonsteknikken for indikasjonen
lumbal spinal stenose.
Kirurgisk teknikk med Quadrant ved
Lumbal spinal stenose
Ved spinal stenose brukes Quadrant
systemet. Dette skiller seg fra METRx
med at man kan blokke opp forbi tubens
størrelse. Dette gir det ekstra arbeidsrom
som behøves for å kunne gjennomføre en
sikker dekompresjon.
Vanlig hudincision er 35 mm. Percutant,
2,5 cm fra midtlinjen og under røntgen
gjennomlysning innføres en steinmannpinne. Pinnen innføres parallelt med
skiven og denne brukes deretter som
utgangspunkt for å blokkere ut til ønsket
størrelse (Fig 1), den første tuben dokkes
på lamina. Etter at man har blokkert ut
til ønsket åpning fixeres arbeidskanalen
til op bordet og resten av operasjonen
foregår under mikcoscop (Fig. 2).
Under mikroskop og med høyhastighetsborr freses lamina opp til festet av
ligamentum flavum, flavum rulles caudalt
og extirperes. ipsilateral nerverot
frilegges, deretter vinkles mikroscopet og
inferiore, ventrale del av kontralaterale
lamina freses bort. Med dissektor
frigjøres lig flavum fra durasekk før det
recesseres med stansetenger.
Kontralateral nerverot visualiseres og
sikres. Rotkanalen sonderes.
Visuell kontroll over nerveelementene
under hele dekompresjonen er viktig.
Dette muliggjøres med mikroskop og
bajonettformede instrumenter.
Nøye hemostase er en forutsetning.
Forsiktig retraksjon av nerveelementene
oppnåes med bomullsstrimler.
Høyhastighetsdrill med 4 mm roseborr
og 2 mm fyrstikkborr (Figur 4) er
absolutte krav for å gjøre komplikasjonsfri dekompresjon. Inngrepet krever
mikroskop med xenonlys, elektromagnetisk
justering er til stor hjelp.
Diskusjon
Vår 39 årige kollega med lumbal spinal
stenose var den første vi opererte med
bilateral dekompresjon med unilateral
tilgang. LSS kan debutere allerede i vår

Kåre Ekseth,
Bjarne Lied
Nevrokirurgisk avd, OUS, Oslo
og Oslofjordklinikken, Sandvika
Torfinn Solgaard
Nevrokirurgisk avd, OUS, Oslo

pasients alder, men hyppigst forekommer
sykdommen hos eldre.
LSS kjennetegnes av hypertrofi av
ligamentum flavum og facettledd samt
protuherende skive. Sammen vil disse
elementene påvirke durasekk med
nerverøtter og fremkalle en spinal
claudicatio. Nivået som vanligvis
affiseres av LSS er L4/L5.
Tradisjonell behandling er dekompresjon
med bilateral laminektomi kombinert
med medial facettektomi via midtlinjesnitt. Laminektomi er noe selvmotsigende
da ervervet LSS patologisk anatomisk er
et interlaminært problem.
Stenoseringen ligger altså ikke i lamina.
Lamina blir ved åpen kirurgi fjernet for å
få tilgang til de stenoserende strukturene
som i hovedsak er lig flavum og
facettledd. I tillegg ser frileggingen med
bilateral multifidus elevasjon ut til å ha
uønskede konsekvenser: Mayer et al(5)
demonstrerte reduksjon i paraspinal
muskelstyrke samt atrofi på
postoperative CT bilder. See og Kraft (6)
fant EMG forandringer i paraspinal
muskulatur 4 år etter åpen kirurgi.
Disse funnene ble bekreftet av Sihvnonen
som fant abnorme denervasjonspotensialer på EMG i muskulaturen i
operasjonsområdet, dette var mer uttalt
hos pasienter med failed back surgery
syndrome. De postulerte at den dorsale
ramus fra nerveroten som innerverer
multifidus muskulaturen blir skadet ved
åpen kirurgi og gir opphav til EMG
forandringene. Dette korrelerte også
med atrofi av muskulatur demonstrert på
CT(7).
Ved mikrokirurgi omgåes dette problemet,
i tillegg bevares midlinjestrukturene.
Viktigheten av dette er demonstrert av
Adams et al. De viste at supra- og
interspinosi ligamentene motstår 19%
av flexionskreftene (8). Mikrokirurgisk
åpning vil også redusere farene ved
”dead space” og dermed minske risiko
for blødning som er smertefremkallende,
øker arrdannelse og infeksjonsrisiko.
Liggetiden ved mikrokirurgi har vist seg
å være betydelig redusert i forhold til
åpen kirurgi, Inngrepet kan nå gjøres som
dagkirurgi. De fleste av LSS pasientene er
eldre. På bakgrunn av uttalt komorbiditet
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Fig. 2: Intraoperativt bilde av METRx teknikk i bruk.
i denne aldersgruppen er maximum
effekt med minimalt traume ekstra viktig.
Tidlig mobilisering er også viktig.

sett like, men innbefatter forhold som er
vanlige ved inngrep med blodtap på 400
til 1000 ml.

Det finnes ingen absolutte kontraindikasjoner til mikrokirurgisk
dekompresjon, men en relativ kontraindikasjon er kongenitt benet spinal
stenose.

Lupebriller versus mikroskop
Mange ortopedkirurger kombinerer
mikrokirurgisk utstyr med lupebriller.
Dette har en del ulemperi forhold til
operasjonsmikroskopet. Lupebriller har
fiksert forstørrelse mens mikroskopet kan
justere forstørrelsen trinnløst.
Lyskilden til mikroskopet er parellel til
synsvinkel og lyset sterkere. Et ofte
oversett problem med lupebriller er at
ved dype åpninger som i ryggkirurgien
må incisionen være over 60 mm for å
3-D syn. Med incision mindre enn 60 mm
vil altså kirurgen være en-øyet.(REF).
Spesialt hos adipøse pasienter blir dette
et problem.

Resultatene ved mikrokirugisk
dekompresjon av LSS er gode.
Khoo et al(9) rapporterte om 84% bedring
i ryggsmerte, 90% bedring i utstrålende
smerte og 96% opplevde bedring i
gangdistanse. Flere har rapportert
lignende resultater. Resultatene ved åpen
kirurgi er mer sprikende og rapporterer
om bedring hos 50 til 90% av pasientene.
En annen viktig forskjell er blødning.
Ved åpen kirurgi er blødning mellom 400
til 1000m ml vanlig, ved mikrokirurgi
rapporteres mellom 60 til 100 ml.
Vanligste komplikasjon til mikrokirurgisk
dekompresjon er duraskade med
likvorlekkasje. Dette beherskes best med
intraoperativ diagnostisering og
umiddelbar sutur av dura og forsegling
med vevslim. Duraskade er rapportert
med en frekvens på 1 til 10%.
Duraskade unngåes med god
visualisering og forsiktig bruk av
stansetenger. Drill med fyrstikkhode
borrer kun til siden og virker som et
stumpt instrument perpendikulert og
begrenser derfor risikoen for duraskade
under borrearbeidet.
Nerveskade rapporteres meget sjelden,
vanligvis mellom 0 og 1%.
Komplikasjonene til åpen kirurgi er stort

Mikroskop versus endoskop
Endoscopet er et 2 – dimensjonalt
medium. Den 3-dimensjonale opplevelsen
må dermed komme gjennom sondering,
noe som ved delikate kompromiterte
nervestrukturer ikke alltid er ønskelig.
Endoskopet krever også noen millimeter
ekstra plass. Fordelen med endoscopet er
dog et enda bedre lys.
Konklusjon
Mikrokirurgisk dekompresjon av
ervervet lumbal spinal stenose betyr
mindre postoperative smerter, mindre
blødning, kortere liggetid og muligens
bedre langtidsresulater enn åpen kirurgi.
Failed back surgery syndrom kan være
forårsaket av forstyrrelser i paraspinal
muskulatur etter åpen kirurgi og vi

Fig. 3: Tegning av de intraspinale
forholdene etter avsluttet dekompresjon
med unilateral tilgang. Sett gjennom
tube distraktoren. Legg merke til bevart
proc spinosus og den gode
visualiseringen av nerverot på
kontralaterale side.
håper med disse nye teknikker at vi kan
minimalisere dette problemet 
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Valgår
åren er forbi og sommeren er her.
Vi har nettopp hatt en fantastisk
pinsehelg i Stavanger med tropevarme
og strålende solskinn fra en skyfri
himmel. Slike helger er det enkelt å la
alle utfordringer være utfordringer og
nyte det gode liv. Hverdagen innhenter
oss om vi liker det eller ikke, men slike
solskinnsdager gjør at mobilisering av
ekstra energi blir mulig.
Assistentleger misbrukes
Vi går inn i en sommer med alle de
forventningene en har til ferie og
opplevelser. Noen må allikevel arbeide
helger og netter og holde hjulene i
gang. Det er ganske bekymringsfullt
hvordan vi ser våre sykehuseiere i
økende grad styrer etter kortsiktige
økonomiske kvartalsrapporter og tillater
at våre framtidige kirurger, som nå
er i utdanning, får en utdanning som
ikke er etter intensjonen. Min klare
oppfatning er at assistentleger i dagens
system brukes som arbeidskraft for å
dekke vaktordninger og ikke primært er
ansatt for å bli opplært til å bli kirurger.
Arbeidsordningene har blitt slik at fri før
vakt, fri etter vakt, manglende vikarer
ved sykdom, graviditet, forskning med
mer, med vakansvakter som følge,
gjør at assistentlegene blir fremmede
i egen avdeling og har minimalt med
dagarbeidstid. Dette fører til at supervisjon og utføring av rutineinngrep blir
vanskeliggjort og dermed en ineffektiv
utdannelse.
Bedre innhold
Løsningen på dette er selvsagt ikke å
øke arbeidstiden, men fylle den tiden
som står til disposisjon med et mer
målrettet strukturert innhold.
Satsing på kurs, simulatorer, øremerkede intensivundervisning i praktisk
kirurgi på modell og tilrettelegging
innenfor f eks dagkirurgiske sentra
for å få volumtrening. I dette ligger
også at mer av tjenesteplanen burde
obligatorisk ligge på dagtid, f eks med
et eller to år av utdanningstiden burde
være vaktfri. Dette ville gjøre det
enklere å kombinere familieliv med
kirurgutdanning og kanskje gjør flere
kvinner interesserte i å fortsette med
kirurgi. Et viktig element i en forbedring
av situasjonen, er å få opprettet flere
overlegehjemler, flere assistentlegehjemler og spesielt at det burde bli
obligatorisk at gruppe 1 sykehus får
minst en D-stilling innen hver grenspesialitet. I alle fall bør det være
en ettertanke at vi tar på alvor de
tilbakemeldinger vi får av våre yngre
kollegaer og hever oss over det snevre
kortsiktige økonomiske perspektivet

som i dag rår og ikke minst ser over vårt
bidrag til eget arbeidsmiljø. Det er
faktisk ofte de små ting som teller
med konstruktive tilbakemeldinger,
tilrettelegging der det behøves og ikke
minst verdsette den enkelte.
Dette bidrar til entusiasme og er nok
den beste investeringen arbeidsgiver
kan gjøre.
NKF har fokus på utdanning
Norsk kirurgisk forening har de siste
årene bidratt sterkt til at vi har fått satt
fokus på utdanning. Forhåpentligvis vil
vi i løpet av 2010 få nye spesialistkrav
til bl a generell kirurgi implementert
og disse gir rom for en enklere
gjennomføring enn tidligere. Vi har
også arbeidet for å forbedre kurs med
innføring av ”Basic Surgical Skill” kurs
etter mal fra Royal College of Surgeons,
hvor første kurs går på Ullevål i juni
og har vi et betydelig engasjement
i traumebehandling gjennom vårt
traumeutvalg og ATLS-kurs. Alt i alt
mener jeg at vi som forening kommer
til å få en sterkere og sterkere posisjon
i utdanningen framover på grunn av
at arbeidsgivere lokalt ofte ikke tar
nødvendig ansvar og at overordnet
ansvar for utdanning ser ut til å bli
flyttet fra Legeforeningen til politisk
nivå i Helsedirektoratet. Utviklingen gjør
også at Norsk kirurgisk forening som
paraplyorganisasjon blir mer og mer
viktig for å sikre kirurgenes interesser.
Det er en åpenbar taktikk fra flere
aktører å splitte kirurggrupperingene
slik at vi ikke har innflytelse.
Samhold vil være nøkkelen til å stå i
mot dette.
Ny sykehusstruktur
Som tidligere nevnt er vi i et valgår.
Det er sannelig ikke lett å finne ut av
hvilket politisk parti som virkelig fører
en politikk som vil sikre et godt helsevesen for det norske folk i årene
som kommer. Vår helseministers
samhandlingsplaner er en politisk
hestehandel uten sidestykke og undertegnede har svært vanskelig for å se
hvordan man kan samhandle uten at
spesialisttjenesten er en likeverdig
samhandlingspartner. Helseministeren
har mye rett i den diagnosen han har
kommet til at Helsevesenet lider av,
men behandlingen som settes inn
virker heller å bære preg av alternative
behandlingsformer enn ”evidence”
basert kunnskap. Alternativene i de
andre politiske ytterlighetene virker
heller ikke spesielt tillitsvekkende. Min
klare oppfatning er at vi må ha et
sterkt offentlig helsevesen som står for
ryggraden i tilbudet. Det vil være

avgjørende
at man tar
tak i de
grunnleggende
strukturog lederutfordringene Tom Glomsaker
vi har, i
Leder NKF
stedet for å
tom@glomsaker.no
prøve å lage
systemer
som forsøker å dekke over problemene.
For å frigjøre midler og sikre kvalitet,
må man derfor etter min oppfatning
sentralisere i større grad akuttkirurgi
og annen virksomhet som krever store
kompetente behandlingsteam. I praksis
vil dette si minst en halvering av
sykehus, som skal ha dette tilbudet.
En god investering for landet er å lage
en plan for ny sykehusstruktur i Norge,
ruste opp og bygge nye moderne
sykehus etter dagens behov og få en
langsiktig strategi. Investering i veier,
jernbane, skoler og sykehus er noe vi vil
kunne ta med oss inn i framtiden, mer
enn penger på bok.
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Valg internt
Bård Røsok har som redaktør av
Kirurgen sterkt bidratt til at NKF har et
medlemsblad som har fått betydelig
impakt og en stor leserkrets. Bladet er
en meget viktig kommunikasjonskanal
for våre medlemmer og vil få enda
større betydning i årene framover.
Styret i NKF innser at arbeidet med
Kirurgen bør styrkes og vi ønsker å
engasjere flere i redaksjonen.
Vil i denne sammenhengen benytte
sjansen til å oppfordre våre medlemmer
til å stille seg til disposisjon for videre
redaksjonsarbeid.
Det er i høst politiske valg, men også
valg til verv i Norsk kirurgisk forening,
spesialistkomiteer med mer.
Både undertegnede, Jon Helge Angelsen
og Bård Røsok som er valgt av
årsmøtet, stiller våre plasser til
disposisjon for andre. Personlig har jeg
sittet 8 år i spesialistkomiteen i generell
kirurgi, vært 8 år i styret i NGF og leder
2 år, og vært nestleder og leder av NKF
siste 4 år. Mener det er riktig at nye
krefter overtar og holder trykket opp.
Håper våre medlemmer gjør det enkelt
for valgkomiteen!
Vil med dette ønske alle en riktig god
sommer! Lad batteriene og hold det
faglige fokuset, selv i situasjoner der det
virker håpløst! 
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Redaktør og redaksjonsstab til
Kirurgen og kirurgen.no?
Vil du bli redaktør av Kirurgen? Etter 4 år i sjefsstolen som
redaktør av KIRURGEN har Bård Røsok bedt om avløsning fra
høstens valg for å kunne ta fatt på nye utfordringer. Kanskje DU får
lyst på en spennende jobb i styret?

Hvis du vurderer å ta utfordringen skal du vite at:
Styrevervet gir deg god innsikt i fagpolitisk arbeide siden redaktøren også
sitter i styret i Norsk kirurgisk forening
Du får mange interessante henvendelser, og etablerer et stort nettverk. Blant
annet poengterer Bård at han har blitt godt kjent med mange kollegaer i det
kirurgiske miljøet i både Norge og i Norden.
Du tilegner deg god erfaring med layout og grafisk design, selv om vi har
firmaet DRD til å hjelpe oss med dette.
Du står ikke økonomisk ansvarlig for driften av de 4 utgivelsene pr. år
Det blir noe masete rett før bladet går i trykken, spesielt siden vi foreløpig
ikke har etablert noen redaksjonskomité hvor man kan fordele byrdene
noe. Etableringen av en redaksjonskomit med representasjon fra hvert? vil
imidlertid bli etablert til høsten. Bård har dessuten sagt at han gjerne bidrar i
komiteen i en overgangsperiode.

NR.

Vi håper imidlertid at DU synes jobben virker spennende
og kunne tenke deg å jobbe med kirurgen og bli vår neste
redaktør.
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Vi søker også medarbeidere til å jobbe med alle aspekter av
bladet samt til den nyopprettede nettstedet.
Er du interessert i å formidle nyheter fra de kirurgiske fag
enten som artikkelforfatter eller journalist, kan du kontakte
NKS ved redaktør Kirurgen Bård Røsok på
kir-edit@online.no, leder Tom Glomsaker på
tom@glomsaker.no eller redaktør for nettutgaven
Jon-Helge Angelsen: jangelse@frisurf.no
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Hans Wasmuth
Gastrokirurgisk avdeling,
St Olavs Hospital

I år var gastrokirurgisk avdeling ved nye AHUS fagansvarlig arrangør av dette årlige møtet. Første dag
var viet ventrikkelkreft og andre dag omhandlet bekkenreservoarkirurgi. Til det siste temaet var
Neil Mortensen, professor i kirurgi ved Radcliffe Hospital i Oxford, invitert. Han er en akademisk kirurg
som i lang tid har preget debattene omkring viktige colorectalkirurgiske spørsmål.

kjemoterapi, hvorav kun 2 gjennomførte
den fullt ut. Det ble fra begge to
fremhevet at det er sjelden at man
anbefaler adjuvans bare på grunnlag av
én studie (MAGIC). De fremhevet
behovet for ytterligere forskning på
tumormarkører og lignende, slik at man
kan skille respondere fra ikke-respondere
når det gjelder toksisk og skadelig neoadjuvans. Det ble hevdet at opptil 8090 % av de som får neoadjuvans ikke har
nytte av det.

Neil Mortensen
Møtet var godt besøkt med ca 80
deltagere første dag og litt færre andre
dag. Det er fremdeles få utdanningskandidater som møter på tross av at
møtet er sponsorfritt og teller som
valgfritt kurs i gastroenterologisk kirurgi.
Torsdag - ventrikkelcancer
Først dags program åpnet med en
gjennomgang av Magic-studien, som har
gitt grunnlaget for anbefalingen om bruk
av neoadjuvant kjemoterapi ved
ventrikkelkreft. Professor Anne Hansen
Ree påpekte at på tross av at kun 104
pasienter av 219 i gruppen for kjemoterapi
gjennomførte hele kuren, så økte totaloverlevelsen fra 19% til 35%.
Toksisiteten var meget høy og senere
har man gått over til EOX istedenfor
ECF. Dette synes å gi samme respons,
men færre bivirkninger. I sitt foredrag
dokumenterte også professor Ola Røkke
det store frafallet under neoadjuvant
behandling. Av 15 nylige behandlede
pasienter ved AHUS, var 9 aktuelle for

Deretter fulgte en sesjon med
grunnforskning fra Epigen (Ahus) på
Helikobacter pyloris (HP) mulige
påvirkning av carcinogenesen for
ventrikkelkreft. Geir Bukholm redegjorde
for hvorfor HP er en kvasi-art pga sin
store variabilitet og ustabilitet i
genmassene. HP opptrer i ulike
forkledninger med ulik virulens avhengig
av variasjoner over formene L og S for
bakterien – selv om den ser lik ut i
mikroskop. Det er først og fremst
Lysofosfolipase-aktiviteten som ble
undersøkt, og stipendiat Hilde Vollan viste
de ulike endringer i Outer Membrane
Phospholipase A (OMPLA) som kunne
bidra til vevsskade i ventrikkelslimhinnen.
Stipendiat Lars Eftang påviste muligheter
for vevsskade og andre oppgraderinger i
HPs genom alt etter hvilke former HP
ble transformert til i ventrikkelen.
De hadde funnet at egenskaper som
var oppregulert i tumor, også var
oppregulert i HP som cogA, ReIB (MFBI) MMP1 og MMP7 (gener som koder
for nedbryting av basalmembraner og
migrasjon). PTGS2-Cox2 reseptoren ble
også oppregulert, noe en ikke ville ha
forventet i en carcinogenese. Annet ble
det ikke enn å konkludere med at Epigen
senteret på Ahus nå må få betydelig mer
forskningsmidler.
Tilbake i den synlige virkelighet la
Anders Bjørneboe frem to tankevekkende
kasiustikker. I det første tilfellet hadde
man på bakgrunn av en endoskopisk
biopsi av en lesjon i cardia, der svaret

var at men ikke kunne utelukke malignitet,
operert pasienten uten at man gjenfant
malignitet – det dreide seg om
regenerative forandringer i ulcussykdom.
I det andre tilfelle var endoskopibiopsien
av en liten polypplignende lesjon besvart
med at dette var et adenokarcinom med
infiltrasjon i submukosa. Gjentatte nye
undersøkelser med endoskopi, ultralyd,
CT og nye biopsier verifiserte ikke denne
tidlige gastriske cancer, ingen lesjoner
ble sett. Han ble til og med ekplorativt
operert uten at man kjente noe
patologisk. Pasienten ble observert i 3 år
og da diagnostisert med et
adenokarcinom et annet sted i
ventrikkelen. Pasienten ble operert og
hadde en T3N0-situasjon.

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

Gastrokirurgisk vårmøte
– Gardermoen 23.-24. april 2009

Endelig kom patologene på banen og
slo fast at endoskopiske biopsier uten
indikasjon eller synlig patologi ikke gir
gode svar. Patologen er helt avhengig av
klinisk problemstilling når endoskopiske
biopsier skal vurderes. Man bør ta mange
biopsier, også rundt lesjon i ”normalt”
vev. Det er vanskelig å skille regenerativ
atypi i ulcerasjoner fra malignitet – derfor
er klinikk vesentlig.
Asgaut Viste ga nok en gang en meget
god gjennomgang av den kirurgiske
behandling og gjennomgikk den
vanskelige litteraturen omkring utvidet
lymfeknutedisseksjon (D2). Skal vi holde
på med D1½? Lokal behandling av Early
Gastric Cancer ble også gjennomgått og
en viss tilbakeholdenhet mot dette var å
spore – grunnet faren for mer avansert og
kurabel sykdom.
Første dag ble avsluttet med avansert
laparoskopi, gastrectomi for cancer.
Denne tilgangen ble gjennomgått.
Det er klart at teknisk vil den kunne la
seg gjennomføre – men operasjonstiden
er lang og det onkologiske resultatet
må i alle fall være minst like godt som
ved åpen kirurgi. Miljøet ved Aker
universitetssykehus viser nå vei og vil
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Full kontroll på Gardermoen.
være med på å bidra til at slik kunnskap
fremskaffes.
Fredag - bekkenreservoar
Dag to var viet bekkenreservoirkirurgien,
men ble åpnet med en gjennomgang
av indikasjoner for colektomi ved
ulcerøs colitt ved Bjørn Moum. Det er en
kraftig nedgang i colektomifrekvenser.
I Skandinavia lå den på opptil 20-30%,
men er nå falt ned mot 10%, mens den
i Nederland er nede i 8,2% og
Sør-Europa på 3.9%. Det er mulig de nye
medikamentene bidrar til reduksjon i
operativ behandling. Det er først og
fremst steroider og i mindre grad
inflixamab og asa som øker
komplikasjonsrisikoen ved kirurgi.
Neil Mortensen – John Radcliffe Hospital,
Oxford hadde en gjennomgang av hele
spekteret rundt bekkenreservoarkirurgien.
De opererte selv rundt 24 pasienter pr år
i snitt og har publisert mange erfaringsmaterialer. Ca 30 000 pasienter har nå
bekkenreservoar i verden. Kontroversene
rundt nødvendigheten av mukosektomi,
avlastende stomi, en-, to- eller tre-stegs
prosedyre og pouchtype ble gjennomgått.
Han konkluderte med at staplet
anastomose 2-3 cm over linea dentata var
fullt forsvarlig ved ulcerøs kolitt og
det ga nok et bedre funksjonelt resultat.
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Avlastende stomi var jevnt over å
foretrekke – da man da lettere kan stelle
med anastomosekomplikasjoner, noe
som ikke er helt uvanlig. Ved staplede
anastomoser fremhevet han
nødvendigheten av ”sutures of the
angle of sorrow” dvs. å sy over stapelraden der den rir over ambolten på den
sirkulære stapelmaskinen.
Dette for å hindre et trepunktsmøte av
bare metallstifter – som igjen gir opphav
til lekkasje. Uansett er god lengde, slakk
anastomose og god blodforsynig alltid
essensielt. Han gjennomgikk videre
salvage-prosedyrer og viste at disse ofte
var vellykkede. En spesiell komplikasjon
som fremdeles ikke har funnet sin gode
løsning er pouch – vaginale fistler.
Han fremhevet også det landsomfattende
register over IPAA som nå gjennomføres.
Havariraten er nå kommet opp i 16% med
langtidsoppfølging. Skal man følge
pasienter med hensyn til malignitetsutvikling? – det skal man nødvendigvis
ikke. Sjansen for malignitet er anekdotisk.
Ved FAP-pasienter skal disse følges
uansett og staplet eller håndsydd
anastomose er derfor ikke av så stor
interesse, mente han, med hensyn til cuff
neoplasi.
Tom Øresland gjennomgikk pouchtyper og funksjonelle resultater fra egen
forskning. Økt alder ved anleggelse ga
dårligere resultat per se og varigheten
av reservoaret ga også det. Økt volum
syntes å gi bedre resultater og den
sfæriske form som K- reservoaret har, ga
bedre funksjon enn den sylindriske form
J- reservoaret har.
Det ble lagt frem tre materialer: hhv. fra
Ullevål og Aker ved Arild Nesbakken, og
et materiale fra Haukeland ved Ola Røkke.
Her var det selvfølgelig mye tall og
refleksjoner – som kan gjenfinnes i
foredragene på nettsiden til NFGK.
Begge materialer hadde problemer med
frafall etter forholdsvis lang observasjonstid (10 og 7 år) Det var lik ”failure rate”
på estimert 13 %. Fra Ullevål og Aker
lå tømningsfrekvensen høyt med 7 på
dagtid og 2 om natten. Alle materialer
viste at livskvalitet sank dramatisk ved
pouchitt som forekommer hos mellom
7 og 13 %. Omtrent 13 % av alle med
reservoar oppgir redusert funksjon og
livskvalitet.

Arne Bakke hadde en basal gjennomgang
av Familiær polyppose og AFAP og
gjennomgikk fordeler og ulemper med
ileorektal anastomose som alternativ til
bekkenreservoar. En kan gå inn for
ileorektal anastomose med et godt
oppfølgingsprogram som sikrer
polyppfrihet i gjenværende rektum.
Det er aktuelt hos unge kvinner. Når det
gjaldt funksjon var det en svak fordel for
ileorektal anastomose så lenge den er
trygg mht. malignitetsutvikling.
I Norge er det 106 kvinner og 103 menn
som er operert. Det er registrert 72
pasienter med IPAA og 45 med ileorektal
anastomose og 43 med ileostomi.
Av pasienter med IRA har det senere blitt
anlagt 12 ileostomier og 5 har fått IPAA
eller kontinent ileostomi så langt man har
oversikt.
Undertegnede avsluttet med å gå
igjennom to meta-analyser til fordel for
kolon J-pouch ved lav fremre
rektumreseksjon. Alt tyder på sterkt
signifikant bedring i funksjon med pouch,
dvs. antall tømninger og urgency.
Men studiene ble kritisert for ikke å legge
mer vekt på inkontinens og de var heller
ikke kontrollert for anastomosesvikt eller
høyden på anastomosen. Imidlertid er
funnene entydig til fordel for kolon
J-pouch – men det pussige er jo at ingen
(få) gjør denne prosedyren likevel.
Det er viktigst at anastomoselekkasjer og
inkontinens løses først før en søker å løse
lav fremre syndromet – men best vil være
å løse begge deler med samme teknikk.
Om kolon J-pouch er løsning for begge
deler, gjenstår vel å se, men mye fra den
evidens baserte viten kan tyde på det.
Andre dag var preget av at Neil
Mortensen var en flittig kommentator og
drev diskusjonene fremover. Det er helt
sikkert at uten inviterte foredragsholdere
av slikt kaliber, ville ikke utbyttet ha vært
tilnærmelsesvis så bra som det ble.
Gastrokirurgisk vårmøte på Gardermoen
ser ut til å ha funnet sin form som en
årlig faglig og sosial samling for landets
gastrokirurger. Vårmøtet neste år
arrangeres samme sted 15. og 16. april
2010, med Haukeland Universitetssykehus som faglig arrangør 

Hebe Désirée Kvernmo
Leder, Norsk ortopedisk forening

Norsk ortopedisk forening (Nof) arrangerte i perioden 10.-17. mai
2009 EFORT Travelling Fellowship for første gang noensinne.
baserer seg på register- og evidensbasert forskning. Ikke minst
var det hyggelig å se så mange unge norske kollegaer som med
entusiasme viste frem sine forskningsresultater. Likeledes ble
det også slik som ordtaket Lars Engebretsen ofte henviser til,
"Travel is the cure of ignorance", siden en del fellower fikk åpnet
øynene for at noen foretrukne behandlingsmetoder i eget land
faktisk ikke er de beste metodene hvis man veier metodene
etter evidence. Vi fikk i alle fall mange givende diskusjoner om
ulike behandlingsalternativer.

Fellowene utenfor Rikshospitalet. De norske deltagerne
Martin Polacek nr. 1 og Mette Andersen nr. 5 fra venstre første
rekke. Knut Harboe ikke tilstede. Artikkelforfatter
Hebe Kvernmo nr. 3 samme rekke.

E

FORT er forkortelsen for European Federation of National
Associations of Orthopaedics and Traumatology, og Nof er
en del av denne organisasjonen. EFORT har gjennom en årrekke
arrangert travelling fellowship for utdanningskandidater på
slutten av deres utdanning for faglig og kulturell utveksling.
Moderforeningen dekker reisekostnadene til vertslandet, og
vertslandet påkoster utgiftene under selve fellowshipet. Nof har
årlig stilt opp med en kandidat til disse fellowshipene, men har
aldri selv tidligere vært arrangør.

Men det var ikke alene utveksling av faglig karakter. Minst like
givende var den kulturelle utvekslingen, med utdanningskandidater og yngre overleger fra så mange forskjellige land.
I sosiale rammer dannet av styret, de lokale arrangementskomiteene som inviterte på middager enten ute eller i sine
private hjem, og ikke minst de entusiastiske og meget trivelige
fellowene, ble rundreisen på en uke fra Bergen via Trondheim
til Oslo en uforglemmelig opplevelse - også for oss i styret
som reiste sammen med fellowene. Det ble knyttet mange
vennskapsbånd ila uken - forbindelser som er vel verdt å ta vare
på i den videre karrieren.
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EFORT Travelling Fellowship
- vårens vakreste eventyr for
Norsk ortopedisk forening

Styret har internasjonalisering som et av sine strategiske mål
for foreningen, og ser at arrangementer som EFORT Travelling
Fellowship og andre lignende arrangement er helt i tråd med
dette. Vi vil derfor også i fremtiden påta slike arrangement,
da disse er minst like givende og lærerike for oss som
arrangør(land) som det er for fellowene.

Styret i Nof ble i 2007 forespurt av EFORT om vi ville være
vertsland for EFORT Travelling Fellowship våren 2009. Vi syntes
det hørtes spennende ut å skulle være vert for utenlandske
utdanningskandidater og syntes det var en flott mulighet å få
vist frem hva vi står for her i Norge. Vi besluttet å lage et
arrangement hvor flest mulig universitetsavdelinger fikk
mulighet til å delta. Grunnet tidsaspektet på kun en uke endte
vi opp med et to-dagers arrangement ved Haukeland
Universitetssykehus og St. Olavs Hospital, og et ett-dags
program ved hhv Rikshospitalet og Ullevål Universitetssykehus.
Den 10. mai ble vi vert for 18 fellower fra 14 europeiske land,
samt en fellow fra Brasil som imponerende hadde vunnet
fellowshipet ved å avlegge det beste eksamensresultatet av
650 utdanningskandidater til sin avsluttende ortopedieksamen.
Siden vi var vertsland valgte vi å la alle de 3 norske søkere
Mette Andersen fra Bærum, Martin Polacek fra Tromsø og Knut
Harboe fra Stavanger få delta.
Som dere vil se av den vedlagte rapporten fra en av de
internasjonale fellowene hadde vi et omfattende faglig
program av høy faglig kvalitet, som viste vår omfattende
forskningsaktivitet og at vår behandling i stor utstrekning

Artikkelforfatter Mark Murnaghan fra Irland t.v. og Nof
sekretær og Torgeir Vestad fra Stavanger t.h.
På vegne av styret i Nof og de
lokale arrangementkomiteene,
Hebe Désirée Kvernmo
Leder, Norsk ortopedisk forening

Les
Mark Murnaghams
reisebrev på
side 39
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Høstmøte
Velkommen til det 85. Høstmøtet 19.-23. oktober 2009
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.
Høstmøtet starter med Traume seminaret og Cancer
mamma kurset
I år starter Høstmøtet med et spennende traume
seminar, med foredragsholdere fra inn- og utland.
Seminaret går for første gang over 2 dager, mandag
19/10 og tirsdag 20/10.
Tema vil blant annet være:
Triage & Disaster management
Damage Control Resuscitation & Massive transfusion
Trauma systems & Trauma competencies
Frie foredrag
Som tidligere år
Programmet på Høstmøtet vil ellers i hovedsak følge
mønsteret fra 2008. 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 plastikkirurgisk forening
Norsk thoraxkirurgisk forening
Norsk urologisk forening
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Viktig informasjon til årets Høstmøte
Tid for abstrakt!
Gjør klar foredrag og presentasjoner til Høstmøtet.
Siste frist for innsending av abstrakt: 1. september
2009.
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 2009 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 2009.

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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2009

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 4/10-2009.
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
7/9-09 og godkjent abstrakt innen den 28/9-09.
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 2009, program, frie
foredrag og hotellbestilling finner du på Høstmøtet
2009-linken på: www.legeforeningen.no/nkf eller
www.kirurgen.no fra og med den 1. juli 2009.
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Tom Glomsaker
Leder NKF
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Mat til alle!

Nordisk gastromøte i Stavanger, en faglig og
arrangementsmessig stor suksess!

Henrik Kehlet

N

år deadline for materiell til dette
nummeret av Kirurgen er passert,
pågår Nordisk gastromøte i Stavanger
fortsatt. Kongressen har samlet deltakere
fra alle nordiske land, men også fra
Pakistan, England, Egypt, Tyskland med
flere. Til sammen er det på tirsdagen
9. juni registrert 612 deltakere.
Ansvarlig for møtet er Norsk gastroenterologisk forening (NGF), men det er
et samarbeidsprosjekt mellom Norsk
forening for gastrointestinal kirurgi
(NFGK), NGF, NSFs faggruppe av
sykepleiere i gastroenterologi og
Scandinavian Association of Digestive
Endoscopy (SADE). Leder av vitenskapelig
komite er Professor Jon Arne Søreide og
leder av organisasjonskomiteen er
undertegnede.

hatt State of the art forelesninger.
Pål Dag Line fra Rikshospitalet snakket
om levertransplantasjon og
Bjørn Moum inflammatorisk tarmsykdom.
Av internasjonale eminente forelesere
har Keith Lillemoe hatt to strålende
innlegg om dels pankreaskreft og dels
IPMN, Christopher Williams har briljert
med sine erfaringer fra en mannsalder i
coloscopibransjen og Guido Tytgat har
delt med oss sin enorme kunnskap om
Barretts øsofagus. Det har blitt delt ut pris
fra Scandinavian Journal of Gastroenterology og den verdige vinner var
Henrik Kehlet som holdt en glimrende
presentasjon om ”fast track surgery”.
Det har under hele møtet vært fire
parallelle faglige sesjoner, så alle har
kunnet finne noe som passet for dem.
Sosialt begynte det hele med kick-off på
Atlantic hotell mandag kveld, tirsdag
kveld var det jubileumsmiddag på Flor

og Fjære og onsdag kveld kåring av
kongressens raskeste rundt Mosvannet.
Suveren vinner ble Bjørn Nedrebø fra
SUS. Etter konkurransen var det grilllfest
med storband og dans. De fleste ser ut til
å trives og ha et stort faglig utbytte.
Utførlig referat kommer i neste nummer
av Kirurgen. Vi ønsker her å gi en noen
blikk fra kongressen så langt 

Glade kursdeltaker fra v. Jan Lambrecht
og Trond Buanes

Uken begynte med to postgraduatekurser
på Stavanger Universitetsjukehus.
Disse omhandlet palliative miniinvasive
intervensjoner ved GI-kreft og behandling
av terapiresistente øsofagussymptomer.
Begge kursene var godt besøkt og
tilbakemeldingene er at kursdeltakerne
syntes at dette var faglig veldig nyttig og
relevant.
Et hovedfokus på kongressen er
”the team approach”. Flere av våre
kollegaer fra norsk fagmiljø har allerede
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Christopher Williams demonstrerer
scopguide

www.kirurgen.no fornyer seg!

-Nytt design
-Mer brukervennlig
-Mer informativ
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Norske kirurgers egen
hjemmeside vil med de
nye endringene bli langt mer
anvendelig.

Stor artikkelsamling
De mest relevante fagartiklene fra Kirurgen samt andre er
lagt ut, gruppert etter hovedområder. Både de som trenger
faglig påfyll samt studenter vil ha nytte av dette.
Arkivet oppdateres jevnlig med nye artikler

Siste nyheter, kurs og konferanser
www.kirurgen.no vil ha hyppige oppdateringer og man vil derfor som
regel oppdage noe nytt når man går inn på siden.

Med støtte fra våre
annonsører!
Utlagte bannerannonser er med å finansiere
driften av siden. Uten deres hjelp ville dette
løftet ikke vært mulig. For informasjon om
bannerplass, kontakt DRD.
www.drd.no / ragnar.madsen@drd.no
22 59 90 07 / 92 84 84 02
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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. Infusjonsvæsken må ikke blandes med kalsium eller andre infusjonsvæsker med toverdige kationer, som
f.eks. Ringer-laktat oppløsning, og bør administreres alene i separat infusjonsslange. Voksne og eldre: Anbefalt dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved
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 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 r12 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 enkel i.v. 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 nytte-/risikoevaluering. Unødvendig med dosejustering ved serumkreatinin <400 µmol/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 ved 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
4 mg
3,5 mg
3,3 mg
3 mg

Volum konsentrat
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 (ClCR= 75 ml/minutt). De lavere dosene som 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. Amming.
Graviditet. Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert. Overhydrering bør unngås ved 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
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potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple myelomer kan risikoen for svekket nyrefunksjon øke når
intravenøse bisfosfonater brukes i kombinasjon med talidomid. Graviditet/Amming: Skal ikke brukes under graviditet og
amming. Se Kontraindikasjoner. Bivirkninger: Svært vanlige (r1/10): Øvrige: Hypofosfatemi. Vanlige (r1/100 til <1/10):
Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, anoreksi. Muskel-skjelettsystemet: Bensmerte, myalgi, artralgi,
generell smerte. Nevrologiske: Hodepine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Feber, influensalignende syndrom (inkl. tretthet, frysninger, sykdomsfølelse og rødme), økt kreatinin og urinsyre i blod, hypokalsemi.
Mindre vanlige (r1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, abdominale smerter, dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hjerte/kar: Hypertensjon, hypotensjon. Hud: Kløe, utslett (inkl. erytematøst og makuløst utslett), økt svetting. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Luftveier: Dyspné, hoste.
Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi, hyperestesi, tremor. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, hematuri, proteinuri. Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, asteni, perifert ødem, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning. Sjeldne (r1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. Hjerte/kar: Bradykardi.
Immunsystemet: Angionevrotisk ødem. Psykiske: Forvirring. Øvrige: Hyperkalemi, hypernatremi. Svært sjeldne (<1/10
000), ukjent: Øye: Uveitt, episkleritt. 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 dokumenterte 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, bronkokonstriksjon, anafylaktisk reaksjon og urticaria. 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. Se Giftinformasjonens anbefalinger M05B A08. 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 kr 2746,00.
Sist endret: 21.10.2008
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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
r400 µmol/liter eller r4,5 mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin r265 µmol/liter eller r3,0 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
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Skjelettkomplikasjoner kan ødelegge og forkorte livet til pasienter med
metastatisk kreft.1 Hvis du starter behandlingen tidlig, og doserer månedlig,
vil du redusere og utsette pasientens skjelettkomplikasjoner. 2,3

80W Kalium-Titanyl-Fosfat
laservaporisering av prostata.
Ny gull-standard eller enda en døgnflue?

Karsten Vada,
Eirik Kjøbli
Sykehuset Levanger

Transurethral reseksjon av prostata (TURP) har vært den dominerende metode i kirurgisk behandling
av symtomgivende benign prostatahyperplasi (BPH) i flere decennier. Metoden representerte et stort
framskritt i forhold til åpen adenom-enukleasjon, og anses fortsatt i dag som ”gull-standarden”.

fa g n y tt • de b att

Men også TURP er beheftet med
problemer. Komplikasjonsraten er 10%
og relatert til blødning, TUR-syndrom,,
urethrastrictur, blærehalsstenose og
seksuell dysfunksjon (1). 10-15% av
pasientene trenger ny operasjon innen
10-15 år og mortaliteten er rapportert til
0,2-2,5% (2).
Derfor har man i flere år søkt etter
alternative behandlingsmuligheter, og
ulike former for ”minimal invasive”
prosedyrer har blitt anvendt med
varierende suksess. Disse metodene har
hovedsakelig gått ut på å tilføre ulike
former for varme-energi til prostata.
Således har både mikrobølger (TUMT),
radiobølger (TUNA), forskjellige lasere
(interstitiell laserkoagulering, Nd:YAG
laser) vært anvendt. Metodene har blitt
møtt med stor initial entusiasme, men
det har vist seg at resultatene av
behandlingen ofte ikke sto i forhold til
forventningene, og flere av behandlingsmåtene er forlatt. Ved vårt sykehus
anvendte vi TUNA i perioden 1999-2001,
men langtidsresultatene var relativt
skuffende (Kirurgisk høstmøte 2006,
abstract 77).
Vi har fortsatt å søke etter alternativer til
TURP fordi denne store pasientgruppen
legger beslag på betydelige ressurser i
form av sengeplasser.
Morbiditeten, spesielt hos multimorbide
pasienter, var også hos oss ikke
ubetydelig. Vi ble derfor interessert i en
ny form for laserbehandling, KaliumTitanyl-Fosfat (KTP)-laser, utviklet i USA
fra midten av 1990-årene. Denne behandlingen virket teknisk tiltalende, og
med bakgrunn i lovende resultater mente
vi at behandlingen kunne tilbys som et
alternativ til TURP. Vi valgte derfor, som
det første sykehuset i Norge, å starte med
denne behandlingen på slutten av 2003.
Vi vil her presentere metoden og gjøre
rede for internasjonale og egne erfaringer
så langt.
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Metode
Det anvendes en KTP- laser med 80 watt
kontinuerlig effekt (GreenLight PV™,
Laserscope®, San Jose, Calif.,USA).

Fotoner med bølgelengde 532 nm
(grønt lys) blir selektivt absorbert av
hemoglobin (rødt). Da prostata er godt
sirkulert blir varmeutviklingen begrenset
til et relativt lavt volum medførende
vaporisering (”fordamping”) av prostata
og en kogulasjonsdybde på kun 1-2 mm.
Den selektive absorpsjon av energi i
hemoglobin resulterer i effektiv
hemostase og minimal blødning.
Metoden benevnes fotoselektiv
vaporisering av prostata (PVP) eller
”grønnlys- laser”. Laser-energien tilføres
vevet via en 600 µm sidefyrende (110°)
engangs laserfiber (ADDStat™) (bilde
nr. 1). Vi bruker et 22 Fr kontinuerlig flow
cystoskop og 25° video-optikk.
Som skyllevæske anvendes 0,9 % NaCl
ved rom-temperatur. Video-kameraet må
beskyttes mot laserlyset med et filter.
Bilde 1: Skjematisk bilde av fiber
og laserstråle i
cystoskop, vinkel
110º (skjematisk)
Vanligvis brukes spinal- eller generell
anestesi. Innledningsvis gjøres
orienterende cystoskopi med
identifisering av ureterostiene.
Man tilstreber å oppnå en TURP-lignende
kavitet ved en såkalt ”near contact
procedure”, optimal fiber-vev avstand er
1 mm.. Det er flere måter å holde seg
orientert om plassering av laserstrålen; et
pilot-lys, en markering nær fiberenden og
et ”håndtak” (bilde nr. 2). Som ved
TURP anbefales en systematisk prosedyre,
og det er beskrevet ulike varianter.
De fleste anbefaler at man behandler
eventuell midtlapp og etablerer en god
kanal henimot colliculus for å få god
gjennomskylling før man behandler

Bilde 2: Cystoskop med laserfiber.

sidelapper og ventrale deler. Det er
påkrevet med en tredimensjonal,
”sveipende” bevegelse av fiberen, og
det er viktig å holde en fiber-vev avstand
på rundt 1 mm for å unngå kontakt
medførende karbonisering av fiberenden. Dannelse av gassbobler
(”cytoplasmatisk eksplosjon”) indikerer
effektiv vaporisering, og det er vanligvis
minimal eller ingen blødning.
Behandlet overflate er litt ”uryddig”,
(bilde nr 3) men det er vanligvis enkelt å
se når man har nådd ned til kapselfibre.
Avslutningsvis tømmes blæren helt for
vann og man inspiserer at man har fått en
TURP-liknende kavitet. Mange anbefaler
kateter i noen timer postoperativt, evt. til
dagen etter inngrepet, men postoperativ
gjennomskylling er unødvendig.
Antibiotika og evt antiflogistika i noen
dager etter inngrepet anbefales av flere.
Internasjonale erfaringer
Utviklingen av KTP-lasere til bruk i
urologi startet fra slutten av 1980årene og ble tatt i bruk i behandling av
symptomgivende BPH fra midten av
1990-årene. Malek rapporterte tidlige
erfaringer med 60 W KTP-laser i 1998.
Effekten på større kjertler var begrenset
og man introduserte derfor en 80 W
generator. De første kliniske resultater
etter 80 W KTP-laser ble publisert i 2003
(3) og langtids-resultater rapportert i 2005
(4).
Flere studier har vist at metoden gir gode
resultater på kort sikt med rask bedring
av subjektive og objektive vannlatingsparametre, på linje med TURP. Den er
beheftet med få komplikasjoner og kan
uten større risiko for blødning og
transfusjoner anvendes hos høyrisiko
pasienter og pasienter på antikoagulasjon.
Men pålitelige
langtidsresultater
(5-10 år) mangler
fortsatt.

Bilde 4: Praktisk utførelse av laser-vaporisering

Det foreligger per i dag resultater av to
randomiserte studier som
sammenlikner KTP-laser med TURP.
Bouchier-Hayes og medarbeidere
(5) rapporterte om sammenlignbare
funksjonelle resultater mellom de to
gruppene, men betydelig kortere kateterog hospitaliseringstid i KTP-gruppen.
Det var etter 6 måneder signifikant større
volum-reduksjon i TURP-gruppen og
tendens til behov for flere reoperasjoner i
KTP-gruppen. Observasjonstiden er kort.
Horasanli og medarbeidere (6)
rapporterte korttids-resultater etter
behandling med KTP-laser og TURP i en
gruppe på 76 pasienter med prostatavolum over 70 ml. Operasjonstiden var
lengre i KTP-gruppen, men det var
signifikant lengre kateter- og
hospitaliseringstid i TURP-gruppen.
Blodtransfusjoner ble bare gitt i TURPgruppen (tre pasienter). Etter 6 måneder
var det signifikant bedre resultater for
maksimal urinstrøm (Qmax), International
Prostate Symptom Score (IPSS-skår)
og resturin (Vres) i TURP-gruppen, men
ingen forskjell med henblikk på ereksjon
eller retrograd ejakulasjon. Det var
signifikant større reduksjon av prostatavolum i TURP-gruppen (62,9%) enn i KTPgruppen (40,5%). Det var nødvendig med
reoperasjon hos 7 pasienter (17,9%) i KTPgruppen pga avløpshinder fra blæren.
Tre pasienter i TURP-gruppen og to
pasienter i KTP-gruppen måtte
behandles med intern urethratomi pga
urethrastictur.

Vedvarer behandlingsresultatene over
tid? Malek og medarbeidere har publisert
resultater etter oppfølging inntil fem år
(4), og det rapporteres om vedvarende
urodynamisk og symptomatisk bedring
uten behov for ny intervensjon.
Komplikasjonsraten var lav, med
forbigående dysuri (6%), hematuri (3%),
blærehalsstenose (2%) og retensjon (1%).
Men i virkeligheten er bare 14 pasienter
(15%) fulgt i 5 år, så resultatene må tolkes
med forsiktighet. Te og medarbeidere (8)
rapporterer om en serie på 139 pasienter
fulgt i inntil 3 år. De funksjonelle var gode
og vedvarende, 4,3% måtte re-behandles.
Ruszat og medarbeidere (9) publiserte
i 2008 en studie med 500 pasienter,
inkludert pasienter med retensjon og på
antikoagulasjon (45%), som er fulgt inntil
fem år. Alder var 71± 9,6 år (range:46-96),
mean prostatavolum var 56,1 ± 25,3 ml
(range 10-180), mean operasjonstid var
66,4 ± 26,8 min (range 10-160). Det ble
ikke observert alvorlige intraoperative
komplikasjoner. Mean katetertid var
1,8 ± 1,2 dager (range 0-10) og mean
hospitaliseringstid 3,7 ± 2,9 dager
(range 0-35). Alle funksjonsparametre
ble signifikant forbedret. Urethra- og
blærehals-stenoser ble observert hos

henholdsvis 4,4 og 3,6%.
Rebehandlingsraten pga utilstrekkelig
vaporisering eller residiv av BPH var
6,8%.
Egne erfaringer
Vi tok i bruk 80 W KTP-laser som et
alternativ til TURP i desember 2003, og
har fram til 31/12-07 inkludert 194
pasienter i en prospektiv studie der
pasientene er fulgt inntil to år.
100 pasienter (50,8 %) ble behandlet
dagkirurgisk. Operasjonsindikasjon har
vært som for TURP, dvs. symtomgivende
BPH med utilstrekkelig effekt av
konservativ behandling. Median alder
var 70,7 (53-89) år og 33,5 % av
pasientene hadde ASA score 3.
Preoperativ utredning omfattet måling av
prostataspesifikt antigen (PSA), digital
rektal eksplorasjon (DRE), måling av
prostatavolum med transrektal ultralyd
(TRUL), flowmetri med måling av
maksimal urinstrøm (Qmax) og måling av
resturin (Vres) med ultralyd. Pasientene
ble også bedt om å fylle ut spørreskjema
for pasienter med vannlatingsproblemer
(IPSS) og vannlatingsproblemenes
innvirkning på livskvaliteten (QoL).
Aktuelle pasienter ble informert muntlig
og skriftlig om alternative operasjonstilbud og har fått velge
operasjonsmetode. Alle pasientene
fikk preoperativ antibiotikaprofylakse
med trimetoprim 160 mg x2 som ble
kontinuert postoperativt i 5 dager.
109 pasienter ble operert i narkose og 85
pasienter i spinalanestesi.
Operasjonstid, postoperativ katetertid og liggetid ble registrert.
Pasientregistreringen ble godkjent av
Norsk samfunnsvitenskaplige
datatjeneste (NSD) som et kvalitetssikringsprosjekt. Statistisk analyse
er utført med SPSS-14. P-verdier ble
kalkulert med ikke-parametrisk analyse
(Wilcoxon signed rank test for paired
samples).
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Bilde 3:
Prostata-kavitet rett etter behandling

Det foreligger en randomisert studie som
sammenlikner KTP-laser med åpen
prostatectomi hos pasienter med
prostatavolum over 80 ml (7).
Operasjonstiden var lengre i KTPgruppen, men kortere kateter-og
hospitaliseringstid. Komplikasjonsraten
var minimal og sammenlignbar i
begge grupper selv om det var flere
blodtransfusjoner i gruppen som var
operert åpent. Alle funksjons-parametre
ble forbedret signifikant begge grupper,
men livskvaliteten (IPSS QoL score) var
bedre i gruppen som var operert åpent.
Det var ingen forskjell med henblikk på
maksimal urinstrøm, resturin og ereksjon.
Det var en liten og ikke signifikant
forskjell i forekomst av reoperasjoner pga
urethrastriktur og blærehals-stenose etter
18 måneders observasjon.
Man konkluderte med at KTP-laser var et
høyst akseptabelt alternativ til åpen
prostatectomi.

Mena (range) varighet av prosedyren var
45,4 (15-130) min og energimengde på
128,7 (27-350) kJ ble anvendt. Hos noen
få pasienter, hovedsakelig med større
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Tabell 1

Tabell 2

Pre- og peroperative data på 194
pasienter med symptomgivende BPH
behandlet med 80 W KTP.laser.
Alle verdier oppgitt som gjennomsnitt
og spredning.

Resultater etter oppfølging av 194 pasienter. Alle verdier oppgitt som
gjennomsnitt (spredning).

N=194

Spredning

Alder(år)

70,7

53-89

PSA (ng/
ml)

4,0

0,2-31

Operasjonstid (min)

45,4

15-130

Katetertid
(timer)

17,4

0-120

Brukt energi (kJ)

128,7

27-350

prostatavolum, ble mer enn en fiber
anvendt. Ingen intraoperative
komplikasjoner ble registrert.
Blærekateter ble fjernet etter mean 20
(4-120) timer hos inneliggende pasienter.
65 av 100 pasienter som ble behandlet
dagkirurgisk fikk ikke lagt inn kateter etter
inngrepet. Ingen ble konvertert til TURP.
Ingen pasienter trengte blodtransfusjon
og ingen fikk TUR-syndrom.
Total liggetid for hospitaliserte pasienter
var mean 2,25 (1-6) dager. 59 pasienter
(30%) hadde dysuri (urethrale eller
perineale smerter under vannlating) med
varighet over to uker etter behandlingen
og ble behandlet med non-steroide
antiflogistika (NSAIDs) i få uker.
51 pasienter (28,5%) fikk behandling
av primærlege for mistenkt UVI, men
bare to av de 49 pasientene med dysuri
som fikk utført dyrkning av urin hadde
positiv bakteriologi. 15 pasienter (7,6%)
er senere behandlet operativt for residiv
av vannlatingsplagene med TURP, ni
(4,6%) er behandlet for blærehalsstenose
med blærehalsspalting, en (0,5%) er
operert for urethrastriktur med intern
urethratomi, en er operert med reseksjon/
skylling av nekrotisk vev i blæren etter
noen få uker og en ble reinnlagt etter
ca to uker med blæretamponade pga
blødning. Ingen tilfeller av ureterskade
ble diagnostisert.
Funksjonelle resultater fra 194,184, 154,
139 og 100 pasienter var tilgjengelig for
analyse ved utskrivning og etter
henholdsvis 3, 6, 12 og 24 måneders
oppfølging (tabell 2). Sammenliknet med
preoperative data økte Q max signifikant
(p< 0,001) med i gjennomsnitt 91,3 % (+
9,5 ml/sek) etter 3 måneder, 82,7% (+ 8,6
ml/sek) etter seks måneder, 75,7 % (+ 7,8
ml/sek) etter 12 måneder og 74,0 % (+7,7
ml/sek) etter 24 måneder. IPSS, QoL score
og Vres bedret seg også signifikant

Preopr
N=194

3 mndr
N=184

6 mndr
N=154

12 mndr
N=139

24 mndr
N=100

IPSS

21,3 (5-36)
N=184

9,0 (0-32)
N=166

7,2 (0-25)
N=147

7,3 (0-33)
N=129

7,0 (0-20)
N=86

QoL

4,1 (1-6)
N=158

1,9 (0-6)
N=164

1,4 (0-6)
N=146

1,3 (0-6)
N=127

1,2 (0-5)
N=84

PSA (ng/l)

4,0 (1-31)
N=181

2,8 (0,215,6)
N=146

3,0 (0,224,8)
N=127

3,6 (0,2-32)
N=114

2,8 (1-15)
N=88

Q maks
(ml/sek)
(V>125ml)

10,4 (4,122,3)
N= 77

19,9 (4,646,3)
N=80

19,0 (5,953,5)
N=86

18,2 (6-41)
N=72

18,1 (6-38)
N=54

PVR (ml)

141,8
(0-1800)
N=163

30,9 (0-200)
N=165

33,0 (0-374)
N=138

30,6 (0-400)
N=110

30,0 (0-200)
N=88

Prostatavolum (ml)

51,1 (20129)
N=171

og vedvarende gjennom 24 måneders
perioden.
Perioperative og funksjonelle resultater
hos våre pasienter likner på hva andre
har publisert. I vårt materiale er det høy
forekomst av dysuri i den postoperative
perioden, høyere enn hva mange andre
har rapportert. Begrepet dysuri er ikke
entydig definert, så vi er usikker på i hvor
stor grad våre resultater egentlig er
forskjellig fra andres erfaringer.
Postoperativ dysuri antas å bero på for
dyp koagulasjon, muligens relatert til
insuffisient operativ teknikk. Vi har
inntrykk av at det er færre pasienter som
klager over dysuri etter at vi har fått
større erfaring med inngrepet, men vi har
også blitt mer aktive med å informere om
denne side-effekten.
7,6 % av pasientene ble rebehandlet pga
rest- eller residiv-adenomer etter to års
oppfølging. Dette kan synes å være noe
høyt, men ikke vesentlig forskjellig fra
hva andre har rapportert.
Resultatene etter ytterligere oppfølging
av pasientene, i første omgang etter fem
år, vil gi oss mer kunnskap om dette.
Ved stor prostata (> ca 60-70 ml) har vi
blitt mer tilbakeholden med å anvende
KTP-laser. Dette skyldes at man i slike
tilfeller ofte må bruke mer enn en
laserfiber. Hver fiber koster ca kr 7000 .
Oppsummering
80W KTP-laser vaporisering av prostata
egner seg som dagkirurgi og gir gode
initiale resultater og lite komplikasjoner,
også hos risikopasienter. Vi ønsker derfor

33,1 (7,576,0)
N=133
fremdeles å tilby denne behandlingen
som et alternativ til pasienter med
moderat forstørret prostata. Men det
foreligger hittil få langtids resultater,
og TURP må derfor fortsatt anses
som standard kirurgisk behandling av
symptomgivende BPH. Hvilke roller den
nylig markedsførte kraftigere KTP-laser
(GreenLight HPS™), andre lasere og
videre utvikling av bipolar teknologi vil få
framover er foreløpig uavklart 
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Standardisering og registrering ved
pancreascancer i Norge
- Norsk Gastroenterologisk Forenings (NGF’s) interessegruppe for
Pancreassykdommer. Nasjonalt møte i Oslo 27. mars 2009
Felles innsats fra NGICG, Kreftregisteret og det øvrige fagmiljø har ført til vi nå har høykvalitetsregistere
for flere GI-cancer grupper, men pancerascancer er ikke en av disse. I Danmark arbeider man for å få
oversikt over de resultater gjeldende rutiner gir for pasienter med kreft i bukspyttkjertelen..

I

Sverige har man utviklet et felles
handlingsprogram for pancreascancer,
og kommet frem til enighet om innhold
og samarbeidsformer for et nasjonalt
register. NGF’s interessegruppe for
pancreassykdommer tok initiativ til et
nasjonalt møte i Oslo 27.03.09, der de
hovedansvarlige svenske aktørene la
frem sine erfaringer og valg av registerdata. Kreftregisteret var representert ved
direktør og NGICG ved leder av
HPB-gruppen.
Standardiseringsproblemet
Bakgrunnen for å fokusere på behovet
for standardisering, er at diagnostikk og
behandling av pancreascancer varierer
mer enn ved de fleste andre kreftformer.
Registrering av felles data forutsetter
standardisering av nøkkelbegreper.
Dette gjelder utredning (eksempelvis
biopsirutiner), kriterier for hvem som skal
opereres, og ikke minst beskrivelsen av
reseksjonspreparater (hvilke pasienter
har fri reseksjonsrand, eller en R0
reseksjon?)

Konsesjon/helsejus
Personvernlovgivningen er ikke helt
homogen i Skandinavia, heller ikke
tradisjonene for registrering av nøkkeldata for kreftpasienter. Direktør i Kreftregisteret, Frøydis Langmark, presenterte
svært nyttige synspunkter på et eventuelt
norsk register for pasienter med kreft i
bukspyttkjertelen, og presiserte at dette
passer inn i de planer registeret har om
å drifte prospektive, diagnosespesifikke
registere for alle større kreftgrupper.
Konsesjonen kreftregisteret har er unik
i Skandinavia, ved at nøkkeldata kan
samles uten at det kreves signert
samtykke fra pasientene.

Kirurgi og patologi
Overlege Ivar Gladhaug, Oslo
universitetssykehus Rikshospitalet
redegjorde for deres standardiseringsarbeid, som blant annet har bestått
i at merking og beskjæring av
reseksjonspreparater er sikret, slik at
risikoen for å mistolke reseksjonsrender
(ganske særlig den bakre, mot arteria
mesenterica superior), reduseres til et
minimum. Langtidsoverlevelsen hos
pasienter som har fått utført radikal
reseksjon (R0), er da også signifikant
høyere enn pasienter som har en ufri
bakre reseksjonsrand (R1 reseksjon) ved
Rikshospitalet, slik man ville vente hvis
angivelsen av radikalitet var korrekt.
Basert på data fra Kreftregisteret, synes
angivelsen av R0 reseksjoner å være
mer usikker (korrelerer dårligere med
langtidsoverlevelse) ved alle andre
norske sykehus, hvilket tyder på at
standardiseringen på dette felt kan være
mer eller mindre mangelfull.
Utredning og behandling av cystiske
pancreaslesjoner
Allerede i november 2007 startet NGF’s
interessegruppe et arbeid for å
standardisere utredning og behandling
av disse, basert på en litteraturgjennomgang av overlege Erling
Bringeland (St Olavs hospital, Trondheim)
og professor Johan Permert (Karolinska
universitetssjukehus, Huddinge).
Dr. Kim Aanonsen, Oslo universitetssykehus Ullevål, har ledet dette arbeidet,
og han presenterte først noen pasienteksempler, og konkluderte deretter med
at endoskopisk ultralydundersøkelse
(EUS), med aspirasjon av cystevæske
for analyse av mucin og CEA innhold, vil
være en fornuftig utredningsalgorithme,
som synes å bidra til bedret seleksjon av
pasienter til kirurgi versus konservativ
oppfølging.

Laparoskopiens plass
Seksjonsoverlege Bjørn Edwin,
Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, la frem pasientmaterialet som er operert laparoskopisk
for pancreas-tumores, og viste at
teknikken er sikker og morbiditeten
postoperativt lav. Langtidsoverlevelsen,
også for pasienter med adenocarcinom,
er god. Det siste skyldes trolig at mange
av pasientene har vært operert for ikke
symptomgivende lesjoner
(insidentalomer), men dette lar seg
nettopp forsvare fordi metoden er trygg
og rekonvalesensen etter inngrepet rask.
I dette materialet er nesten alle
pasientene operert med distal reseksjon,
og man konkluderte med at laparoskopisk
teknikk med fordel kan være standardvalg
ved distal reseksjon. Pasientmaterialet
innholder også Whipple-inngrep, men her
vil standardmetoden trolig forbli åpen
teknikk i lang tid fremover.
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Trond Buanes
Leder for NGF’s Interessegruppe

Paneldiskusjonen
Frøydis Langmark, Erling Bringeland,
Bjørn Atle Bjørnbeth (leder av HPBgruppen, NGICG), Tone Ikdahl (overlege
onkologi, Oslo universitetssykehus
Ullevål) og Tom Glomsaker (leder av
Norsk Kirurgisk Forening) deltok og
konkluderte med at det er behov for et
norsk register og at utvalget av data med
fordel kan være mest mulig identisk for
norsk og svensk register. Samarbeid
og koordinering av dataanalyse og
fortolkning er ønskelig. Den faglige
forankring bør naturlig være i NGICG’s
HPB-gruppe. I Norge har man unike
muligheter til klinisk og epidemiologisk
forsking på grunn av Kreftregisterets
konsesjoner og høykompetanse, blant
annet innenfor statistikk, hvilket bør
utnyttes i full skala i dette arbeidet 
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Hovedstadsprosessen:
Nå bygges sykehuset

Olaug Villanger
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF består av de tidligere helseforetakene
Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Den kanskje største dugnaden i
norsk medisinsk historie, med involvering av over 700 ansatte,
tillitsvalgte, verneombud og eksterne aktører, har i vår deltatt i
integrasjonsprogrammets prosjekt- og arbeidsgrupper.
Det er lagt ned et formidabelt og grundig arbeid som gir Oslo
universitetssykehus et godt grunnlag for arbeidet videre.
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OUS Ullevål

S

tyret ga nylig sin tilslutning til valg av
modell for organiseringen av Oslo
universitetssykehus.
Aktuell organisasjonsmodell oppfattes
som akseptabel og et godt kompromiss.
Modellen gjør at ingen av sykehusene
føler seg som tapere. Det er også den
løsningen som samlet sett best ivaretar
alle delene av organisasjonen samt
eksterne samarbeidspartnere og brukere.
Modellen gir også grunnlag for en god
videreutvikling av organisasjonen.
Til neste styremøte 25. juni vil det
foreligge oppsett for videre arbeid,
mandater og en oversikt over hvem som
blir leder for de ulike enhetene på nivå to.
Innplassering og utvelgelse av ledere
Lederstrukturen under den øverste
ledelse, nivå 2 er nå tegnet og besluttet.
Rekruttering og ansettelse av ledere på
nivå 2 har nå startet. Lederne vil i hovedsak bli rekruttert fra dagens ledergruppe
ved de tre sykehusene. Det vil si at de
både skal forvalte dagens lederoppgaver
ut 2009, i tillegg til å starte lederjobben
i Oslo universitetssykehus. Målet er å ha
innplassert/ansatt ledere for alle avklarte
enheter innen 1. juli. Dette er viktig med
tanke på progresjonen i prosessen, men
også med tanke på at sykehuset skal
fungere "som normalt”.
Oslo universitetssykehus står overfor
viktige og svært krevende oppgaver.

Behovet for særlig kompetente ledere er
stort dersom målene om kvalitetsforbedringer, løpende drift og
integrasjonsprosessen skal virkeliggjøres.
Det er særlig lagt vekt på å finne ledere
som har en utpreget rolleforståelse, stor
styringskraft, legitimitet og evne til å
forholde seg profesjonelt til rammebetingelsene samtidig som de finner og
benytter nødvendig handlingsrom.
Lederkriterier
Det er laget stillingsbeskrivelser som
blant annet innholder krav til lederkompetanse, erfaring og lederferdigheter.
I dette ligger det at lederne skal ha
helsefaglig utdanning på universitetseller høyskolenivå. Det er lagt vekt på
ledererfaring fra toppledergrupper
i store organisasjoner, knyttet opp
mot resultat- og personalansvar for
store enheter, samt dokumenterbare
resultater fra tidligere lederfunksjoner
og dokumentert evne til økonomistyring
og budsjettoppfølging. Dette skal også
kombineres med gode kunnskaper
innenfor ett eller flere av enhetens
områder. Tidligere erfaring med ledelse
under omstilling vil også vektlegges,
sammen med formell lederutdanning/
-opplæring og akademisk kompetanse.
Når det gjelder lederferdigheter forventes
det at kandidaten har evne til å oppnå
resultater i samsvar med overordnede
mål og planer for Oslo universitetssykehus. Det kreves dessuten integritet
og evne til å samarbeide både internt og
eksternt. Kandidaten skal være samlende
på tvers av faggrupper/profesjoner og
tidligere organisatorisk tilknytning, ha
en evne til å tenke helhetlig og en evne
til å spille andre gode. Sist, men ikke
minst, må kandidaten ha både evne og
ønske om å bygge en enhet/stab som er
ledende på sitt område.

Ny fase i omstillingen
I perioden fra nyttår og fram til
begynnelsen av juni (fase I) ble det gjort
et grundig arbeid med kartlegging av
sykehusene, pasientforløp og tegnet en
anbefaling av en fremtidig overordnet
organisering (nivå 2). Fasen ble avsluttet
med beslutningen om nivå 2-organisering
av Oslo universitetssykehus. I fase II
rettes fokus mot innhold i enhetene,
identifisering av områder som ikke ble
fanget opp i fase I, nivå 3- og 4-ledere og
å rigge sykehuset med innhold. Formålet
er å sette i drift ett sykehus fra nyåret av.
Høsten
Neste fase skal ende opp i en operativ
organisasjon fra nyåret. Veien dit vil
bli kompleks og omfattende. Samtidig
skal driften ved de tre tidligere helseforetakene gå som normalt.
Det etableres nå et nytt overordnet
prosjekt i forlengelsen av vårens
prosjekter som har bidratt til å etablere
den overordnete organiseringen.
Høstens arbeid vil forberede grunnen for
det nye sykehuset. Et eget integrasjonsteam opprettes med ressurser fra
sykehuset. Kompleksiteten og omfanget
av fusjonen, samt ivaretakelse av dagens
drift, gjør det likevel nødvendig å ta i bruk
ekstern støtte. Sammen med sykehusets
ressurser skal den eksterne støtten være
prosessdrivere og problemløsere.
McKinsey har erfaring fra andre store
fusjoner, blant annet mellom Statoil og
Hydro. Oslo universitetssykehus sin

OUS Rikshospitalet
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OUS Aker
fusjon er like stor, men kanskje enda
mer kompleks. McKinsey skal være
medhjelpere for prosjektledelsen i den
overordnede prosess og med problemløsning. Men eierskapet til prosjektet og
sluttresultatet hører hjemme i sykehuset
og ledelsen i Oslo universitetssykehus.
Høsten vil preges av oppstart av
prosjekter som er nødvendig for drift av
ett sykehus på nyåret. De nye nivå
2-lederne blir aktive bidragsytere inn i
arbeidet, i tillegg til at det sikres
involvering og medvirkning fra
tillitsvalgte, verneombud og eksterne
aktører. Oslo kommune vil for
eksempel ha tette bånd til prosjektet
lokalsykehusfunksjoner. Hensikten med
dette prosjektet er å svare på flere
eksterne samarbeidspartneres behov for
å få en tydeligere oversikt over hvordan
lokalsykehusfunksjonene ivaretas.
Hovedfokus nå er på samorganisering,
ikke samlokalisering. Likevel kan det ikke
utelukkes at noen fagområder og enheter
flyttes. Det skjer hvis det er formålstjenlig
i forhold til drift fra nyåret og uten at

kvaliteten i pasientbehandlingen skal
svekkes
Kort omtale av noen pågående
prosjektgrupper
Oslo universitetssykehus har klare krav
til at helsetjenestene skal bli bedre og
budsjettene skal gå i balanse.
Alle delprosjektene i integrasjonsprosjektet skal kartlegge mulige tiltak
hvor det kan hentes positive synergier
ved fusjonen, både innen kvalitet og
økonomi:
Samlokalisering av kliniske fagområder
på kort sikt
Et av hovedmålene for etableringen
av Oslo universitetssykehus er at så
mye som mulig av foretakets regionale
oppgaver på sikt skal samles på Gaustad.
Vurderinger i fagmiljøene høsten 2008
ga indikasjoner på at det både er
hensiktsmessig og mulig å samlokalisere
utvalgte kliniske områder allerede i
2009/2010, både på Gaustad og andre
steder innen Oslo universitetssykehus.
Dette avhenger blant annet av ledig

Utfordringer krever forsering av IKT
Datasystemer er bindeleddet i en
moderne kunnskapsorganisasjon.
Ved Oslo universitetssykehus er nå
utfordringen å harmonisere et utall
systemer slik at dette bindeleddet blir
sterkt og effektivt. Vi har fem bærende,
overordnede IKT-områder som er
avgjørende for en vellykket integrasjonsprosess: Budsjettering, økonomi og
logistikk, ledelsesinformasjon, personalhåndtering og felles, kliniske systemer.
Det er på klinisk side utfordringene er
størst med å binde de tre tidligere helseforetakene sammen. Dette skyldes det
store antall systemer som er i bruk og at
disse i mindre grad er sammenfallende.
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areal og økonomisk handlingsrom.
Prosjektgruppens oppgave er således å
planlegge og vurdere enheter som det
kan være hensiktsmessig og mulig å
samlokalisere på kort sikt.

Tre store prosjekter
På IKT-området er det tre store prosjekter
som har stor påvirkning på samordningen
av Oslo universitetssykehus:
- Felles klinisk informasjonsgrunnlag
- Samordning av IKT i Oslo
universitetssykehus
- Etablering av Felles tjenesteleverandør
I det videre arbeidet må det gjøres
grundige risikovurderinger, noe som har
vært noe mangelfullt til nå. I arbeid med
omstilling og integrasjonsprosesser er
det en del kjente snubletråder. Det er
viktig at ansatte ikke føler usikkerhet i
forhold til jobb eller annet 
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Kirurgi for arrbrokk

Brynjulf Ystgaard,
Per Einar Uggen
Kirurgisk avdeling
St Olavs hospital.

- Skreddersøm eller eksakt vitenskap?
Postoperative arrbrokk er noe man helst bør unngå. De er i beste fall plagsomme,
og kosmetisk skjemmende. I verste fall kan man dø av dette. Ikke blir de spesielt
verdsatt heller, i DRG-sammenheng. Der blir de slått sammen med umbilicalhernier,
og i beste (eller verste) fall utløse en DRG-refusjon på 50 000 kr. Noe som på langt
nær er nok til å dekke utgiftene forbundet med komplekse postoperative arrbrokk.
Så det beste er vel å ikke lage slike brokk. Men er det mulig å unngå det?

H

Livskvalitet er viktig
Nå er det ikke realistisk å tro at alle
abdominalinngrep blir utført med
minimal invasiv teknikk innen overskuelig
framtid. Alternative metoder har
derfor vært diskutert, særlig for høy-

risiko grupper som pasienter med
transplantater, aorta-aneurysmer og med
BMI>30. Det synes i denne sammenheng
betimelig å peke på at det kan tenkes
verre skjebner enn å få et arrbrokk.
Endepunktet her bør derfor ikke være
fravær eller tilstedeværelse av brokk,
men heller pasientens livskvalitet 1, 2
eller flere år etter gjennomgått kirurgi.
En studie fra USA(3) peker på nettopp
dette. En serie på 16 pasienter operert
åpent for sykelig overvekt fikk implantert
et profylaktisk nett på operasjonstidspunkt. Grunnet komplikasjoner fikk 5
av disse pasientene nettet fjernet etter
relativt kort tid, og studien ble stoppet.
Utsagnsverdien for denne studien er
relativt begrenset; for disse 16 pasientene
ble det benyttet 3 forskjellige nett.
Disse var alle av kunststoff, og alle ble
plassert intraabdominalt.
Andre, randomiserte, studier er på gang,
og det kan være fornuftig å avvente disse
før man endrer sin behandlingspolicy.
Det er svært sannsynlig at man ved riktig
valg av nett, teknikk og indikasjon, kan
finne et bruksområde for profylaktiske
nett etter laparotomi.
Randomiserte studier
Disse tiltakene vil nok redusere behovet
for kirurgi for postoperative arrbrokk,
men behovet vil ikke forsvinne. Noe som
medfører at diskusjonen om hvordan
disse skal opereres vil fortsette med
uforminsket styrke. Å skaffe seg et godt
vitenskaplig grunnlag for egne
meninger er ikke enkelt. Det finnes flere
randomiserte studier, og flere metaanalyser på basis av disse, den siste
publisert i vinter(4). Hovedkonklusjonen
her gikk i favør av laparoskopi, grunnet
kortere liggetid og færre postoperative
komplikasjoner. De fant ingen forskjell
i residiv eller i postoperativ smerte.
Problemet med analysen er heterogenisiteten i underlagsmaterialet.
Artikkelen omhandlet alle typer ventralhernier, da mange studier inkluderte både
post-operative og andre ventralhernier.
Operasjonsmetodikken varierte, både for
åpen og laparoskopisk teknikk,
definisjonen av residiv varierte, det
samme gjorde sammensetningen av

pasientmaterialet. Så det er nok rimelig
å konkludere med at så lenge man
bruker en type av nettplastikk, kan man
finne støtte i litteraturen for de fleste
behandlingsformer, men oftest kun som
kliniske serier eller ekspertoppfatninger.
Resultatene er blitt bedre, men det er
usannsynlig at de komplekse herniene
som ofte er assosiert med residiv, vil
forsvinne. Disse er vanskelige og
ressurskrevende å behandle, og de utgjør
en pasientgruppe som sannsynligvis ville
tjent på sentralisering.
Økonomien i behandlingen av disse er
imidlertid så dårlig, at det i våre
økonomiske ulvetider ikke er noen som
ser seg råd til å ta opp en slik aktivitet.
Vårt finansieringssystem har således
vridningseffekter, til disfavør av denne
gruppen. Diskusjonen om refusjon for
hjerteoperasjoner har vist at en sterk
lobbygruppe kan utrette mirakler for
pasientgrupper. En slik lobbygruppe
finnes ikke for disse pasientene.
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er er det lagt ned mye godt arbeid,
og mange kirurger har sterke
meninger om dette. Diskusjonsemnene er
mange; hvordan skal insisjonene legges,
hvordan skal disse lukkes og med hva? Er
arrbrokk kirurgens feil alene eller går det
an å skylde på pasienten også? Sentralt
i denne debatten står Leif Israelsson.
Hans arbeider med den tekniske
gjennomføring av bukveggslukning har
klart vist at hvordan dette gjøres, påvirker
frekvensen av postoperative arrbrokk(1).
Det er hans fortjeneste at den vedtatte
norm for lukking av midtlinjesnitt er
fortløpende sutur med et forhold på 1:4
mellom lengde av sår og lengde av brukt
sutur. Og at man prøver å lukke fascie
uten å ta med muskulatur. Det han ikke
har gitt noe definitivt svar på er valg av
suturmateriale. Langsomt resorberbar
monofil tråd har vært manges favoritt,
men det finnes intet sikkert bevis for at
dette er best. En nylig publisert tysk
undersøkelse(2) har ikke bare unngått å
bekrefte denne hypotesen, de har heller
ikke klart å vise signifikant forskjell
mellom avbrutt og 1:4 fortløpende
suturteknikk ved lukning av midtlinjesnitt.
Dette kan være relatert til studiens
design, man fant en trend til fordel for
fortløpende ved bruk av en type langsomt
resorberbar sutur, men ikke med en
annen type. Det mest overraskende
funnet ved denne undersøkelsen er i
midlertid forekomsten av arrbrokk etter
ett år; den globale frekvensen ved denne
randomiserte multisenterstudien var
12%. Det må også sies at institusjonsfrekvensen varierte mellom 0 og
25%, tallet er således å oppfatte som
et minimumstall. Artikkelens hovedkonklusjon ble da at det viktigste
profylaktiske tiltaket mot arrbrokk var å
unngå kompromittering av bukveggens
integritet. Minimal invasiv teknikk, som
laparoskopi, er selvfølgelig den beste
måten å oppnå dette på.

Finansiering gir uheldige utslag
DRG-systemet påvirker også valg av
behandlingsmetode for lyskebrokk, mye
tyder på at laparoskopisk behandling
av disse er en fordel. Imidlertid er slik
behandling dyrere for sykehusene enn
åpen operasjon, finansieringssystemet
tjener således til å konservere dagens
behandlingsmetodikk. Intensjonene ved
dagens stykkprisfinansiering er ikke
å påvirke behandlingen av de enkelte
pasientgruppene. At det likevel skjer,
kanskje til pasientenes disfavør, burde
det da ikke tilsi at systemet anvendes
dynamisk, slik at man faktisk kan
stimulere til ønsket medisinsk utvikling?
Referanser
1. Suture length to wound lendth ratio and healing of
midline laparotomy incisions. Israelsson LA, Jonsson T.
Br J Surg 1993; 89(10): 1284-6
2. Interrupted or continuous slowly absorbable sutures for
closure of primary elective midline abdominal incisions:
A multicenter randomized trial. Seiler C, Bruckner T,
Diener M, Papyan A, Golcher H, Seidlmayer C, Franck
A, Kieser M, Buchler M, Knaebel HP. Ann Surg 2009;
249(4): 576-82
3. Prophylactic mesh to prevent incisional hernia: A note
of caution. Herbert GS, Tausch T, Carter PL. Am J Surg
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4. Laparoscopic versus open repair of incisional/ventral
hernia: a meta-analysis. Sajid MS, Bokhari SA, Mallick
AS, Cheek E, Baig MK. Am J Surg 2009; 197: 64-72
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www.oncolex.no
Oncolex.no er et nettbasert oppslagsverk for
diagnostikk, behandling og oppfølging av
kreft, hvor helsepersonell kan hente frem alltid
oppdatert informasjon.
Oncolex har vært på nett siden april 2006 og benyttes
ukentlig av over 4500 brukere. Vi sørger for en kontinuerlig
innholdsutvikling, og revidering skjer etter faste rutiner.
I Oncolex finnes bakgrunnsinformasjon, diagnostikk,
behandling, oppfølging og pasientinformasjon om 33 krefttyper.
Redaksjonen samarbeider med eksperter innenfor hver
krefttype, slik at innholdet som presenteres på nettsidene er
oppdatert og i henhold til godkjente standarder. Oppslagsverket
er rikelig illustrert med tegninger, animasjoner, foto og video.
Alle operasjoner er filmet, redigert og presenteres med
kommentarer og grafikk. Vi har utviklet et spesialstativ for
filming av åpne operasjoner. Dette gir gode bilder selv ved
kirurgi dypt i bekkenet og abdomen.

Målgruppen
Målgruppen for Oncolex er alt helsepersonell i jobb eller under
utdanning innen kreftomsorgen i Norge.
Resultater
Oncolex har som mål å bidra til et kontinuerlig kvalitetsarbeid
i tilbudet som pasientene møter i de ulike behandlingsnivåene
innen kreftomsorgen i Norge.
Oppslagsverket kan være et viktig bidrag ved:
• opplæring av nyansatte
• videreutdanning
• oppdatering av kunnskap
• nye regimer innen utredning, behandling og oppfølging
Ansvarlig redaktør
Håvard E. Danielsen
Ansvarlig medisinsk redaktør
Sigbjørn Smeland
Prosjektleder
Janie E. Heien-Larssen

Overlevelse hos norske BRCA1
mutasjonsbærere med brystkreft
Brystkreft hos BRCA1 mutasjonsbærere skiller seg fra sporadisk brystkreft
med hensyn til prognostiske markører. BRCA1 assosiert brystkreft er oftest
høygradig, negativ for ER, PgR og HER-2 og uttrykker ofte topoisomerase IIα(1-4).
Ut fra disse forskjellene kunne man mistenke at BRCA1 assosiert brystkreft har
dårligere prognose.

Bakgrunn
et har vært gjort flere studier på
overlevelse ved BRCA1 assosiert
brystkreft. Disse har kommet med
varierende konklusjoner. Ingen har vist
bedre overlevelse, mange har rapportert
ingen forskjeller (5-10). Noen studier har
vist dårligere overlevelse (11-19).

D

I denne studien sammenlignet vi
overlevelse hos mutasjonsbærere med
type behandling, samt overlevelse
sammenlignet med en kontrollgruppe
med sporadisk brystkreft matchet for
alder, stadium og diagnosetidspunkt.
Materiale og metode
Alle BRCA1 mutasjonsbærere
diagnostisert med brystkreft i årene 1980
til 2001 ble identifisert hos Seksjon for
arvelig kreft, Oslo Universitetssykehus,
Radiumhospitalet og Avdeling for
medisinsk genetikk og molekylær
medisin, Haukeland Universitetssykehus i
Bergen, totalt 167 kvinner. Disse to
registrene inneholder ca. 95% av alle
norske mutasjonsbærere.
Kontrollgruppen ble funnet hos Kreftregisteret og matchet på de ovennevnte
kriterier.
Resultater
Det ble ikke funnet noen assosiasjon
mellom operasjonstype og overlevelse
for mutasjonsbærerne. Heller ikke var
det noen tydelig forskjell i overlevelse
mellom de som hadde fått og de som
ikke hadde fått kjemoterapi.

Figur 2
Diskusjon
Resultatene bekrefter at tidlig diagnostikk
og behandling ikke nødvendigvis betyr
bedret prognose hos mutasjonsbærerne.
Dette har tidligere blitt vist i en norsk
studie hvor mutasjonsbærere med
prospektiv brystkreft påvist ved screening
har dårligere effekt av tidlig diagnose og
behandling enn andre grupper (20).
Det gjenstår å se om dette fortsatt vil
være tilfelle når man skal vurdere
effekten av å legge til bryst MRI som har
vist seg å påvise svulstene i et tidligere
stadium (21).
Når det gjelder tilsynelatende
manglende effekt av kjemoterapi blant
mutasjonsbærerne, må vi ta i betraktning
at funnene gjelder den kjemoterapi som
ble gitt for flere år siden. Vi kan
imidlertid konkludere med at ingen av
behandlingsalternativene er assosiert
med eller kan forklare den alvorlige
prognosen hos mutasjonsbærerne til og
med når sykdommen ble påvist tidlig i
tidlig stadium.

Figur 1

Flere faktorer kan forklare kryssingen
av kurver i figur 1, og funnene kan igjen
forklare de motstridende resultatene i
litteraturen.

Overlevelse hos mutasjonsbærere
sammenlignet med kontrollgruppe er
avhengig av hvor mange års oppfølgingstid det er. Familier med mutasjonsbærere
kan ha økt årvåkenhet noe som har ført
til tidligere diagnose (lead-time bias).
Mange av mutasjonsbærerne ble også
inkludert i overvåkningsprogrammer som
også kan ha bidratt til lead-time bias.
Nye kjemoterapiregimer kan ha bedret
overlevelsen hos kontrollene i løpet av
studieperioden.
Mutasjonsbærerne fikk ofte både
kontralateral kreft og eggstokkreft, alle
utrykk for den samme underliggende
genetiske defekten. Å ta bort et utrykk for
den ene genetiske defekten er informativ
sensurering hvis problemstillingen
er prognose hos mutasjonsbærere.
Prognosen behøver dermed ikke være
avhengig av den første krefttypen som
ble oppdaget. Resultatene peker på
flere faktorer som igjen kan forklare
at forskjellige studier har kommet til
forskjellige konklusjoner. Ser vi på
stadium 1, er bildet enklere (figur 2).
En tydelig forskjell i overlevelse mellom
mutasjonsbærere og kontroller er synlig.
Dette funnet er også støttet av Rennert
et al (27) som fant at prognosen var
dårligere for BRCA1 mutasjonsbærere
med små lymfeknute negative svulster.
Disse funnene stiller spørsmål ved nytten
av overvåkningsprogrammene der målet
er å oppdage brystkreft så tidlig som
mulig og å helbrede den. Vi må likevel
avvente effekten av tidlig diagnostikk
med bryst MRI før vi kan si at tidlig
diagnostikk ikke nytter og at alle BRCA1
mutasjonsbærere bør velge profylaktisk
mastektomi.
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Overlevelsesanalyser av mutasjonsbærerne sammenlignet med
kontrollene viste initialt en bedre total
overlevelse blant mutasjonsbærerne,
men senere i forløpet ble resultatet
motsatt (figur 1). Ved analyse av kun
stadium 1, ble kurvene annerledes
og mutasjonsbærerne hadde lavere
overlevelse enn kontrollgruppen (figur 2).

Anne Irene Hagen,
Avdeling for mammaog endokrinkirurgi,
St. Olavs Hospital og
Institutt for
laboratoriemedisin,
barns og kvinners
helse, DMF, NTNU
Steinar Tretli,
Lovise Mæhle,
Jaran Apold,
Nina Vedå,
Pål Møller

Vår hovedkonklusjon er at BRCA1
assosiert brystkreft har en alvorlig
prognose, og det gjelder spesielt
tidlig stadium, noe som utfordrer
antakelsen om at tidlig diagnostikk
vil bedre overlevelsen hos BRCA1
mutasjonsbærerne 
For fullstendig artikkel og referanseliste, se:
Hagen et al: Survival in Norwegian BRCA1 mutation
carriers with breast cancer. Hereditary Cancer in Clinical
Practice 2009;7:7 doi:10.1186/1897-4287-7-7
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Manglende meconium-avgang og grønt
oppkast hos nyfødt barn – en kasuistikk
Nyfødt-ileus er en diagnostisk og behandlingsmessig utfordring.
Symptomene kan være oppkast, problemer med amming, utspilt
abdomen og manglende eller forsinket meconiumavgang.
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Figur 1. Øverst sees blindtendende colon transversum. Pinsetten peker på
blindtendende mikro-colon.

Sykehistorie
ormale funn ved prenatal ultralyd.
Ukomplisert vaginal forløsning av
pike i uke 41+5. Apgar score var 9/10 og
fødselsvekt 4150 gram.
Nyfødtundersøkelse var uten anmerkning.
Tilsett av barnelege 2. levedøgn pga.
manglende meconium-avgang.
Hun spiste bra og gulpet ikke.
Barnekirurgisk tilsyn 3. levedøgn grunnet
økende bukomfang, grønne brekninger
og manglende mekonium avgang.
Ved klinisk undersøkelse var abdomen
utspilt, bløt og tarmlyder var tilstede.
Det var normal anus og ingen tegn til
lyskebrokk. Ultralyd abdomen viste
dilaterte tarmslynger, mye innhold i
ventrikkel og nærmest tom rectum.
Røntgen oversikt abdomen viste dilatert
tarm og ingen luft i rectum. Røntgen
colon viste ubrukt colon (mikro-colon)
som endte blindt ved venstre colon
flexur. Tentativ diagnose var: colonatresi.
Pasienten fikk ventrikkelsonde og
preoperativ intravenøs væske.

N
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Hun ble operert 4. levedøgn via
supraumbilicalt tverrsnitt. Det ble påvist
dilatert høre colon (diameter 3-4 cm)
og colon transversum som endte
blindt ved venstre flexur (se figur 1).
Resterende colon ble påvist som en
mikro-colon (diameter 0.5 cm) som også
endte ved venstre flexur. Det var ingen
holdepunkter for annen intraabdominal
patologi.
Det ble anlagt en 2-løpet colostomi i
venstre del av operasjonssnittet (se figur
2). Ukomplisert postoperativt forløp. 8.
postoperative døgn ble det tatt en rectum
sugebiopsi som viste tilstedeværelse av
ganglieceller, dermed var Hirschsprung’s
sykdom utelukket.
Gradvis opptrapping av enteral ernæring
med morsmelk. Hun ble utskrevet til
hjemmet 12. levedøgn. For å dilatere den
ubrukte del av colon (mikro-colon) ble det
avtalt at foreldrene daglig skulle skylle i
rectum med vann.

Hans Skari, Harald Langeggen,
Ole Schistad
Barnekirurgisk avdeling OUS Ullevål

Figur 2. To-løpet colostomi før
holdetrådene fjernes.

4 uker etter operasjonen observerte
foreldrene økende størrelse på stomien
og det ble konstatert et stomiprolaps
svarende til tilførende løp av
colostomien. Prolapset lot seg reponere
og det kom avføring på stomien. Ved 5
ukers alder ble det tatt røntgen colon som
fortsatt viste mikro-colon med uendret
leie. Saltvannskyllingen via rektumsonde
ble intensivert ved at blindstomien ble
komprimert med en finger i forbindelse
med skylling. Etter hvert økende
prolapsproblemer med tendens til
påvirkning av stomisirkulasjonen og
8 uker etter primæroperasjonen ble
transversostomien lukket (figur 3).
Det ble fjernet ca 5 cm av colostomien,
foretatt ”tapering” av proximale colon,
en antimesenteriell spalting av proximale
del av mikro-colon og anlagt en ende-tilende anastomose med avbrutte suturer
(figur 4). Ukomplisert postoperativt
forløp og hun ble utskrevet til hjemmet 5.
postoperative dag.
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Figur 3. To-løpet colostomi etter reposisjon før tilbakelegging av stomi.

Figur 4. Colon-anastomose med
avbrutte suturer. Det sees ”tapering”
av proximale colon.

Diskusjon
Nyfødt-ileus er en diagnostisk og
behandlingsmessig utfordring.
Symptomene kan være oppkast,
problemer med amming, utspilt abdomen
og manglende eller forsinket meconiumavgang. Aktuelle differensialdiagnoser
er tarmatresi (duodenum, tynntarm og
colon), Hirschsprung’s sykdom, volvolus/
malrotasjon, inneklemt lyskebrokk,
invaginasjon, pylorusstenose, anorektale
malformasjoner, meconium peritonitt og
meconiumplugg-syndrom. I noen tilfeller
kan prenatal ultralyd gi mistanke om
tarmobstruksjon. Etter fødsel er klinisk
undersøkelse, røntgen oversikt abdomen,
ultralyd abdomen og røntgen colon
viktigst for å stille diagnosen.

Diagnosen colon atresi er sjelden, i
litteraturen siteres en frekvens på
1: 20 000 hvilket tilsier 3 colonatresier
pr. år i Norge. Forsinket diagnostikk og
behandling kan medføre perforasjon og
peritonitt. Tilstanden mistenkes ofte etter
røntgen colon. I litteraturen angis at
2% av barna med colonatresi også kan ha
Hirschsprung’s sykdom, derfor anbefales
det å ta rectum biopsi. Initial operativ
behandling med avlastende stomi har
vært vanlig, men primær ende-til-skrå
anastomose kan benyttes i selekterte
tilfeller 
Litteratur:
Grosfeld JL et al. Pediatric surgery. 6th ed. (2006), 1493-5.
Refsum S. Barnekirurgi. 2. utgave (2006), 64.
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INTENSIVAVDELINGEN
KL 02.01
…AKUTT GASTROINTESTINAL BLØDNING…
…WARFARINBEHANDLET PASIENT…
…OCTAPLEX ADMINISTRERT…
KL 02.11
BLØDNINGEN ER UNDER KONTROLL.
Ta umiddelbar kontroll
på blødningen

PCC ved behandling og profylakse
av protrombinkompleks mangel
 Svært effektivt
- God hemostatisk balanse mellom koagulasjonsfaktorer og inhibitorer 1
 Rask innsettende effekt
- Maksimal effekt innen 10 minutter 2, 3
 God tolerabilitet
- Minimal aktivering av koagulasjonsfaktorene og terapeutisk
konsentrasjon av protein C og protein S 1

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

1. Josic D et al. Thrombosis Research 2000; 100: 433-441
2. Lubetsky A et al. Thrombosis Research 2004; 113:371-378.
3. Riess HB et al. Thrombosis Research 2007; 121(1):9-16.

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

2-2,5

2,5-3

3-3,5

>3,5

Dose* (ml /kg)

0,9-1,3

1,3-1,6

1,6-1,9

>1,9

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

Administrering: Gis langsomt i.v. med initial hastighet 1 ml/minutt, og deretter 2-3 ml/minutt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for heparin eller noen av de andre innholdsstoffene. Tidligere heparinindusert
trombocytopeni. Forsiktighetsregler: Bør kun brukes ved ervervet mangel på vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer når rask korrigering av protrombinkompleksnivået er nødvendig, f.eks. ved større blødninger
eller akutt kirurgi. I andre tilfeller er dosereduksjon av vitamin K-antagonist og/eller administrering av vitamin
K vanligvis tilstrekkelig. Pasienter som får vitamin K-antagonist kan ha underliggende hyperkoagulabel
tilstand som forverres ved infusjon av protrombinkomplekskonsentrat. Ved mangel på spesifikke vitamin
K-avhengige faktorer, bør preparater med disse koagulasjonsfaktorene brukes hvis tilgjengelig. Ved allergiske
eller anafylaktiske reaksjoner skal injeksjonen avbrytes umiddelbart. Ved sjokk skal standard behandling
igangsettes. Overføring av HAV eller parvovirus B19 kan ikke utelukkes fullstendig. Parvovirus B19-infeksjon
kan være alvorlig for pasienter med immunsvikt, økt produksjon av røde blodceller (f.eks. hemolytisk anemi)
og gravide (føtal infeksjon). Vaksinasjon (hepatitt A og B) anbefales ved gjentatt dosering. Pasienten bør
overvåkes nøye pga. risiko for trombose eller disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), spesielt ved
gjentatt dosering. Ved behandling av isolert faktor VII-mangel kan risikoen være høyere, da de øvrige vitamin
K-avhengige koagulasjonsfaktorene, med lengre halveringstider, kan akkumuleres til nivåer betydelig høyere
enn normalt. Pasienter med leversykdom, tidligere hjerte- og karsykdom, risiko for tromboemboliske episoder
eller DIC, peri- eller postoperative pasienter og nyfødte, bør overvåkes nøye, og behandlingsfordel må veies
opp mot risiko for tromboemboliske komplikasjoner. Interaksjoner: Nøytraliserer behandlingseffekten av
vitamin K-antagonister. Ved bruk av heparinsensitive koagulasjonstester må det ved høye doser tas hensyn til
at preparatet inneholder heparin. Graviditet/Amming: Overgang i placenta/morsmelk er ikke klarlagt. Bør
derfor kun gis under graviditet og amming hvis strengt nødvendig. Bivirkninger: Risiko for tromboemboliske
episoder. Sjeldne (<1/1000): Endokrine: Dannelse av sirkulerende antistoffer som hemmer en eller flere av
protrombinkompleksfaktorene og fører til dårlig klinisk respons. Allergiske/anafylaktiske reaksjoner. Neurologiske: Hodepine. Øvrige: Økt kroppstemperatur. Laboratorieverdier: Forbigående økning i levertransaminaser.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hjerteinfarkt, DIC, venøs trombose, lungeemboli. Egenskaper:
Klassifisering: Protrombinkompleks (humant), inneh. koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X som syntetiseres i
leveren vha. vitamin K. Virkningsmekanisme: Virker som de tilsv. endogene koagulasjonsfaktorene. Gir økt i
plasmanivå av vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer, og kan gi midlertidig korrigering av koagulasjonsforstyrrelser ved mangel på én eller flere av disse faktorene. Halveringstid: Faktor II: 48-60 timer. Faktor VII:
1,5-6 timer. Faktor IX: 20-24 timer. Faktor X: 24-48 timer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares og
transporteres ved 2-25°C. Må ikke fryses. Beskyttes mot lys. Tilbehør til oppløsning og injeksjon kan oppbevares ved værelsestemperatur. Brukes umiddelbart etter rekonstituering. Andre opplysninger: Tilberedning:
Se pakningsvedlegg. Oppløsninger som er uklare eller har utfellinger skal ikke brukes. Må ikke blandes med
andre legemidler. Det anbefales at navn og batchnr. noteres hver gang preparatet gis. Pakninger og priser:
1 sett kr 3538,90. Sist endret: 30.11.2007
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Tuesday heralded an invitation to attend the morning x-ray
meeting followed by a tour of Haukeland University Hospital
by Prof Furnes. Lectures on sarcoma treatment showed that
prompt treatment and good results are seen in a centralised
referral service, particularly in a country with such low
population density. This was followed by lectures on basic
science with regarding fixation of radial fractures and the
properties of cement, which rounded off our stay in Bergen.
Many thanks are due to Dr Knut Fjeldsgaard, who undertook the
task of chairing the two days before seeing us off on our short
trip to Trondheim.
On arrival to Trondheim we were taken to the hotel and then
joined local faculty for dinner. On Wednesday morning the
weather had lightened and we enjoyed a very interesting day of
presentations at St Olav Hospital, initially based on the locally
developed uncemented custom stem, Unique®.
In the afternoon, Prof Aamodt was kind enough to perform a
live surgery case using this prosthesis, in the hospitals new
twin theatre-information technology suite.
Trondheim’s residents and staff are certainly fortunate to have
such an impressive new hospital and research facility in their
town. That evening a tour of Trondheim was arranged which
ended at Vice President Holen’s house who hosted the group for
dinner. While Bergen was a centre for Registry based research,
Trondheim stands out as a centre of excellence in basic science
based research and on Thursday postgraduate students
presented several interesting papers including the benefit of
sonification of retrieved implants to increase identification of
microbial content and biomechanical analysis of stress-strain
relationships in various proposed new bone-implant designs.
Two excellent papers based on research into methods of ACL
fixation and the outcome of prosthetic disc replacement versus
physiotherapy in low back pain completed the days work and
departed for flights to Oslo.
That evening in our final city we were treated to a very special
evening with a tour around and dinner in the spectacular new

Oslo Opera House. We stayed out at the Rikshospitalet Hotel
which enabled a slightly more relaxed breakfast time before
an excellent days schedule arranged by Prof Trine Kaastad.
This included a morning session devoted to spines and in
particular the use of VEPTR (Vertical Expandable Prosthetic
Titanium Rib) alongside techniques and treatment of scoliosis
and sagittal imbalance. The paediatric session that followed
included epidemiological studies concerning Perthe’s disease,
the benefit of multilevel surgery on treatment of patients with
Cerebral Palsy and also benefits of multidisciplinary approach
including the use of Gait Analysis on influencing surgical
decision making in this group of patients. One of last years
EFORT traveling Fellows, Dr Joachim Horn, presented a very
interesting paper on ring fixation in which he illustrated some
of the Ilizarov corrective surgery performed on 600 patients
growing some 25 meters of new bone in Rikshospitalet since
it opened. Prof Terjesen then described some research tools
currently being employed to identify the appropriate time for
removal of fixators after lengthening procedures using both
radiosteriometric analysis and strain gauge technology.
On Friday evening we toured Oslo by bus and foot. The vast
collective works by Gustav Vigeland in his memorial sculpture
park was certainly memorable as was yet again the very
generous hospitality of the host nation, with Prof Kaastad from
Rikshospitalet hosting the group at her home for the evening.
The faculty had all given up their Saturday on the weekend of
the Norwegian National Day to host a very stimulating session
based around sports medicine. This very appropriately was
hosted at the Olympiatoppen, training ground and treatment
centre for many of Norway’s elite (injured) sportsmen.
Presentations on the effect of NSAIDs on both fracture and
tendon bone healing was followed by treatment of the polyligament injured knee. Perhaps not surprisingly given the host
venue, the benefit of sport regarding general health survival
was emphasized also the benefits of pre-exercise program
and warm-up in the reduction of sport related injury was
also presented by the head of Science and Research for the
International Olympic Committee, Prof Engebretsen. As we had
come to come to expect on this trip when discussing treatment
options, those involving cartilage defects in the knee were
based on well conducted clinical trials. That afternoon updates
on hip, shoulder elbow and wrist arthroscopy were presented
before we left for a sociable evening at Prof Engebretsen’s
house. The Fellowship concluded very appropriately with the
17 European Fellows cheering on their respective nations in the
Eurovision song contest, which rather fittingly was of course
won by our host nation.
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ur first stop on this Traveling Fellowship was the beautiful
city of Bergen. A natural harbour, it is Norway’s second
city, but it sits foremost in the development of Norway’s third
greatest export (after oil and fish), the Norwegian Arthroplasty
Registry. The day started with a historical basis on which
registries can be of benefit, relating to both the Bonelock®
cement problems and the Christiansen® hip. Registry data
was used to illustrate the benefits conferred by antibiotic
loaded cement and the excellent results still being produced by
(traditional) prosthesis such as the Charnley® stem.
The Registry continues to show however that the best results
are achieved when using a reverse hybrid total hip technique.
At the knee LCS® continues to perform well and in particular we
also looked at Registry information relating to shoulder, elbow,
hand and ankle, before taking a detailed look at hip fracture
data. Contrary to the expectation of all traveling fellows, the
Norwegians showed good results in sub-trochanteric and
reverse oblique fractures using sliding hip screws with or
without stabilizing plates and in what was to become a
recurring theme throughout the Fellowship, Faculty presented
heir own data based on prospective randomized trials to
substantiate their clinical treatment pathways.
During the evening we were guided around the city and
discovered the wonderful old town, before dining at the
Bellevue restaurant. I am happy to report that the cultural
exchanges extended into the early hours.

Overall my impressions of this Fellowship and the host
country was of a very conscientious and enthusiastic group
of clinicians who are obviously deeply interested in research,
whether that be preclinical, clinical or registry based. All those
we met were generous of their time, energy and financial
support in arranging an amazingly well rounded tour of both
General Orthopaedics and Norway. I would like to conclude by
mentioning in particular the host organizing committee from the
Norwegian Orthopaedic Federation, namely Hebe Kvernmo,
Ole Edvard Gabrielsen and Torgeir Vestad who travelled with
us enabling a very smoothly run, highly educational and
enjoyable week 
Mark Murnagham
Deltager på EFFORT Travelling fellowship
Bergen - Trondheim og Oslo
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Utredning og kirurgisk behandling
av Gastroøsofageal sykdom hos barn
Kristin Bjørnland,
Gastroøsofageal refluks (GER) er et vanlig problem hos barn.
Barnekirurgisk seksjon,
Fysiologisk gulping og oppkast er normalt i de første seks til 12
Oslo Universitetssykehus,
levemåneder. Noen få barn vil utvikle GER sykdom (GERD).
Rikshospitalet.
GERD symptomer og komplikasjoner varierer med barnets alder. De minste
gulper, kaster opp, er irritable og kan ha dårlig vektoppgang, mens større barn kan klage over smerter,
dårlig ånde, gulping, dysfagi eller syreskader på tennene. Symptomer fra luftveiene kan forekomme i
alle aldersgrupper.

J
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ournal of Laparoendoscopic &
Advanced Surgical Techniques
presenterte i februar International
Pediatric Endosurgery Group’s (IPEG)
“Guidelines for the Surgical Treatment
of Pediatric Gastroesophageal Reflux
Disease (GERD)”. Disse retningslinjene
samsvarer i stor grad med gjeldende
praksis i Norge.
Diagnostikk
Det er viktig at barnet er grundig
utredet hos pediater før man vurderer
kirurgisk behandling. De fleste pasienter
vil få utført rtg ØVD for evaluering av
anatomiske forhold og for å utelukke
andre årsaker til GØR symptomer.
pH måling anses som
gullstandard. Intraluminal
impedans måling
registrerer endringer
i elektrisk impedans
og måler både sur
og ikke-sur refluks.
Hos barn som
bare drikker melk
og hos barn som
får kontinuerlig
ernæring, kan
impedans måling
være spesielt nyttig
fordi melk /
sondeernæring
kan bufre surt
mageinnhold og
gi inntrykk av
at det ikke er
økt refluks
ved pH
måling.

Øsofagoskopi og manometri gjøres
sjeldnere hos barn enn hos voksne
fordi endoskopisk undersøkelse må
gjøres i narkose, og det er vanskelig å
få barn til å samarbeide ved manometri.
Undersøkelse av ventrikkeltømning
gjøres ved mistanke om forsinket
ventrikkeltømning og når pyloroplastikk
kan være aktuelt samtidig med
fundoplikasjon.

laparoskopisk fundoplikasjon. Man antar
imidlertid at resultatene er rimelig like
hva angår residiv frekvens.
Laparoskopisk fundoplikasjon gjøres
prinsipielt likt hos voksne og barn.
Hos de minste barna, og spesielt hvis de
også har gastrostomi, kan fundoplikasjon
være vanskelig. Vi har erfart at man da
bør ta ned gastrostomien og legge den
på nytt.

Pasientseleksjon
Kirurgisk behandling vurderes kun hos
barn som ikke har tilstrekkelig effekt av
medikamentell behandling.
Det er viktig med grundig informasjon
preoperativt med realistisk informasjon
om postoperative resultater.
Mange barn
som henvises til antirefluks
kirurgi, har mange
tilleggssykdommer,
og foreldrene har ofte
urealistiske forhåpninger til
at antireflukskirurgi kan
bedre både luftveisproblemer, epilepsi,
spiseproblemer,
søvnproblemer osv.

Resultater etter antireflukskirurgi
Barn får de samme komplikasjoner som
voksne etter fundoplikasjon; sårinfeksjon,
pneumoni, arrbrokk, dysfagi, dumping,
gas-bloat, residiv. Resultat etter
fundoplikasjon hos barn er avhengig av
komorbiditet. Hos ellers friske barn er
resultatene gode, og mindre enn 10%
får residiv. Ved Rikshospitalet er over
halvparten av barna som opereres med
Nissen fundoplikasjon multifunksjonshemmet. Residivfrekvens hos denne
pasientgruppen er betydelig høyere og
varierer i forskjellige rapporter mellom 20
og 50%. Barn som tidligere er operert for
øsofagusatresi, har også høyere residiv
frekvens enn ellers friske barn og oftere
problemer med dysfagi postoperativt.
Selv om residiv frekvens tilsynelatende er
høy, er de fleste foreldrene fornøyd med
operasjonsresultatene. I en retrospektiv
studie av 93 barn operert ved
Rikshospitalet, rapporterte 93% av
foreldrene at barnet hadde det bedre
etter Nissen fundoplikasjonen median
seks år etter operasjonen.

Kirurgisk behandling
De fleste gjør Nissen
fundoplikasjon.
Operasjonen
kan gjøres både
laparoskopisk
og åpent.
I motsetning til
hos voksne er
det ikke gjort
randomiserte
studier for
å evaluere
resultat av
åpen versus

Referanser:
IPEG Guidelines for the Surgical Treatment of Pediatric
Gastroesophageal Reflux disease. J Lap Adv Surg Tech
2008; 18: 6.
Kristensen C, Åvitsland T, Emblem R, Refsum S,
Bjørnland K. Satisfactory long-term results after Nissen
fundoplication. Acta Ped 2007; 96: 702-5.

Barn med spiserørsdefekt. En biopsykososial
oppfølgingsundersøkelse.
- Avhandling for graden Ph.d. 26.02.09

Anne Faugli
Sykehuset Asker og Bærum HF

I avhandlingen ”Barn født med spiserørsdefekt. En biopsykososial oppfølgingsundersøkelse” har
Anne Faugli og hennes medarbeidere vist at man tidlig kan identifisere skjevutvikling av psykisk helse
hos barn født med spiserørsdefekt (øsofagus atresi). Om lag en tredjedel av barna med spiserørsdefekt
hadde utviklet en form for psykisk lidelse ved ettårs alder. Størsteparten av disse lidelsene var knyttet
til opplevd traume relatert til symptomer og behandling av sykdommen. Faktorer som flere operasjoner
og utvidet behandling på respirator påvirket utvikling av psykiske lidelser ved ettårs alder, i tillegg til
kronisk stress i familien.

Øvre del av
spiserøret

Nedre del av spiserøret
med fistel til luftrøret

Vi samlet medisinske data
fra journalene. Mor-barn
samspill ble målt ved hjelp
av en videobasert
observasjonsmetode
(Parent Child Early
Relational Assessment)
(PCERA) skåret av to
uavhengige observatører.
Barnet ble undersøkt
av barnepsykiater og
klassifisert etter Diagnostic
Classification 0-3 (DC: 0-3).
Ungdommenes mentale
helse og psykososial
fungering ble målt ved
hjelp av intervju (K-SADS)
og spørreskjemaer (YSR/
CBCL) og et globalt mål
på psykososial fungering
(CGAS). Ungdommenes
selvfølelse ble målt
ved hjelp av spørreskjema (SPPA).
Mødrenes psykiske
stress og velvære
ble målt ved hjelp av
spørreskjemaer (GHQ30, STAI).
Resultatene viste at
mødrenes bidrag i
mor-barn-samspillet
var negativt påvirket i spisesituasjonen i
forhold til kontrollgruppen (1, 2).
Vi fant psykiske forstyrrelser hos 1/3
av spedbarna, hovedsakelig relatert til
opplevd traume i forbindelse med
symptomer og behandling av
sykdommen. Flere operasjoner og
utvidet behandling på respirator var
prognostiske faktorer som predikerte

Figur 1. Vanligste form for øsofagus atresi.
Illustrasjon: Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet.

K

ronisk sykdom i spedbarnsperioden
kan påvirke foreldre-barn samspillet
og den mentale helsen til barnet. I denne
undersøkelsen ønsket vi å undersøke
kvaliteten på mor-barn samspillet, psykisk
helse og psykososial fungering hos
pasienter med øsofagus atresi (figur 1).
Vi undersøkte 39 spedbarn med øsofagus
atresi ved ett års alder og deres mødre,

psykiske forstyrrelser, i tillegg til kronisk
stress i familien (3).
Ungdommene med øsofagus atresi
hadde tilpasset seg sykdommen godt
og skilte seg ikke ut fra kontrollene i
forhold til psykisk helse og psykososial
fungering. Langtids komplikasjoner
av sykdommen (sammenvoksinger i
spiserøret og lav høyde) var prognostiske
faktorer som predikerte psykisk helse
og psykososial fungering, ved siden av
kronisk familie stress (4).
Konklusjon
Mødrene til spedbarn med øsofagus
atresi var negativt påvirket i samspillet
i spisesituasjonen. En tredjedel av
spedbarna hadde psykiske forstyrrelser,
men ungdommer med øsofagus atresi
skilte seg ikke ut fra kontrollene i forhold
til psykisk helse eller psykososial
fungering. En forklaring kan være at til
tross for mulig sårbar tidlig tilknytning
kan videre forløp gå bra dersom
barnet ikke blir utsatt for nye traumer
eller kroniske belastninger. Faktorer
som fremmer psykisk helse hos barn
med øsofagus atresi er godt foreldrebarn samspill, foreldrenes følelse av
kompetanse, god omsorgssituasjon på
sykehuset og god familiefungering.
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og 21 ungdommer med øsofagus atresi
og deres mødre. Vi brukte kontroll
grupper som hadde tilsvarende
alders og kjønns fordeling.

Referanser:
1.	Faugli A, Aamodt G, Bjørnland K, Emblem R, Diseth TH.
Assessment of early mother-child relation in infants with
oesophageal atresia. Nord J Psychiatry 2005; 59: 498503.
2.	Faugli A, Emblem , Veenstra M, Bjørnland K, Diseth
TH. Does esophageal atresia influence mother-infant
interaction? Journal of Pediatric Surgery 2008; 43: 17961801.
3.	Faugli A, Emblem R, Bjørnland K, Diseth TH. Mental
health in infants with esophageal atresia. Infant Mental
Health Journal 2009; 30: 40-56.
4.	Faugli A, Bjørnland K, Emblem R, Nøvik, TS, Diseth
TH. Mental health and psychosocial functioning in
adolescents with esophageal atresia. Journal of
Pediatric Surgery 2009; 44:729-737.
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M øte p lassen

DSTC-kurs,

Til alle traumeinteresserte!

Tid: 16-18/9 og 30/11 - 2/12
Sted: Sessvollmoen
Dette er en påminner om et unikt kurs myntet på spesialister i kirurgi og til traumeteam rundt
i Norge med ansvar for mottak av potensielt alvorlig skadde pasienter. Vi har tidligere satt
søknadsfrist til 3/8. Imidlertid synes dette å skape planleggingsproblemer for en del.
Vi beklager dette. 3/8 blir stående som siste frist for å ta imot søknader men vi ber om at alle
interesserte sender inn søknad så snart som mulig slik at vi kan begynne tildeling av plasser.
Vi ber om at denne informasjonen spres i miljøene.
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Vennlig hilsen
Tina Gaarder
Seksjonsoverlege
Traumeenheten
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Årets traumeseminar
Tid: Mandag 19/10 og tirsdag 20/10 2009
Sted: Holmenkollen Park Hotell
Spennende innhold med foredragsholdere fra inn- og utland
Delseminarer:
Triage & Disaster management
Damage Control Resuscitation & Massive transfusion
Trauma systems & Trauma competencies
Frie foredrag
Arrangører:
Traumeutvalget, Norsk Kirurgisk Forening
Nof - Norsk ortopedisk forening
NAF - Norsk Anestesiologisk Forening
SNLA - Stiftelsen Norsk Luftambulanse
NOTAK – Norsk Forening for Traume, Akutt- og Katastrofemedisin

Møtet er som alltid åpent for alle!
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Minimalt invasiv kirurgi

Nordisk symposium i laparoskopisk leverkirurgi
N

orsk Thoraco Laparoskopi forum (NTLF) publiserer denne
gang sitt nyhetsbrev NTLF NYTT. Nyhetsbrevet inneholder
rapporter fra to spesielle symposier/kurs. Det første nordiske
kurs i laparoskopisk leverkirurgi er nylig arrangert på
Intervensjonssenteret. Hensikten med symposiet var å starte
kunnskapsutveksling og samarbeid innen laparoskopisk leverkirurgi mellom de nordiske land. Det to dager lange symposiet
ble holdt som en interaktiv sesjon med live demonstrasjonsoperasjoner og mange gode foredrag. Det var også direkte
overføring av symposiet til Serbia og Moskva.
Det andre møte for transanal endoskopisk mikrokirurgi ble
holdt i Bergen primo mai. Rapporten fra kurset tyder på at den
minimalinvasive, transanale kirurgi har beveget seg fra å være
en kuriositet til å bli et fagfelt med stort potensiale for å foreta
onkologisk sikker cancerkirurgi med minimal operativ risiko og
reduserte sykehusutgifter. Nye teknikker taes i bruk og gjennom
TEM-skopet er det nå gjennomført flere rectosigmoid TMEreseksjoner på mennesker. Sentinel node- identifisering med
fluorescense-teknikker ved rectum cancer og in-situ histologiske
undersøkelser med confocal laser-mikroskopi kan også gjøres.
Presentasjonen av våre ulike laparoskopi miljøer fortsetter.
Haugesund sjukehus formidler stor entusiasme for
laparoskopisk kirurgi og beskriver hvordan de har drevet

systematisk opplæring innen
minimalt invasiv kirurgi. Fra de
vanligste inngrepene på 90-tallet
ble repertoaret suksessivt utvidet
med bevisst planlegging og
satsing. De har innført laparoskopi
for fedme og colon cancer og
har hatt stor nytte av å hospitere
på andre klinikker i Europa som
driver med denne type kirurgi
under motto at man aldri blir
utlært. Deres uttrykte mål er
å få behandlingsflyten til å bli
Olaug Villanger
strømlinjeformet og optimalisere
MIK-Redaktør
rehabiliteringen av pasientene.
olaug.villanger@
De avslutter med en spennende
rikshospitalet.no
visjon om at de i løpet av neste
5 år bør starte alle bukinngrep med
laparoskopisk teknikk. Vi ønsker dem lykke til!
Bredden innen minimalt invasiv kirurgi i Norge er stor og vi
sender stafettpinnen videre til andre laparoskopi miljøer.
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NTLF-Nytt Årgang 16 Nr. 2

Sommeren står for tur og MIK redaktøren
ønsker dere en god sommer!!
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En spesiell inngang
til abdomen var allerede på
plass ved fødselen.

LESS, nøkkelen til innovativ kirurgi
LESS – Laparo-Endoscopic Single-Site – kirurgi, representerer starten
på en av de mest banebrytene nyhetene innen medisinsk teknologi.
Første trinn er introduksjonen til nye TriPort™, som et unikt, multiinstrument“ trokar. I kombinasjon med optikk og spesiallagede instrumenter, tilbyr Olympus nå et unikt system for å utføre LESS prosedyrer.
Sammen med dere, ønsker Olympus å vise hvilken betydning LESS vil
ha for fremtidens kirurgi.

Finn ut mer om LESS på: www.less-surgery.eu (fra april/mai)
www.olympus.no
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TLF-NYTT kommer denne gang sammen med KIRURGEN, og sommeren er her.
Det betyr at Høstmøtet også nærmer seg raskt. Norsk Thoraco-laparoskopi forum
vil også i år dele ut 4 priser på høstmøtet, se egen annonse. Videre vil vi arrangere to
symposier 21 oktober, hvorav det første symposiet vil belyse lyskebrokk og smerter
og Henrik Kehlet vil holde hoved innlegget. Det andre symposiet vil ha tema om
opplæring og kvalitetssikring ved laparoscopisk teknikk ved colon/rectum kirurgi.
Nordisk Gastroentrologisk Kongress er nettopp ferdig i Stavanger. Det var et meget
velorganisert møte, og all ære til de lokale arrangører i Stavanger. Den Norske Brokk
gruppen stod for en fin sesjon hvor Jan Lambrechts holdt en meget god oversikt om
parastomale brokk, Inge Glambekk om kompliserte ventral brokk, og Odd Mjåland om
Liechtenstein teknikk. Disse inviterte foredragsholderne gav en rask og fin oppdatering
på disse emnene.
Prof. Lillemoe fra USA holdt innlegg om pancreascancer og IPMN, og det er jo
betryggende å høre at de følger stort sett de samme regler som oss, men det var lite
snakk om laparoscopisk teknikk.
Søren Meissner fra København holdt en oversikt over gallegangsskader og de
forskjellige teknikker for reparasjon (endoscopisk, radioligisk og kirurgisk).
Foreløpig er det ikke noe som tyder på at antallet gallegangsskader etter kirurgi
reduseres, d.v.s. at mellom 0,2 og 1 % får dette. Han understreket sterkt multimodal
tilnærming med team av endoscopør, radiolog og kirurg som tok hånd om disse
problemene. Som den gode endoscopør han er (tidligere kirurg) understreket han
at ERCP sin betydning, og hadde ikke helt oppdatert syn på MRCPèns betydelige
diagnostiske potensiale. Karskadene betyr jo også mye, noe Prof Lillemoe
understerket i diskusjonen. En 1/3 del har jo skade av h. lever arterie og rekostruksjon
av denne er det ingen enighet om.

M I N Imalt I N VA S I V K I R U R GI

N

Systematisk utdannelse i kirurgi kommer nå i fokus igjen. Det vil nå komme basiskurs i
kirurgisk teknikk og selvfølgelig laparoscopisk/ endoscopisk teknikk. Disse kursene bør
utdannelseskandidatene få i løpet av det første året, samtidig som man vil fokusere på
mer systematisk bruk av trenings modeller/simulatorer. Det blir interessant å se om
det vil bedre kirurgenes innsats på operasjonsstuene.
Vi i NTLF ønsker dere alle en velfortjent sommer og en produktiv høst.
Beste hilsener fra Arne R. Rosseland
Leder NTLF
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Nordisk Symposium i
Laparoskopisk leverkirurgi

Olaug Villanger,
Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet

Det første nordiske symposium i Laparoskopisk lever kirurgi ble
arrangert på Intervensjonssenteret i samarbeid med Norsk thoracolaparosklopi forum og Covidien 28.-29. april 2009. Hensikten med
symposiet var å sette en agenda for økt samarbeid og kunnskapsutveksling innen laparoskopisk leverkirurgi mellom de nordiske
land. Kurset ble ledet av Bjørn Edwin fra Intervensjonssenteret.
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reseksjon av tumor i segment 2. Det var
også direkte overføring av symposiet
til Serbia og Moskva. Det var ca 40
deltagere totalt, hvorav alle de nordiske
land var representert.

Overføring av live-demonstrasjonsoperasjon til elektronisk klasserom

D

et to dager lange symposiet ble holdt
som en interaktiv sesjon med live
demonstrasjonsoperasjoner med to-veis
kommunikasjon mellom operasjonsstuen
og auditoriet. Som demonstrasjonsoperasjon ble det utført laparoskopisk
reseksjon av segment 2 og 3,
laparoskopisk reseksjon av tumor
konglomerat i segment 5/6 samt lokal
reseksjon av metastase i segment 4.
På siste operasjon fikk vi demonstrert

God mat og godt humør
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Oulo sine resultat. Det internasjonale
trekkplasteret var Ibrahim Dager fra
Paris som viste instruktive videoer fra
både formell høyresidig og venstresidig
leverreseksjon.

Deltakerne følger nøye med
Foredragene på symposiet omtalte:
Leveranatomi, Introduksjon til hvordan
man kan starte med laparoskopisk
leverreseksjon, Begrensinger ved
laparoskopisk leverreseksjon,
Gassemboli, Presentasjon av
Rikshospitalets materiale ved colorektal
metastase og venstresidig laparoskopisk
leverreseksjon, Nåværende og fremtidige
forhold ved venstre- og høyresidige
laparoskopisk leverreseksjon, Behandling
av cholangiocarcinom - er laparoskopi
en behandlingmodalitet?, Laparoskopisk
tilnærming til hepatocellulær carcinom
og endelig Neoadjuvant og adjuvant
kjemoterapi- betydning og kirurgisk
teknikk.
Foruten de norske foredragsholderne
fra Stavanger og Oslo, fremla Herlev og

Ibrahim Dager

Vi ba noen av de norske deltakerne svare på følgende enkle spørsmål:
1. Hvilke holdninger hadde du til laparoskopisk leverkirurgi før kurset og har dette endret seg etter
gjennomført kurs?
2. Hvilke tema/demonstrasjonsoperasjoner under kurset hadde du spesielt nytte av?
3. Har dere planer om å starte/ har dere startet med laparoskopisk leverkirurgi?

Svar fra noen av deltakerne:
Jon Arne Søreide,
Stavanger Universitetssykehus

2. Begge live-operasjonene og videodemonstrasjonene fra Ibrahim Dager.
3. Det er viktig å finne velegnede
pasienter ved introduksjon av ny
metode. Vi ønsker å ha dette som en del
av vårt tilbud.

 Kristoffer Lassen,
Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Åpen holdning, dette blir en del av
virkeligheten fremover
2. Fine videoer, spennende diskusjoner
3. Håper å kunne gjøre første før St. Hans

"Takk for et veldig bra kurs!"
1. Jeg hadde før kurset en positiv
holdning til lapr. leverkirurgi.
2. Live-operasjonene samt videoene var
det mest interessante
3. Vi skal starte lapr. leverkirurgi så snart
vi har fått problemer med
ultralydproben til å fungere

 Knut-Jørgen Labori,
Oslo universitetssykehus, Ullevål
1. Vi har en positiv holdning til
laparoskopisk leverkirurgi. Vår holdning
er kanskje ikke endret etter symposiet
fordi vi har hatt en dialog med
 Rikshospitalet og fått tatt del i deres
erfaring før kurset. Dette har medført at
vi startet med virksomheten for ca 2 år
siden og har sett at det er gjørbart.

Gjermund Johnsen,
St Olav Hospital
1. Holdninger før kurset positive. Vi
hadde jo allerede gjort LITT lap. lever
selv og har klare intensjoner om å sette
dette mer "i system" nå.
2. Vanskelig å plukke frem noe spesielt.
Jeg synes kurset totalt sett ga en god
oversikt over muligheter og
begrensninger innen lap. leverkirurgi.
3. Vi har pr. i dag gjort 7-8 lap.
reseksjoner (metastaser) i tillegg til en
del deroofing av cyster. Vi planlegger å
øke aktiviteten på lap. resekjsoner på en
mer systematisk måte.
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1. Jeg er mindre avventende nå etter
kurset enn før kurset. Man får en
opplevelse av at det er mulig å
gjennomføre disse operasjonene med
laparoskopisk teknikk.

 Asgaut Viste,
Haukeland Universitetssykehus

2. Live demonstrasjonsoperasjonene
hvor man så Rikshospitalets kirurger
operere og den teknikken som ble
benyttet. I tillegg holdt Ibrahim Dager et
flott innlegg med fin oversikt over tema
samt viste flere instruktive videoer.
3. Vi startet med laparoskopisk
leverreseksjon for knappe 2 år siden
og la frem vårt materiale på symposiet.
 Vår indikasjon er laterale venstre,
overfladiske lesjoner og lesjoner i nedre
segment.
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Laparoscopi på
Haugesund sjukehus

Arne Christian Mohn
Kirurgisk avdeling,
Haugesund sjukehus

Som så mange andre sykehus, begynte Haugesund med
laparoscopiske galleoperasjoner i 1992. På midten av 90-tallet ble
repertoaret utvidet med fundoplikasjoner og rundt årtusenskiftet
sporadiske tarmreseksjoner og incisjonsbrokk. Men fortsatt var
omfanget av laparosocpisk kirurgi relativt beskjedent.

I

2003 var det et begrenset tilbud til pasientene innen
laparoscopisk kirurgi. Teknikken ble anvendt på de fleste
pasienter med gallesykdom og refluks-sykdom, hos ca
halvparten av pasientene med incisjonsbrokk og enkelte
benigne tarmreseksjoner.
Det neste steget ble etterhvert å operere pasienter med maligne
sykdommer med laparoscopisk teknikk.
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5-års plan
Det ble laget en plan for oppstart av laparoscopiske cancerinngrep. På vestlandet var det ingen som hadde startet opp med
laparoscopisk kirurgi hos cancer-pasienter, slik at vi lokalt ikke
hadde noe referansesykehus i så henseende. I september-03
laget vi en egen plan for progresjon av laparoscopisk cancerkirurgi:
1. Oppstart 2-3 år fram i tid når staben er styrket med to nye
spesialister
2. Oppstart etter seksjonsleders hospitering i overlegepermisjonen i Sentral/Sør-Europa.
3. Avsetting av budsjettmidler til økte utgifter knyttet til utstyr
Fedmekirurgi
Våren 2004 fikk vi en forespørsel fra Helse Førde om å starte
med fedmekirurgi pga økt behov for denne type operasjon.
Førde hadde ikke kapasitet til alene å ta seg av alle pasientene.
Det var tydelig at vi burde være et supplement til Førde
sjukehus, slik at vestlandet hadde et helhetlig tilbud til
pasientgruppen. Vi la derfor vekt på å bygge opp kompetansen
innen kikkhullskirurgi, da Førde ville videreføre behandlingen
hos seg basert på åpne teknikker.
Fedme-team
Vi visste at vi kunne benytte allerede etablerte teknikker
anvendt til andre operasjoner i samme område (fundoplikasjon,
Roux-en-y-gastroenterostomi) i kombinasjon, men det ville
kreve et topp trent team med anestesileger/sykepleiere,
operasjonssykepleiere og kirurger. En rekke sentere hadde valgt
å begrense antall kirurger til to, mens vi ville ha tre. Videre
ønsket vi å knytte til oss 1-2 anestesileger som hadde
ansvaret for disse pasientene samt 2-3 anestesi- og operasjonssykepleiere som burde være spesialtrente. Vi innså at denne
modellen ikke skulle avvikes under noen omstendighet, og
organisasjonen måtte ikke være til hinder for gjennomføringen
av dette. I så fall kunne små feil eventuelt få katastrofale følger
for pasientene.
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2005-2006
To nye spesialister startet opp etter gruppe-I-utdannelse og i
disse årene ble laparoscopien konsolidert. Samtidig ble
planleggingen av fedmekirurgi lagt inn som en del av
utviklingen frem mot laparoscopisk cancerkirurgi. Det var

enighet om at fedmekirurgien skulle starte opp først for deretter
å ha fullt fokus på cancerkirurgien.
I denne perioden gjorde vi ca 15 ventralbrokk laparoscopisk
pr år og 10 tarmreseksjoner i tillegg til at laparoscopisk
appendektomi ble et vanlig inngrep utført på vakt (ca 40 i
2006). Pga motstand i eget foretak og regionsforetaket, ble ikke
fedmekirurgien startet opp i denne perioden. Først på slutten av
2006 fikk vi klarsignal fra RHF-et for denne type kirurgi. I denne
perioden hospiterte vi på flere sykehus for å tilegne oss
teknikken i tillegg til at vi deltok på treningskurs på gris.
Aktuelle steder var på Island (dr Gislason), Sahlgrenska i
Gøteborg (dr Lönroth), Aleris, Oslo (dr Gislason) og ikke minst
på Aker Sykehus (dr Schou og Kristinsson).
Overlegepermisjon
Undertegnede startet
den planlagte overlegepermisjonen et år
forsinket, men i tillegg
ble den forlenget i begge
ender. Til sammen ble det
et 9 måneders opphold i
Barcelona med 6 mnd på
Hospital San Pau hos
Dr. Targarona og noe
kortere opphold hos
Dr. Baltasar i Alcoy
(fedmekirurgi), Dr. Lacy på
Hospital Clínic og Dr. Espin
på Hospital Vall D’Hebron.
Spesielt var oppholdet
på Hospital Clínic
interessant, der sykehuset
hadde spesialinnredete
operasjonsstuer betalt av
Dr Lacy, Hospital Clínic
forskjellige firma (Wolfstue, Covidien-stue etc). Alle sykehusene hadde høy grad av
kompetanse innen laparoscopisk kirurgi og brukte i prinsippet
de samme teknikkene. Dr Baltasar hadde f.eks lært fedmekirurgi
på Hospital Clínic.
Fedmekirurgi: Pasientflyt og resultater
Våren 2007 ble de første pasientene operert med laparoscopisk
Gastric ByPass (GBP) teknikk på Haugesund Sjukehus.
De første operasjonene ble assistert av dr Schou fra Aker
Universitetssykehus. Vi startet opp med to operasjoner på
to stuer (våren 2007). Vi hadde fokus på å bedre logistikken
parallelt med operasjonstid (pasientflyt). Høsten 2007 utførte vi
to operasjoner på en stue og en annen operasjon på nabostuen,
våren 2008 to operasjoner på en stue og to andre operasjoner
på nabostuen, og våren 2009 tre operasjoner på en stue og

Haugesund sjukehus

Norske kirurger på besøk hos Lacy

to andre på nabostuen. Ikke minst økte motivasjonen etter et
hospiteringsbesøk på den private klinikken Aleris med fokus på
logistikk. Vi har imidlertid fortsatt et forbedringspotensiale, men
neste steg blir å bedre de fysiske forholdene på operasjonsstuene, som begrenser logistikken. Haugesund Sjukehus har
hittil operert 119 pasienter med laparoskopisk Gastric ByPass
teknikk og resultatene er gjengitt i Tabell I og II.

Tabell I: Vekttap 3, 6 og 12 mnd etter GBP-operasjon
Gj snitt BMI
3mnd
(%EBMIL) n
= 94

Gj snitt BMI
6mnd
(%EBMIL) n
= 47

Gj. Snitt BMI
1 år
(%EBMIL) n
= 20

45,5

35,7 (49,1%)

33 (62,6%)

30,6 (75,4%)

Tabell II: Resultater etter de første 119 GBP-operasjoner
Komplikasjoner

Reoperasjoner

Intra operative
hendelser

Tidlige 12 (10,2%)

Lekkasje 1 (0,8%)

Tarmperforasjon 5
(4,2%)

Sene 7 (5,8%)

Tarmskade 1
(0,8%)

Blødning 2 (1,6%)

Annet 1 (0,8%)

Konvertering 3
(2,5%)

Ingen funn 2
(1,6%)

Pneumothorax 1
(0,8%)

Oppstart cancerkirugi
Også innen cancerkirurgi valgte vi en systematisk
tilnærming. Ikke med hensyn til logistikk, men med gradvis
kompetanseheving og standardisering av teknikk. Høsten 2007
startet vi laparoscopisk cancerkirurgi, og i den første tiden var
det tre overleger som opererte kun høyresidig hemicolektomi.
Våren 2008 begynte vi med sigmoideumreseksjon og de høye
rectumcancerne. Høsten 2008 åpnet vi for opplæring av de
mest erfarne assistentlegene på høyresidig hemicolektomi.
Samtidig innså vi at det ble umulig å ikke gjøre åpne inngrep
parallelt av hensyn til utdannelsen av assistentleger. I 2008 ble
derfor ca halvparten av inngrepene utført med åpen teknikk.
Rectumcancer-pasienter over 80 år opereres primært med
laparoscopisk tilnæring for å begrense sårtraumet og lette
mobiliseringen postoperativt.
Oppfølging
Vi blir aldri utlærte og velger derfor å lære av de beste innen
feltet ved årlig å hospitere på store sentra. Våren 2008 reiste
cancerkirurgi-teamet til Barcelona for oppfrisking av teknikken
for å se ”Salva” Delgado og Antonio Lacy operere. Vi dro
sammen med kolleger bl.a. fra Aker universitetssykehus (se

Status 2009
Som en konsekvens av sykehusreformen med flere småsykehus
i samme foretak, har oppstarten av fedmekirurgi også ført til en
større grad av arbeidsfordeling mellom sykehusene. I Seksjon
for gastroenterologisk kirurgi på Haugesund Sjukehus gjøres
elektivt i hovedsak i dag fedmekirurgi og cancerkirurgi i
tillegg til dagbehandling. Store pasientgrupper som trenger
innleggelse for brokkkirurgi og galleveiskirurgi, styres mot de
andre mindre sykehusene. Dette fører til en større spesialisering
og mulighet for standardisering og større volum av de
laparoscopiske inngrepene.
Visjon
Målet for seksjonen er å få behandlingsflyten til å bli strømlinjeformet og optimalisere rehabiliteringen av pasientene (ERAS).
Dette oppnås best med bruken av standardprosedyrer i alle
ledd, og pr i dag ser det ut som at laparoscopisk behandling
ivaretar dette i størst mulig grad. I løpet av neste 5-års-periode
bør vi derfor starte alle bukinngrepene med laparoscopisk
teknikk 

Tabell III: Utvalgte inngrep laparoscopisk og åpent siste år
2008

Åpen 2008

Totalt laparoscopisk 20002008

Høyresidig
hemokolektomi

23

22

45

Ileocoecal
reseksjon

0

2

14

Subtotal
kolektomi

2

6

3

Venstresidig
kolektomi

1

8

4

Sigmoidreseksjon

13

10

23

Lav fremre
reseksjon

5

19

9

Rektumamputasjon

1

10

1

Tynntarmsreseksjon

1

17

1

Hartmanns
operasjon

1

1

2

Sigmoidostomi

1

5

1

Rectopexi

2

1

14
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Utgangs MBI
Normal <25

bildet). Vi vil også i 2009 reise en tur til Barcelona for å hente
inspirasjon fra de gode laparoscopiske miljøene.
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2nd Scandinavian TEM Meeting
Det andre møte for transanal endoskopisk mikrokirurgi
ble holdt i Bergen den 7 – 8. Mai 2009.

Gunnar Baartrup, Rune Svensen,
Haukeland Universitetssykehus
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I

år ble det forutgått av et én-dags
masterclass-kurs i transanal
endoskopisk ultralyd. Kurset hadde bare
12 plasser, da det for en stor ble basert på
demonstrasjon av pasienter.
Rommene i poliklinikken tillot ikke flere
deltagere. Kurset ble da også fulltegnet
da det ble annonsert til den internasjonale
organisasjonskomitéen, og ble derfor
aldri annonsert eksternt. Der var derfor
få nordmenn på kurset. Det møtte noe
kritikk, og som følge av dette er det avtalt
at kurset gjentas i samarbeide med
Dr. Göran Kurlberg i Gôteborg allerede
neste år. Kurset var lagt opp for deltagere
med erfaring i transanal endoskopisk
ultralyd. Det ble en spennende dag med
mye diskusjon og erfaringsutveksling
om ”state of the art” og om fremtidige
teknikker.
TEM-møtet hadde 55 deltagere fra 9
forskjellige land. Hele Skandinavia var
representert, i år også Finland og Island.
Det lille deltagerantall tillot i år igjen en
hyggelig og engasjert stemning. Der var
diskusjoner etter nært sagt hvert eneste

innlegg, og det ble problematisk å
overholde tidsplanen.

dette. Alle deltagere ble oppfordret til å
delta.

TEM-databaser
Torsdag morgen var det rundebordsdiskusjon for skandinaviske TEM-kirurger
og inviterte gjester fra den britiske
TEM-database og enkelte hollandske
og tyske sentre. Opplegget til en felles
skandinavisk TEM-database er nå ferdig
og er tatt i bruk i Sverige samt ved
enkelte sentre i Norge og Danmark.
Også på Island vil den nå bli
implementert. Vi er i Norge kommet litt
sent i gang, da saken har vært forhandlet
med NGICG gjennom lengre tid. Der er
behov nå for å samle alle norske TEMkirurger for å komme videre.

Selve møtet begynte med en sesjon om
”Staging and grading of small rectal
cancers”. Det var enighet om at dedikert
rektal ultralyd er den eneste mulighet
per i dag for å oppnå en tilstrekkelig
sikker preoperativ T-stadie- vurdering av
cancere mindre enn T3. Nye MR-teknikker
kan kanskje innen få år endre på dette.
Lymfeknutediagnostikken er fortsatt
problematisk. Ingen eksisterende
teknikker viser tilstrekkelig nøyaktighet
for N-stadie vurdering, og vi vil fortsatt
hos yngre pasienter uten komorbiditet
reservere TEM teknikken for de
minste T1 cancere hvor risikoen for
lymfeknutemetastaser er liten.
Noen britiske sentre betrakter TEMreseksjon av store adenomer og små
cancere som en eksisjonsbiopsi som
skal etterfølges av radikal, åpen kirurgi
hvis den patologiske vurdering viser at
canceren er større enn T1, sm2.

En felles prospektiv randomisert
protokoll for strålebehandling og TEM
versus åpen kirurgi for de mellomstore
cancere ble foreslått av dr. Simon Bach
på vegne av den britiske TEM-gruppe.
Det var enighet om behovet for en slik
studie nå, og at det ikke er bruk for flere
ikke-randomiserte enkeltsenterstudier på

Denne strategi ser ut til å være onkologisk sikker på
lang sikt.
Den sene torsdags-sesjon: ”Local resection for cancer –
long term results” presenterte flere store serier av high
risk T1 og T2 cancere behandlet med strålebehandling og
TEM. Langtidsresultatene ser ut til å være sammenlignbare med åpen kirurgi. Formodentlig er også i denne
sammenheng preoperativ strålebehandling å foretrekke.
Bivirkninger med smerter og dårlig tilheling er betydelige.
Det må i fremtidige prospektive undersøkelser sikres at
TEM rent faktisk etterfølges av bedre livskvalitet enn åpen
kirurgi i denne situasjon.
Andre indikasjoner
Fredagens første sesjon omhandlet TEM på andre
indikasjoner. De vanskelige forhold omkring carcinoider
og maligne melanomer ble diskutert. Også diskusjonen
om hvor langt man kan gå ble spennende. Det ser ut til
at overlagt perforasjon til peritoneum ved fullveggsreseksjoner høyt i rektum og i colon sigmoideum kan
gjennomføres sikkert og uten betydelige komplikasjoner.
Den siste sesjon om” News and new techniques” ble
dominert av prof. Buess` foredrag om transanal rectosigmoid reseksjon. Igjennom TEM-skopet har han nå
gjennomført flere rectosigmoide TME-reseksjoner på
mennesker. Gastroskoper og koloskoper kan innføres i
peritoneum igjennom TEM skopet og teknikken tillater
faktisk mobilisering av venstre fleksur. Men også nye
teknikker med sentinel node- identifisering med
fluorescense-teknikker ved rectum cancer og in-situ
histologiske undersøkelser med confocal laser-mikroskopi
vakte stor interesse.
Den minimalinvasive, transanale kirurgi er ved å bevege
seg fra å være en kuriositet egnet til å demonstrere
ens egne tekniske ferdigheter til å bli et fagfelt med stort
potensiale for å foreta onkologisk sikker cancerkirurgi
med minimal operativ risiko og reduserte
sykehusutgifter 
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Refusjon: Se L02B G04, side f i Refusjonslisten.
Sist endret: 20.08.2008 (SPC 02.05.2008)
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Behandling med Femar kan gi en
over levelsesgevinst hos brystkreftpasienter.*1,2
Data fra BIG 1-98 studien lagt frem i San Antonio
11. desember 2008 viser 303 dødsfall i Femargruppen versus 343 dødsfall i tamoxifen-gruppen,
og en relativ risiko reduksjon på 13 % (p=0.08).1,2
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– reduserer risikoen for tilbakefall3, 4
Se felleskatalog og referanser side:
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