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Da jeg ble valgt inn i styret i 2005 var det ikke
uten betydelige reservasjoner jeg takket ja til
vervet som redaktør i Kirurgen. Arbeidet har
medført både gleder og frustrasjoner men har
i det store og hele vært en positiv erfaring.
Det er med glede jeg registrerer at leder i
Norsk barnekirurgisk forening, Hans Skari,
har sagt seg villig til å overta dette spennende
vervet. Jeg håper han får mange nyttige
innspill både fra NKFs nye styre, men også fra
foreningens medlemsmasse.
Temaseksjonen i denne fyldige førjulsutgaven
omhandler urologiske funksjonsforstyrrelser
og består av en imponerende artikkelserie fra
det barne- og voksenurologiske miljøet på
Rikshospitalet. Temaseksjonen gir en grundig
fremstilling av dette komplekse fagområdet
og en god oversikt over både medikamentelle,
kirurgiske og funksjonelle løsninger på til dels
invalidiserende problemer for pasientene.
Artiklene i bladet for øvrig spenner vidt, fra
viktige betraktninger om likestilling og rekruttering til de kirurgiske fag til eksperimentelle
studier fremlagt under høstmøtet.

Vi gratulerer også foreningen med sin første
kvinnelige leder Olaug Villanger som skal
bringe foreningen inn i NKFs 100 årsjubileum.
Både hun og avtroppende leder Tom
Glomsaker gir i denne utgaven av bladet sine
synspunkter på fremtiden for norsk kirurgi.
Når ”mitt” siste nummer av Kirurgen går
i trykken vil jeg benytte anledningen til å
takke noen nøkkelpersoner for god hjelp og
støtte de siste 4 år. Det har vært en glede å
samarbeide med Tom Glomsaker som til
stadighet har imponert meg med sin arbeidskapasitet, sin ubendige optimisme og sin
manøvreringsevne gjennom potensielt
vanskelig farvann. Takk også til Olaug
Villanger som har vært til uvurderlig hjelp i
å innhente stoff til bladet og da spesielt fra
fagfeltet minimalt invasiv kirurgi. Takk også til
Ragnar Madsen og hans medarbeidere i DRD
som i stor grad har medvirket til at Kirurgen
også visuelt har blitt et meget profesjonelt
produkt jeg mener vi burde kunne være
bekjent av.
Til slutt vil jeg bare ønske det nye styret lykke
til med det videre arbeidet med Kirurgen.
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Funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier

U

rologiske funksjonsforstyrrelser omfatter funksjonsfeil både i øvre
og nedre urinveier og i de mannlige kjønnsorganer. Pyeloureteral
overgangsstenose, vesikoureteral reflux, ereksjonsproblemer,
infertilitet og ejakulasjonsproblemer er forskjellige sider av urologiske
funksjonsforstyrrelser. I denne utgaven av Kirurgen skal vi ta for oss
funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier.

Trygve Talseth
Urologisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
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Urologiske funksjonsforstyrrelser
Urinretensjon og urininkontinens er de synlige følgene av dysfunksjoner i de nedre urinveier. Affeksjon av de øvre urinveier og
kroniske infeksjoner kan bli resultatet når de nedre urinveiene ikke
fungerer som de skal.

TEMA

I

alle tider har urinretensjon vært en
fryktet tilstand. Allerede 300 år før vår
tidsregning var det beskrevet hvordan
man kateteriserte urinblæren med
dyrehud som var rullet over strutsefjær.
Det har vært en stor utvikling av utstyr til
å tappe urinblæren. Den middelaldrende
mann med urinretensjon på grunn av
en prostata som stenger blæreutløpet,
er en typisk pasient med urinretensjon.
Bruk av intermitterende tømming av
blæren kjenner vi blant annet fra en
kjent medisinprofessor i Oslo som bar
kateteret sitt i hattebremmen. Men den
vanligste behandlingen av urinretensjon
var innleggelse av permanent kateter.
Vi kjenner alle til hvilke komplikasjoner
det fører til både på kort og lang sikt.
Problemer ved langtidskateterisering
Det var derfor et stort fremskritt i
behandlingen av mangelfull blæretømming når Lapides (1) satte den rene
intermitterende tømmingen i system.
Han viste at det var tilstrekkelig med ren
prosedyre uten krav til sterilitet. Dette
gjorde metoden mye mer anvendelig slik
at pasienter kunne tappe blæren selv.
"Ren intermitterende kateterisering"
(RIK) er et av de viktigste fremskrittene i
behandlingen av blæredysfunksjoner.
Det kom i alminnelig bruk i slutten av
1980-årene. August Bakke som er urolog
på Haukeland sykehus tok sin doktorgrad
på dette temaet i 1992 (2).
Bruken av permanent inneliggende
kateter gjennom urethra over lang tid er
forbundet med så mye problemer og
komplikasjoner, at det er bare i unntakstilfeller at dette bør benyttes. I tillegg til
kronisk infeksjon og blærekonkrementer,
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gir det urethraskader med abscess og usur.
Når problemet er hyppig vannlating eller
nattlig vannlating, er det nødvendig å
objektivisere pasientens besvær.
Den enkleste funksjonsundersøkelsen
er den pasienten kan gjøre selv ved at
han/hun registrerer nøyaktig sin egen
vannlating. Miksjonslister innbærer at
pasienten noterer tidspunkt og volum for
hver enkelt vannlating gjennom døgnet og ofte gjennom to eller tre døgn. Da kan
man f.eks. enkelt se om nattlig vannlating skyldes om det produseres store
mengder urin i løpet av natten eller om
det er et blæreproblem med småskvetting.
Når inkontinens er problemet, vil man i
tillegg be pasienten om å veie bleier slik
at man kan danne seg et bilde av hvor
mye urinlekkasje det er snakk om. Uten at
man får objektivisert disse symptomene,
kan det ofte være vanskelig å planlegge
behandling.
Urodynamiske undersøkelser
Noen ganger er det åpenbart at det er en
benign obstruerende prostata som er
årsaken til akutt eller kronisk urinretensjon. Andre ganger er det mer
uklart om det er obstruksjon eller svak
detrusor. Riktig diagnose er grunnlaget
for riktig behandling. Vi skal ikke langt
tilbake i tid da vannlatingsplager hos
en middelaldrende mann ble kalt
prostatisme. Tanken følger ordet, og
behandlingen rettet seg automatisk
mot prostata. Nå er vi mer bevisst på at
symptomene kan ha flere årsaker. For å
kunne finne den rette behandlingen, må
man da gjøre funksjonelle undersøkelser.
Urodynamiske målinger startet man
med i noe omfang i løpet av 1970-årene,
men det gikk et par desennier før det
ble alminnelig i bruk ved alle urologiske
avdelinger. Men det er fortsatt noen
urologer som ikke er fortrolig med slike
målinger. Slike målinger er i de fleste
tilfeller enkle, raske og lett å tolke. Uten å
gjøre funksjonelle undersøkelser kan man
risikere å påføre pasienter unødvendige
eller gale inngrep.
I tidligere tider var leveutsiktene for
mennesker med ryggmargsskade svært
redusert. Mangelfull behandling av
urinveisproblemene var en vesentlig
årsak til det. For at disse pasientene ikke
skal få komplikasjoner fra øvre og nedre
urinveier, er det av største viktighet at

Trygve Talseth
Urologisk avdeling, Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet

urinveiene blir tatt hånd på en adekvat
måte. Vi regner med at ca 60 personer
hvert år får en traumatisk ryggmargsskade i Norge. I tillegg kommer ca 40
personer som får en ikke-traumatisk
ryggmargsskade. Prevalensen for disse
to gruppene utgjør anslagsvis ca 3500.
Det er altså er stort antall pasienter
som lever og bor rundt i Norge med
ryggmargsskade. Alle disse bør ha
regelmessig kontakt med urolog.
Urologen vil være den legen som har
oversikt over hvilke konsekvenser
ryggmargsskadene har for urinveiene.
Ved slike skader vil man ikke sjelden
ha en blære med høyt trykk. En slik
høytrykksblære kombinert med
mangelfull blæretømming kan føre til
inkontinens og affeksjon av de øvre
urinveier med dilatasjon, infeksjoner,
steindannelse og nyresvikt. Innleggelse
av permanent kateter kan på kort sikt
virke som en stor hjelp, men på lang
sikt vil denne være med på å redusere
både livslengde og livskvalitet. Slike
nevrologiske dysfunksjoner krever nøye
utredning og innsikt i den enkelte
pasients totale situasjon for å kunne gi
den beste behandling.
Pasienter med ryggmargsskade vil også
ha en 20-25 ganger økt risiko for å utvikle
blærecancer (3). Hematuri hos disse
pasientene må derfor kreve spesiell
årvåkenhet. Inneliggende kateter, kronisk
infeksjon, blærestein og røyking er
risikofaktorer.
Livslang oppfølging
En del av pasientene med dysfunksjoner
i de nedre urinveier må følges gjennom
hele livet. Barn med ryggmargsbrokk
er eksempel på en pasientgruppe som
vokser ut av barnelegens ansvar og inn
i urologens. De nedre urinveienes dysfunksjon vil kunne endre seg etter hvert
som pasienten vokser. Om man gjør
inngrep for å få kontroll med kontinens,
kan man få en nytt problem fra de øvre
urinveier. Et svakt trykk i urinrøret, gjør at
økning i blæretrykk fører til inkontinens.
Sørger man for kontinens, kan det høye
blæretrykket forplante seg til de øvre
urinveier. Slike pasienter må derfor følges
gjennom hele livet.
Grensen mellom forskjellige spesialiteter
er ikke den samme i alle land. I Norge er

Uroterapi
Spesialutdannede sykepleiere
(uroterapeuter) er svært viktige
samarbeidspartnere når det gjelder å ta
hånd om urologiske pasienter. De kan
utføre de praktiske målingene, lære
pasienter opp i forskjellige prosedyrer,

spesielt selvkateterisering, og følge
opp pasienter som trenger spesiell
oppfølging. Ved Høgskolen i Bergen har
man i flere år hatt denne utdanningen.
Alle urologiske enheter bør ha ansatt
uroterapeuter. De vil være til stor
avlastning for urologene slik at
avdelingens kapasitet blir større. De vil
erfaringsmessig senke terskelen for
pasienter å ta kontakt med sykehuset.
De aller fleste funksjonsforstyrrelser
vil bli tatt hånd om av urologer ved
alle sykehus. Når det er mer sjeldne
eller uklare tilstander vil man henvise
pasienter til regionsykehuset. I Norge har
vi en avdeling med spesialkompetanse i
nevrourologi ved Rikshospitalet.
Denne avdelingen har ikke formell landsfunksjon, men tar i mot pasienter uansett

hvor i landet de kommer fra. Avdelingen
har et nært samarbeid med Sunnaas
sykehus.
I tre artikler i dette nummer av Kirurgen
vil utredning og behandling belyses i
en artikkel som omhandler barn og to
artikler om voksne 
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det generelt et godt og ukomplisert
samarbeid mellom gynekologer og
urologer. Det er vanlig at gynekologer
primært tar seg av kvinner med
urininkontinens. Dersom det er
kompliserende urologiske eller nevrologiske faktorer, vil kvinnene oftest bli
utredet av urolog. Dette gjelder også når
det er en detrusoroveraktivitet som ikke
lar seg behandle medikamentelt. Invasiv
behandling av dette, som blir omtalt i en
annen artikkel, faller innenfor urologi.

Referanser
1. Lapides J, Diokno AC, Silber SJ, Lowe BS. Clean
intermittent self-catheterization in the treatment of
urinary tract disease. J Urol 1972; 107: 458-461.
2. Bakke A. Physical and Psychological Complications in
Patient treated with Clean Intermittent Catheterization.
Scan J Urol Nephrol. Supplement 150: 1993.
3. Groah SL, Weitzenkamp DA, Lammertse, DP, Whiteneck
GG, Lezotte DC, Hamman RF. Excess risk of bladder
cancer in spinal cord injury: Evidence for an association
between indwelling catheter use and bladder cancer.
Arch Phys Med Rehab. Vol 83 March 2002: 346-351.
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respons forutsatt at dosen er godt tolerert. Forsiktighet bør utvises ved samtidig
bruk av substanser som hovedsakelig metaboliseres via CYP 2D6, og som har et
smalt terapeutisk vindu (f.eks. ﬂekainid, tioridazin, trisykliske antidepressiva som
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oppstart og avslutning av darifenacinbehandling, samt ved endring av dosen. Samtidig bruk av potente hemmere av P-glykoprotein (f.eks. verapamil, ciklosporin)
bør unngås. Samtidig bruk av andre legemidler med antimuskarine egenskaper
(f.eks. oksybutynin, tolterodin, ﬂavoksat) kan gi mer uttalte terapeutiske effekter
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Årsaker til funksjonsforstyrrelser i nedre
urinveier, utredning og konvensjonell
behandling av disse
TEMA

Funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier er oftest komplekse og krever derfor en omfattende
og konkret utredning. Som beskrevet i innledende avsnitt et annet sted i tidskriftet omfattes en
ikke så liten andel mennesker med alvorlig bevegelseshandikap (rullstolbrukere).
I all håndtering av personer med tømmingsvansker og lekkasjeproblemer er det viktig å ta
største hensyn til bevart nyrefunksjon uten fare for framtidige skader på de øvre urinveier.

Henriette Veiby Holm og Hans Hedlund
Urologisk seksjon, Kirurgisk Klinikk,
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Fig 1. Patterns of neurogenic detrusor-sphincter dysfunction. Heavy
lines symbolize hyperreflexia, thin lines hypo- or areflexia and green
lines a normal innervation of the relevant structure (By permission of
the 3rd International Consultation, Monaco; Health Publication 2005)
Introduksjon
Man kan grovt inndele i to hovedgrupper
– ikke-nevrogene og nevrogene årsaker
(1). I begge gruppene finner man
pasienter med varierende grad av
resturin i motsetning til mer eller mindre
plagsom urinlekkasje.
Hos menn spesielt, men også hos
kvinner, skal tilstander som obstruerer,
f.eks. urethrastriktur og benign prostatahyperplasi (menn), overveies for kirurgisk
behandling. Infravesikal obstruksjon
hos menn med Mb. Parkinson er ikke
alltid så enkelt å diagnostisere uten
tilgang til konvensjonell urodynamikk (se
behandlingsavsnittet). Disse pasientgruppene ekskluderes i denne artikkelen.
For andre pasienter med tømmingsvansker pga detrusorsvakhet (urinretensjon, ”blæreparese”) eller
funksjonell dyssynergi (detrusor/blærehals, detrusor/sfinkter) med resturin
kan opplæring i ren intermitterende
kateterisering (RIK) være en prioritert
behandling som alltid skal overveies (2).

Fig 2. Pathophysiology of detrusor overactivity
and the overactive bladder (OAB) syndrome (By
permission of the 3rd International Consultation on
Incontinence, Monaco; Health Publication 2005)

Klassifikasjon
Hovedfokuset i dette avsnittet er rettet
mot de pasientene som kan inkluderes i
begrepet neurogenic lower urinary
tract dysfunction (NLUTD) – myelomeningocele, tverrsnittslesjoner,
multippel sklerose. Sykdommer som
Mb. Parkinson og sequele etter slag
berøres ikke her. Som i Madersbachers
klassifikasjonssystem (fig 1) kan
dysfunksjoner i de nedre urinveier
forklares som en følge av ubalanse
mellom detrusor og sfinkter (3). Risiko
for progredierende nyresvikt er til stede
dersom ikke funksjonelt avløpshinder
reduseres (f.eks. overaktiv eller underaktiv detrusor i relasjon til overaktiv
sfinkterfunksjon) eller invalidiserende
urinlekkasje (f.eks. overaktiv hhv.
normal detrusor og overaktiv hhv.
underaktiv sfinkterfunksjon). For ikkenevrogene tilstander (LUTD) blir dette
avsnittet begrenset till pasienter med
overaktiv detrusor (”idiopathic detrusor
overactivity”).

Idiopatisk detrusoroveraktivitet
Idiopatisk detrusoroveraktivitet (IDO) med
varierende grad av urgencyinkontinens er
en stor målgruppe av i hovedsak kvinner,
men diagnostiseres også hos menn. Man
beregner den samlede årlige kostnaden
i Tyskland for inkontinensbehandling
til fire millioner euro. Den direkte
genesen er oftest ikke kjent (fig 2). Flere
av kvinnene med urgencyinkontinens
har tidigere gjennomgått en eller flere
kirurgiske inngrep for stressinkontinens
av mer eller mindre korrekte årsaker. Det
er mer regel enn unntak at kvinner med
urinlekkasje har blandingsinkontinens
(urge- og stresskompenent). Etter
gynekologiske slyngeoperasjoner
(”tension-free vaginal tape”,TVT) kan
udiagnostisert detrusoroveraktivitet
provosere økt urinlekkasje
(urgencyinkontinens) som en direkte
konsekvens av operasjonen. Urinblæren
kan reagere med økt uhemmet
detrusoraktivitet i oppsamlingsfasen
av urin som følge av den funksjonelle
obstruksjonen som innsatt slynge kan
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forårsake i visse tilfeller. Derfor er det
viktig at det initiale behandlingsvalget
blir korrekt for den enkelte pasient.

TEMA

Myelomeningocele
Det fødes årlig ca 20 barn med
myelomeningocele (MMC) i Norge. Før
RIK ble tatt i rutinemessig klinisk bruk var
dødeligheten stor i denne pasientgruppen
med en gjennomsnittsoverlevelse på
30-40 år. Progredierende nyresykdom
p.g.a. residiverende pyelonefritt og
utbredt nyrestensdannelse var en av
flere komorbiditeter. Personer med MMC
har som regel ikke evnen til frivillig
miksjon ved å initiere kontraksjon
av detrusor (”acontractile bladder”).
Vannlating kan effektueres ved å bruke
bukpressen (Credé) og presse ut urinen.
For de fleste er dette en ineffektiv måte
å miktere på. Resturin og inkontinens
(”overflow”) blir en stigmatiserende
konsekvens for dem. Urinblærens vegg
hypertrofierer og samtidig erstattes
glatt muskulatur (detrusor) av fibrotisk
vev. Man kan sammenligne urinblæren
med en plastboks uten elastisitet
(redusert compliance) med høy risiko
for progredierende vesicoureteral reflux.
Compliance (blærens ettergivelighet)
uttrykkes som forholdet mellom endring
i blærens volym mot endring i detrusor
trykk.
I løpet av de siste 20 årene har
utviklingen drastisk forandret overlevelsen av personer med MMC mye
pga RIK (henviser til avsnittet om barn).
Av den grunn, hvilket også gjelder
sequele hos personer med traumatiske/
atraumatiske tversnittslesjoner, begynner
vi i dag å se nye aldersgrupper av alvorlig
handikappede personer med benigne
(prostatahyperplasi, uterusmyom) og
maligne tilstander som følge av
signifikant høyere levealder sammenlignet med tidligere. Siden disse pasientgruppene som regel samtidig med sin
motoriske skade (paraplegi, tetraplegi)
har sensorisk dysfunksjon med endret
følelse- og smertereaksjon, kan
symptomer lett kamufleres, hvilket
vanskeliggjør diagnostikken i disse
tilfellene.
Tversnittslesjoner
Hos pasienter med tverrsnittslesjoner
over sakralt miksjonssenter (S3)
resulterer skaden i at pasientene utvikler
spastisitet, spesielt ved cervikale skader,
med økt risiko for autonom dysrefleksi
(4). Autonom dysrefleksi kan forårsake
så kraftig blodtrykksstigning at det kan
være livstruende og pasientene bør
i så fall umiddelbart behandles med
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f.eks. nifedipininfusjon. Forenklet kan
autonom dysrefleksi betegnes som en
hypereksitabel sympatikusreaksjon ved
forhøyet intravesikalt (f.eks. funksjonell
obstruksjon under miksjonen) eller
visceralt trykk (f.eks. appendicitt,
peritonitt).
Pasienter med høye thorakale og
cervikale skader kan gjennom ”banking”
initiere detrusorkontraksjon siden
refleksbuen er intakt. Hos de som
samtidig har utviklet spastisitet finnes
økt risiko for detrusor-sfinkter dyssynergi
og tømmingssvikt samt disposisjon for
autonom dysrefleksi. Uttalt detrusorsfinkter dyssynergi gir i tillegg lett grad
av vesicoureteral reflux. Hos menn kan
man overveie ekstern sfinkterotomi med
intensjon å forsvake spastisiteten i den
periurethrale sfinkteren.
For menn og kvinner med nevrogen
årsak til inkontinens kan supravesikal
urinavledning være en alternativ
behandling. Henviser til avsnittet om
dette.
RIK er en prioritert løsning som skal
overveies initialt for disse pasientene
uavhengig av skadenivå. Ved cauda
equina skade har pasientene slapp
paraplegi med tømmingssvikt som
er sammenlignbart med tilsvarende
situasjon som ved MMC.
Multippel sklerose
For 10 - 25% av personer som får
diagnosen multippel sklerose (MS)
debuterer sykdommen med symptomer
fra nedre urinveier. Ved MS skades myelin
og axoner i det sentrale nervesystem.
Demyeliniserende plaque som dannes i
sykdomsforløpet skader ofte medullære
nervebaner som er involverte i regulering
av de nedre urinveienes funksjoner.
Symptomene kan uttrykke seg i form av
urgency med/uten urgencyinkontinens,
retensjonsproblematikk med/uten
resturin og/eller detrusor-sfinkter
dyssynergi (affeksjon distalt for pontint
miksjonssenter). Dette spekteret av
dysfunksjoner kan være til stede hos det
enkelte individ med MS. Det kan ofte
resultere i residiverende urinveisinfeksjoner med eller uten pyelonefritt
som kan provosere frem schub med stor
risiko for progresjon av grunnsykdommen. Hos pasienter med fullgod håndfunksjon kan RIK være et hjelpemiddel
for å balansere inkontinens-/tømmingsproblem. For flere av disse pasientene
kan urostomi i form av kutan ureteroenterostomi ad modum Bricker vurderes.
Se avsnittet om invasiv behandling.

Utredning
I all basal utredning av dysfunksjon av
nedre urinveier bør eksklusjon av urinveisinfeksjon og en grov estimering av
nyrefunksjonen (s-kreat) inngå.
Hos personer med alvorlig bevegelseshandikap er s-kreatinin en dårlig
parameter pga. generelt redusert
muskulatur i tillegg til immobilisering.
Hos disse pasienter kan man måle
urinosmolaliteten ved å samle
døgnurin. De fleste sykehus kan i dag
tilby rutinemessig nukleærmedisinske
undersøkelser som diureserenografi
og GFR (”glomerular filtration rate”).
Ved diureserenografi kan man selektivt
skille funksjonsfordelingen mellom
nyrene mens GFR er mer pålitelig
ved registrering av den samlede
nyrefunksjonen.
Nøyaktig anamnese er viktig.
Miksjonslister med/uten bleieveietest og
korrekt utfylte standardiserte/validerte
spørreskjema gir et godt objektivt bilde
av problemet hos den enkelte pasient.
Gjentatt kontroll med uroflowmetri fulgt
av kontroll av resturin med ultralyd kan
være informativt og anbefales i den
innledende utredningen før det vurderes
om pasienten skal gjennomgå invasiv
urodynamisk undersøkelse (cystometri).
Cystoskopi er en undersøkelse som bør
inkluderes rutinemessig i hver utredning
av inkontinens. I tilfeller med dysuri og
alvorlig urgency skal alltid blærecancer
og blærekonkrement ekskluderes. Ved
inkontinens hos kvinner kan urogenitale
fistler (forløsningsskade, skade etter
gynekologiske inngrep, stråleskade) være
årsaken til lekkasjeproblemet.
Urodynamisk laboratorium med uroterapeut finnes etter hvert på de fleste
urologiske poliklinikker.
Ved konvensjonell stasjonær vanncystometri (infusjon 20 ml/min)
fulgt av trykk/flow registrering kan i
mange tilfeller motorisk og sensorisk
overaktivitet bekreftes. Dessuten gir
registrering under miksjonsfasen (trykk/
flow) som regel en bra situasjonsbeskrivelse av detrusorens kapasitet.
I noen tilfeller med underliggende
detrusoroveraktivitet kan stasjonær
cystometri kompletteres med
ambulatorisk registering. Ved denne
undersøkelsen er pasienten mobil og kan
forflytte seg med inneliggende katetre
som registrerer detrusorkontraksjon og
urinlekkasje. Pasienten registrerer med
trykknapper på en ekstern boks når han/
hun kjenner urge, får urinlekkasje og

mikterer. I forbindelse med plasseringen av elektrodene (katetre) gjennomføres
som regel en måling av urethratrykkprofilen, dvs. registrering av det lukketrykket urethra påfører trykkmålingskateteret. Registrering av urethratrykkprofil inngår i den rutinemessige
utredningen av stressinkontinens
samtidig som man gjennomfører stresstest (standardisert fysisk provokasjon
med f.eks. hopp/hoste ved moderat fylt
urinblære).
Hos de pasientene der det er mistanke
om funksjonell obstruksjon (detrusorblærehals eller detrusor-sfinkter
dyssynergi) kan videomiksjon med
kontrast, evt. kombinert med sfinkterEMG gi informasjon som kan være
veiledende for valg av behandling.
Som regel velger man nålelektroder
som plasseres tilsvarende anal- eller
periurethral sfinkter.
For de fleste pasienter med ikkenevrogene og nevrogene årsaker til
den eksisterende dysfunksjon skal
også funksjonsstatus av øvre urinveier
vurderes. Som regel blir førstevalg
urografi eller CT urografi avhengig
av de rutiner som gjelder for miljøet
som står for utredningen. Spesielt for
inkontinensutredning hos barn er dette
viktig med tanke på misdannelser (f.eks.
aberrant ureter).
Non-invasiv medikamentell
behandling
Det finnes klassifisert fem subtyper av
muskarinreseptorer (fig. 3), og M2 og
M3 subtypene anses å være involvert
i urinblærens kontraktilitet (5).
Antimuskarine medikamenter har sin

Fig 4. By inhibiting the effects of acetylcholine, generated from nonnervous sources (urothelium) or leaking from cholinergic nerves during
the filling phase, antimuscarinics may inhibit detrusor overactivity
and urgency (By permission of the 3rd International Consultation on
Incontinence, Monaco; Health Publication 2005)

hovedsaklige effekt under urinblærens
fylningsfase når de mer eller mindre
kompetitivt blokkerer muskarinreseptorer
(fig. 4). Man anser at deres virkningsmekanisme både blokkerer sensoriske
og motoriske funksjoner ved å hemme
effekten av acetylcholin generert fra
urothelet eller via lekkasje fra cholinerge
nerver.
For klinisk bruk finnes fem antimuskarine
medikamenter registrert (darifenacin,
fesoterodine, oxybutynin, solifenacin,
tolterodine) i ulike administrasjonsformer
tilgjengelig for behandling av detrusoroveraktivitet (6). Alle finnes tilgjengelig
for peroral behandling. Oxybutynin
finnes dessuten for intravesikal
instillasjon (anbefales spesielt for barn
p.g.a. risiko for dårlig tannstatus ved
langvarig utsettelse for perorale midler)
og som hudplaster.
Samtlige preparat har effekt på
symptomer av ”overaktiv blære”, men
deres enkelte profil er ulikt basert på
strukturelle forskjeller, muskarinreseptorselektivitet og organselektivitet.
Antimuskarine medikamenter som tillater
enkel dosering (en dose per døgn) og et
jevnt plasmanivå gir forbedret
compliance og mindre bivirkninger.
Det er viktig at man i hvert enkelt tilfelle
gjør en individuell dosetitrering og er
forberedt på å teste alle tilgjengelige
preparat før man vedtar at antimuskarin
behandling svikter eller har for mye
bivirkninger. En vanlig bivirkning er
munntørrhet. Andre gastrointestinale
symptomer som obstipasjon er mindre
vanlige. Man bør forskrive disse
preparatene med en viss forsiktighet til
eldre pasienter, menn med symptom på

TEMA

Fig 3. Antimuscarinics block competitively muscarinic
receptors (By permission of the 3rd International Consultation on Incontinence, Monaco; Health Publication
2005)

infravesikal obstruksjon (risiko for urinretensjon) og pasienter med glaukom.
Pasienter som gis antimuskarine
medikamenter har bedre livskvalitet
sammenlignet med placebo. Samtidig
sees mindre bruk av hjelpemidler.
Det pågår eksperimentell og klinisk
forskning med mål å finne mer
selektive og klinisk mer effektive
perorale medikamenter for symptomer
på detrusoroveraktivitet (5).
Morfinagonister, cyclooxygenaseog fosfodiesterasehemmere bl.a. er
under utvikling. I begrensede kliniske
studier hos utvalgte pasienter har
man forsøkt vanilloidpreparater
(capsaicin, resiniferatoxin) til intravesikal
instillasjon. I nåværende perspektiv er
lokal behandling med botulinumtoxin
internasjonalt anerkjent og brukes
rutinemessig på de fleste urologiske
universitetsavdelinger. Henviser til
avsnittet om invasiv behandling 
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Kirurgisk behandling av pasienter med
invalidiserende dysfunksjon i nedre urinveier
Mens de fleste pasienter med dysfunksjoner i nedre urinveier kan hjelpes tilstrekkelig med forskjellige
typer konservativ behandling, er det fortsatt et antall hvor dette ikke fører frem. Det kan være
nødvendig å ty til mer invasive metoder for å oppnå hovedmålene, som alltid vil være å bevare
nyrefunksjon og gi pasienten best mulig livskvalitet.

TEMA

Alexander Schultz og Ole Jacob Nilsen
Urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

E

n forutsetning for å kunne tilby
pasienten en optimal behandling
med invasive metoder, er at en
grundig utredning har kartlagt arten av
funksjonsforstyrrelse: Dreier det seg om
dysfunksjon på detrusornivå (hypo- eller
hyperaktiv, nedsatt compliance), eller
defekt sfinkter (sfinkterskade, hypotensiv
eller spastisk), eller evt en dyssynergi
mellom detrusor og sfinkter? Eller er
det tilstander som gir kroniske smerter
(eks interstitiell cystitt) eller residivernde
infeksjoner. Er nyrefunksjonen påvirket
eller truet?
Det er annetsteds i dette nummeret
av Kirurgen redegjort for utredningen
av pasienter med funksjonelle lidelser
i nedre urinveier. Her skal det kun
understrekes at en slik utredning er et
absolutt krav når man overveier å benytte
de invasive prosedyrer som beskrives i
dette avsnittet.
Kandidater til invasiv behandling finnes
i et bredt spektrum av pasienter med
følger etter medfødte misdannelser i
nervesystemet eller urinveiene, skader
eller sykdom i urinveier og i så vel
sentrale som perifere nervesystemer,
betennelsestilstander og en rekke
idiopatiske lidelser.
Overaktivitet
En av de vanligste problemstillingene
vil være en uttalt, ofte invalidiserende,
overaktivitet av blæren, som ikke kan
kontrolleres med f.eks. anticholinergica.
Det kan dreie seg om pasienter med
nevrologisk sykdom eller skade, som
MS eller Parkinson eller følge etter
ryggmargs-skade (SCI), men det kan også
forekomme uten kjent årsak.
Førstevalget hos disse pasientene vil
være enten injeksjon i blæreveggen
av Botolinumtoxin A (BTXA), eller
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nevromodulering med implantasjon av
en elektrode ved forreste S-3 rot, SNS.
Etter at BTXA i mange år hadde vært
brukt i andre medisinske spesialer for å
behandle spastisitet, ble det i 1999 første
gang rapportert brukt for å behandle
detrusoroveraktivitet hos pasienter med
urininkontinens.
I 2005 publiserte Schurch en dobbeltblind,
placebokontrollert undersøkelse (1),
som demonstrerte eklatant effekt hos
pasienter med urgency inkontinens på
grunn av overaktiv detrusor. Både i form
av reduksjon av inkontinensepisoder,
nedsatt detrusortrykk og økt cystometrisk
kapasitet.
Behandlingen går ut på å injisere BTXA
oppløst i NaCl inn i blæreveggen. Det
benyttes oftest en dosering på 300
IE BTXA hos nevrologiske pasienter,
mens man hos pasienter med
idiopatisk detrusoroveraktivitet (IDO)
gjerne begynner med doser på 100
IE. Injeksjonene kan settes gjennom
vanlig cystoskop, og fordeles på flere
injeksjonssteder, idet man unngår
trigonum. Noen pasienter opplever
det som smertefullt, men mange kan
behandles uten narkose etter at det er
installert lokalbedøvelse i blæren før
instrumentering.
Effekten er ikke varig, og rebehandling
etter 4 til 6 måneder er vanlig. Det ser
imidlertid ikke ut til at effekten blir
dårligere etter gjentatte behandlinger.
Nevromodulering
En mulig bivirkning er urinretensjon. For
de pasientene som allerede benytter ren
intermitterende kateterisering (RIK) er
dette jo ikke et problem, men hos de som
ikke har prøvet selvkateterisering er det
nødvendig å diskutere muligheten for

Figur 1: Sakral nevromodulering. Elektroden er ført percutant inn i foramen S-3
og pacemakeren ligger subcutant over
glutealmuskulaturen.
en slik bivirkning, og evt la dem prøve å
gjøre RIK før BTXA-behandlingen.
Et alternativ ved medisinsk intraktabel
detrusor overaktivitet, hos pasienter med
intakte nervebaner og miksjonssentra,
er nevromodulering SNS (sacral nerve
stimulation). En elektrode føres inn til
forreste S-3 rot, med perkutan teknikk.
Den tilsluttes primært en ekstern
pacemaker, og effekten registreres
over en ukes tid. Endring i inkontinens,
urgency og vannlatingsfrekvens noteres
for å gi et så objektivt bilde som mulig
av virkningen hos den enkelte pasient.
Hvis effekten er tilfredsstillende, hvilket
vil si tilnærmet opphør i inkontinens
og signifikant reduksjon i urgency og
frekvens, implanteres en permanent
pacemaker dypt subcutant over
glutealregionen. Innstillingene av aktiv
elektrode, frekvens og amplitude kan
reguleres med telemetri utenfra (Fig 1).
Virkningen ser ut til å bestå i en
stimulasjon av afferente nerver og
derved modulering av miksjonssentra i

Figur 2: AdVance-slynge. Slyngen festes
til bulbære urethra og tres gjennom foramen obturatorium bilateralt, og fikserer
derved urethra i en bedre posisjon.
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Figur 3: AMS800:
Protesen består av
et reservoar som
legges preperitonealt, pumpen som
legges i scrotum og
mansjetten som legges rundt bulbære
urethra.

forlengende marg og hjernen.
SNS er, som anført, i hovedsak aktuell
hos pasienter med IDO, men har
også vært benyttet med godt resultat
hos enkelte pasienter med MS. En
forutsetning hos disse er stabil sykdom
gjennom et par år før forsøk på SNS.
Det er langt fra alle som testes som har
tilfredsstillende effekt, i vår avdeling
er det ca 50 % som ender med å få en
pacemaker implantert. Men hos de hvor
testen er positiv, er også langtidseffekten
med pacemaker god (2).
Selv om behandlingen er mer invasiv
enn BTXA, er den fortsatt reversibel, og
har fordelen av å være permanent, uten
annen etterbehandling enn skifte av
pacemaker med års mellomrom.
Det er heller ikke risiko for at pasienten
utvikler urinretensjon.
Sfinkter-insuffisiens
En annen vanlig problemstilling er
stressinkontinens (SI) på grunn av
sfinkter-insuffisiens. I Norge blir den store
gruppen av kvinner med SI tradisjonelt
tatt hånd om av gynekologer, og det er i
hovedsak menn med SI og de kvinnene
hvor gynekologene ikke kommer til
målet, som henvises til urologer.
De fleste menn som henvises har SI
etter radikal prostatektomi for cancer
prostata, eller etter kirurgi for benign
prostatahyperplasi. Men det er også en
del pasienter som har sfinkterinsuffisiens
sekundært til nevrologisk sykdom eller
skade.
Mens et flertall av de som sliter
med SI rett etter prostatektomi,
oppnår tilstrekkelig bedring med
bekkenbunnstrening, vil en mindre
prosentandel være kandidater for
kirurgisk behandling. Og med et stadig

stigende antall radikale prostatektomier
i Norge, stiger også antallet som har
behov for operasjon for SI.
Vi benytter i hovedsak to metoder, hvor
valget avhenger av mekanismen bak
lekkasjen, og graden av inkontinens.
Hos mange menn vil det ved radikal
prostatektomi tilkomme en skade på
tilheftningen av øvre urethra, slik at man
får en nedsynkning med svekkelse av
sfinkter.
Hos disse pasientene settes det inn en
slynge som løfter og fikserer øvre del
av urethra, uten å obstruere avløpet. Vi
benytter en AdVance-slynge fra AMS (Fig
2).
Hos de pasientene som har en egentlig
skade på sfinkter, enten direkte eller på
innervasjonen, benytter vi en artifisiell
sfinkter, AMS 800. Den består av en
mansjett som legges rundt bakre
del av urethra eller blærehalsen,
en pumpe plassert i scrotum og et
reservoar som ligger intraabdominalt,
men extraperitonealt ved blæren (Fig
3). Reservoaret genererer et trykk i
mansjetten som gir kontinens, men som
ligger under det diastoliske blodtrykket,
og derved sikrer adekvat blodsirkulasjon
gjennom vevet under mansjetten. Når
pasienten skal late vannet, trykker han
på pumpen i scrotum, og fører derved
væsken fra mansjetten over i reservoaret.
Ved hoste, nys etc, hvor trykket i blæren
stiger høyt, forplanter trykkøkningen i
abdomen seg også til reservoaret og
dermed til mansjetten.
Som beskrevet ovenfor, utgjør pasienter
med nevrologisk sykdom eller skade
ofte en mer kompleks problemstilling.

Pasienter med ryggmargsbrokk (MMC),
illustrere dette godt:
De kan ha øket eller nedsatt tonus
i sfinkter, de kan ha NDO eller
nedsatt detrusorkraft. Det kan finnes
nedsatt compliance i blæren, særlig
hos de som har hatt residiverende
urinveisinfeksjoner, og nyrefunksjonen
kan være redusert. Samtidig vil mange
ha nedsatt bevegelighet, evt være
rullestolsbundne, slik at løsninger som
innebærer selvkateterisering ikke kan
brukes.
Valget hos pasienter med en kompleks
problemstilling vil være hvorvidt det er
mulig å benytte pasientens egen blære
som basis for rekonstruksjon, eller om
man må gjøre en urinavledning. I denne
sammenhengen skal det igjen minnes
om at det er et overordnet mål å bevare
nyrefunksjonen!
En blære med intraktabel NDO eller
nedsatt kapasitet/compliance kan
augmenteres med innsettelse av tarm
som en del av blæreveggen. Mange
løsninger er beskrevet, med bruk av
forskjellige tarmsegmenter, men det
vanligste er å anvende enten et stykke
av ileum, eller av colon sigmoideum. Vi
benytter som standard ileum, og gjør en
clam-plastikk. Begrepet kommer av det
engelske clam, og illustrerer hvordan
blæren åpnes som en musling med en
insisjon i frontalplanet fra blæretoppen,
og ned på begge sider til rett foran
ureterinnmunningene.
Det uttatte stykket av ileum spaltes
antimesenterielt og syes inn som en del
av blæreveggen. Evt kan man benytte et
noe lenger stykke tarm, som foldes og
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Figur 4: Cystometri hos pasient med MMC: Ved fylning kommer
en kraftig trykkstigning i blæren (mørk blå kurve nederst) som
uttrykk for en sterkt nedsatt compliance.

syes til dobbel bredde før det syes inn,
for å få en bedre forstørrelse av en blære
med liten kapasitet.
Hos et stort flertall av pasientene vil dette
føre til at blæren blir stabil med god
kapasitet (3).
Fig 4 og 5 viser cystometrikurven før og
etter clam-plastik hos en unge mann med
MMC og nedsatt compliance, som hadde
utviklet begynnende nyresvikt. Etter at
trykkforholdene i blæren ble normalisert,
har hans nyrefunksjon, målt med GFR,
holdt seg uendret over flere år.
En del av de som får gjort
enteroscystoplastikk vil ikke være i
stand til å få spontan miksjon, eller vil
ikke klare å tømme blæren godt nok. De
vil være avhengige av å benytte selvkateterisering. Det er derfor viktig at de
før operasjonen har lært å beherske RIK,
hvilket for de fleste er uproblematisk.
Mitrofanoff-utløp
Noen pasienter som får gjort en
enterocystoplastikk, kan også ha
problemer med stressinkontinens på
grunn av en svekket sfinkter. De vil i så
fall oftest få satt inn en sfinkterprotese
ved samme operasjon.
Hos pasienter som vil være avhengige av
RIK, men hvor de av forskjellige årsaker
ikke kan kateterisere seg gjennom
urethra, kan man lage et kateteriserbart,
utløp fra blæren til bukveggen, ved hjelp
av et tarmstykke.
Metoden først er beskrevet i 1980 av Paul
Mitrofanoff, som benyttet appendix som
kanal fra blæren og ut til huden på nedre
del av bukveggen (Fig. 6). Kontinens
oppnåes ved at appendix legges i en
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Figur 5: Cystometri hos samme pasient som i fig. 4, etter enterocystoplastikk. Her ses ingen stigning i detrusortrykk (rød kurve
nederst) ved fylning av blæren.

submucøs tunnel ved gjennomløpet av
blæreveggen, og derved komprimeres
når blæren fylles. Hos pasienter som ikke
har appendix bevart, hvor den er for kort,
eller hvor det ikke er mulig å mobilisere
den med tilhørende krøs slik at den får en
passende beliggenhet, kan man benytte
en Monti teknikk.
Et ca 2 cm langt stykke av ileum isoleres
fra øvrige tarm. Det åpnes på langs
antimesenterielt og lukkes som et rør
”på tvers”.Trenger man et lengre rør,
hvilket ofte er tilfellet hos voksne med
et betydelig subcutant fettlag, kan man
benytte to tilsvarende tarmstykker som
vist på tegningen. Man får dermed
et tarmrør av passende dimensjon,
som også har fordelen at krøset med
karforsyningen kommer inn midt på
forløpet. Implantasjonen er ellers som
ved et Mitrofanoff-utløp.
Hos en del pasienter som får en slik
kontinent cysto-entero-cutaneostomi, evt
kombinert med en enterocystoplastikk,
vil det være nødvendig også å styrke
sfinkterfunksjonen. Vi har valgt å gjøre
det i form av slyngeplastikk fra symfysens
bakside rundt blære-urethraovergang,
med en fascieslynge med lett stramning.
Vi har derved ikke ”brent alle broer”
ved å lukke urethrautløpet, som også er
beskrevet som en løsning.
Et alternativ til en omfattende
rekonstruksjon av nedre urinveier, vil
være en urinavledning, i form av en
vanlig posestomi (f.ex.en Brickerkonduit),
eller en kontinent urostomi med
reservoar gjort av tarm.
I mange tilfeller, som hos nevrologiske
pasienter med langt kommet sykdom,
vil en enkel urinavledning i form av

en Brickerkonduit kunne forbedre
livssituasjonen radikalt. Fra å være
totalt inkontinente, med stadig
vannlatingstrang og ofte hyppige
urinveisinfeksjoner, kan de oppnå å ha
full kontroll med urinoppsamlingen og
slippe smerter og infeksjon.
Hos utvalgte pasienter, kan en kontinent
urinavledning være en god løsning.
Særlig yngre pasienter, for hvem det
estetiske ved å slippe å ha en pose på
magen betyr meget, vil ønske å få en slik
stomi, når urinavledning er det eneste
rasjonelle valg.
Colon-reservoar
Allerede i 1911 beskrev Coffey en
kontinent løsning, ved å benytte
sigmoideum og rectum som felles
reservoar for urin og faeces, med
implantasjon av ureteres i nedre del av
sigmoideum. Det viste seg imidlertid at
et flertall av pasientene fikk residiverende
øvre UVI og etter hvert nyresvikt, tiltross
for antirefluximplantasjon. Et annet
problem var en tiltagende metabolsk
acidose, som hurtig aggraverte når
nyrefunksjonen ble redusert. Dessuten
var det en stor overhyppighet av
maling utvikling i tarmen tett ved
ureterinnmunningene. Det siste
skyldes antakelig en carcinogen effekt
av kombinasjonen av faeces og urin,
ettersom det ikke er sett tilsvarende
utvikling der colon er brukt som rent
urinreservoar. Til tross for dette, har vi
fortsatt voksne pasienter til kontroll som
lever utmerket uten komplikasjoner med
den Coffey-blæren de fikk som barn.
Metoden er forlatt i vår del av verden,
men benyttes i modifisert form f.eks i
Egypt, hvor man pga Bilharziose har en
meget stor forekomst av blærecancer,
og hvor løsninger med urostomi er

Figur 6: Kateteriserbart utløp fra blæren, Mitrofanoff: Distale del av appendix sys inn i
blæren og løper submukøst et stykke for å gi kontinens. Basis sys til hud.

uanvendlige i en meget fattig befolkning.
Kontinent urinavledning, slik det gjøres
i dag, i form av et tarmreservoar med
antireflux-løsning for ureterinnløpene,
og en kontinensmekanisme ved utløpet
til stomaet, tok sitt utgangspunkt i Kochreservoaret.
Kochs reservoar ble, som bekjent,
utviklet for å kunne etablere kontinente
ileostomier, men man fant hurtig ut
at det, med litt modifikasjon kunne
brukes som urinreservoar. Den samme
type invaginert tarmnippel som som
sikrer kontinens, ble benyttet som
antirefluxmekanisme i den andre enden
av ileumreservoaret.
Kort etter at Kochs reservoar for
urinoppsamling ble beskrevet, kom det
flere forskjellige tilsvarende løsninger,
hvorav langt de fleste benytter coecum
og høyre colon som reservoar.
Antirefluximplantasjon av ureteres
regnes som et must, ettersom de fleste
reservoarer, i motsetning til orthotope
blærer som benyttes etter cystectomi
for blærecancer, er helt kontinente slik
at trykkstigninger forplanter seg mot
nyrene.
Kontinens oppnåes med invaginert
nippel, innsnevret anal del av ileum,
inkludert valvula Baohini, eller bruk av
appendix med et submucøst forløp.
Pasienten tømmer seg enkelt med et
kateter (Fig. 7)
Det er betydelig flere komplikasjoner
med et kontinent urinreservoar enn med
en enkel Brickerkonduit. De fleste er
allikevel enkle å reparere, og tiltross for
grundig informasjon om at det er et mer
komplisert inngrep, er mange pasienter
klare på at de ønsker en slik løsning.

Gjennom medlemskap i diverse
pasientforeninger, og møte med andre i
tilsvarende situasjon som de selv, får de
ofte en oppfatning av hva de forskjellige
løsningene innebærer.
Vår holdning er at det alltid må
være pasienten selv, på grunnlag
av informasjon og kontakt til andre
pasienter, som klart ønsker en kontinent
avledning fremfor en konduit med
posestomi.
Vi har altså en rekke muligheter for å
hjelpe pasienter med invalidiserende
dysfunksjoner i urinveiene, hvor
konservativ behandling ikke gir
tilfredsstillende effekt. Det krever,
som anført, nøye utredning av
funksjonsforholdene og vurdering av
øvre urinveier.
Men valg av løsning bygger naturligvis
ikke bare på en grundig utredning
og forståelse av den enkelte pasients
organiske dysfunksjon, og hva det er
mulig å gjøre. Men også på innsikt i hva
som er pasientens behov, funksjonsnivå
og i hvilken grad han eller hun vil forstå
og mestre den løsningen som velges.
Interstitiell Cystitt
Pasienter med Interstitiell Cystitt utgjør
en helt egen problemstilling. Det er
et lite fåtall som er så invalidisert av
IC, og ikke har tilfredsstillende effekt
av konservativ behandling i form av
blæredilatasjoner, installasjoner osv, at
kirurgisk intervensjon kan overveies.
Disse pasientene er til gjengjeld så plaget
av smerter at de har en helt uakseptabel
tilværelse.
Når det gjelder de av disse pasienter
som har det vi kan kalle klassisk IC, med
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Figur 7: Kontinent urostomi. Stomien
dekkes lett med et lite plaster og er lett
tilgjengelig for kateterisering.

sterke, tiltakende smerter ved den minste
blærefylning, lindring ved vannlating,
funn av nedsatt blærekapasitet i narkose
og typiske betennelseforandringer i
blæreveggen i biopsier, kan kirurgisk
behandling være en god løsning.
Det må vurderes, og diskuteres med
pasienten, om man kan nøyes med en
blæresubstitusjon med ileum, eller om
man skal velge en urinavledning. Hvis
det anamnestisk ikke er involvering av
urethra, og særlig hvis pasienten har
klassiske symptomer og funn, kan man
overveie en supratrigonal cystectomi
med substitusjon. Det er vist, at man
hos disse pasientene, har like godt
resultat hvis man etterlater en liten del av
blærebunnen omfattende blærehalsen og
trigonum opp til ureterinnmunningene.
Fordelen er naturligvis bevart antireflux
mekanisme ved ureteres, og upåvirket
kontinens.
Hos pasienter med uttalt Painful Bladder,
men uten klassiske IC-funn, bør man
være meget tilbakeholdne med å tilby en
kirurgisk løsning.
Vi har operert enkelte slike pasienter
med urinavledning, med i hovedsak
godt resultat. Men først etter langvarig
observasjon og grundig overveielse i
legegruppen og diskusjon med
pasienten 
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Det er et problem å stadig være redd for å tisse på seg. Hva ville du
ha gjort? Vesicare (solifenacin) reduserer symptomene på overaktiv
blære (akutt behov for å tømme blæren, med eller uten lekkasje) og
gjør at pasienten klarer å holde seg lenger når urgency oppstår.1

Solifenacin

Legemiddel mot urgency

Referanse: 1. Karam et al. Urology, Volume 73, number 1, January 2009, p. 14-18. Vesicare®. Kompetitiv, spesifikk kolinerg reseptorantagonist. ATC-kode: G04B D08. TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg:
Hver tablett inneh.: Solifenacinsuksinat 5 mg, resp. 10 mg tilsv. solifenacin 3,8 mg, resp. 7,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg: Rødt
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjon: Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos pasienter med overaktiv blære.
Kontraindikasjoner: Urinretensjon, alvorlige gastrointestinale sykdommer (inkl. toksisk megacolon), myasthenia gravis eller trangvinklet glaukom og hos pasienter som står i fare for å utvikle disse sykdommene. Overfølsomhet for virkestoffet eller et eller flere av hjelpestoffene. Hemodialysebehandling. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat nedsatt leverfunksjon som
behandles med en potent CYP 3A4-hemmer, f.eks. ketokonazol. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide. Overgang i morsmelk: Bruk under amming bør
unngås. Bivirkninger: Klassespesifikke, antikolinerge bivirkninger av (vanligvis) mild eller moderat grad. Hyppigheten er doserelatert. Munntørrhet er sett hos 11% behandlet med 5 mg 1 gang daglig og hos
22% behandlet med 10 mg 1 gang daglig. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse, kvalme, dyspepsi, abdominalsmerter. Syn: Tåkesyn. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Gastroøsofageale reflukssykdommer, tørr hals. Hud: Tørr hud. Luftveier: Nasal tørrhet. Neurologiske: Somnolens, dysgeusi. Syn: Tørre øyne. Urogenitale: Urinveisinfeksjon, vannlatingsbesvær, urinretensjon, cystitt. Øvrige: Tretthet, perifere ødemer. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Obstruksjon i colon, fekal impaksjon. Det er ikke sett allergiske reaksjoner under den kliniske utviklingen, men at allergiske reaksjoner kan oppstå
kan aldri utelukkes. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyeste solifenacinsuksinatdose administrert er 100 mg som engangsdose. De mest vanlige bivirkningene ved denne dosen er hodepine (mild),
munntørrhet (moderat), svimmelhet (moderat), døsighet (mild) og tåkesyn (moderat). Det er ikke rapportert tilfeller av akutt overdosering. Behandling: Ved overdosering bør pasienten behandles med aktivt
kull. Ventrikkelskylling kan foretas, men det bør ikke fremkalles brekninger. Symptomatisk behandling. En bør ved overdosering være spesielt oppmerksom på pasienter med kjent risiko for QT-forlengelse
(f.eks. hypokalemi, bradykardi og samtidig administrering av legemidler som er kjent for å forlenge QT-intervall) og relevante eksisterende hjertesykdommer (f.eks. myokardischemi, arytmi, kongestiv hjertesvikt). Forsiktighetsregler: Andre årsaker til hyppig vannlating (hjertesvikt eller nyresykdommer) bør vurd res før behandling med Vesicare innledes. Ved urinveisinfeksjon bør egnet antibakteriell behandling
innledes. Brukes med forsiktighet av pasienter med klinisk betydelig blæreobstruksjon med risiko for urinretensjon, gastrointestinale obstruktive sykdommer, risiko for nedsatt gastrointestinal motilitet, alvorlig
nedsatt nyrefunksjon, moderat nedsatt leverfunksjon, hiatushernie/gastroøsofageal refluks og/eller pasienter som behandles med legemidler (som f.eks. bisfosfonater) som kan forårsake eller føre til en forverring
av øsofagitt, autonom neuropati. Brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av en potent CYP 3A4-hemmer. Sikkerhet og effekt er ennå ikke undersøkt hos pasienter med en neurogen årsak til detrusor-overaktivitet. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose/galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Solifenacin kan forårsake tåkesyn, og mer sjeldent, somnolens og tretthet, og evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes negativt. Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har
antikolinerge egenskaper, kan føre til mer uttalt terapeutisk effekt og flere bivirkninger. Det bør gå ca. 1 uke mellom avsluttet behandling med solifenacin før en annen antikolinerg behandling innledes. Solifenacins terapeutiske effekt kan bli redusert ved samtidig administrering av kolinerge reseptoragonister. Solifenacin kan redusere virkningen av midler som stimulerer den gastrointestinale motiliteten, f.eks. metoklopramid og cisaprid. Solifenacin metaboliseres av CYP 3A4. Derfor bør maks. solifenacindose begrenses til 5 mg ved samtidig behandling med ketokonazol eller terapeutiske doser av andre potente CYP 3A4hemmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol). Dosering: Voksne inkl. eldre: 5 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 10 mg 1 gang daglig etter behov. Barn og unge: Sikkerhet og effekt er foreløpig ikke
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Blærefunksjonsforstyrrelser hos barn
Barn bruker normalt ikke bukpress under vannlatningen. Ved infravesicalt avløpshinder vil detrusor bli
hypertrofisk, og blæren blir overaktiv. Detrusor kan til en viss grad, i alle fall en viss tid kompensere for
avløpshinder. Resturin kan skyldes overaktiv sphincter, dekompensert detrusor og vesico-ureteral reflux

Sigvald Refsum
Barnekirurgisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
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Etter det vi i dag vet om etiologi og
patofysiologi ved enurese er det viktig
å skille mellom de 75 % av barna som
kun tisser i sengen om natten og som
ikke har symptomer om dagen (”monosymptomatisk nattenurese”) – og de som
også væter seg om dagen (ca. 10–25 %
av sengevæterne) – og de som eventuelt
kun væter seg om dagen (ca. 10 %).
Enuresis (nocturna)
På basis av forskning de senere år, mener
man idag at ved mono-symptomatisk
nattenurese har barnet:

Figur 1: Kjell Aukrust modell av uroflowmeter.

U

normal vannlatning kan være
forbundet med urinlekkasje og/eller
ineffektiv blæretømning (urinretensjon),
og det disponerer for residiverende
urinveisinfeksjoner. Og urinveisinfeksjon
kan føre til unormal vannlatning.
Årsaken til unormal vannlatning kan sitte
i blære/urethra, det perifere nervesystem
eller sentralnervesystemet. Genesen kan
være en rekke forskjellige tilstander enten
i effektororganet eller i styringsorganene,
og disse kan være medfødt eller
erhvervet.
Enurese kommer av «en ouresis»
(gresk) som betyr «tisse i». Inkontinens
kommer av «incontinere» (latin) som
betyr «manglende evne til å holde
tilbake». Tradisjonelt har vi snakket om
enurese når barn tisser på seg. Men ICCS
(International Childrens’s Continence
Society) har nå vedtatt at enurese skal
være synonymt med natt-enurese.
Urininkontinens er ifølge International
Continence Society (ICS) Committee on

Standardisation of Terminology: 1) et
symptom 2) et objektivt påviselig tegn
3) en urodynamisk påvisbar tilstand.
Lekkasje av urin og ufrivillig vannlatning
etter den tid da blærekontroll normalt
skulle vært etablert kalles derfor i dag
urininkontinens.
Urininkontinens hos barn ses ved:
1. Nevrogen blære, for da er det ikke
normal miksjonsrefleks
2. Ektopisk ureter hos en pike for
da er det kontinuerlig lekkasje, (og
tilsynelatende normal vannlatning).
3. Sjeldne medfødte misdannelser
(epispadi o.a.) som fører til
stressinkontinens
4. Ikke-nevrogene blæredysfunksjoner
(”dysfunctional voiding”).
Spebarnets blære tømmer seg
reflektorisk. Den supraspinale kontroll
av blæresenteret er ikke fullt etablert
før i 3 års alder, og da blir de fleste barn
tørre dag og natt. Av praktiske hensyn
snakker vi gjerne ikke om enurese/
urininkontinens før etter 5 års alder.

1. Normal blærekapasitet.
2. Blæretømningen finner sted når
blæren er full (selvom man har påvist
blæreinstabiltet under søvn) og ved
normal koordinert miksjon.
3. Den enuretiske episode kan finne
sted under forskjellige søvnstadier
(tidligere knyttet til dyp søvn). To typer
EEG-mønstre har vært påvist. Barn
med nattenurese sover tyngre enn
andre og er vanskeligere å vekke.
Årsaken til mono-symptomatisk
nattenurese kan være polyuri på grunn av
manglende konsentrering av urinen om
natten som skyldes unormal døgnrytme
for ADH (vasopressin) utskillelsen. Men
hvorfor våkner ikke barnet? Forsinket
modning av corticale mekanismer er
sannsynligvis involvert.
Det er først og fremst barneleger
som utreder og behandler barn med
nattenurese, så jeg går ikke nærmere
inn på det. Men hvis barnet i tillegg til
nattenurese, har symptomer om dagen
i form av hyppig vannlatning,”urgency”,
dårlig kraft på strålen, avbrudt stråle,
urininkontinens og urinveisinfeksjoner er
videre utredning indisert.
Diagnostikk
Alltid først en grundig anamnese.
Anamneseskjema kan være nyttig.
Deretter miksjonsliste med registrering
av vannlatning, frekvens og volum,
episoder med væting. Tisser barnet med
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Figur 2: Urodynamisk undersøkelse hos
10 måneder gammel pike med mistanke
om nevrogen blære.

Figur 3 og 4: Urodynamiske undersøkelser på Rikshospitalet i 1979. Flowmetri + EMG,
cystometri + EMG og ”biofeedback training”. Pasienten har suprapubisk kateter og
EMG trådelektroder i sphincter externus innlagt i forbindelse med cystoscopi i narkose
dagen før.

avbrudt stråle? Måling av «average flow»
(volum : tid = ml/s) ved mistanke om
infravesicalt avløpshinder.

blærens tømningsfase og fylningsfase
undersøkes. Prinsippielt er det fire
forskjellige undersøkelser vi kan gjøre:

Klinisk undersøkelse med inspeksjon av
meatus (stenose? rubor?). Ved mistanke
om nevrogen blære rectal eksplorasjon:
Tonus i sphincter ani (S2-S4), bulbocavernosus refleks (S3-S4), perineal
sensibilitet (S4-S5), ano-cutan reflex (S4S5). Undersøkelse lumbosacralregion.
Achilles refleks (S1-S2). Og selvsagt må
urinen undersøkes, for infeksjon må
utelukkes.

1. Flowmetri. Pasienten tisser i et
flowmeter og det skrives ut en
kurve som viser registreringen av
urinstrålen i ml/s. Undersøkelsen
er helt atraumatisk og gir verdifull
informasjon om avløpet (det vil si
urethra), detrusorfunksjonen og
vannlatningsmønster.
2. Cystometri. Registrering av trykket
i blæren under fylning og tømning.
Undersøkelsen gir opplysning om
blærens sensibilitet, detrusorfunksjon
og forholdet mellom trykk og volum
(compliance).
3. Simultan urethro-cystometri (SUCM).
Samtidig registrering av trykket i
urethra og blære, og registrering
av urethras trykkprofil og måling av
lukningstrykket. Denne undersøkelsen
gir opplysning om den passive
kontinensmekanismen, foruten
knipeevne.
4. Elektromyografi (EMG). EMG fra den
tverrstripete sphincter externus eller
fra bekkenbunnen gir opplysning om
den voluntære sphincterfunksjon.

Hvis barnet kan tisse på potte eller
do gjøres flowmetri og undersøkelse
med Bladderscan for se om det er
residualurin. Dernest evt. ultralyd nyrer
og urinveier som også er atraumatisk.
Hvis det er mistanke om infravesicalt
avløpshinder eller barnet har hatt
urinveisinfeksjoner blir det gjort MUCG
(miksjons-urethra-cystografi).
Evt. urografi (men det gjøres forholdsvis
sjelden i dag for å unngå bestråling), evt.
MR-urografi.
Hvis det er unormale funn ved de
atraumatiske undersøkelsene og
mistanke om dysfunksjon må vi også
gjøre cystometri evt. kombinert med
EMG, spesielt hvis det er mistanke om
nevrogen blære.
Evt. gjøres urethro-cystoscopi i narkose
og samtidig innleggelse av suprapubisk
cystometrikateter.
For å få et dynamisk bilde av pasientens
vesico-urethrale funksjon, må
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Flere av disse undersøkelsene kan
kombineres. I pediatrisk praksis
er flowmetri og cystometri de
viktigste undersøkelsene, eventuelt
flowmetri med samtidig registrering
av blæretrykk og cystometri med
samtidig EMG registrering. Måling av
resturin kan gjøres atraumatisk med
ultralydundersøkelse (Bladderscan).
Blærehalsen må eventuelt undersøkes

under gjennomlysning evt. med video
opptak.
På Barnekirurgisk avdeling har vi gjort
urodynamiske undersøkelser på barn
siden 1978 (Figur 2-4). Med ”Life Tech
Urolab” gjorde vi Flowmetri + EMG og
cystometri med CO2 infusjon + EMG.
Fra år 2000 (nytt Rikshospital) har vi hatt
Andromeda ”Ellipse 4” for flowmetri,
cystometri med vanninfusjon, trykk-flow
og EMG med overflateelektroder.
Årsaker til vesico-urethral
dysfunksjon og urininkontinens
1. Overaktiv blære: a. Ved urinveisinfeksjon (cystitt), b. Sekundært til
anatomisk, infravesicalt avløpshinder
(meatusstenose, urethraklaffer o.a.),
c. Ved vesico-ureteral reflux (årsak/
virkning?), d. Dysfunksjon (forsinket
modning, psykosomatisk, idiopathisk,
familiær disposisjon).
2. Overaktiv blære + overaktiv sphincter
(ikke-nevrogen detrusor-sphincterdyssynergi/ ”dysfunctional voiding”).
3. Hypoaktiv blære med urinretensjon
(overflow incontinence): a.
Dekompensert blære, b. Store
blæredivertikler, c. Prune belly
syndrom, d. Myopathi, e. ”Lazy
bladder” / ”underactive bladder”.
4. Stressinkontinens (”Hypoaktiv
sphincter”): a. Epispadi, b. Skadet/
insuffisient blærehals.
5. Etterdrypp inkontinens:
a. Piker som tisser inn i vagina,
b. Urethradivertikkel,
c. Gutt med stor utriculus,
d. Ufullstendig blæretømning.
6. Knise- (giggle) inkontinens.

TEMA
Figur 7: Erhvervet meatusstenose (etter operasjon for
hypospadi).

Figur 5: Overaktiv blære, 10 år gammel pike. Cystometrikurven viser kraftige detrusorkontraksjoner og EMG (med overflateelektroder) viser at hun kniper kraftig fordi hun prøver å
holde seg, og kontraksjonene hemmes et lite øyeblikk.

Figur 6: Fimose, uttalt grad
kan en sjelden gang gi avløpshinder

7. Ektopisk ureter hos pike.
8. ”Nevrogen blære” (autonom nevrogen
blære, nevrogen detrusor overaktivitet, detrusor-sphincter
dyssynergi, hypoaktiv blære, denervert sphincter):
a. Spina bifida/ MMC
b. Sacralagenesi
c. Etter operasjoner i det lille bekken (for eksempel
operasjoner for ano-rectale misdannelser).

Meatusstenose. Kan være medfødt, for eksempel ved
hypospadi hos gutter. Kan også ses hos piker. Kan være
erhvervet. For eksempel etter omskjæring, etter ulcus meati,
infeksjoner og tidligere traumatisering/ instrumentering og
operasjoner (Figur 7-8).
Behandling: Blokking evt. meatotomi/ meatoplastikk.

Overaktiv blære
Langt den hyppigte form for dysfunksjon hos barn
(Figur 5). Tilstanden kan skyldes forsinket modning av cortical
kontroll, infeksjon/ irritasjon av blæreslimhinnen, infravesicalt
avløpshinder eller det kan ses som ledd i psykosomatiske
forstyrrelser.
Symptomer: Hyppig vannlatning (pollakisuri), haster veldig
(urgency), eventuelt smerter i blæreregionen, dagvæting oftest
i form av ”småskvetting”og nattenurese. Tisser ofte og små
porsjoner. Liten funksjonell blærekapasitet (miksjonsliste).
Man må skille mellom motorisk og sensorisk urgency. Det er
kun ved motorisk urgency at den sterke trangen er forbundet
med detrusorkontraksjon (detrusorinstabilitet/overaktiv blære
påvises ved cystometri). Noe av det første som må gjøres er å
utelukke urinveisinfeksjon.

Figur 8: Meatusstenose, 6 år gammel gutt operert for hypospadi, flowmetri før og etter blokking

Barna lærer seg ofte knep for å holde seg (trykk mot perineum,
huksitting (sitter på hælen), sitter på stolkanten). Hvis barnet
er tørr om natten, kan det skyldes at barnet er oppe og tisser.
Hyppig vannlatning kan også skyldes stort væskeinntak og
polyuri. Urinen må da undersøkes med bestemmelse av
spesifikk vekt eller osmolalitet, og miksjonsliste viser store
volum.
Symptomatisk terapi: Dridase® (oxybutinin, uregistrert
preparat) og til barn over 7 år: Detrusitol®.
Infravesicalt anatomisk avløpshinder er en sjelden, men viktig
årsak til overaktiv blære for da fins en kausal behandling,
nemlig fjerne avløpshinder.

Figur 9: Medfødte urethraklaffer
hos nyfødt gutt
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a(autopsipreparat).
Figur 10: MUCG 6 år gammel gutt utredet på grunn av
urininkontinens: Urethraklaffer og bilat. vesico-ureteral reflux.
Urethraklaffer. Medfødt (Figur 9). Ses kun hos gutter.
Diagnostiseres i dag oftest kort tid etter fødselen på grunn
av intrauterin påvisning av dilaterte øvre urinveier, evt. stor
blære og dilatert bakre urethra. Uremi ved fødsel. 2/3 har
også vesico-ureteral reflux (Figur 10). Det forhøyede trykk i
urinveiene må avlastes så fort diagnosen er stilt, med kateter
og kontinuerlig blæredrenasje, deretter TUR av klaffene.
Funksjonen tar seg opp i varierende grad, men en del ender opp
med nyretransplantasjon.

Figur 12: MUCG 1,5 år etter klaffereseksjon. Tydelig bedret avløp
og VUR spontant opphevet.

På grunn av nedsatt nyrefunksjon og polyuri og fordi den
hypertrofiske, overaktive blæren ofte blir dekompensert
i barnealder, kan det bli økende resturinn og forhøyet
trykk i urinveiene og igjen forverring av nyrefunksjonen.
Urodynamiske undersøkelser (Figur 11) må gjøres for vurdering
av trykkforholdene i blæren og om man må begynne med RIK
(ren intermitterende kateterisering). Gjøres også som ledd i
utredning før evt. nyretransplantasjon.
I dag er det sjeldnere at diagnosen stilles i barnealder
og skolealder i forbindelse med utredning for enurese/
urininkontinens. Da har det gjerne vært mindre uttalt
infravesicalt avløpshinder. Blære-trabekuleringen er mer
moderat, og det er mindre påvirkning av øvre urinveier og
nyrer, og prognosen er oftest god. Etter reseksjon av klaffene
med normalisering av urinflow og blæretrykk, er det slutt
på pasientens inkontinens og moderat reflux kan forsvinne
spontant (Figur 12-13).

Figur 13: Flowmetri 1,5 år etter klaffereseksjon. Nå tørr dag og
natt.
Vesico-ureteral reflux. Mange barn med overaktiv blære har
VUR. Refluxen er sannsynligvis ikke årsak til overaktiviteten,
men overaktivitet (særlig sammen med detrusor sphincter
dyskoordinasjon) kan være årsak til VUR.

Figur 11: Flowmetri + EMG fra samme 6 år gamle gutt (fig.10).
Redusert urinflow, men tisser på normal måte (dvs. sphincter er
helt relaksert som EMG registreringen viser).
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Hypoaktiv blære
Megacystis. Unormalt stor urinblære. Ses som ledd i Prune
belly syndrom og Megacystis-microcolon-hypoperistalsis
syndrom. Kan skyldes myopathi. Kan også være en
utviklingsanomali som skyldes økende dilatasjon av
blæren på grunn av undertrykkelse av vannlatningstrangen
(eventuelt i kombinasjon med avløpshinder). Betegnes ofte
«selskapsblære» eller «lazy bladder». Ses oftest hos piker (men
ses også hos gutter), og forekommer iblant familiært. Pasienten
tisser bare 1–2 ganger i døgnet. Den unormalt lange retensjon
av urin i blæren kan medføre vekst av bakterier og UVI.
Etterhvert vil både blærens sensibilitet og detrusorfunksjonen
bli skadelidende.

TEMA

Figur 14: Cystografi. Pike som prøver å tisse. Legg merk til
hånd med ring. Hun trykker på blæren.

Figur 15: Cystografi. Tårnformet, trabekulær, hypertrofisk
nevrogent utseende blære.

Tømningen blir ineffektiv med mer eller mindre resturin.
Dekompensert blære. Oftest en følgetilstand av langvarig
infravesicalt avløpshinder, som har medført blæredistensjon
med dårlig detrusorfunksjon og økende resturin.
Behandling stor blære med resturin: Regelmessig vannlatning.
Karbakolin tabletter. Ren intermitterende kateterisering (RIK).
Blæredivertikler. Store blæredivertikler kan være medfødte eller
erhvervet. Retensjon av urin i divertiklene kan føre til UVI. Etters
kan store divertikler føre til ineffektiv detrusorkontraksjon og
resturin.
Behandling: Reseksjon av divertikkel via cystotomi (eventuelt
samtidig reimplantasjon ved reflux eller nærhet til ostiet).

Ektopisk ureter
Ved kontinuerlig drypping av urin hos en pike, samtidig
som hun tilsynelatende tisser normalt, må man lete etter
dobbeltanlegg med ektopisk ureter (kan en sjelden gang også
ses ved enkeltanlegg). Ved komplett dobbeltanlegg hos en
pike munner ureter fra øvre anlegg distalt for sphincter (kan
også munne i vagina). Vanligvis er det så dårlig funksjon i dette
anlegget at det kan være vanskelig å påvise det for eksempel
ved urografi, men det lille øvre anlegget med dilatert ureter bør
ses ved ultralydundersøkelse eller MR.
Behandling: Hemi-nephro-ureterectomia lobus sup.

Stressinkontinens
Dette er meget sjelden hos barn. Ses ved sjeldne medfødte
misdannelser som epispadi (uten blæreekstrofi) og ved
følgetilstander etter blæreekstrofi. Etter rekonstruksjon av
blærehals og urethra vil fortsatt mange være mer eller mindre
inkontinente. Stressinkontinens kan forøvrig ses ved skade
av blærehalsen, for eksempel etter excisjon av ektopisk
ureterocele.

Røntgen
Pasientene som henvises for urodynamiske undersøkelser har
ofte fått gjort cystografi / MUCG. Rrøntgenbildet kan gi mye
informasjon om evt. dysfunksjon, og derfor vises noen eksempler
(Figur 14-17).

Medikamentell behandling kan forsøkes ved lettere grader:
Rinexin® (alfa-receptor stimulerende) kan øke lukningstrykket i
blærehals/urethra.
Kirurgisk behandling: Blærehalsplastikk eller lukning av
blærehalsen.
Etterdrypp inkontinens
Mange piker tisser inn i vagina (urethro-vaginal reflux), og det
medfører etterdrypp hvis de ikke tørker seg godt. Hos gutter kan
det bli retensjon av litt urin hvis forhuden er stor og åpningen
trang (fimose), og det samme kan ses ved urethradivertikkel
(hos gutter i penile del av urethra og Müllersk rest i bakre
urethra).
Knise inkontinens
(Giggle incontinence). Ses oftest hos piker. Miksjonsrefleksen
utløses ved uhemmet latter, og da tisser de på seg. Ikke sjelden
har de tegn på instabil blære. I så fall kan behandling med
anticholinergika hjelpe, og Rinexin kan også hjelpe.

Figur 16: Cystografi. Piken bruker bukpress for å tisse (”Andy Cap-blære”).
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Figur 17: Cystografi. Piken kniper med eksterne sphincter når
hun skal forsøke å tisse.

Urodynamiske undersøkelser er vesentlig for å bekrefte eller
avkrefte mistanke om nevrogen blære og for å diagnostisere
funksjonelle (ikke nevrogene) former for vesico-urethral
dysfunksjon. Jeg var meget stolt da jeg i 1980 på basis av
undersøkelsene kunne si at en ung mann, som i 17 år hadde
hatt urostomi med pose og utkoblet blære, ikke hadde nevrogen
blære. Vi gjorde ”undiversion” og i løpet av ½ år hadde blæren
kapasitet på over 300 ml.
Funksjonelle, ikke-nevrogene forstyrrelser
Barn, oftest litt større piker som væter seg og har residiverende
urinveisinfeksjoner. De tisser med avbrudt stråle og mer eller
mindre resturin som disponerer for UVI. Det kan være vanskelig
å si om strålen er avbrudt fordi de bruker bukpress eller fordi de
kniper med eksterne sphincter samtidig som de prøver å tisse
(Figur 18). Det kan være barn som har hatt smertefulle cystitter
i 3-års alder og fått en innlæringsfeil. Blæren kan fortsatt være
overaktiv i lang tid og den kan bli hypertrofisk med nevrogent
preg på røntgenbildet. Den kan være dekompensert og med
treg miksjosrefleks.
Behandlingen må ofte være en kombinasjon av ”biofeedback
training” og RIK, evt. med tillegg av Karbakolin en periode. I
dag benyttes ikke så ofte muskelrelakserende medikamenter.
Nevrogen blære
Fellesbetegnelse for vesico-urethral dysfunksjon som skyldes
lesjoner i sentralnervesystemet (CNS) og det perifere nervesystem. Hos barn oftest medfødt, og hyppigste årsak er
myelomeningocele (MMC) og sacrale anomalier eller agenesi
der minst 2 segmenter mangler. Kan også ses ved spina bifida
occulta, betennelser og skader i CNS, tidligere operasjoner i det
lille bekken (for eksempel for sacro-coccygealt terratom eller
høy analatresi).
Nevrogen blære fører til urininkontinens og evt. progredierende
nyreskade (spesielt hvis ved trykk i blæren er over 35 – 40 cm
H2O og VUR)
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Figur 18: Pike, 12 år, med ”dysfunctional voiding”. Fra 3-4 års
alder residiverende urinveisinfeksjoner. I alle år vætet seg dag
og natt. Øverst flowmetri + EMG som viser at hun kniper med
eksterne sphincter samtidig som hun prøver å tisse, og det blir
redusert urinflow og avbrudt stråle.
Midtre kurver cystometri + EMG viser at det ikke lenger er
overaktiv blære, og hun kniper kraftig med sphincter i hele
fylningsfasen, og hun får ikke utløst miksjonsrefleks (”overaktiv
sphincter”). Nederst: Etter ”biofeedback training” relakseres
sphincter bedre og hun tisser med bedre flow og sammenhengende stråle, selv om hun ”bremser” strålen mot slutten fordi
hun igjen kniper litt.
Det er fire viktige spørsmål for vurdering av behandling og
prognose: 1) Hvor mye lekker barnet? 2) Hvordan tømmes
blæren? 3) Hvor mye resturin er det? 4) Hvor høyt er trykket i
blæren?
Urininkontinens kan skyldes en kombinasjon av nevrogen
detrusor overaktivitet, detrusor-sphincter dyssynergi, total eller
delvis denervasjon av sphincter, dårlig blære”compliance”
og urinretensjon. Nevropathien medfører også at barnet er
inkontinent for avføring og ofte har obstipasjon.
Jeg går ikke nærmere inn på klassifikasjon av nevrogene blærer
og det vises til artikkel ved Veiby Holm og Hedlund.
Mål for behandlingen: Holde trykket i blæren under et visst nivå
(< 35 cm H2O) for å unngå progredierende nyreskade, redusere

TEMA

Figur 19: Peroperativt bilde av urinblære som forstørres med et tarmsegment
(i dette tilfelle colon, selv om vi i dag alltid benytter ileum), ureteres er
reimplantert for at det ikke skal være reflux, og appendix er reimplantert som
kontinent kateteriseringskanal a.m. Mitrofanoff.

tendens til resturin og urinveisinfeksjoner, motvirke inkontinens.
Når det gjelder behandling henviser jeg til det som Veiby Holm
& Hedlung og Schultz & Nilsen skriver. Etter at man begynte
å behandle med RIK allerede i spebarnsalder, ser vi som
barnekirurger/ barneurologer knapt disse pasientene lenger før
de evt. skal få gjort urinavledning eller kontinent urostomi. Det
er barnenevrologer/ habiliteringsteam som evt. i samarbeid
med oss som har ansvaret for denne pasientgruppen (spesielt
barn med MMC). På grunn av inkontinens for avføring henvises
de i blant for å få colostomi. Da må man også diskutere og
planlegge hva som skal gjøres med urinveiene.
Tidligere ble mange MMC barn operert for vesico-ureteral
reflux, i dag nærmest ingen. Hos spebarn kan cutan vesicostomi
være en god, midlertidig avlastning av blæren hvis det ikke
nytter å gjøre RIK. Når barna blir større er det snakk om inngrep
for å forstørre blæren (ileo-cystoplastikk), anleggelse av
kontinent kateteriseringskanal (Mitrofanoff- eller Monti-kanal)
og inngrep for at de ikke skal lekke gjennom urethra, men det
blir som regel ikke aktuelt før barna er over 15 år og overtatt av
urologene. I dag gjør vi også forholdsvis sjelden urinavledning
(diversjon) i form av cutan uretero-sigmoidostomi eller
uretero-ileostomi, men det er noen som i ung alder ønsker seg
colostomi og urinavledning med pose.

Urininkontinens hos barn operert for blæreekstrofi/
epispadi og kloakkekstrofi
Selv om det er gjort en vellykket rekonstruksjon i første
levedøgn, vil alle trenge senere inngrep for å bli helt kontinente.
Jeg har tidligere hatt innlegg i Kirurgen (3/2007) om dette.
Siste 16 år har vi ikke gjort urinavledning i form av cutan
uretero-sigmoidostomi på disse pasientene slik rutinen var
tidligere. Siden 1997 har 35 barn (alder 2 – 13 år) fått kontinent
urostomi på grunn av urininkontinens etter rekonstruksjon av
blæreekstrofi (22), kloakkekstrofi (2) og epispadi (11). Når det
er gjort lukning av blærehalsen har det kun hos 4 av 12 vært
nødvendig å forstørre blæren med et ileumsegment, alle gjør
RIK via Mitrofanoff- eller Monti-kanal. Når det har vært gjort
blærehalsplastikk har vi måttet gjøre ny blærehalsplastikk hos 6
av 20 barn og ileo-cystoplastikk hos 8. Da er alle unntatt 2 blitt
helt kontinente, men kun 3 tisser tilfredstillende og gjør ikke
RIK.
Konklusjon
Barneurologi er ikke en egen spesialitet i Norge, slik det har
blitt i enkelte land. Behandling av anomalier og misdannelser i
nyrer, urinveier og genitalia utgjør over 50 % av virksomheten
innen barnekirurgien. Utredning og behandling av urologiske
funksjonsforstyrrelser er en viktig del av barneurologien. I dag
har vi god hjelp av uroterapeuter når det gjelder utførelsen av
urodynamiske undersøkelser, behandling og oppfølging av barn
med blærefunksjonsforstyrrelser 
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Over 16.500 pasienter har fått innsatt AdVance slyngen på
verdensbasis siden den ble introdusert i 2006 av American Medical
Systems. Denne trygge og effektive behandlingsløsningen er
beregnet på menn som lider av mild til moderat stress-inkontinens
som resultat av prostatektomi. AdVance kan bli fullført på under 30
minutter og er en dagpasient prosedyre. Slyngen er plassert via en
transobturator metode for å optimalisere sfinkterens samspill med
uretra.
Det vil bli arrangert kurs utover vinteren, ta kontakt for mere
informasjon og påmelding.

UpViser AS · Sandviksveien 26 ·1363 Høvik · www.upviser.com · info@upviser.com · tlf. 67115870

Uroterapi for barn på Rikshospitalet
De fleste sykehus i Norge i dag har uroterapeuter som arbeider med
urodynamikk, opplæring i urologisk egenbehandling, og gir
veiledning ved urininkontinens og blæretømmingsproblemer.
På landsbasis jobber de fleste uroterapeuter med voksne pasienter,
og et lite fåtall arbeider på fulltid med barn.

DIAGNOSER
MMC, intraspinalt lipom, caudalt
regresjonssyndrom, blæreexstrofi,
meatusstenose, kloakkexstrofi,
urethraklaffer, dysfunksjonell
vannlating, vesico-ureteral reflux
m.fl. Pasienter med overaktiv
blære, urinretensjon/ inkomplett
blæretømming, insuffisient sphinkter,
kontinente stomier, residiverende
urinveisinfeksjoner, enurese og
urininkontinens.
UTREDNING HOS UROTERAPEUT
Drikke- og miksjonsliste, lekkasjetest,
miksjonsobservasjon, flowmetri,
resturinmåling og cystometri.
BEHANDLING HOS UROTERAPEUT
Rådgivning/undervisning, opplæring
i kateterisering, blæretrening,
tarmtømmingsprosedyrer,
hygiene ved inkontinens,
biofeedback, individuell tilpasning
av inkontinenshjelpemidler og
elektrostimulering.
OPPSUMMERING
Uroterapeuten har en viktig plass på
barnekirurgiske og barnemedisinske
avdelinger. Urologiske problemer
hos barn kan ha store psykososiale
konsekvenser for barnet og for deres
familie. Uroterapeuter samarbeider
tett med barneleger og barnekirurger
m.fl. Det å arbeide med barn som
pasienter er i seg selv en utfordring.
Arbeidet krever egnethet, tid og
barnevennlige forhold. Uroterapiutdanningen gir sykepleiere en
dypere innsikt i urologi som styrker
kompetansen.

D

e fleste sykehus i Norge i dag
har uroterapeuter som arbeider
med urodynamikk, opplæring
i urologisk egenbehandling, og gir
veiledning ved urininkontinens og
blæretømmingsproblemer. På landsbasis
jobber de fleste uroterapeuter med
voksne pasienter, og et lite fåtall arbeider
på fulltid med barn.
Uroterapi på Barnekirurgen
På Barnekirurgisk seksjon er det barn
med diagnosene blæreexstrofi, kloakkexstrofi, urethraklaffer, meatusstenose
i tillegg til andre barnekirurgiske
diagnoser. I tillegg kommer nevrogen
blære som indirekte påvirker urinveiene
og som trenger kompetansen til uroterapeut. Videre kommer utredning/
behandling av barn med blæredysfunksjon, herunder vanncystometrier.
Vi gjør også opplæring/oppfølging av
dem som har kontinente stomier for
urinavledning, samt blæretrening av barn
som har enurese i tillegg til sin urologiske
diagnose.
Ut fra søknad, barnets diagnose/
utredning bestemmer barnekirurgene om
barnet har behov for uroterapi.
Uroterapeutens oppgave blir da å være
med på utredning ved hjelp av miksjonslister, flowmetrier med resturinmåling og
anamnese. Til det trenger man god tid og
kunnskap om hvordan man skal nærme
seg barnet. Dette er viktig for den videre
behandlingen, da de fleste barn synes
dette flaut og vanskelig å snakke om.
Når det gjelder vanncystometrier på
barnekirurgisk seksjon har de fleste fått
innlagt suprapubisk cystometrikateter
i narkose. Selv om det da ikke er noe
kateter som skal settes inn pr. urethra,
kan det bli mye overtalelse som skal
til for å få satt i gang undersøkelsen.
Uroterapeut forbereder og gjør utstyret
klart, så undersøkelsen kan starte når
barnekirurgen kommer.
Når det gjelder opplæring av barn som
skal utføre RIK i kontinent urostomi, er

det å få barnet til å tørre å sette kateteret
i stomien som tar mest tid. Det er ulikt
hvordan barna takler det, selv om de er
svært motiverte på forhånd.
Vi samarbeider med barnepsykiaterne på
Barne- og ungdompsykiatrisk avdeling.

TEMA

MÅLET MED UROTERAPI
Kontinens, normalisert eller
forbedret blære – og tarmtømming,
individuelt, tilpassede hjelpemidler
og økt livskvalitet.
   Behandlingen innebærer at
pasienten endrer sine vaner og/eller
gjennomfører treningsprogram.
www.utfnordic.com

Hilde Arneberg
Barnenevrologisk seksjon,
Barneklinikken, Rikshospitalet, OUS
May-Brit Olsen
Barnekirurgisk seksjon,
Kirurgisk klinikk Rikshospitalet, OUS.

Uroterapi på Barneklinikken
På Barneklinikken gjør uroterapeuten
urodynamikk og miksjonsobservasjoner
på barn med ulike nevrologiske
diagnoser i aldersgruppen nyfødt til 18 år.
Diagnosene kan være sjeldne tilstander
som MMC, intraspinalt lipom, caudalt
regresjonssyndrom. Videre henviser
barneleger på RH barn fra med enurese,
dysfunksjonell vannlating, uheldig
vannlatingsmønster, dag/natt-uhell,
residiverende urinveisinfeksjoner med
mer. Disse barna er i alderen 4-5 til 18 år.
I praksis gjøres 5 vanncystometrier
på barn med nevrogen blære pr uke,
overveiende med urethrale katetere, dvs.
litt over 200 cystometrier pr år.
Barnenevrolog er med på undersøkelsene. De fleste trenger kateterisering og
anticholinerg behandling av blæren.
Etter medikamentoppstart gjøres en
kontrollcystometri.
Ved mistanke om påvirkning av øvre
urinveier eller ved problemer med
kateterisering samarbeides det med
barnekirurg. Kompliserte funn diskuteres
tverrfaglig i en intern gruppe, Uroklinikk,
som består av barnenevrologer, urologer,
barnekirurger, nefrologer, barneleger
m.fl., og med uroterapeuter fra de ulike
avdelinger.
Med tanke på tjoret marg- vurdering
sammenlignes lekkasjemønster og
cystometrifunn nøye med forrige funn.
Ved endring i vannlatingsmønster,
spesielt ved økt lekkasje tas det kontakt
med nevrokirurg.
Vi ser på tarmtømmingsprosedyrer for
obstiperte pasienter med nevrogen tarm.
De fleste trenger tarmskylling (x3 eller
mer pr. uke). Fra 7 års alder får mange
appendicostomi på Barnekirurgisk
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TEMA
Utredning av barn i ulike aldre på
Barneklinikken
For nyfødte med MMC
(myelomeningocele) må foreldrene
ofte lære RIK de første levedagene.
Foreldrene er utrygge og får besøk
av uroterapeut daglig for RIK og
observasjon i 3-4 dager.
3 måneder gammel kommer barnet
tilbake til 4 timers miksjonsobservasjon
(der veide bleier byttes ved hver
miksjon og nøyaktig tid for vannlating
og urinmengde noteres). Den første
cystometri gjennomføres med barnet
liggende sammen med mor, gjerne
diende. Dempet belysning, rolig, lav
samtale og beroligende musikk hører
med. Blæren fylles med 5 ml/min og hver
lekkasje samles i veide bind og noteres i
cystometrikurven. Miksjonsobservasjon
og resturinvurdering gir sammen
med cystometrifunn og radiologiske
undersøkelser et godt bilde av
situasjonen og for videre anbefalinger.

For barn med MMC i alder 1-4 år er
hovedutfordringen å få en god situasjon
slik at cystometriene kan gjennomføres
uten sedasjon. Den første undersøkelsen
er ofte preget av artefakter, og derfor
repeteres undersøkelsene ofte for sikrest
mulig resultat. Disse barna er vant til RIK,
så det er mer situasjonen (ligge stille) enn
undersøkelsen som er vanskelig. Med
en ”god” bok, musikk eller film og med
en forelder liggende ved siden av barnet
løser det seg oftest.
Fra 5 -7 år begynner fokus på selvstendig
utført RIK og vurdering av teknikk. Et
hyppig problem hos gutter kan være at
kateterlengden har blitt for korte ettersom
urethra vokser, med resturin og uretral
irritasjon ved meatus urethrae til følge.
Et annet problem er at penis holdes i en
uheldig vinkel ved innføring og uttrekking
av kateteret. Vi underviser barn og
foreldre i korrekt teknikk.
Ved urinveisinfeksjoner og urinlekkasje
går vi nøye gjennom teknikken for å
se om barnet tømmer seg godt med
kateteret. Av og til er hygienen for dårlig
og dette må formidles på en høflig

måte for å sikre videre godt samarbeid.
Vanligste problem er at anbefalt RIK
frekvens ikke er fulgt – ofte anbefales
RIK x 4-5 pr døgn. Dette kan skyldes
”tidsklemma” og at barnet er lei av RIK.
Fra 9 år er de fleste barn mer i stand
til å ta mer ansvar for RIK, men dette
varierer, avhengig av kognitiv funksjon
og modenhet. Hjelp til barn og foreldre
med god selvstendighetsprosess er
en viktig del av arbeidet. Dessverre
opplever et stort antall av barna
urinlekkasje og dette gir barnet sosiale
problemer på skole og i andre sosiale
sammenhenger. Uroterapeuten veileder
i hygiene og hjelpemidler for den
aktuelle aldersgruppen. Det er viktig å
vurdere kirurgiske løsninger fremover, og
samarbeid med barnekirurg er viktig.
Tenåringer vil ”være som de andre”.
Enkelte neglisjerer urin- og tarmproblem
med infeksjoner, lekkasje og luktproblem
som følge. I samtale får man anledning
til å arbeide sammen med pasienten
om disse utfordringene. Uroterapeutens
oppgave blir, sammen med lokal
habilitering, å finne gode løsninger. Det
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avdeling for antegrad tarmskylling,
noe de fleste er godt fornøyd med. Det
samarbeides med stomiterapeut etter
behov
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Nytt behandlingsalternativ
ved langtkommet RCC!2
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Uroflowmetri
I motsetning til voksne (som sjelden
synes det er morsomt å leke med urinstrålen) ser barnet fascinert og begeistret
at ”tisset kan tegne” en kurve. Når barnet
får se hvordan en ideell uroflow kurve ser
ut og hva som er målet med endringen
av vanene er vi på god vei til innsikt hos
barnet.
Barnet får studere og sammenligne
kurvene fra sist sammen med
uroterapeut. Vi ser på resultatene og
snakker tilpasset funn om en sliten
blære som ”har blitt hes og stille” (=svak
trangopplevelse), en urolig blære som
har ”fått tyn” (=ikke har fått lov å tisse
selv om den måtte), en blære som ”vil
på helsestudio” (=blæretømming til

Når enkelte barn må bruke medikamenter
i behandlingen er det viktig at de
forstår hvorfor og at de holder på de
gode vannlatingsrutinene. De kommer
til regelmessig kontroll og flow/
resturinmåling. Tilbakemelding til
henvisende lege og et tett samarbeid er
en forutsetning.
Skoletoaletter og vannlatingsvaner
Et problem for mange skolebarn er at
standard og hygiene på skoletoalettene
er dårlig, til dels uakseptable for
barnet. På dette grunnlag er samtale
om ”ekle skoletoalett” og hva man kan
gjøre for å bedre forholdene viktige.
Fellesarrangement for skolebarn som
turer og leirskole kan være skremmende
og må planlegges nøye for barn med
enurese. Flere har prøvd Minirin
tidligere uten å mye effekt. Når man har
innarbeidet gode vannlatingsrutiner
og væskeinntaksmønster, og fått hjelp
med obstipasjon kan man se at Minirin
plutselig kan hjelpe bedre. Det samme
kan sees med alarm-matter.
Pedagogisk tilnærming
Mange barn tror at de selv har skyld i
uhellene, og dette er det viktig å avkrefte
tydelig. På samme måte må barnet

akseptere at foreldrene ikke kan ta over
problemet og at det tar tid å bli bedre/bra.
Foreldre må lære om hvordan premiering
brukes. Premiering gis for innsats, ikke
for målet. Ved premiering for tørrhet kan
man få en som holder seg alt for lenge.
Likeledes er premiering ved tørrhet når
blæren er liten og trangen stor mer en
kilde til frustrasjon. Premiering brukt galt
kan gi et utslitt, demotivert barn og ikke
minst, misunnelige søsken. Noen barn
trives med klistremerker og lister, excelark for sine rutiner, andre klarer ikke det
og trenger andre hjelpemidler.
Barn er ulike. Kontrakter, lister og klokker
kan virke positivt og negativt.
Å være uroterapeut for barn er en
kombinasjon av å være utreder,
behandler, pedagog og lekekamerat.
Det vesentlige er å få barnet aktivt med
i problemløsningen, uansett alder.
Barnet får være med å ta urinstics, trykke
på aktuelle knapper, se på svarene.
Barnet er med på å forklare problemet
og løsningen for foreldrene. På denne
måten forklarer og motiverer de seg selv.
Når miksjonsobservasjon, tisselister,
urinprøvesvar, flow/rest målinger brukes
pedagogisk sammen med barnet er det
etter vår erfaring lettere, og ikke minst
morsommere, å komme til målet.
Veien er ikke enkel, men med forståelse
og mye humor og lek går det lettere.
Å være en god uroterapeut for barn er
givende og krevende 

Har du pasienter med langtkommet
nyrecellekarsinom (RCC)?2
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Enurese og urininkontinens hos barn
På BKL behandles i snitt 8-10 pasienter
pr uke med enurese, dag/nattuhell,
residiverende infeksjoner (der ingen
annen grunn er funnet) sjelden vannlating, mistanke om resturin. Flowmetri
og resturinmålinger gjøres flere ganger
for hvert barn. Det er viktig å få
representative målinger. Her er det noen
utfordringer som eks underlige kurver
som skyldes glad lek med urinstrålen.

Ved patologiske flowkurver vurderes
henvisning til MUCG, cystoskopi
eller cystometri. Da er det viktig å
forklare barnet hvorfor det ved hjelp av
flowkurven og tall for resturin. Dette er
et godt hjelpemiddel til undervisning.
Tilsvarende brukes flow med EMG
(biofeedback) der barnet har ”holdt
seg ”gjerne over flere år, og må lære
god vannlatingsteknikk på nytt. Barnet
ser på kurven at det presser og at ved
å endre teknikk/slappe av kan kurven
bli helt annerledes og klokkeformet.
Fingerdukker opptrer ofte i rollen som
henholdsvis cerebralt miksjonssenter og
blære.

TEMA

Ved 18 års alder inviteres lokalhabilitering, fastlege og representant
fra TRS ( TRS er et landsdekkende
kompetansesenter for syv sjeldne,
medfødte diagnosegrupper, blant dem
MMC. Senteret er en del av Sunnaas
sykehus HF) til avsluttende møte før
overføring til voksenavdelinger. Ved
alder rundt 18 år henvises tenåringen
til videre oppfølging av urinveiene hos
nevrourologer eller til Sunnås sykehus.
Vi oppfordrer pasienten til også å ha
kontakt med lokal uroterapeut, og sender
kopi av anbefalinger til denne.

faste tider/blæretrening). Når vannlatingsrutinene er bedre ser man ofte
at kurven blir mer klokkeformet og at
maksimal flow øker. Gleden i et stolt lite
ansikt er uforglemmelig.
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kan være en faktor som at lyden ved
urinering med og uten kateter er ulik,
altså ulik kameratens, og at tenåringen
derfor ikke vil kateterisere. Praktiske
løsninger og samarbeid gjør at RIK likevel
kan tolereres. Voksenurologer og BUP er
viktige samarbeidspartnere.

27

For referanser se fk-tekst

C1 Afinitor «Novartis»
Proteinkinasehemmer.

ATC-nr.: L01X E10

TABLETTER 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Everolimus 5 mg, resp. 10 mg, butylhydroksytoluen (E 321), laktose, hjelpestoffer.1
Indikasjoner: Behandling av langtkommet nyrecellekarsinom der sykdommen har progrediert under eller etter VEGF-rettet behandling.
Dosering: Behandling bør initieres og følges opp av lege med erfaring i bruk av legemidler for behandling av kreftpasienter. Anbefalt dose: 10 mg 1 gang daglig til
samme tid hver dag. Skal tas konsekvent med eller uten mat. Tablettene skal svelges hele med et glass vann, og skal ikke tygges eller knuses. Behandling bør pågå
så lenge man ser klinisk nytte eller til det oppstår uakseptabel toksisitet. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» klasse B) bør dosen reduseres til 5 mg
daglig. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» klasse C).
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller andre rapamycinderivater.
Forsiktighetsregler: Tilfeller av ikke-infeksiøs pneumonitt (inkl. interstitiell lungesykdom) er observert. Noen alvorlige og i sjeldne tilfeller med fatalt utfall. Diagnosen
ikke-infeksiøs pneumonitt bør vurderes ved uspesifikke respiratoriske symptomer som hypoksi, pleural effusjon, hoste eller dyspné, og der infeksjoner av neoplastiske
eller andre ikke-medisinske årsaker er ekskludert. Ved utvikling av radiologiske endringer som tyder på ikke-infeksiøs pneumonitt og få eller ingen symptomer,
kan behandling fortsette uten dosejustering. Ved moderate symptomer bør behandlingsavbrudd vurderes inntil symptombedring. Bruk av kortikosteroider kan være
indisert. Behandling kan gjenopptas med 5 mg daglig. Ved alvorlige symptomer på ikke-infeksiøs pneumonitt bør behandlingen avbrytes. Bruk av kortikosteroider
inntil kliniske symptomer forsvinner kan være indisert. Behandling kan gjenopptas med 5 mg daglig avhengig av individuelle kliniske omstendigheter. Everolimus
kan predisponere for infeksjoner, særlig infeksjoner med opportunistiske patogener. Lokale og systemiske infeksjoner, inkl. pneumoni, andre bakterielle infeksjoner
og invasive soppinfeksjoner som aspergillose eller candida er sett. Noen infeksjoner har vært alvorlige og i noen tilfeller fatale. Ved symptomer på infeksjon bør egnet
behandling igangsettes umiddelbart. Pågående infeksjoner bør være ferdigbehandlet før everolimusbehandling igangsettes. Dersom invasiv systemisk soppinfeksjon
diagnostiseres, bør everolimus umiddelbart seponeres permanent, og egnet antifungal behandling gis. Hypersensitivitetsreaksjoner er observert. Munnsår, stomatitt og
oral mukositt er sett ved everolimusbehandling. Topisk behandling er da anbefalt. Alkohol- eller peroksidholdig munnvann bør unngås da disse kan forverre tilstanden.
Antifungale midler bør ikke brukes med mindre soppinfeksjon er diagnostisert. Økning av serumkreatinin, vanligvis svak, er rapportert. Måling av nyrefunksjon, inkl.
måling av blod-urea-nitrogen (BUN) eller serumkreatinin anbefales før oppstart av behandling og deretter periodisk. Hyperglykemi, hyperlipidemi og hypertriglyseridemi
er rapportert. Måling av fastende serumglukose anbefales før oppstart av behandling og deretter periodisk. Hvis mulig bør optimal glykemisk kontroll oppnås før
behandlingsoppstart. Redusert hemoglobin, lymfocytter, nøytrofile granulocytter og blodplater er rapportert. Fullstendig blodtelling anbefales før oppstart av behandling
og deretter periodisk. Everolimus bør ikke brukes ved sjelden arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Forsiktighet bør
utvises ved bruk av everolimus i perioden før og etter operasjon pga. svekket sårheling.
Interaksjoner: Everolimus er CYP 3A4-substrat og substrat og moderat hemmer av P-glykoprotein (PgP). Absorpsjon og eliminasjon kan påvirkes av substanser som
påvirker CYP 3A4 og/eller PgP. Samtidig behandling med everolimus og potente CYP 3A4- eller PgP-hemmere anbefales ikke. Forsiktighet må utvises når samtidig
behandling med moderate CYP 3A4- eller PgP-hemmere ikke kan unngås. Dosereduksjon til 5 mg daglig eller 5 mg annenhver dag kan vurderes, men det foreligger
ingen kliniske data med denne dosejusteringen. Nøye monitorering av bivirkninger er anbefalt. Kombinasjon med grapefruktjuice eller annen mat som påvirker CYP
3A4 eller PgP bør unngås. Samtidig bruk av potente CYP 3A4-indusere bør unngås. Dersom samtidig administrering av everolimus og en potent CYP3A4-induser er
nødvendig, bør doseøkning fra 10 mg daglig til 20 mg daglig vurderes med økning på 5 mg av gangen. Økningen bør skje på dag 4 og dag 8 etter initiering av induser.
Denne dosen er ventet å justere AUC til det området som er observert uten induser. Det er imidlertid ingen kliniske data for denne dosejusteringen. Dersom behandling
med induser avsluttes, bør everolimusdosen endres tilbake til det den var før initiering av behandling med CYP3A4-induser. Preparater som inneholder johannesurt
(Hypericum perforatum) bør ikke brukes under everolimusbehandling. Everolimus kan påvirke biotilgjengeligheten av CYP 3A4- og/eller PgP-substrater som gis
samtidig. Bruk av levende vaksiner bør unngås.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ikke anbefalt under graviditet. Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske
effekter. Kvinner i fertil alder må bruke effektiv prevensjon. Overgang i morsmelk: Ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Skal ikke brukes under amming. Mannlig fertilitet:
Basert på ikke-kliniske funn kan mannlig fertilitet reduseres ved everolimusbehandling.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Redusert antall lymfocytter, redusert hemoglobin, redusert antall blodplater, redusert antall nøytrofiler. Gastrointestinale:
Stomatitt, diaré, inflammasjon i slimhinner, oppkast, kvalme. Hud: Utslett, tørr hud, pruritus. Infeksiøse: Infeksjoner. Lever/galle: Økt ALAT, økt ASAT. Luftveier: Pneumonitt,
dyspné, epistakse, hoste. Nevrologiske: Smaksforstyrrelser. Nyre/urinveier: Økt kreatinin. Stoffskifte/ernæring: Økt glukose, økt kolesterol, økte triglyserider, redusert
fosfat, anoreksi. Øvrige: Utmattelse, asteni, perifert ødem. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet, magesmerte, dysfagi, dyspepsi. Hjerte/kar:
Hypertensjon. Hud: Hånd-fot-syndrom, erytem, hudavskalling, neglsykdom, dermatitis acneiform, onychoclasis. Lever/galle: Økt bilirubin. Luftveier: Opphosting av blod.
Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Insomni. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Vektreduksjon. Øye: Konjunktivitt, hevelse i øyelokket. Øvrige: Brystsmerte,
pyreksi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Kongestiv hjertesvikt. Hud: Angioødem. Stoffskifte/ernæring: Nyoppdaget diabetes mellitus. Øvrige: Svekket
sårheling. Ukjent: Hjerte/kar: Blødninger. Immunsystemet: Hypersensitivitet.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data tilgjengelig. Støttende tiltak bør igangsettes.
Egenskaper: Klassifisering: Proteinkinasehemmer. Virkningsmekanisme: Bindes til det intracellulære proteinet FKBP-12 og danner et kompleks som hemmer
aktiviteten av mTOR-kompleks-1 (mTORC1). Dette reduserer aktiviteten til S6 ribosomal proteinkinase (S6K1) og eukaryot elongeringsfaktor 4Ebindingsprotein (4EBP1), og påvirker dermed translasjon av proteiner involvert i cellesyklus, angiogenese og glykolyse. Nivået av vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) som potenserer
angiogene prosesser i tumoren reduseres. Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 1-2 timer etter inntak. «Steady state» nås innen 2 uker. Fettrikt måltid
reduserer AUC og Cmax med hhv. 22% og 54%. Lette fettmåltider reduserer AUC med 32% og Cmax med 42%. Proteinbinding: Ca. 74%. Fordeling: Blod/plasmaratio er konsentrasjonsavhengig og varierer fra 17-73% i doseringsområdet 5-5000 ng/ml. Distribusjonsvolum: 191 liter i sentralt kompartment og 517 liter i perifert
kompartment. Halveringstid: Ca. 30 timer. Metabolisme: Everolimus er substrat for CYP 3A4 og PgP, men metabolittene bidrar trolig ikke signifikant til den totale
farmakologiske aktiviteten. Utskillelse: 80% via feces, 5% via urin.
Pakninger og priser: 5 mg: 30 stk. (blister) 31 437.70 (044580), 10 mg: 30 stk. (blister) 39 984.00 (044591).
Sist endret: 25.09.2009 (SPC 03.08.2009)
Referanser: 1. Motzer RJ, Escudier B, Oudard S, et al; for the RECORD-1 Study Group. Efficacy of everolimus in advanced renal cell carcinoma: a doubleblind, randomised, placebo-controlled phase III trial. Lancet. 2008;372:449-456. 2. Afinitor produktresume 2009.
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Priser utdelt under Høstmøtet 2009
FA G M E D I S I N S K E F O R E N I N G E R

Vi bringer her en samlet oversikt over innrapporterte vinnerne av de respektive fagmedisinske
foreningers prisutdelinger under årets høstmøte. Omtalene presenteres i den form de er sendt inn fra
de respektive foreninger.

Hartwig Kørner
Gastrokirurgisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus
Frie foredrag er en viktig del av det årlige kirurgiske høstmøtet.
Mens symposiene byr på nyeste kunnskap om utvalgte emner
på ”State of the Art” nivå, gir de frie foredrag et godt bilde
av hva man er opptatt av på de forskjellige avdelinger rundt
omkring i landet, og på denne måten hvordan faget vårt
utvikles. Høstmøtet er et viktig forum spesielt for kirurger i
utdanning, både for å bli kjent med unge og eldre kolleger fra
andre steder, og for å presentere egen forskning. På denne
måten har høstmøtet vært starten for mange norske kirurger
som ble glimrende foredragsholder i både inn- og utlandet.
NFGK har derfor alltid sett på høstmøtet som en viktig del av
den kirurgiske virksomheten. Det ble etablert tre priser som

Pris for beste eksperimentelle foredrag
Prisen ble tildelt Bjørn Christensen fra Kirurgisk avdeling,
Haukeland Universitetssykehusfor foredraget ”Bioaktive fettsyrer og carcinogenese ved ventrikkel cancer. En eksperimentell
studie”
Studien undersøker effekten av bioaktive fettsyrer på kreftutviklingen i ventrikkel-slimhinnen i et et gastroduodenalt
refluksmodell hos rotter. Det ble anvendt et komplekst rottemodell som inkluderer et stort antall forsøksdyr med en lang
observasjonstid før avliving og evaluering. Hovedfunnet er
at flerumettede fettsyrer hadde en gunstig effekt sammenlignet med mettede fettsyrer på utvikling av neoplasi i
ventrikkelslimhinnen.
Studien har høy grad av relevans, ikke minst på bakgrunn av
den interessen som bioaktive fettsyrer som omega-3 fettsyrer
har i befolkningen. Studien ble gjennomført med et velegnet
og krevende forsøksdesign. Den ble presentert i form av en
oversiktelig fremstilling på en svært god måte, som gjorde at
temaet ble formidlet på en lett forståelig måte 
Prisen for beste kliniske foredrag
Denne prisen gikk til Benedikte
Rønning fra Geriatrisk avdeling, Oslo
Universitetssykehus Ullevål, for
foredraget ”Elementer fra en bred
geriatrisk vurdering kan predikere
postoperative komplikasjoner hos
eldre pasienter med kolorektal kreft”
Studien undersøker betydningen
av elementer fra en bred geriatrisk
standardisert vurdering for å predikere komplikasjoner ved
elektiv kirurgi for kolorektal kreft. Studien konkluderer med at
standardisert kartlegging av komorbiditet, bruk av medikamenter, fysisk og mental funksjonsstatus predikerte utvikling av
alvorlige komplikasjoner, i motsetning til alder og ASA
klassifikasjon.
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deles ut hvert år: pris for beste eksperimentelle foredrag,
pris for beste kliniske foredrag, og pris for beste foredrag
fra miljø utenfor universitetssykehusene. Hver pris består
av et reisestipend på 15.000 kroner som utbetales av NFGK.
Prispengene utgjør dermed en betydelig del av NFGKs budsjett.
Vinnerne velges ut av et bedømmelseskomité som velges
hvert år av Generalforsamlingen. Kriteriene for tildeling av
prisen er bl.a. kvalitet av fremføring og presentasjonen, klinisk
relevans, samt vitenskapelig kvalitet. Årets komité besto av
Ingebjørg Juel (St. Olavshospital), Ebrahim Aghajani (Vestfold
Sykehus), Ole Sjo (Aker Universitetssykehus) og Hartwig Kørner
(Stavanger Universitetssjukehus). Det gis en kort begrunnelse
for valg av de respektive prisvinnere 

Studien har stor relevans på bakgrunn av en stadig økning
av andel eldre pasienter med kreft og behov for kirurgisk
behandling. Ut fra et prospektivt studiedesign og antall
inkluderte pasienter har studien en høy grad av vitenskapelig
verdi. Den styrker verdien av en multidisiplinær tilnærming til
den aktuelle pasientgruppen.
Studien ble presentert svært tydelig og med stor engasjement.
Foredragsholderen viste at hun har god innsikt i problemstillingen, bakgrunnen og de anvendte metodene 
Prisen for beste foredrag fra miljø utenfor
universitetssykehusene
Den siste prisen ble tildelt Gunn Signe Jakobsen fra Senter
for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold,
Tønsberg for foredraget ”Endring i opptak av Atorvastatin etter
biliopankreatisk avledning med duodenal omkopling”
Studien undersøker endringer av opptak av atorvastatin etter
biliopankreatisk avledning/duodenal omkopling hos pasienter
operert for sykelig overvekt. Studien viste at biotilgjengeligheten økte etter kirurgisk behandling, noe som kan ha
betydning for et stort antall andre medikamenter som metaboliseres på samme måte som studiemedikasjonen.
Studien har stor klinisk relevans på bakgrunn av stadig økende
forekomsten av sykelig overvekt med behov for kirurgisk
behandling, og er veldesignet. Foredraget ble holdt i form av
en oversiktelig presentasjon med høy kvalitet, og med et stort
engasjement.”
Som alltid var det ikke så enkelt å velge en prisvinner, når det
er mange gode foredrag. På den andre siden er det oppløftende
at det kirurgiske miljøet er opptatt av faget sitt i tider der det å
være fagperson i stadig større grad blir utfordret av en stadig
mer komplisert hverdag på sykehusene. Vi håper at NFGKs
priser vil stimulere spesielt unge kolleger til å holde fast på å
fokusere på sitt fag 

Olaug Villanger
Kirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Beste nykommer
Prisen for beste nykommer gikk
til Dag Gullan, Kirurgisk avdeling,
Gastrokirurgisk seksjon, Sykehuset
Buskerud HF, Drammen, for fordraget
"Appendectomi: et 10 års materiale
(1999-2008)."
Assistentlegedrevet laparoskopisk
appendectomi har vært rutine ved
Sykehuset Buskerud siden 1997.
Det utgjør en viktig utdanningsmetode for assistentleger og
krever at det utvikles en trygg og forsvarlig laparoskopisk
opplæringspraksis. Vi presenterte et retrospectivt 10 års
materiale av pasienter utskrevet med diagnosen akutt
appendicitt. Totalt 1331 pasienter ble operert i denne
perioden, av disse ble 1117 påbegynt laparoskopisk med
en konverteringsfrekvens på 17%. 927 ble operert med
laparoskopisk appendectomi. I denne gruppen registrerte vi en
totalkomplikasjonfrekvens på 9,6% og dypinfeksjonsfrekvens på
3,2%. Av de som fikk påvist dypinfeksjon ble nesten halvparten
behandlet konservativt med antibiotika. 190 laparoskopier ble
konvertert, flesteparten grunnet intraoperative adheranser.
Pasienter operert med primær åpen teknikk var hovedsakelig
gravide eller barn. Totalmaterialet inkluderte 2 mors, begge
eldre pasienter innlagt med peritonitt og operert med åpen
teknikk. Gjennomsnitt postoperativ liggetid var 2,24 døgn i
laparoskopi gruppen og 4,16 i åpen gruppe. Vi demonstrerte at
våre tall er sammenlignbare med tall fra store internasjonale
studier. Resultatene viser at det er forsvarlig å drive
assistentlegedrevet laparoskopisk appendectomi, noe vi mener
gir en solid plattform for laparoskopisk teknikk generelt 

Beste eksperimentelle studie
Gikk til Milan Spasojevic og
medarbeidere for innlegget
"Landemerke ved laparoskopisk
høyresidig hemicolektomi."
Prisen presenteres i eget innlegg i
seksjonen for minimalt invasiv
kirurgi 

bedømmelseskomite som skal evaluere bidragene.
Vi har nok et engasjerende høstmøte bak oss. I år var det
noe færre bidrag innenfor minimalt invasiv kirurgi, men med
gjennomgående høy kvalitet og stor bredde. Kandidatene ble
vurdert i henhold til et evalueringsskjema som er utarbeidet av
bedømmelseskomiteen. Hvert foredrag ble vurdert på en skala
fra 1-5 i forhold til aktualitet, originalitet, pedagogisk klarhet/
fremstillingsevne, billedklarhet/redigering (for videoforedrag)
samt helhetsinntrykk. Årets bedømmelseskomite ble ledet
av undertegnede, men bestod for øvrig av Robin Gaupset,
Tom Mala, Ole Christian Olsen, Oliver Bekkelund, Jens Marius
Nesgaard og Bjørn Nedrebø. Takk til dere alle 

Beste foredrag
Prisen for beste foredrag gikk til
Dagfinn Gleditsch og Ole Christian
Olsen fra Kirurgisk avdeling,
Gastrokirurgisk seksjon, Sykehuset
Buskerud, 3004 Drammen for
foredraget "Kirurgisk behandling av
rectumprolaps. Et 10 års materiale."
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Norsk Thoraco-Laparoskopi forum (NTLF) har siden 1997 årlig
delt ut fagpriser innen minimalt invasiv kirurgi på Kirurgisk
høstmøte. Formålet med disse prisene har vært å fremme god
klinisk og eksperimentell forskning, undervisning og formidling
av nye kirurgiske teknikker innenfor minimalt invasiv kirurgi.
De første årene ble det delt ut kun to priser, henholdsvis for
beste foredrag og beste video. Disse fagprisene var den gang
og er fortsatt finansiert av Covidien (tidligere Tyco Healthcare)
og Johnson & Johnson. Fra 2001 har Olympus bevilget midler
til en pris for beste eksperimentelle/vitenskapelige foredrag,
og fra 2005 har Braun finansiert en pris til beste nykommer,
tiltenkt en kandidat helt i startgropen av sin laparoskopiske
karriere. Alle prisene er hver på 10.000,- kr. Styret i Norsk
Thoraco-Laparoskopi forum har stått for oppnevning av

Laparoskopisk kirurgi ble tatt i bruk
i behandling av rectumprolaps i vår
avdeling i 1998. Vi valgte å fiksere
rectum med suturer uten bruk av nett
eller syntetiske implantater. Vi har
gjennomført en etterundersøkelse av
pasienter operert for rectumprolaps
i 10-års perioden 1998 til 2007.
Materialet omfatter 60 pasienter, 51
kvinner og 9 menn, som har
gjennomgått tilsammen 81
operasjoner. 7 pasienter ble operert
2 ganger og 7 ble operert 3 ganger.
Av perineale inngrep ble det utført 15 Delormes operasjoner,
4 Longos operasjoner og en analcerclage. Det ble gjort 42
laparoskopiske suturrectopeksier og 13 åpne suturpeksier,
hvorav 5 var konverteringer fra laparoskopi. Det ble gjort 6
andre colorectale reseksjoner eller stomioperasjoner. 42
pasienter var i live og 35 besvarte vårt spørreskjema som
omhandlet tarmfunksjon og pasienttilfredshet.
Det ble registrert 43% recidiv etter laparoskopisk rectopeksi
og 15% recidiv etter åpen fiksasjon. Flertallet av de Delormesopererte var døde og data fra denne gruppen er mangelfulle.
Det ble registrert 2 tilfeller av postoperativ ileus og 4 tarmperforasjoner, ellers ingen alvorlige komplikasjoner. En pasient
døde 20 dager etter primærinngrepet, etter reoperasjon for en
ikke erkjent colonperforasjon. Ellers var der ingen perioperativ
mortalitet.
Vi mener at laparoskopisk suturrectopeksi er en skånsom
operasjonsmetode som også er egnet for eldre og skrøpelige
pasienter. Vi er ikke fornøyd med recidivtallene våre og vil se
kritisk på alle detaljene i vår nåværende operasjonsteknikk.
Vi vil også i større grad utføre reseksjonspeksier, spesielt ved
internprolaps og obstipasjonsproblemer 
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Beste video
Prisen for beste video gikk til Tom
Nordby, Gastrokirurgisk avdeling,
Oslo universitetssykehus, Ullevål for
videopresentasjonen "Laparoskopisk
operasjon for rektusdiastase."
Det er beskrevet flere ulike
plastikkirurgiske metoder for
korreksjon av rektusdiastase. Vi har
introdusert laparoskopisk teknikk
som et alternativ. Bakgrunn for metodevalg er våre gode
erfaringer med laparoskopiske operasjoner for ventralhernie.
Seks pasienter er operert fra desember 2005 til september 2009
Indikasjon er buksmerter og redusert funksjon etter at annen
årsak til symptomene er ekskludert.

Det var ingen peroperative komplikasjoner. En pasient fikk
fjernet en festesutur 15 dager postoperativt pga smerter.
Fem av 6 pasienter er fornøyd med resultatet.
Vi konkluderer med at laparoskopisk operasjon synes å være et
godt alternative ved symptomgivende rectusdiastase 

NUF delte ut en pris under høstmøtet.
Wolf-prisen
Wolf prisen 2009 for beste endourologiske foredrag
gikk til Camilla Muller, Urologisk avdeling, St. Olavs
Hospital: "Resultater fra 5 års oppfølging av fotoselektiv
vaporisering av prostata (abstract nr. 55)." 

Braun prisen
Prisen ble tildelt Dr Torun Sætre, Oslo Vaskulære Senter,
for presentasjonen ”Organisert veiledet trening reduserer
plasmanivået av de endoteliale inflammatoriske markører
E-selectin og ICAM-1 hos pasienter med perifer aterosklerotisk
sykdom”
Forhøyede plasmanivåer av både generelle og spesifikt
endotelderiverte inflammatoriske markører kan påvises hos
pasienter med perifer aterosklerotisk sykdom (PAS). Det er
vist at trening som øker gangdistansen hos slike pasienter kan
redusere nivået av generelle inflammatoriske markører, men
effekten på spesifikke endotelmarkører er ikke kjent. PAS er en
kronisk inflammatorisk sykdom der endotelaktivering, uttrykt
for eksempel ved økt ekspresjon av adhesjonsmolekyler, spiller
en sentral rolle. Tidligere studier har vist at de endoteliale
adhesjonsmolkyler E-selectin, ICAM-1 (inter cellular adhesion
molecule-1) og VCAM-1 (vascular cellular adhesion molecule-1)
kan være prediktive risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom.
For å belyse effekten av trening på utvalgte adhesjonsmolekyler,
designet vi en studie der vår hypotese var at trening bedrer
endotelfunksjonen, uttrykt ved reduserte plasmanivåer av
E-selectin, ICAM-1 og VCAM-1.
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Kantene av rectus musklene adapteres med percutane suturer,
fortløpenede laparoskopisk rafi eller en kombinasjon av
disse metodene. Deretter festes et Parietex Comp nett mot
peritoneum med suturer eller ProTackTM slik at nettet når
minimum 5cm ovenfor og nedenfor rafien, og minimun 7,5cm til
siden for rafien.

29 pasienter (alder 49-76 år) med diagnostisert PAS, ankelarmindeks <0,9 og smertefri gangdistanse < 500m ble inkludert.
Før og etter 8 ukers organisert veiledet trening, gjennomførte
pasientene en standardisert tredemølletest for å bestemme
smertefri (PWD) og maksimal gangdistanse (MWD), og
blodprøver ble analysert for E-selectin, ICAM-1 og VCAM-1 med
kommersiell Elisa-metode. Verdier oppgis som median (95 %
konfidensintervall). Wilcoxon matched-pairs signed rank test ble
brukt for å teste endring i parametre etter trening.
Trening i 8 uker nær doblet pasientenes gangdistanser. PWD
økte fra 77 (55-198) m til 150 (171-432) m (p<0,05), og MWD fra
306 (292-581) m til 535 (414-724) m (p<0,05). Plasmanivået av
både E-selectin og ICAM-1 falt signifikant (p<0,05); E-selectin
fra 45,5 (42,7-63,1) ng/mL til 40,4 (38,4-57,8) ng/mL, og
ICAM-1 fra 342 (311-396) ng/mL til 298 (294-374) ng/mL. Det
var ingen endring i plasmanivået av VCAM-1. Det var ingen
korrelasjon mellom reduksjon i adhesjonsmolekyler og økning i
gangdistanse.
Studien viser at organisert veiledet trening av pasienter med
PAS er en god og effektiv treningsform som øker pasientens
gangdistanse og reduserer karendotelets inflammatoriske
aktivering. Den gunstige antiinflammatoriske effekt synes
uavhengig av økning i gangdistanse 

NKKF pris for yngre leger
Prisen gikk til I. H. Nådland, Akershus Universitetssykehus, for
arbeidet "Den raske økningen i arteriell blodforsyning til beina
under muskelarbeid er avhengig av kompetente venøse klaffer."

Begge prisene ble tildelt for originalt tema, flotte presentasjoner
og resultater har kommet opp med nye funn.
NKKF gratulerer! 
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Mekanismene som er ansvarlig for regulering av blodstrøm til
arbeidene muskulatur er kompliserte og mye diskutert. Det er
kjent at muskel-venepumpen bidrar til venøs retur og dermed
motvirker ødem utvikling i bena i stående stilling. Imidlertid
er det stor uenighet om muskel-venepumpens betydning for
den arterielle blodstrømsøkningen som finner sted under et
muskelarbeid, og spesielt den raske økningen i starten av
muskelarbeidet (Laughlin & Joyner, 2003). I stående stilling
vil trykket i arterier og vener øke nedover i beina tilsvarende
tyngden av væskesøylen opp til hjertet. Venetrykket vil dessuten
kunne påvirkes av muskel-venepumpen på følgende måte.
En muskelkontraksjon tømmer venene for blod. Ved hjelp
av kompetente veneklaffer vil trykket i venene reduseres
under muskelrelaksasjonen, og arteriovenøs trykkgradient
øker (Folkow et al., 1971). Dette vil igjen kunne bidra til økt
muskelgjennomblødning. Ettersom trykket i vener og arterier
øker nedover i beina tilsvarende tyngden av væskesøylen
opp til hjertet i stående stilling, vil en muskel-venepumpe
effekt på muskelgjennomblødning kunne variere med høyden
på væskesøylen. Man forventer en større effekt av muskelvenepumpen i en situasjon hvor det er en betydelig hydrostatisk
søyle tilstede. Vi har tidligere påvist at muskel-venepumpen har

betydning for blodstrøm til arbeidende muskulatur i bena hos
friske forsøkspersoner (Nadland et al., 2009). I denne studien
har vi undersøkt betydningen av muskel-venepumpen for
blodstrøm til bena hos pasienter med isolert overfladisk venøs
insuffisiens. Disse pasientene har et forhøyet ambulatorisk
venetrykk, og vi forventer at de har en mindre effektiv muskelvenepumpe enn friske forsøkspersoner. Økningen i blodstrøm
i arteria femoralis (ultralyd Doppler) ved leggmuskelarbeid
ble undersøkt hos 10 pasienter. De utførte muskelarbeid med
kroppen i horisontal stilling, og i vippet stilling (30 grader med
hodet opp). 15 sekund etter oppstart av muskelarbeid økte
blodstrømmen med 0.21 L/min i horisontal stilling og 0.24 L/
min i vippet stilling (ikke signifikant forskjellig). Etter 80 sekund
med muskelarbeid stabilisterte muskelperfusjonen seg på 0,20
L/min og 0,22 L/min over hvilenivå i hhv. horisontal og vippet
stilling (ikke signifikant forskjellig). Hos friske forsøkspersoner
er imidlertid den raske økningen ved muskelarbeid i vippet
posisjon større enn økningen ved muskelarbeid med kroppen
i horisontal stilling (Nadland et al., 2009). Våre resultater
indikerer derfor at at muskel-venepumpen ikke bidrar til økning
av muskelgjennomblødning hos disse pasientene.

Medistimprisen, NTKS pris for beste foredrag
under thoraxkir seksjon ble i år delt i to og utdelt
for beste eksperimentelle foredrag og beste
kliniske foredrag.

Medistim-prisen for beste
kliniske foredrag
Prisen gikk til Bjørn Braathen fra
Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo
universitetssykehus, Ullevål for
innlegget "Kald blodkardioplegi
gir bedre myokard-beskyttelse enn
kald krystalloid kardioplegi ved
aortaventil-operasjon i en prospektiv
randomisert studie"
Det finnes 2 hovedtyper kardioplegi for å stoppe hjertet under
hjertekirurgi, blodkardioplegi og krystalloidkardioplegi. Flere
studier og metaanalyser har ikke entydig kunnet vise forskjell
mellom de 2 typene kardioplegi i klinisk bruk. Årsakene til
dette kan være kort ischemi-tid, heterogene pasient-grupper
eller varierende grad av myokardischemi hos pasienter med
komplisert koronarsykdom.
Bratthen og medarbeidere gjennomførte derfor en studie hvor
de inkluderte en veldefinert, homogen pasientgruppe med
forventet ischemi-tid over 60 min og uten koronarsykdom.

isolert aortaventil-operasjon. For å teste dette ble i perioden
fra november 2006 til februar 2009, 80 pasienter prospektivt
inkludert i studien ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Pasientene hadde isolert alvorlig aortastenose, men ingen
signifikant koronar arterie sykdom eller annen patologi i hjertet.
Antall pasienter for inklusjon ble bestemt a priori for å oppnå
en test-styrke på 0.99 med en p-verdi på < 0.05 og en antatt
forskjell på gruppene på 50%. Pasientene ble randomisert
til å få enten antegrad kald blodkardioplegi eller kald
krystalloid kardioplegi gitt hvert 20 min under ischemi. Det
maksimale utslippet av CK-MB og troponin-T postoperativt ble
sammenlignet mellom gruppene.
Forfatterne fant at postoperativ maksimal CK-MB og troponin-T
var ca 100 % høyere i krystalloid kardioplegi-gruppen. Det var i
krystalloid kardioplegi-gruppen en positiv korrelasjon mellom
ischemi-tid og enzymutslipp.
De konkluderer med at antegrad kald blodkardioplegi gir en
bedre beskyttelse av hjertet ved utskiftning av aortaventil enn
antegrad kald krystalloid kardioplegi 

Hypotesen var at kald antegrad blodkardioplegi gir bedre
beskyttelse av myokard enn kald krystalloid kardioplegi ved
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Medisim prisen for beste
eksperimentelle foredrag
Prisen gikk til Pirjo-Riitta Salminen
fra Thoraxkirurgisk seksjon,
Hjerteavdelingen, Haukeland
Universitetssykehus for innlegget
"Insulinlignende vekstfaktor-II i
blodkardioplegi øker kontraktilitet av
hjerte og stimulerer anti-apoptotiske
mekanismer etter reperfusjon"
I tillegg til iskemiskade, kan repetert, kald, oksygenert
blodkardioplegi i seg selv medføre letal reperfusjonsskade,
som kan bidra til svekket postoperativ hjertefunksjon.
Eksperimentelt er det vist at programmert celledød, apoptose,
kan medvirke til denne skaden, og at administrering av insulin
og insulinlignende vekstfaktorer ved reperfusjon kan redusere
graden av reperfusjonsskade og infarktstørrelse. Insulin og
insulinlignende vekstfaktorer induserer intracellulære antiapoptotiske signalveier via aktivering av Akt/PKB.
I studien ønsket man å undersøke om adjuvant anti-apoptotisk

Novartis pris
Pris gikk til Tone Hoel Lende for foredragene:
1) Mitotisk aktivitets index er en bedre prognostisk indikator
enn tradisjonelle faktorer hos lymfeknute negative brystkreftpasienter <55 år.
2) Mitotisk aktivitets index identifiserer både over- og underbehandlede lymfeknute negative brystkreftpasienter <55 år
vurdert etter NBCGS retningslinjer 

intervensjon med insulinlignende vekstfaktor-II (IGF-II) sammen
med repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi kan bedre
myokardfunksjonen etter kardioplegisk hjertestans og CPB.
To grupper á ni griser ble kanylert og lagt på hjerte-lungemaskin
med aortaavklemming i 60 min. Hjertene ble stoppet med
kald, oksygenert blodkardioplegi som ble repetert etter 20
og 40 min med tillegg av henholdsvis IGF-II eller saltvann.
Hjertets pumpefunksjon ble evaluert etter maskinavgang med
konduktanskateter i venstre ventrikkel og det ble tatt vevsprøver
fra alle tre vegglag av venstre ventrikkel og undersøkt for
fosforylert Akt/PKB og en apoptose-markør, spaltet caspase-3.
Tre timer etter maskinavgang var kontraktiliteten signifikant
bedre i IGF-II- sammenlignet med kontrollgruppen. Samtidig
kunne man påvise mer fosforylert Akt/PKB og mindre spaltet
caspase-3 i IGF-II –gruppen.
Forfatterne konkluderer med at insulinlignende vekstfaktor-II
tilsatt i blodkardioplegi bedrer hjertets kontraktilitet tre timer
etter maskinavgang og stimulerer anti-apoptotiske
mekanismer 

Beste foredrag
Prisen ble delt mellom Trine Sæther Hagen for sitt innlegg om
hypospadi og Morten Vigen for et foredrag om barnekirurgiske
aspekter ved kort tarm syndrom. Bedømmelseskomiteen bestod
av Ragnhild Emblem, Kai Viddal og Harald Langeggen. Valg av
prisvinnere var basert på en helhetsvurdering fra komiteen 

Astra Zenecats pris
Prisen gikk til Hans Fjøsne for: Sykehusstørrelse og prognose
hos brystkreftpasienter inkludert i nbcg adjuvantprotokoller 
Nycomeds pris
Prisen gikk til Michael Brauchoff for: Intraoperativ
nervestimulasjon ved nervus laryngeus non-recurrens 

Artroskopiforeningens stipend tildeles Stefan Moosmayer
ved Martina Hansens Hospital med kroner 10.000, samt fri
deltagelse på ESSKA kongressen i 2010, for sammenligning av
senesutur og fysioterapi i behandlingen av små og mellomstore
rotator-cuffrupturer.
Charnleystipendet tilfalt; Håkon Langvatn ved Haukeland
universitetssjukehus og Kirsti Sevaldsen ved Kristiansund
sykehus, med kroner 50.000 hver. Førstnevnte for kartlegging
av mikrobiologiske funn ved infiserte totalproteser i Norge i
perioden 1987-2007, og sistnevnte for en randomisert prospektiv
studie av to hofteproteser.
Smith & Nephew-stipendet ble tildelt Wender Figved ved
Sykehuset Asker og Bærum og Eivind Witsø ved St. Olavs
Hospital, Trondheim, med kroner 50.000 hver. Førstnevnte for
en randomisert prospektiv RSA-studie av acetabulumslitasje
ved bruk av henholdsvis unipolar og bipolar hemiprotese ved
dislokerte lårhalsbrudd, og sistnevnte for in vitro og in vivo
studier av ortopediske implantatinfeksjoner.
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Nof-stipend for leger under utdanning til støtte til
forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid
eller utdanning ble tildelt Annette Wikerøy ved Oslo
universitetssykehus Ullevål med kroner 75.000,- for studier av
acetabulære traumer og utvikling av artrose med henblikk på
etiologi og forebygging.
Nof-stipend til støtte til forskningsarbeid, formidling av eget
forskningsarbeid eller videre- og etterutdanning ble tildelt
Daniel Bastian ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
med kroner 75.000,- for et prosjekt som tar sikte på å kartlegge
immunreaksjoner ved elektive hofteproteseinngrep.

Nye æresmedlemmer i Norsk Kirurgisk Forening
Under generalforsamlingen under høstmøtet ble tre nye medlemmer opptatt som æresmedlemmer av
Norsk Kirurgisk Forening. De tre er Jan L. Svennevig, Tom Gerner og Hans Rostad.

Arnt E. Fiane
Thoraxkirurgisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Gaustad

Jan L. Svennevik ble født i Flekkefjord
i 1943. Han ble cand.med. ved
Universitetet i Heidelberg, Tyskland i 1967,
og ble kreert til tysk dr. med. samme sted
i 1967. Han ble også kreert til dr. med. ved
Universitetet i Oslo i 1982.
Svennevigs yrkeskarriere begynte
som underordnet lege ved sykehuset
i Farsund, senere i Arendal og Oslo
(Ullevål og Rikshospitalet). Han ble
spesialist i generell kirurgi i 1978,
spesialist i thoraxkirurgi i 1983 og
karkirurgi i 1986. Fra 1977 til 1978 var
han docent i generell kirurgi ved Ullevål
sykehus, og fra 1984 til 1989 var han
overlege ved Thoraxkirurgisk avdeling

Tom Gerner

samme sted. I 1989 ble han professor ved
Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet,
- noe han fremdeles er, og i 14 år, i
perioden 1994 - 2008, var han også en
meget respektert sjef på Thoraxkirurgisk
avdeling, Rikshospitalet. Etter at han gikk
av som sjef har han spesielt interessert
seg for lungekirurgi hvor han er aktiv
som kirurg.

rådet 1995-99 og for Nasjonalforeningen
2000-2005.

Svennevig har i hele sin karriere vært
opptatt av forskning og utvikling. I
1984 fikk han professor Kreybergs pris
i eksperimentell patologi, og i 2008 fikk
han Ragnar og Karen Kirkevoll legats
medisinske pris. Han har publisert 237
originalartikler, samt 3 bøker og 1 film,
og i tillegg 273 trykte abstrakt, - med
spesiell interesse innen traumatologi,
inflammasjon, klaffekirurgi og
ekstrakorporal sirkulasjon. Han har
vært hovedveileder for 15 dr.grads
kandidater. I tillegg har han vært hyppig
benyttet som referee, konsulent, invitert
foredragsholder og underviser på alle
nivå og på uttallige møter, kurser og
kongresser i inn- og utland. Via sine vide
kunnskaper og forskningsinteresser
har han dermed bidratt i betydelig grad
til utvikling av norsk og internasjonal
kirurgi.
Hans innsikt innen kirurgi, undervisning
og organisering har også brakt han inn
i nasjonale utvalg og råd, og norske
interesser inn i internasjonale foreninger
og utvalg, både som rådgiver og
medlem. Svennevig var leder i Hjerte-kar

Svennevig var den drivende kraft da
Norsk Thoraxkirurgisk Forening (NTKF)
i 1993 opprettet et nasjonalt register
for hjertekirurgi i Norge. I alle 16 år har
han drevet dette registeret. Helt siden
1994 har alle syv avdelingene som
utfører hjertekirurgi, sendt inn data til
registeret, og Norge er blant de land som
har kunnet levere et nasjonalt datasett
til det europeiske hjerteregisteret. Man
har lagt stor vekt på å bruke de samme
definisjonene som anvendes i den
amerikanske STS-databasen for å kunne
sammenligne resultatene. Hvert år legger
NTKF ut publikasjonen ”Heart surgery in
Norway” på internett. Uten tvil holder de
norske resultatene mål, og sammenlignet
med det beste som publiseres i utlandet.
Begrunnelsen for æresmedlemskapet kan
oppsummeres med et betydelig faglig og
vitenskapelig engasjement på høyt nivå
gjennom mange år, men ikke minst med
hvilken stor entusiasme og innsats som
gjennom en årrekke er nedlagt i nasjonalt
register- og kvalitetssikringsarbeid for
Norsk Thoraxkirurgisk Forening 

Jon Haffner
Kirurgisk avdeling, Sykehuset Vestre Viken, Drammen
Tom Gerner ble født i 1945, og ble
ferdig lege 24 år gammel i Oslo i 1969.
Mindre enn ti år senere hadde han
fullført turnus- og militærtjeneste og
spesialistutdanningen i generell kirurgi.
Samtidig hadde han tatt den medisinske
doktorgrad ved universitetet i Oslo.
Fem år senere, i 1983, ble han godkjent
som spesialist i gastroenterologisk
kirurgi.

Det er med glede jeg er bedt om
å presentere Tom Gerner som nytt
æresmedlem i Norsk Kirurgisk Forening.

Svennevigs interesse for data og teknikk,
registre, rapporter og systematikk er
viden kjent både internt på Rikshospitalet
hvor han har utviklet en egen database
for statistikk og kvalitetssikring, men
også nasjonalt.
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Jan L. Svennevig

Tom fikk sin kirurgiske utdanning ved
Haukeland, Lillehammer og Ullevål
sykehus. Doktorarbeidet fullførte
han mens han samtidig var først

universitetslektor ved Ullevål sykehus,
deretter assistentlege ved Fylkesykehuset
i Lillehammer. Det er bare et fåtall
leger som har klart å ta doktorarbeidet
samtidig med at de har vært i fullt arbeid.
Jeg var Toms veileder og var imponert
over hans innsatsevne og hva han fikk til
i denne perioden
Tom var overlege ved Ullevål sykehus
fra 1987 til 1989, og fra 1990 til 2004
var han sjef for kirurgisk avdeling i
Lillehammer, som i denne perioden ble
bygget opp til en avdeling med stor
bredde og seksjoner for gastrokirurgi,
urologi, kar- og endokrinkirurgi samt
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ortopedi. Etter funksjonsfordelingen ved
etableringen av Sykehuset Innlandet i
2004 ble Lillehammer i det vesentlige en
ortopedisk avdeling, og han gikk over i
stilling som forskningssjef. To år senere
ble han sjef for kirurgisk avdeling ved
Asker og Bærum sykehus, der han siste
året har vært forskningsjef.
Tom Gerner har også skaffet seg
utdannelse i ledelse gjennom MedLed og
BI. Han har deltatt i mer enn 30 ledelsesog administrasjonskurs. Han har også
en lang publikasjonsliste som jeg ikke vil
trette dere med.

Hans Rostad

Dessuten har han vært formann
i Spesialitetskomiteen i Generell
kirurgi i 7 år 1991-1997 og medlem av
Legeforeningens spesialitetsråd i 4 år.
Tom har også vært nasjonal sekretær
i Nordisk kirurgisk forening, formann

Rostads yrkesmessige karriere har vært
preget av stor stabilitet og få arbeidssteder. Det startet som underordnet lege
i Fredrikstad i 1960 og senere ved Aker
sykehus inntil 1971. I 1971 – 1972 var han
universitetslektor ved Legevakten og fra
1972 assistentlege, senere reservelege
og deretter overlege ved Rikshospitalets
Kirurgisk avdeling A. Han rakk å få med
seg navneforandringen til Thoraxkirurgisk
avdeling ved flyttingen til det nye
hospitalskomplekset på Gaustad som
skjedde idet han nådde pensjonsalder
etter 28 års tjeneste ved Rikshospitalet.
I løpet av sin kliniske tjenestetid ble han
spesialist i Generell kirurgi, Karkirurgi
og Thoraxkirurgi. Han var gjennom hele
sin overlegetid ansvarlig for karkirurgien
og den nonkardiale thoraxkirurgien
ved Kirurgisk avdeling A, samtidig
som han deltok i vakt og bakvakt med
sin kompetanse og store operative
ferdigheter i avdelingens hovedaktivitet hjertekirurgi.
Innen våre organisasjoner har han vært
medlem av Lægeforeningens landsstyre

i Oppland legeforening, medlem av
Legeforeningens landsstyre og leder
eller medlem av et stort antall kirurgiske
utvalg.
I alt dette arbeidet har Tom vist en
stor innsatsvilje, og har alltid vært
til å stole på. Foreningen har vist å
sette pris på dette ved å be ham lede
Generalforsamlingen, og han har satt en
nærmest uslåelig rekord med 16 år som
møteleder, fra 1992 til og med 1997.
Det er med glede jeg støtter Styrets
forslag om å utnevne Tom Gerner til
æresmedlem i Norsk kirurgisk forening 

Odd Geiran
Thoraxkirurgisk avdeling Oslo Universitetssykehus Gaustad

i 1969 – 1970. Han var medlem av styret
i Norsk Kirurgisk Forening i årene 1974
- 1980, hvorav de siste to årene som
formann. Han har vært styrermedlem og
lokalsekretær i Nordisk Kirurgisk forening
i årene 1974 – 1984. Han var medlem
i interimsstyret for dannelse av Norsk
Forening for Thorakal og Vaskulær kirurgi.
Han er også utnevnt til æresmedlem i
Dansk Kirurgisk Selskap.

Hans Rostad er født i 1930. Han ble Cand.
med ved universitetet i Oslo i 1955 og ble
kreert Dr. med. samme sted i 1974.
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I tillegg til sin innstas i norsk kirurgi
har Tom også gjort en stor innsats
for Norsk kirurgisk forening. Han var
vitenskapelig sekretær fra 1982 til 1986.
og formann i foreningen i tre år, fra
1987 til 1989. I denne tiden introduserte
han Årsberetningen som eget hefte til
Generalforsamlingen, slik den er i dag.
Han er nå medredaktør i Jubileumsboken

I tillegg til doktorarbeidet: ”Colonic
Motility in the Cat” har han en
publikasjonsliste som teller om lag
110 arbeider innen generell kirurgiske,
karkirurgiske og thoraxkirurgiske emner
hvor flere arbeider på sin tid hørte med til
den internasjonale referanselitteraturen.
Jeg nevner her spesielt arbeidene
om koarktatio aorta og total anomal
lungevenedrenasje.
Det mest bemerkelsesverdige er
kanskje at Hans Rostad etter oppnådd
pensjonsalder har hatt sin arbeidsplass
ved Kreftregisteret hvor han bidratt
til å belyse lungekreftepidemien i en
serie populasjonsbaserte studier. Dette
har resultert i 9 arbeider i Tidsskrift for
den norske legeforening, hvorav tre
som førsteforfatter samt 6 arbeider i
internasjonale tidsskrifter hvorav fire som
førsteforfatter. Disse arbeidene er også
presentert på internasjonale kongresser.
I denne perioden som pensjonist har
han også vært en de facto veileder for
en doktorrand som har disputert for
graden PhD ved Universitetet i Oslo og
det slutter ikke med dette. Det arbeides
for tiden med tre - fire manuskripter for
publikasjon i norske og utenlandske
tidsskrift.

Forklaringen til denne
bemerkelsesverdige aktivitet og de
strålende resultater ligger nok både i
gener og talent, fokus på oppgavene
og en arbeidsglede. Han har alltid
utnyttet morgenen og ikke sløst
bort de sene kvelder. Ingen skulle
kunne tro at Hans Rostad i sine
yngre dager har vært en aktiv røker
– med bakgrunn i 111 gjennomførte
maratonløp, 40 halvmaraton, 20 merker
i Birkebeinerrennet og 10 Grenaderrenn,
samt 10 sykkelritt Trondheim-Oslo i tillegg
til utallige andre løp, renn og ritt og
deltatt i Triathlon. Hans Rostad idrettsliv
har alltid hatt en sesong uansett tid på
året og slik er det fortsatt.
Som underordnet og kollega var det en
opplevelse å se Hans Rostad operere.
Han kunne dissekere og suturere seg ut
av alle slag problemer. Når vi et år etter
pensjonsalder spurte om han vil komme
å hjelpe oss med et komplekst kasus, var
det ikke nei i hans munn og når han fikk
på seg kirurgisk bekledning og engasjerte
seg i operasjonsfeltet var det ikke til å
forstå at det var et år siden forrige gang.
På vegne av kolleger innen norsk kirurgi,
ved Rikshospitalet og innen Norsk
Thoraxkirurgisk Forening og Norsk
Kirurgis Forening er det derfor med stor
overbevis jeg vil anbefale at Hans Rostad
blir opptatt som æresmedlem i Norsk
Kirurgisk Forening.
Begrunnelsen er kort summert –hans
arbeid innen Norsk og Nordisk Kirurgisk
Forening, fremragende klinisk og
vitenskapelig arbeid innen norsk kirurgi
- og - fortsatt innsats for vårt fag og
våre pasienter lenge etter oppnådd
pensjonsalder 

Nye styrer

Under generalforsamlingene på Høstmøtet ble nye styrer valgt både
i de fagmedisinske foreninger og i hovedforeningen, Norsk kirurgisk
forening (NKF). Styret i NKF består av leder og to representanter, hhv.
én representant for generell kirurgi og én lege i kirurgisk utdanning.

I tillegg er lederne av følgende fagmedisinske foreninger med i
styret med nestleder som vara: Norsk barnekirurgisk forening,
Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi, Norsk forening for
gastroenterologisk kirurgi, Norsk karkirurgisk forening,
Norsk nevrokirurgisk forening, Norsk ortopedisk forening,
Norsk plastikkirurgisk forening, Norsk thoraxkirurgisk forening,
Norsk urologisk forening.

Anne Irene Hagen (Leder, ny) St Olavs hospital
anne.irene.hagen@stolav.no
Turid Aas, Haukeland universitetssykehus
turid.aas@helse-bergen.no
Haavard Søiland, Stavanger universitessykehus
haavard.soiland@sus.no
Anne Marthe Foshaug Jenssen (Ylf representant)
Universitetssykehuset i Nord Norge
anne.mathe.fosshaug.jenssen@unn.no
Ellen Schlichting, Oslo universitetssykehus, Ullevål
elsc@uus.no
Hans Aas, Sykehuset i Vestfold (varamedlem)
hans.aas@siv.no
Anette Heie, Haukeland universitessykehus, (Ylf-representant,
varamedlem), anette.heie@helsebergen.no

Christian Beisland (Leder), Haukeland Universitetssykehus
christian.beisland@helse-bergen.no
Stein Øverby (Nestleder), Sykehuset i Vestfold
stein.overby@siv.no
Magne Dimmen (Sekretær), Sykehuset Buskerud
magne.dimmen@mac.com
Karin Hjelle (Kasserer), Haukeland Universitetssykehus
kahj@helse-bergen.no
Witold Zasada (varamedlem), Akershus Universitetssykehus
Ernst Rettedal (varamedlem), Stavanger Universitetssykehus

Iver A. Langmoen, (Leder) Ullevål, i.a.langmoen@medisin.uio.no
Jon Ramm-Pettersen, (Kasserer) Rikshospitalet,
jon.ramm-pettersen@rikshospitalet.no

Tonje Berglund (Leder) Akershus Universitetssykehus
tonje.berglund@ahus.no
Arne Sæternes (Sekretær) St Olavs Hospital, Trondheim
Arne.Seternes@stolav.no
Dorte Bundgård (Nestleder) Sykehuset Østfold.
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Et samlet Nkf er et viktig grunnlag
for et bedre Helse-Norge
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Etter 4 år som leder overlater Tom stafettpinnen til Olaug Villanger. Nkf har i denne perioden fått
samlet seg bedre, har fått fremmet viktige saker for det kirurgiske miljø og har blitt en viktig part når
legeforeningen og politikere skal behandle spørsmål knyttet til kirurgien. Tom mener Nkf har spilt og
kan spille en viktig rolle i den helsepolitiske debatten. -Betydningen av god ledelse, teamwork og
“få jobben gjort”, har alltid vært noe som jeg har fokusert på uavhengig av posisjon og rolle, sier Tom.
Ragnar Madsen
DRD

Hvordan vil du beskrive foreningens
arbeid generelt - spesielt i din tid som
leder?
-I 2003, da jeg ble valgt inn i styret
som nestleder, hadde NKF betydelige
utfordringer med å finne sin plass.
Interessen for NKF var dalende og
det var vanskelig å få gjennomført
styremøter fordi representantene
møtte ikke opp og man var rett og slett
ikke beslutningsdyktig. Det var derfor
helt avgjørende å få ansvarliggjort de
fagmedisinske foreningene mere om
man skulle kunne holde dette sammen.
Dette ble sammenfattet i en strategiplan
og en avgjørende beslutning ble at
man klarte å samles om at styret i NKF
skulle bestå av lederne i de kirurgiske
spesialforeningene, pluss en leder
som ble valgt av generalforsamling, en
representant for generell kirurgi samt en
for kirurger i utdanning. Da jeg overtok
som leder i 2005 var trenden snudd og
interessen for NKF økende. I alle de siste
4 årene har styremøtene vært preget av
godt oppmøte, livlige diskusjoner og et
godt samarbeid. På mange måter har
man klart å identifisere de spørsmålene
som naturlig hører hjemme på en
overordnet tverrfaglig arena, samtidig
som NKF har støttet sterkt opp om den
enkelte spesialforening.
Mange viktige saker for NKF
Kan du trekke frem noen saker innen
det kirurgiske fagområde som har vært
viktige for NKF? Fortell eventuelt litt om
hvordan foreningen har arbeidet med
dette.
-Det er spesielt de sakene som har en
generell kirurgisk interesse, uavhengig
av spesialitet og saker som går på
tverrfaglig samarbeid. Noen av de sakene
som har vært gjennomgående i hele
perioden, har vært utdanningsspørsmål,
traumebehandling, organisering av akutt
kirurgi, spørsmål om rammebetingelser
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for kirurgi ved norske sykehus og
ikke minst spørsmål knyttet til kvalitet
og sikkerhet. Vi har arbeidet med
disse spørsmålene på mange plan.
Traumeutvalget i NKF har gjort en enorm
innsats innen traumebehandling med
utvikling av systemer, register, utdanning
og ikke minst formidling gjennom møter,
kurs og kongresser. I min periode er det
særskilt Olav Røise og Tina Gaarder som
skal ha æren for denne jobben.
Det kan også nevnes at NKF er ansvarlig
for innføring av ATLS i Norge og har
eierskapet til dette. I dag er ATLS kurset
obligatorisk i den generell kirurgiske
utdanningen.
Når det gjelder utdanningsspørsmål
har dette vært en lang prosess, men det
foreligger nå en revidert utdanningsplan
for utdanning i generell kirurgi som
trer i kraft 2010. Denne prosessen
har krevd mye arbeid fra styret i NKF.
Utover diskusjoner og samarbeid med
Legeforeningen og spesialitetskomiteen
så har styret arbeidet med utvikle
et økt samarbeid med Royal college
of surgeons i England. Det er nå
gjennomført to kurs i basal kirurgisk
teknikk på Ullevål etter mal fra RCS med
Jorunn Skattum som kursleder.
Kursene har blitt svært godt mottatt og
vi håper at kurset skal bli en del av det
obligatoriske kurstilbudet i utdanningen
av kirurger generelt. Knut Kvernebo
har spilt en sentral rolle i dette som
”døråpner” til RCS.
I perioden har vi gått fra å være en
selvstendig spesialforening til en
fagmedisinsk forening i Legeforeningen.
Dette var et vanskelig valg, men
helhetsvurderingen var at NKF var tjent
med å følge de andre i denne saken.
Min erfaring er at vi faktisk har fått
betydelig, mer innflytelse, har fått være
med i viktige diskusjoner om strategier
og vi har blitt hørt. Allikevel er det viktig
at man ikke blir helt absorbert i systemet

men holder fast ved grunnideene i NKF,
og står fast på dem. Inkorporasjonen
har selvsagt også medført at det har blitt
atskillig mere arbeid enn tidligere.
Vi har vært sterkt involvert i
samfunnsdebatten siste par årene
grunnet betydelig endringer i kirurgiens
rammebetingelser. Tenker her spesielt
på omorganiseringer i Helse SørØst og
diskusjonene om akuttberedskap. Dels
har vi arbeidet innad i Legeforeningen,
dels lokalt der det har vært mulig og dels
deltatt i store møter med diskusjoner
og innlegg. Vi har også skrevet en rekke
innlegg og høring om sakene.
Gjennom “Kirurgen” har vi også hatt en
mulighet for å få ut vårt budskap og latt
andre fått si sin mening.
Vårt siste engasjement, som jeg tror blir
svært viktig er spørsmålet om innføring
av den kirurgiske sjekklisten, såkalt “safe
surgery” konseptet fra WHO. Vi tror at
dette blir et viktig tema i årene framover
og vi håper at vi kan få til et tverrfaglig
møte om tema første kvartal 2010.
Har NKF noen betydning i viktige saker?
-Ja, og det skyldes bl.a. at spesialitetene
mer og mer glir fra hverandre i en
økende subspesialisering. Overgripende
spørsmål kan lett bli hengende i lufta.
Her er det viktig å ha en forening
som kan være “limet” som finner
fellesnevnerne og fronter disse. NKF blir
veldig sterk når den har alle de kirurgiske
fagmedisinske foreningene i ryggen.
Om den enkelte kirurg eller enkelte
fagmedisinske forening alene skal fronte
saker, blir man for det første i mindretall
i den store sammenheng, for det andre
blir man lett spilt ut mot hverandre og
for det tredje vil mye mer energi gå
med om alle skal engasjere seg. Med
organiseringen av NKF kan saker spilles
opp dit og bli håndtert der. Dette er både
rasjonelt for kirurgene og personlig tror
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jeg også at besluttende myndigheter og
Legeforeningen føler seg bekvem med å
ha en felles røst å forholde seg til i viktige
overgripende saker. I perioden mener
jeg at NKF har blitt hørt og har hatt en
stor betydning i alle de spørsmålene jeg
allerede har nevnt.
Økt subspesialisering
Er det grunn til å tro at det kirurgiske
fag vil se annerledes ut i fremtiden enn i
dag? Evt hvordan vil det se ut?
-Alt tyder på at vi får økning i
subspesialisering og fokus bort fra den
generelle kirurgien. Framtidens kirurgi vil
bygge mye mer på tverrfaglige team med
forskjellige spesialister og i enda større
grad bruk av teknologi. Har også stor
tro på at vi vil se en betydelig endring
innen de forskjellige spesialitetene slik at
man går inn på områder som tradisjonelt
var “andres”. Det ser vi allerede i
dag innenfor gastroenterologien der
medisinere begir seg inn i kirurgien med
endoskopiske metoder og i radiologien

der intervensjonsmulighetene skaper
overganger til karkirurgien mm.
Spesialitetene vil ikke bli så tydelige
som nå, men man vil finne samarbeidsløsninger i interne sentra og i intervensjonsløsninger. For eksempel akuttkirurgi krever i dag mange disipliner og
et minimum av teknologi, slik at det er
ikke mulig å forsvare at dette finnes på et
hvert lite sykehus.

direkte servert usortert. Her er det
selvsagt en balansegang for ikke å bli
oppfattet som illojal i Legeforeningen.
Vi har hatt noen diskusjoner om dette, og
resultatene av det er at vi har møtt stor
forståelse og høy takhøyde. Tror f. eks.
at NKF sitt styre bør ha en direkte dialog
med Helsedirektoratet om organiseringen
av utdanningen av kirurger, når ansvaret
nå overføres dit ut av Legeforeningen.

Har dere vært involvert i arbeid opp mot
det politiske miljø? Hvordan har det artet
seg?

Helse-Norge har betydelige
utfordringer
Hvilke utfordringer har sykehusledere og
politikere i forhold til fagområdet?

-NKF er en fagmedisinsk forening i
Legeforeningen og det er derfor naturlig
at de fleste diskusjonene skjer internt i
Legeforeningen og at de fronter sakene.
Allikevel har det hendt at vi har havnet i
paneldebatter og debatter i massemedia
direkte. Dette tror jeg er viktig og blir
enda viktigere i årene framover.
Min erfaring er at det er stor interesse
fra administratører i Helseforetakene
og helsepolitikere å få NKF sin mening

-Det er gedigne utfordringer innenfor
helsesektoren som i dag gjenspeiler seg
i en ubalansert økonomi på sykehusene,
umoderne nedslitte bygninger med
gammel teknologi og lange ventelister.
Innenfor en rekke områder avdekkes også
kvalitetsmessige utfordringer som det
kreves stor innsats for å løse. Vi trodde
at med innføringen av Helsereformen i
første halvdel av 90-tallet, så skulle man
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skille politikk og organisering/drift av
sykehusene mer tydelig enn før. Nå har vi
stedet fått Stortingspolitikere som agerer
som lokalpolitikere i sykehusspørsmål
og med Soria Moria erklæringer som
gjør nødvendige endringer umulig.
I dag er drift av sykehus et så viktig
samfunnspolitisk spørsmål, at fornuftige
løsninger i forhold til kvalitet og
effektivitet blir helt overskygget.
Fra styret i NKF har vi etterlyst en rekke
ganger en overordnet nasjonal plan for
sykehusstruktur og investeringer.
Etter vår oppfatning er sykehusstruktur
både gått ut på dato og ikke minst står
man foran et dilemma som blir større og
større, nemlig at man for vært år som går,
får en enda mer utslitt bygningsmasse
og et enda større underskudd. Personlig
er jeg overbevist om at en redusering av
antallet enheter som skal ha akuttkirurgi
må komme, ut fra kvalitetsmessige
grunner og også av økonomiske grunner.
Kravene fra pasientene til god behandling
blir ikke mindre, men det er noe usikkert
om de vet sitt eget beste om man for en
hver pris skal ha tilbudet der det er i dag.
Personlig mener jeg også at det er en
ledelses-/styringskrise i norske sykehus.
Hele beslutningsprosessen, til og med
på banale saker, har blitt så byråkratisert
gjennom en rekke ledd, at det kan ta
motet fra den beste. Når dette koples
med IT-løsninger som ikke henger
sammen eller i alle fall ikke dekker basale
behov, så blir det vanskelig å drive godt.
En opprydding i organisasjonsstrukturen
og fokusering på ansvarliggjort god
ledelse, tror jeg er nøkkelen til løsning
på en del av de utfordringene som
finnes i dag. Stordriftsulempene har
mange steder totalt overskygget
smådriftsfordelene.
Samordning innen helsevesenet har vært
et viktig politisk tema det siste tiår. Blant
annet har Osloprosessen og dannelsen
av Oslo Universitetssykehus vært en stor
sak den siste tiden. Hvordan vil du si den
påvirker kirurgien?
-I en årrekke har alle visst at kirurgien i
Oslo ikke har vært optimalt organisert
og at noe skulle ha vært gjort for lenge
siden. Den prosessen som nå pågår er
kompleks og den er komplisert ved at
man ikke har lagt inn investeringsmidler i
potten for å gjøre tilpasninger.
Det positive er at det har blitt en god
dialog i mange av fagmiljøene i Oslo og
personlig har jeg tro på at det kommer
noe godt ut av dette. Selvsagt vil noen
føle seg som “tapere” og noen som
“vinnere”. I alle omstillinger må det tas
noen upopulære beslutninger. Mitt håp
er at fagmiljøene klarer sammen med
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lederne av Oslo universitetssykehus
å presentere løsninger som blir
uangripelige for politikerne. Om dette
skjer, tror jeg at kirurgien vil komme
styrket ut av dette og at både pasienter
og kirurger blir “vinnere”. Vi må forvente
at dette blir en kontinuerlig prosess i
mange år framover.
Vil du si at en forening som NKF har
noen innflytelse i slike saker?
-Vi har hatt stor betydning i denne
prosessen. Først og fremst skal NKF
være en forening som skal stå for
prinsipielle overgripende føringer i
slike prosesser, hvor man f. eks. uttaler
seg om kvalitetskrav til virksomhet.
Med utgangspunkt i det kan man spille
dette inn i prosessene slik at det blir
førende. I gitte sammenhenger vil en
aktuell debatt bli påvirket om NKF
er involvert, f eks omkring størrelse
på akuttmottak, enheter som skal
akuttkirurgi mm. Allikevel tror jeg den
dialogen vi har hatt mellom lederne av
de fagmedisinske foreningene i NKF,
men også Legeforeningen, har hatt stor
betydning i mange av de prosessene som
har foregått. Personlig tror jeg at NKF kan
få enda større innflytelse framover, når
de virkelig viktige avgjørelsene kommer.
Dette kan være til stor hjelp for ledelsen
i Oslo universitetssykehus og også for
politikerne, som ikke alltid har så lett å
vite hva de skal mene.
Kirurgen er et viktig talerør
Hva synes du om Kirurgen?
Kirurgen har vært et av de viktigste
virkemidlene og satsingsområdene
til styret de siste 4 årene. Bård Røsok
har gjort bladet til noe som vi er svært
stolte av. Etter hvert har han fått god
assistanse av Olaug Villanger som bl.a.
har hatt ansvar for MIK-delen. Kirurgen
er viktig for oss som opinionsbygger,
for å formidle et faglig budskap og er
en kommunikasjonskanal som er åpen
for alle medlemmer. Bladet er gratis og
sendes alle medlemmer. Det er også
formidlet til mange viktige Helseaktører.
Industrien har støttet bladet med
annonser og vi vil benytte anledningen
til å rette en stor takk. Uten denne støtten
kunne vi ikke ha gjort det som er gjort.
Håper at industrien tross vanskelige tider,
ser det unike med en enda større bruk av
bladet for å formidle nyheter om utstyr,
hjelpemidler og medisiner. Vil i denne
sammenhengen også få rette en stor takk
til Ragnar Madsen som har hatt en veldig
viktig rolle i koordinering av innhold
og layout av Kirurgen og til Jon Helge
Angelsen som har gjort en stor jobb med
hjemmesiden.

Hvordan synliggjøre kirurgien (og
høstmøtet især?) bedre for unge?
-Dette er et spørsmål som har opptatt
styret mye. Vi har observert at spesielt
på årsmøtet er det de over femti (kanskje
mer) som stiller. Det er signaler som
tyder på at vi er i et generasjonsskifte
slik at vi håper gjennom positive
stimuleringstiltak å kunne få enda flere
unge til å møte på høstmøtet. Det aller
viktigste er at de lokale lederne på de
kirurgiske avdelingene sender sine unge
og ikke bare reiser selv!
Når det gjelder kirurgien så har vi en
betydelig utfordring i årene framover i
forhold til rekruttering, både fordi det
er større behov, men det blir store
pensjonsavganger og utdanningskapasiteten er for liten. (Dvs at det
er for få stillingshjemler med dagens
arbeidstider til å utdanne nok). En annen
utfordring er at vi ser at mange kvinner
begynner i kirurgien, men hopper av før
de er ferdige. Dette er et grunnleggende
problem som må analyseres og gjøres
noe med. De som utvelges til en kirurgisk
karriere må i større utstrekning fullføre
om vi skal utnytte utdanningskapasiteten
fornuftig.
Utfordringer og gleder
Har det vært saker underveis som du
husker spesielt?
-De sakene som jeg synes har vært mest
utfordrene har vært arbeidet vi hadde i
forbindelse med omorganiseringen av
NKF med ny strategiplan og omgjøring
av NKF til en fagmedisinsk forening i
Legeforeningen. Det var ingen selvklarhet
at vi hverken lyktes eller tok de rette
valgene. I dag er jeg tilfreds med at vi
gjorde de valg vi gjorde. Allikevel vil vi
nå gå inn i en ny tid med nye strategier
og nye holdninger slik at det nye styret
må selv stake ut kurs å ta veivalg for
framtiden.
De siste par årene har det vært arbeidet
med revisjonen av kravene til utdanning
i generell kirurgi som har vært mest
krevene.
Den siste saken som jeg syntes var veldig
komplisert var trusselen fra Helse SørØst
om å nekte kirurger å delta på Høstmøtet.
Heldigvis løste dette seg til det beste etter
diverse samtaler og korrespondanse.
Aldri før har Høstmøtet vært så bra
besøkt!
Generelt har jeg verdsatt den gode tonen
og de livlige diskusjonene vi har hatt i
styret, der vi har klart å få konsensus om
tildels vanskelige saker. I forbindelse
med at diskusjonene om organisering av

Andre hyggelige opplevelser som leder?
-Det å være leder i NKF har gitt meg
mange muligheter og jeg har fått et
nettverk som jeg ellers ikke ville ha hatt
både i inn- og utland. Noe av det mest
spennende utover styrearbeidet jeg har
vært med på, var en reise til Russland i
regi av Universitetet i Oslo, der jeg som
President i NKF fikk oppleve landet på
en måte som jeg ellers aldri ville ha hatt
mulighet for. Har også sterkt opplevd at
min formelle rolle i noen sammenhenger
har hatt større betydning enn jeg kanskje
ante da jeg gikk inn i den.
Lederskapet har også gitt meg mulighet
til å representere Norge sammen med
Torgeir Løvig i UEMS. Det har aldri vært
holdt et UEMS møte i Norge i Section of
Surgery, slik at det var en stor ære å få
holde dette møtet i Stavanger i vår.
Mange sier du har vært en involverende
leder. Du har fått med deg kirurgene?
-Jeg føler det, og vil framheve er det
gode samarbeidet i styret og vil rette en
stor takk til alle som har sittet de siste tre
periodene. For meg har det gitt utrolig
mye ny innsikt og lærdom og ikke minst
har det blitt veldig klart at vi som kirurger
har mye felles. Vi når best fram om vi
klarer å stå samlet i viktige saker. Å ha
fått tilliten i egne rekker til å ha fått være
leder i disse fire årene er jeg både ydmyk
og takknemlig for.
Vil i denne sammenheng framheve
en person som utgjør ryggraden i
NKF. Han har snart i en mannsalder
organisert Høstmøtet og holdt styr på
pengene, nemlig Lars Vasli. Han tok
også over som leder fra 2003-2004, i den
vanskelig perioden som ble beskrevet.
Dette var helt uvurderlig for å få gjort
de nødvendige grep som ble gjort. Vil
derfor rette en stor takk for et fantastisk
samarbeid og den innsatsen han har gjort
og håper han fortsetter i mange år til.
En viktig del av styrearbeidet er å
holde orden på papirer og i det hele
tatt holde orden. Dette hadde ikke vært
mulig uten bra sekretærhjelp. Vi har leid
sekretærhjelp gjennom Legeforeningen

TOM GLOMSAKER
Har hatt sin videreutdanning i generell kirurgi i Sverige. Senere spesialisering i
gastroenterologi, samt mastergrad i Helseadministrasjon. Fra 2000 har han hatt
flere lederverv som bl. a. sykehusdirektør og klinikksjef i Torsby, avdelingsjef
på Gjøvik, klinikkdirektør i Stavanger hvor han fortsatt er, men nå som
seksjonsoverlege på gastroseksjonen på kirurgisk avdeling. Tom har hatt flere
tillitsverv og bl.a. deltatt 8 år i Spesialistkomiteen i generell kirurgi, sittet 8 år i
styret av Norsk gastroenterologisk forening derav 2 år som leder, vært redaktør
av NGF-nytt, var leder av organisasjonskomiteen for Nordisk gastromøte i
Stavanger 2009, er representant i section of surgery i UEMS mm. Han har
spesiell interesse for miniinvasiv tilnærming til gastroenterologiske kirurgiske
problemstillinger.

og dette har fungert utmerket takket være
innsatsen til Ragni Skille Berger og Ida
Waal. En stor takk til begge to!
Noen spesielle råd du vil gi det nye
styret?
-De vet nok utmerket godt hva de skal
gjøre, men jeg tror det viktige er å
fokusere på de overgripende spørsmålene og definere disse. Ellers blir det helt
avgjørende at man holder den gode
dialogen, finner konsensus og sender
de sakene som skal til den respektive
fagmedisinske forening. De sakene man
velger å prioritere, må formidles
videre i systemet. Legeforeningen er
hovedsamarbeidspartner og jeg tror at
det er av stor betydning å bruke betydelig
energi for også ha dem med på det man
går for. Jeg tror at NKF har et betydelig
potensial for å bli en enda viktigere aktør
i den helsepolitiske debatt, og spesielt
i forhold til utdanning og organisasjon.
Det viktigste blir allikevel å klare å finne
arbeidsformer som gjør at de andre
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akutt kirurgi og forholdet til lokalsykehus
laget styret en høringsuttalelse og
kommenterte flere saker også i
massemedia. Pga av dette ble hele
styret innkalt på teppet til Sentralstyret
i Legeforeningen, og vi måtte forklare
våre standpunkt i saken. Dette møtet
ble særdeles nyttig og personlig tror
jeg at dette løftet samarbeidet med
Legeforeningen flere nivåer.

kirurgiske fagmedisinske foreningene
oppfatter NKF som ”sin” organisasjon
og utgjør ”limet” som holder kirurgene
samlet i viktige spørsmål.
Vil benytte anledningen til å ønske det
nye styret med Olaug Villanger i spissen,
lykke til i dette videre arbeidet.
Har du noen spesielle nye planer for
arbeid og privatliv fremover nå?
-Mine planer er å fortsette arbeidet
med et forskningsprosjekt innenfor
ERCP, samtidig som jeg etter min
overlegepermisjon, som tar slutt til
nyttår, fortsetter som seksjonsoverlege
i Stavanger. I dag så skjer det både
omorganiseringer og forandringer hele
tiden, så man bør ikke planlegge så
veldig langt fram. Selv om arbeidet i NKF
har tatt mye tid, så tror jeg ikke at jeg blir
arbeidsledig. Kanskje det blir litt tid til
noe privatliv?! 
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NKF - en viktig høringsinstans

Ragnar Madsen
DRD

Realkompetanse innen feltet har hun delvis fått i form av å være Foretakstillitsvalgt for
Overlegene ved Rikshospitalet HF fra 2005, og delvis via sentrale posisjoner i diverse
strategiske utvalg og komiteer samt styreverv.

OLAUG VILLANGER

Olaug har gått gradene fra å være tillitsvalgt for turnuskandidater, via lokal tillitsvalgt i YLF
og OF til Foretakstillitsvalgt for Overlegene på Rikshospitalet. Hun har mange år i styreverv
bak seg, fra Norsk Gastrointestinal Cancergruppe, via Norsk Thoraco Laparoskopi forum, Oslo legeforening og vara til Oslo
universitetssykehus styre til nå nyvalgt leder i Norsk Kirurgisk Forening.
Andre aktiviteter/hobbyer
Olaug Villanger er tidligere eliteturner og er nå permittert instruktør i Friskis og Svettis. Hun er en ”high sensation seeker” og
har bedrevet klatring, ekspedisjoner til verdens høyeste topper, brevandring og fallskjermhopping. Hun er glad i å gå på ski og
sykle og er mye på tur med barna. To flotte gutter på henholdsvis 5 og 9 år. Av hobbyer ellers liker hun å fotografere og har en
fortid som globetrotter, hvor hun blant annet reiste jorda rundt i studietiden og var borte i 10 mnd. Hun har også hatt kortvarige
engasjement i Bangladesh og India.

Hva var grunnen til at du takket ja til å bli
formann?

Hvilke oppgaver ser du som særlig
viktige for kirurgien fremover?

- Gjennom mine tillitsmannsverv de
senere år har jeg fått god innsikt i
fagpolitiske tema og syns det har vært
både utfordrende og lærerikt. I en rolle
som tillitsvalgt har man en unik mulighet
til å tilegne seg mye kunnskap som
ansatte men også arbeidsgiver (ledelsen
sentralt og i klinikklederne) kan dra nytte
av. Tillitsvalgt arbeidet har også gitt
verdifull erfaring med media. Dette var
en tidkrevende jobb som førte til at jeg
var noe frikjøpt fra klinisk jobb. Jeg er
imidlertid veldig glad i faget og utøvelsen
av det. Norsk Kirurgisk Forening er en
viktig fagmedisinsk forening innen mitt
fag og jeg var motivert for å påta meg et
lederverv der da jeg ble spurt. Jeg syns
også det er på tide at Norsk Kirurgisk
forening får sin første kvinnelige leder i
dets snart 100 årige historie. Jeg vil
dessuten takke for tilliten fra det
kirurgiske miljø og overtar med en følelse
av skrekkblandet fryd. Jeg er ydmyk for
oppgaven, men engasjert og motivert
og ønsker å fortsette trenden med å
gjøre NKF mer synlig og videreutvikle
foreningen.

- Vi må ha et klart fokus på faglighet
og kvalitet og opprettholdelse
av kompetanse i den kirurgiske
virksomheten i norske helseforetak og i
Legeforeningen. NKF bør være advokat
for at det kirurgiske fag utøves med høy
kvalitet. Jeg er opptatt av registrering av
kvalitetsparametre og registere. Vi må
ha fokus på forskning og undervisning
og fag må ikke bli en salderingspost
i en økonomisk og politisk drakamp.
Det er mange aktører som forsøker å ta
eierskap til prosesser som er sentrale
for kirurgene og ikke minst pasientene. I
slike prosesser er det viktig at de faglige
argumentene er synlige. Jeg tror også
at Legeforeningen vil være tjent med
at kirurgene er synlige for å kunne få
gode innspill tidlig i startfasen av viktige
prosesser.
Vår nye helseminister ønsker å fremme
begeistring. Hun mener samarbeid
og begeistring er suksesskriterier
for å lykkes. For oss leger vil
begeistringen først og fremst ligge
i det faglige. Det dreier seg for mye
om bunnlinjen nå. Det er for lite fokus
på den gjensidige avhengigheten
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Bakgrunn
Olaug Villanger er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi og har ca
15 års erfaring i klinisk tjeneste etter avtjent turnustjeneste. Flere av disse årene er
avtjent på andre sykehus, hvorav den lengste perioden på Ullevål Universitetssykehus.
Siste 9 ½ år har hun vært overlege på Rikshospitalet, Kirurgisk klinikk, Gastrokirurgisk
seksjon. Olaug var stipendiat på Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål
universitetssykehus og tok den medisinske doktorgrad i 1995 innen eksperimentell
gastrofysiologi (galle- og pancreas sekresjon). Hun har gjennomført formell lederutdannelse i form av Masterprogram fra Norges Handelshøyskole samt deltatt på
forskjellige typer lederkurs.

mellom pasientbehandling, forskning
og utdanning, arbeidsmiljø og
økonomi/ressurser. Vi trenger å
bygge opp leger som gode ledere
og ledelse som innbefatter mer
enn administrasjon. Andre viktige
tema er integrasjonsprosessen og
funksjonsfordelingen i Hovedstadsprosessen som sannsynligvis vil bli
førende for resten av landet.
Jeg håper vi kan høre mer til kirurgene
fremover, gjennom virkemidler som
kommunikasjon innad og utad. Innad
gjennom våre egne medier i form av et
revitalisert medlemsblad ”Kirurgen”, vår
nyopprettede hjemmeside og direkte
kontakt med medlemmene gjennom
e-mail/Min side, arrangement av kurs
mm. Høstmøtet vil bli en enda viktigere
arena for det norske kirurgiske fagmiljø
fremover. Utad gjennom åpenhet overfor
almennhet og media og deltagelse i
den offentlige og interne debatt, samt
gjennom arrangement av kongress,
møter og kurs.
Er det spesielle oppgaver du som
formann vil prioritere?
- a. Fokusere på fellesnevnerne i de
kirurgiske fag til tross for økende
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spesialisering, slik at norske kirurger
kan fremstå som en samlet gruppe i
viktige spørsmål i forhold til politikk,
organisasjon og fag/fagutvikling.
Jeg vil ha fokus på den samlende kraften
i NKF. Samlet står man sterkere og har
større impact. Samlet får man frem
faglighet. Samlet er vi mer synlig i det
offentlige rom. Synlig i det offentlige rom
innebærer også å være synlig mot media
i ulike settinger og problemstillinger.
NKF bør være felles talerør for de
kirurgiske fagmiljøer i helsepolitiske
spørsmål og i saker som dreier seg om
ledelse, drift og kvalitet av kirurgisk
virksomhet. En forutsetning for å få dette
til er åpenhet, ærlighet og tilgjengelighet
overfor mediene.
Likeledes ønsker vi å være synlige
overfor vår moderorganisasjon
Legeforeningen. Omorganiseringen
internt i Legeforeningen har gjort
de fagmedisinske foreningens rolle
viktigere. Legeforeningen har også
uttalt at de ønsker faglig innflytelse i
Legeforeningen. Vi har hatt god dialog
innad i Legeforeningen for å vinne
frem med synspunkt og er innstilt på å
fortsette med det.
b. Utdanning og rekruttering til de
kirurgiske fag, kvinner spesielt, men også
menn. Kanskje vi må se på alternative
utdanningsmodeller og ivareta generell
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kirurgi som lett faller mellom to stoler.
Det er et økende rekrutteringsproblem i
norsk kirurgi. Det er nå over 60% kvinner
i medisinstudiet, men kun ca 10-15%
kvinner i de ulike kirurgiske spesialiteter,
i noen av dem sågar mindre. Jeg håper at
jeg kan være en rollemodell og at valget
av første kvinnelige leder kan bidra til at
faget kan rekruttere enda flere kvinner.

Overgripende saker som utdanning,
traumebehandling, organisering av akutt
kirurgi, Hovedstadsprosessen, ”Safe
surgery” med mer vil være eksempler
på hva NKF engasjerer seg mye i. Andre
saker vil også selvsagt komme på
agendaen. For øvrig er statuttene til NKF
en god ledesnor for hva som er viktig for
styret i NKF å arbeide med videre.

c. NKF bør ha en betydningsfull rolle
innad i Legeforeningen, men også som
premissleverandør overfor politiske
myndigheter, organisasjoner og ikke
minst Helseforetak i spørsmål som
berører kirurgi. NKF er blitt en stadig
viktigere høringsinnstans, og er allerede
en svært viktig aktør vedrørende
utdanningsspørsmål, traumebehandling
og ikke minst kvalitetsarbeid innen
faget. Når ansvaret for organisering av
utdanningen av kirurger overføres fra
Legeforeningen til Helsedirektoratet, bør
vi være på banen. Kirurger i periferien er
også opptatt av omstillingsprosessene
og funksjonsfordelingen i Hovedstadsprosessen som sannsynligvis blir førende
for resten av landet, Hvor lite nedslagsfelt
kan aksepteres for å drive med
kreftkirurgi? Greier regionssykehusene
å gi slipp på noe når andre ting blir
sentralisert? Bør vi se på alternative
organisasjonsmodeller, kan flere sykehus
arbeide sammen innenfor spesielle felt
osv?

Hva er avgjørende for at NKF skal oppnå
det du ønsker?
- NKF er paraplyorganisasjon for
de fagmedisinske foreningene og
bidrar til at norsk kirurgi står samlet.
Mye av arbeidet vil foregå i de ulike
fagmedisinske foreningene. I og med at
lederne av de fagmedisinske foreningene
sitter i styret i NKF, vil NKF være en viktig
arena for diskusjon av strategier og
prosesser og utvikling av engasjement
for å nå oppsatte mål.
Det blir viktig å arbeide internt i
Legeforeningen og delta i aktuelle
prosesser for å bidra og være
premissleverandør for viktige
beslutninger i Legeforeningen.
Både kirurger og Legeforeningen vil
ha stor nytte av at man finner gode
løsninger som man står sammen om.
God og konstruktiv kommunikasjon vil
være avgjørende og erfaring tilsier at
takhøyden er stor for meningsutveksling

Du har vært involvert i Hovedstadsprosessen. Er du tilfreds med løsningen?
Hvilken betydning har den for kirurgien
i Oslo?
- Dette er et litt vanskelig spørsmål og
er jammen ikke sikker på om jeg klarer å
svare på det.
Det er fornuftig å lage Oslo
universitetssykehus, og det er noe
fornuft i å få en overordnet tanke
rundt organiseringen av spesialisthelsetjenestene i Oslo. Konseptet Oslo
universitetssykehus har således
mye for seg. Vedtaket har åpnet for
at fagmiljøene i Oslo sammen kan
danne et internasjonalt ruvende senter
med høyspesialisert medisin, gode
lokalsykehusfunksjoner og styrket
forskning. Vi er i ferd med å gjennomføre
en oppgave svært få har gjort før oss;
en treparts fusjon parallelt med store
omstillinger og samtidig utfasing av
aktivitet og ansvarsområder.
Det er fornuftig å forsøke å lage et
helhetlig storbysykehus med alle
funksjoner til oslos befolkning. Det er
også hensiktmessig å samle funksjoner
som helt åpenbart har faglig nytteverdig
av å samarbeide og lage større
fagmiljøer som vil kunne gi økt forskning,
utvikling osv. Dette vil en samling av
regionsfunksjoner bidra til. Hvordan
storbysykehuset blir mtp kirurgi og
hva som skal være hvor er vanskelig å
predikere akkurat nå, men det vil jo bli en
oppsplitting av enkelte kirurgiske miljøer,
men samling av andre - kanskje en større
samling av alle som driver med det
samme og det fremmer jo fagutvikling og
forskning.

tid. Det hadde vært fint om vi faktisk
hadde vært sikre på at det kommer noe
ressurser til å reelt få samlet, flyttet,
bygget ut, osv. Det hadde også vært
mye enklere om prosessen hadde vært
gjennomført når nybyggene var på plass
og man kunne flyttet rett inn, mens nå
kan det ta relativt lang tid før de store
endringene kan skje.
Men på sikt, når storbysykehuset er
ferdig utviklet og Rikshospitalet er ferdig
bygd ut så kanskje det kan komme mye
godt ut av det. Å få til en god modell
kommer til å kreve penger i form av
nybygging etc. Målet om at dette skal
spare penger klarer jeg ikke helt å se.
Men OUS har et stort budsjett og det er
fornuftig ut fra et samfunnsperspektiv å
forvalte de ressursene slik at hver krone
gir mest og best helse tilbake.
Hva syns du om Kirurgen?
- Kirurgen er blitt et revitalisert og fornyet
medlemsblad som viser bredden av
norsk kirurgi. Det sittende styret har
gjort en flott jobb, og det vil være et
satningsområde for det nye styret. Jeg
tror det blir godt ivaretatt gjennom vår
nye redaktør, Hans Skari. Avtroppende
redaktør har gjort en flott innsats og jeg
synes det har vært spennende å bidra
som redaktør for den minimalt invasive
delen.

Har du noen nye planer for arbeid og
fritid fremover?
- Som ny leder i NKF synes det for meg
ikke forenlig å være Foretakstillitsvalgt i
Oslo universitetssykehus, slik at jeg har
sagt fra meg det vervet fra nyttår. Som
foretakstillitsvalgt har man noe frikjøp
for å ivareta tillitsvalgt oppgavene,
men siste året har det vært svært høyt
tempo i Hovedstadsprosessen med mye
prosjektarbeid, prosesser, drøftinger osv.
Dette har nødvendiggjort at tillitsvalgt
oppgavene for en periode har hatt meget
høy prioritet. Jeg ser derfor frem til å
få en hverdag med mer tid til klinisk
arbeid. Jeg kunne også godt tenke meg
å få tid til mer forskning og kliniske
forskningsprosjekt og publikasjoner.
Jeg er motivert for å bruke tid og
ressurser på lederjobben i NKF og
har forventninger til samarbeidet
med det nye styret og andre aktører.
Fritidsproblemer har jeg i alle fall ikke.
Jeg har sporty barn som er aktive på
mange fronter. I den settingen er det
høyt på prioriteringslisten å lære meg
tennis slik at jeg kan spille med barna.
Jeg vil fortsette med toppturer og fullføre
samlingen over alle Norges topper over
2000 meter. Jeg har heller ikke gitt opp
drømmen om nye ekspedisjoner til
Himalaya, men den synes ganske fjern
akkurat nå 
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og –forskjeller innad. NKF er en
fagmedisinsk forening i Legeforeningen
og er dermed en del av Legeforeningen.
Allikevel vil NKF ha rett til å stå fast
på sine standpunkt, om det i gitte
situasjoner skulle vise seg at man ikke
klarer å komme til enighet.

Om den løsningen vi har så langt er god
eller dårlig synes jeg det er vanskelig å
mene noe sterkt om. Noen vil hevde
at oppsplitting av fagmiljø på to
klinikker lager unødvendige skiller
innenfor samme fagområde (men er en
konsekvens av den modellen som ble
valgt for klinikker i sommer). Den har
helt åpenbart sine svakheter i nærmeste
fremtid fordi vi ikke har verken plass eller
penger til å samle funksjoner og dermed
vil drifte omtrent som før i ganske lang
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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 (≥1/10): Øvrige: Hypofosfatemi. Vanlige (≥1/100 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 (≥1/1000 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 (≥1/10 000 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
≥400 μmol/liter eller ≥4,5 mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin ≥265 μmol/liter eller ≥3,0 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

Statistikk Norsk kirurgisk forening
Anders Taraldset
Statistikksjef, Den norske legeforening

Da Legeforeningen innførte obligatorisk
medlemskap i fagmedisinske foreninger
med virkning fra 1.1.2007, økte det
totale medlemstallet i alle de aktuelle
foreningene fra 12.562 til 18.209 (1).
Hovedårsaken var at mange spesialister
som ikke tidligere var medlemmer av
en spesialforening nå ble obligatoriske
medlemmer i en fagmedisinsk forening.
For ikke-spesialister er medlemskap i
fagmedisinske foreninger frivillig, men
eksisterende medlemskap ble videreført
ved denne overgangen. Grenspesialister
fikk obligatorisk medlemskap både i
foreningen for hovedspesialiteten og i
foreningen for grenspesialiteten.
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For Norsk kirurgisk forening derimot
ble det ved denne overgangen bare en
minimal økning i medlemstallet, fra 1.009
til 1.021 (1). Årsaken til at den relative
økningen ble så liten for Norsk kirurgisk
forening var at de aller fleste spesialister
i generell kirurgi allerede var medlemmer
(i langt større grad enn for Norsk
indremedisinsk forening), samtidig som
enkelte av disse som i tillegg til generell
kirurgi hadde en annen, senere godkjent
hovedspesialitet og som dermed ble
medlemmer i en annen fagmedisinsk
forening. Dette gjelder særlig godkjente
spesialister i ortopedisk kirurgi.
Per 1.2.2007 var medlemstallet på
1.021 fordelt på 790 spesialister, 215
ikke-spesialister (de fleste av disse
leger i spesialisering) og 16 assosierte
medlemmer (1). Snaut tre år senere,
per 30.11.2009, hadde medlemstallet
økt til 1.198, fordelt på 866 spesialister,
266 ikke-spesialister og 66 assosierte
medlemmer. Dette er en økning på 17,3%
i det totale medlemstallet, noe mindre
enn økningen i det totale medlemstallet
i fagmedisinske foreninger som er på
19,3% i samme periode. Det er kanskje
ikke så overraskende at medlemsveksten
er noe svakere i Norsk kirurgisk forening
tatt i betraktning den relativt svake
veksten i antallet spesialister i generell
kirurgi de senere årene.
Vi kommer tilbake med en nærmere
beskrivelse av utviklingen i antallet
spesialister i generell kirurgi i en ny
artikkel på nettsidene før jul. I denne
omgang vil vi nøye oss med å beskrive
medlemsmassen i Norsk kirurgisk
forening per 30.11.2009 litt mer
inngående.
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Totalt er det per 30.11.2009 hele 1.551
godkjente spesialister i generell kirurgi
inkludert de mange utlendingene, hvorav

de fleste ikke befinner seg i Norge og
derfor ikke er medlemmer av Den norske
legeforening.
Av de 1.202 spesialistene i generell
kirurgi som er medlemmer av Den
norske legeforening, er det 1.172 som har
generell kirurgi som sin første godkjente
hovedspesialitet, men bare 810 av disse
har også generell kirurgi som sin siste
godkjente hovedspesialitet, mens 251 har
ortopedisk kirurgi som sin siste godkjente
hovedspesialitet (dette omfatter også
de som ble godkjente spesialister i
ortopedisk kirurgi før denne spesialiteten
ble omgjort fra grenspesialitet til
hovedspesialitet) og 37 av de 1.172 har
plastikkirurgi som sin sist godkjente
hovedspesialitet.
Hovedkriteriet for obligatorisk
medlemskap i fagmedisinske
foreninger har vært den sist godkjente
hovedspesialiteten. Dette er altså
forklaringen på at bare 866 spesialister
er medlemmer i Norsk kirurgisk forening
selv om det totale antallet godkjente
spesialister er så mye høyere. På den
annen side er det også spesialister
som er medlemmer av Norsk kirurgisk
forening selv om de har en annen
godkjent hovedspesialitet i tillegg til
generell kirurgi, og foreningen har en
del slike medlemmer uansett hva som er
deres første og siste hovedspesialitet.
Vi skal nå se litt nærmere på de
866 spesialistene som er ordinære
medlemmer i Norsk kirurgisk forening.
Av disse er det 34 som har dobbelt
hovedspesialitet. 255 har ingen
grenspesialitet, 560 har én grenspesialitet
og 51 har to grenspesialiteter. 14 av
grenspesialistene har ingen godkjent
hovedspesialitet. Dette er mulig fordi de
er godkjente spesialister i en spesialitet
som er konvertert fra EU/EØS og som i
Norge er en grenspesialitet.
At så mye som 29% av spesialistene i
Norsk kirurgisk forening ikke har noen
godkjent grenspesialitet, er kanskje
høyere andel enn mange tror.
Blant disse er kvinneandelen 13,7%.
Blant de 611 som har minst én godkjent
grenspesialitet er kvinneandelen 12,9%.
Totalt er kvinneandelen blant de 866
spesialistene i Norsk kirurgisk forening
13,2%. Alt dette er betydelig lavere
kvinneandel enn blant spesialister i de
fleste andre fagmedisinske foreninger.
Av de 866 spesialistene som er ordinære
medlemmer i Norsk kirurgisk forening, er

172 alderspensjonister, 525 overordnede
sykehusleger, 65 underordnede
sykehusleger, 23 privatpraktiserende
spesialister, 17 er i administrative
stillinger, 12 er i vitenskapelige stillinger
og de øvrige er i diverse andre stillinger,
eller står med ukjent stilling. Totalt er 684
av spesialistene yrkesaktive og under 70
år. Blant disse er kvinneandelen 15,9% og
gjennomsnittsalderen er 52,6 år.
Av de 266 ikke-spesialistene som
er ordinære medlemmer i Norsk
kirurgisk forening, er det faktisk to
alderspensjonister, begge over 70 år,
12 overordnede sykehusleger, 216
underordnede sykehusleger (leger i
spesialisering), 9 er i vitenskapelige
stillinger og de øvrige er i diverse andre
stillinger, eller står med ukjent stilling.
Totalt er 263 av ikke-spesialistene er
yrkesaktive og under 70 år.
Blant disse er kvinneandelen 40,3% og
gjennomsnittsalderen er 35,6 år. Det er
bare et mindretall av de fagmedisinske
foreningene hvor mindre enn halvparten
av ikke-spesialistene er kvinner,
men i Norsk kirurgisk forening har
kvinneandelen blant ikke-spesialistene
økt meget kraftig de senere årene.
Antallet assosierte medlemmer har,
som det fremgår, økt meget kraftig, fra
16 per 1.2.2007 til 66 per 30.11.2009.
Blant disse er det 47 spesialister og
bare 19 ikke-spesialister. Blant de 47
spesialistene er det 23 overordnede
og 5 underordnede sykehusleger
og hele 8 allmennleger som alle er
privatpraktiserende fastleger. Blant de
19 ikke-spesialistene er 12 underordnede
sykehusleger og 4 allmennleger
som alle er privatpraktiserende
fastleger. Blant alle de 66 assosierte
medlemmene er kvinneandelen 16,7% og
gjennomsnittsalderen er 48,3 år.
Blant alle de 1.198 medlemmene i Norsk
kirurgisk forening er kvinneandelen 19,4%
og gjennomsnittsalderen er 52,1 år; 54,5
år for menn og 42,2 år for kvinner. 1.008
av disse medlemmene er yrkesaktive og
under 70 år. Blant disse er kvinneandelen
22,4% og gjennomsnittsalderen er 47,8 år,
49,6 år for menn og 41,4 år for kvinner 

Referanse
1. Taraldset A. Legefakta. Tidsskrift nr 6/2007, side 785,
eller på nettsidene: http://www.tidsskriftet.no/index.
php?vp_SEKS_ID=1507294
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HOVEDSTADSPROSESSEN
Store forventninger til
Oslo universitetssykehus
konsept, der akuttilbud innen kirurgi,
medisin, rusbehandling og psykiatri
samles på ett sted. Før Akers lokaler kan
fraflyttes må eiendommen til Ullevål
videreutvikles i stor skala. I tillegg skal
helseforetakets regionsfunksjoner i
hovedsak samles ved Rikshospitalet, og
Akershus universitetssykehus (Ahus)
må ha overtatt ansvaret for sitt utvidede
opptaksområde.

Dag 2 (1. juni 2010) er definert som
”klinikkens dag” - Arbeidsgruppene for
Dag 1 og 2 samarbeider tett, slik at viktige
krav og behov ivaretas.

Vedtakene fra Helse Sør-Øst om
overføring av store deler av Akers
opptaksområde til Ahus innen 2011,
er en premiss for vår videre utvikling.
Om vel ett år skal etter planen 160.000
innbyggere fra OUS sitt opptaksområde
overføres til Ahus. I tillegg vil enkelte
oppgaver bli overført til Vestre Viken HF.
Rapporten skal behandles av styret 17.
desember, men vedtak i saken fattes først
i februar

Det kan være mye å oppnå faglig,
ressursmessig og kvalitetsmessig ved
større grad av samlokalisering.
Det foreløpige målbildet for hvordan OUS
ønsker å være samlokalisert i 2015 (Dag
5) er:
• Land,- region- og noen områdefunksjoner (inkl. multitraume) er tenkt
i hovedsak lokalisert i eksisterende
og nye bygg på Gaustad i tråd med
føringene fra Hovedstadsprosessen.
• Ett samlet lokalsykehus (Storbysykehuset) med storbylegevakt og
regionsfunksjoner i psykisk helse og
avhengighet er i stor grad samlokalisert,
og lokalsykehusprosjektets anbefaling
er at dette skal ligge på Ullevål.
Anbefaler ett storbysykehus
Lokalsykehusfunksjonene ved Aker
og Ullevål anbefales samlet i ett
storbysykehus og foreslås lagt til
Ullevål. Ansattes rettigheter ivaretas.
Prosjektgruppen som har utarbeidet
rapporten har valgt storbysykehuset som

Avtale om et indre arbeidsmarked
OUS og Ahus etablerer et indre
arbeidsmarked. Målet er å legge til rette
for frivillig overføring av ansatte fra
OUS til Ahus i forbindelse med endret
opptaksområde fra 2011. Ikke bare åpner
avtalen for et indre arbeidsmarked,
men den sikrer også ansatte fra OUS et
betydelig knippe rettigheter ved en slik
overgang, som lønn, ansiennitet og andre
personalmessige forhold. Alle i OUS
må venne seg til tanken på at man er ett
felles sykehus med 10 klinikker fra nyttår.
Alle klinikker og de aller fleste stab/
støtteenheter vil ha aktivitet på mer enn
ett sted.
Finansiering
Den nye inntektsmodellen i Helse

Sør-Øst vil omfordele inntekter bort fra
sykehusområdet Oslo. Beregninger viser
at 260 millioner kroner skal trekkes ut av
Oslo-sykehusene.
Mesteparten av dette er fra OUS.
Innfasingen av ny inntektsmodell vil skje
over tre år, med 10 prosent effekt det
første året og 45 prosent de to neste.
En innfasing av den nye inntektsmodellen
med 10 prosent i 2010 vil slik modellen
nå ligger, innebære en reduksjon i
finansieringen av Oslo sykehusene på
omlang 25 millioner kroner.
En stor utdanningsinstitusjon
De ansatte ved OUS driver med
systematisk kunnskapsformidling i stor
skala, som er en viktig del av å være
et universitetssykehus. OUS bruker
nesten 1,4 milliarder kroner årlig på
forskning og utvikling, inkludert eksterne
midler, publiserte i 2008 omlag 1 400
vitenskapelige artikler, og nærmere
100 med OUS som arbeidssted avla
doktorgrad. Målt i publikasjonspoeng står
OUS for 51 prosent av den medisinske
forskningen blant helseforetakene i
Norge.
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Dag 1 (1.1 2010) er en av flere milepæler
i integrasjonsprosessen, og blir forklart
som ”ledelsens dag”. Dag 1 markerer
overgangen fra tre driftsenheter til en,
og Oslo universitetssykehus (OUS) skal
i praksis fungere som en organisasjon/
driftsenhet – ett sykehus der den nye
ledelsen har ansvaret for daglig drift.
Ny logo og grafisk profil for OUS skal
være klar til Dag 1.

Olaug Villanger
Foretakstillitsvalgt OF,
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Medisinsk fakultet er også i en prosess
for å omorganisere seg slik at det passer
bedre med den nye strukturen i OUS.
Det medisinske fakultetet har mer enn
200 professorer som er ansatt både i OUS
og ved Universitetet i Oslo for å forestå
denne undervisningen. Organisering
av klinikker på tvers av de tidligere
sykehusene og flytting av pasientgrupper
får derfor praktiske konsekvenser for
medisinutdanningen 
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American College of Surgeon’s
95th Clinical Congress
- også et møte med ”Surgical Palliative Care Task Force”
American College of Surgeons (ACS) ble etablert i 1913 – to år etter Norsk kirurgisk forening ble stiftet.
ACS er ikke bare en verdensdominerende kirurgiske organisasjon med bakgrunn i antall medlemmer.
Denne kirurgiske organisasjonen omfatter flere kirurgiske spesialiteter ( for eksempel øye, ØNH og
gynekologi), som ellers i verden oftest er organisert som egne spesialiteter.
Asgaut Viste HUS, Bergen Jon Arne Søreide, Hartwig Kørner SUS, Stavanger

FA G N Y T T • D E B AT T

Den årlige kliniske kongressen holdes hvert år i oktober, enten i Chicago, Washington DC eller San Francisco. Programmet byr
på mye og mangt for kirurger med forskjellige arbeidsfelt og interesser, og det faglige spenner vidt fra traumatologi, kar-thorax
kirurgi, GI-kirurgi, brannskadebehandling, nevrokirurgi , ortopedi osv. I tillegg er det en rekke sesjoner som fokusere på mer
generelle tema, som for eksempel utdanning, etiske problemstillinger, eller det vi ville kalle for fagforeningspolitikk. I så måte
var den planlagte helsereformen i USA et ”hot item” ved årets kongress.
Ved årets ACS møte deltok bl.a. Asgaut Viste (HUS, Bergen), Jon Arne Søreide og Hartwig Kørner (SUS, Stavanger) fra Norge.

Hartwig Kørner og Asgaut Viste
Hartwig Kørner (t.v.) og Jon Arne Søreide
(t.h.) med Dr. Geoffrey Dunn, leder av
Surgical Palliative Care Task Force of the
American College of Surgeons
Høy kvalitet
ACS har mange underforeninger som
ivaretar de enkelte subspesialiteter og
interesseforeninger. Palliativ kirurgi er en
av disse. I 2000 ble ”Surgical Palliative
Care Task Force”(SPCTF) opprettet.
Arbeidsgruppen har definert palliativ
kirurgi som en kirurgisk behandling som
sikter på å bidra til best mulig livskvalitet
hos pasienter med inkurabel sykdom.
Gruppen har utarbeidet omfattende
”position statements” som definerer
kirurgens rolle i forhold til palliative
pasienter og de problemstillinger som
er knyttet til det. Mange gode artikler
omkring ulike aspekter av palliativ
kirurgi har blitt publisert i Journal of the
American College of Surgeons.
Til sesjonen arrangert av The Palliative
Surgical Care Task Force, var Jon Arne
Søreide invitert til å holde et foredrag
med tittel ”Ethics of Palliative Surgery:
Balancing the Duty to Help with
Effectiveness”. Andre foredrag fokuserte
på kunnskapsbasis og forskning innen
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ACS logo, som viser at den vestlige
moderne medisinen skal komme menneskene til nytte – på lik linje med den
tradisjonelle medisinen som ble utøvd
av urbefolkningen: ”Omnibus per artem
fidemque prodesse” – å være til nytte for
alle gjennom kunsten og trofasthet”
palliativ kirurgi, og det ble en interessant
og engasjerende diskusjon om hvordan
vi møter palliative pasienter i den kliniske
kirurgiske hverdag – uansett hvor man
praktiserer som kirurg. Og ikke minst
ble det understreket behovet for at
denne delen av den kirurgiske praksis får
tilstrekkelig fokus i utdanningen av nye
kirurger – uansett spesialitet.
Her har SPCTF gruppen bidradd med å
utarbeide et omfattende kompendium
som ble presentert for første gang, og
som er tenkt brukt i de amerikanske
utdanningsprogrammer.
Flere nordmenn burde deltatt
De faglige inntrykkene etter en slik
kongress er mange. Og den tilhørende
utstillingen av utstyr, medikamenter,
faglitteratur og andre tung er et kapittel
for seg.

Denne kongressen har tradisjonelt
ikke vært særlig besøkt av norske
kirurger. I tilslutning og parallelt med
det øvrige kongressprogrammet, er det
et stort antall relevante og interessante
postgraduate courses man kan melde
seg på. Ofte bør man vært tidlig ute, da
etterspørselen er stor – dette på tross av
til dels høye kursavgifter. Både som del
av spesialistutdanningen, og som nyttig
påfyll i etterutdanning, kan vi anbefale
ACS Clinical Congress. Når vi, som i
år og i fjor, i tillegg fikk invitasjon til en
trivelig mottagelse i regi av University
of Indianapolis Medical School, møter
vi også der en rekke kolleger fra både
fra USA og andre land i løpet av en
kveldsstund. Det er alltid hyggelig – og
noen ganger rett og slett nyttig.
I 2010 kan man reise til Washington DC
i første uka i oktober for å delta på ACS
Clinical Congress. Da rekker man hjem
i god tid for å kunne delta på Kirurgisk
Høstmøte i Oslo i uke 43 – en gang inn i
mellom kan man vel si ”ja, takk – begge
deler”…. 

Nytt fra det endokrinkirurgiske miljø
Kongressen til International Association of Endocrine Surgeons (IAES), som er del av International
Surgical Week (ISW), ble i år holdt i Adelaide, Australia, 7. – 10. september, 2009. IAES delen, hadde ca.
180 deltagere fra hele verden. Professor Göran Åkerström, fra Uppsala, som er den aktuelle president,
ledet IAES kongressen.
Michael Brauckhoff, Jan Erik Varhaug
Avd for bryst- og endokirnkirurgi, Haukeland universitetssjukehus

Adelaide, Australia

IAES ble stiftet for 30 år siden, under
International Surgical Week i San
Fransisco, på initiativ av professor Peter
Heimann fra Bergen. Siden den gang har
IAES vokst betydelig og har nå mer enn
470 medlemmer fra hele verden.
To av årets IAES deltagere kom fra Norge
(Bergen) – Jan Erik Varhaug (som har
arbeidet sammen med Peter Heimann)
og Michael Brauckhoff. Varhaug hadde
blant annet en posterpresentasjon
med resultatene fra Bergensgruppens
forskning vedrørende et nyoppdaget
enzymkompleks (N-acetyltransferase) og
papillær cancer thyreoidea. Brauckhoff
var invitert til å gi en videopresentasjon
av trachea reseksjonsteknikker ved
lokalavansert cancer thyreoidea.
Forberedelsene
Det var lang reise ”down under” til
Adelaide – en by ved sørkysten av
kontinentet med litt over 1 million
innbyggere. I Australia var det vår og
australske kolleger var et strålende
vertskap. Adelaide hadde et flott
og velfungerende kongressenter.
Det vitenskapelige programmet var
fremragende (hele programmet finnes
under
http://www.iaes-endocrine-surgeons.com/
pdf/IAES2009ProgramAug2.2009.pdf).

Helgen før kongressen startet ble det
arrangert ENDOCRINE SURGICAL
POSTGRADUATE MEETING (lørdag) med
forskjellige aktuelle endokrinkirurgiske
temaer som ble presentert av de mest
kjente ekspertene. Søndag ble det holdt
et symposium angående minimalinvasive teknikker og management av
cancer thyreoidea.
Litt for enhver smak
Selve kongressen begynte mandag.
Total hadde IAES sesjonene 45 orale
presentasjoner og nesten 100 postere.
I tillegg var det en rekke inviterte
foredrage ved lunsjsesjoner bl. a.
om utredning og behandling ved
thyreoideaknuter, thyreoideacancer,
binyretumores, nevroendokrine svulster,
primær hyperparathyreoidisme).
Et høydepunktet er PETER HEIMANN
LECTURE, en æresforelesning
som holdes ved hver kongress av
en invitert internasjonalt ledende
ekspert. I år var det professor Bruce
Robinson fra Sydney i Australia som
er endokrinolog og molekulærbiolog.
Hans presentasjon “Molecular Genetics
of Endocrine Tumors” var en oversikt
omt molekulær patologi ved arvelige
endokrine sykdommer (MEN 1 og 2,
familiær hyperparathyreoidisme, arvelig
feokromocytom).

Kebebew viste at molekulærbiologiske
metoder (bl a med hensyn til
mutasjoner og ekspresjon av BRAF)
anvendt ved finnålscytologi (FNAC) av
thyreoideaknuter kan øke den relative
frekvensen av terapeutiske inngrep, men
kan per i dag ikke redusere absolutt antall
av malignitetssuspekte knuter.
Walz har utviklet sin endoskopiske teknikk
(retroperitoneoskopi) ved adrenalektomi.
Han behøver nå kun en incision for 2
trokarer, og viste at denne metoden
reduserte pasientens analgetikabehov
postoperativt.
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Etter de norske deltagers mening ble de
to beste vitenskapelige presentasjonene
gitt av Electron Kebebew og
medarbeidere fra San Francisco, USA
(”Does molecular testing improve the
accuracy of thyroid fine needle aspiration
biopsy? A prospective clinical trial.”) og
Martin Walz et al. fra Essen, Tyskland
(“Single access retroperitoneoscopic
adrenalectomy (SARA) versus
conventional retroperitoneoscopic
adrenalectomy (CORA): a case-control
study).

Stort utbytte
Kongressen var en suksess. Det var
mange interessante diskusjoner ved og
etter møtene. Det var en god mulighet til
å treffe ledende endokrinkirurger blant
annet fra Sverige, USA, Storbritannia,
USA, Canada, Australia, Japan og
Kina. Dessuten fant man nye kolleger
i Adelaide som gir gode sjanser for
kommende samarbeid.
Norske subspesialister i bryst- og
endokrinkirurgi bør vurdere å bli
medlemmer i IAES. International Surgical
Week har også en meget bra mamma
gruppe, Breast Surgery International
(som ledes av svenske Kerstin Sandelin).
Nærmere opplysninger om IAES og BSI
kan fås ved å ta kontakt med jan.erik.
varhaug@helse-bergen.no eller michael.
brauckhoff@helse-bergen.no
Det neste kongress skal holdes i
Yokohama, Japan, i 2011 

51

SCANDIV. Skandinavisk multisenterstudie
om behandling av akutt perforert divertikulitt
Akershus universitetssykehus planlegger oppstart av en randomisert
multisenterstudie for å kartlegge om tradisjonell operasjon eller laparoskopisk
lavage er best behandling hos pasienter med akutt perforert divertikulitt.

Johannes Schultz
Tom Øresland
Kirurgisk avdeling, AHUS

Hovedendepunkt er 90 dagers alvorlige komplikasjoner.
Vi benytter Clavien Dindo score for å vurdere om det foreligger
en alvorlig komplikasjon (6). Det planlegges en interimsanslyse
av studien med signifikansnivå på 0,05. Alle analyser skal gjøres
etter ”intention to treat”.
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Styrkeberegning viser at vi har behov for å inkludere 150
pasienter fordelt på 75 i hver arm for å få statistisk signifikans.
Gitt en innsidens på ca 5 per 100.000 gir det et behov for et
befolkningsgrunnlag på ca 1.500.000 innbyggere for å samle
nok pasienter innen 2 år. Det reelle behovet er nok noe høyere i
det man regner med at ikke alle kan bli inkludert.

Fra venstre: Sheraz Yaqub, Tom Øresland, Merete Helgeland,
Mitra Rashidi og Johannes Schultz
I den vestlige del av verden har omkring 30% av befolkningen
over 50 år divertikler i distale del av colon. Ca 25% av disse
får divertikulitt og videre kompliseres forløpet hos ca 15-20%
(1). Perforert divertikulitt er den alvorligste komplikasjonen
som behandles med akutt operasjon. Standardbehandling
i Skandinavia er primær reseksjon, enten som Hartmanns
operasjon eller primær anastomose. I litteraturen er det
beskrevet høy mortalitet og morbilditet ved disse inngrepene.
Laparoskopisk lavage, uten å fjerne den betente delen av
tykktarmen, er de siste årene blitt beskrevet som alternativ
behandlingsmetode for pasienter med perforert divertikulitt.
Resultater fra flere ikke kontrollerte studier viser adskillig lavere
mortalitet, mindre sykelighet og kortere sykehusopphold ved
laparoskopisk lavage enn primær reseksjon (2-4). Det finnes
imidlertid ingen randomiserte sammenliknende studier som
vitenskapelig dokumenterer om den ene metoden er overlegen
den andre (5). Vi planlegger derfor en randomisert multisenterstudie for å sammenlikne disse operasjonsmetodene med
hensyn til alvorlige komplikasjoner, annen morbiditet,
livskvalitet og kostnadsaspekt.
Alle sykehus i Norge, Sverige og Danmark er invitert til å delta
i denne multisenterstudien og flere sykehus har allerede meldt
interesse og deltatt i diskusjonen rundt studieprotokollen.
Pasienter som legges inn med klinisk mistanke om perforert
divertikulitt, skal undersøkes med CT abdomen for å bekrefte
diagnosen og se etter tegn til fri intraperitoneal luft.
Ved positive funn med operasjonsindikasjon, skal pasienten
tilbys å inkludere i studien. Pasienter som er under 18 år,
gravide eller har tegn på ileus ekskluderes fra studien.
Pasienter som samtykker til deltagelse vil bli randomisert til en
av operasjonsmetodene. De som ikke ønsker å delta blir
behandlet etter gjeldende retningslinjer ved de aktuelle sykehusene. For å unngå bias skjer randomiseringen blokkvis, slik at
distribusjon av prosedyrer til de enkelte sykehus blir lik.
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Vi regner med at denne studien vil gi oss et evidence based
beslutningsgrunnlag for behandling av perforert divertikulitt i
fremtiden.
FA K TA B OK S
• SCANDIV – Scandinavian Diverticulitis Trial
• Multisenter randomisert studie
• N = 150 pasienter
• 2 armer: primær reseksjon vs laparoskopisk lavage
• Studieperiode: 2010-2012
Mer info og studieprotokoll på www.nfgk.no

Kontaktpersoner
Studieadministrator
Professor Tom Øresland
tom.oresland@medisin.uio.no

Stipendiat/lege
Johannes Schultz
johannes.kurt.schultz@ahus.no
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Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation
and Emergency Medicine har vokst!
The Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation
and Emergency Medicine (SJTREM) startet i 1994
som "Akuttjournalen.” Etter et strategivalg i 2008
ble det relansert som SJTREM og har siden vokst
betraktelig. SJTREM er et fagfellevurdert, PubMed
og SCOPUS indeksert internasjonalt tidsskrift som
er rettet mot alt helsepersonell som er involvert i
pre- og inhospital akuttmedisin, akuttkirurgi,
intensivmedisin og traumebehandling.
Tidsskriftet henvender seg primært til et
skandinavisk og nord-europeisk publikum [1], men
har en økende internasjonal orientering [2].

Korresponderende forfatter: Kjetil G. Ringdal1

mindre tilgjengelig for forskersamfunn verden over, og at det er
usosialt at offentlig forskning ikke gjøres offentlig tilgjengelig.
Den dyre produksjonen av vitenskap kan bidra til stor forskjell
mellom den rike del av verden og den fattige.
Som en følge av denne og andre tilsvarende deklarasjoner
og anbefalinger [4-8], har flere forskningsfond etablert
retningslinjer der de oppfordrer, eller sågar forlanger at forskere
publiserer i open access tidsskrift. Fondene tilbyr å betale
eventuelle publikasjonsavgifter og/eller å arkivere deres artikler
i åpent tilgjengelige institusjonsarkiver (f.eks. US National
Institutes of Health, UK Research Councils, the Wellcome Trust,
CERN).
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Fri tilgang
SJTREM publiseres gjennom internettbaserte BioMed Central
(BMC) (Bilde 1) og har åpen tilgjengelighet (open access). Åpne
tilgjengelige vitenskapelige tidsskrift gir full tilgang for alle som
vil ha adgang, uansett om deres sykehus, universiteter eller
akademiske institusjoner abonnerer på tidsskriftet eller ikke.

Kjetil G. Ringdal1,2,3
Kjetil Søreide4,5
Hans Morten Lossius1,5
1 Seksjon for forskning, Stiftelsen Norsk Luftambulanse
2 Det medisinske fakultet, Fakultetsdivisjon Ullevål
Universitetssykehus, Universitetet i Oslo
3 Akuttdivisjonen, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
4 Kirurgisk Avdeling, Stavanger Universitetssjukehus
5 Institutt for Kirurgiske fag, Universitetet i Bergen

I England har den private organisasjonen the Wellcome Trust
(Englands største ikke-statlige finansier av biomedisinsk
forskning) allerede gjort åpen arkivering obligatorisk [9].
European Research Council har varslet at resultater av forskning
som rådet finansierer, skal gjøres allment tilgjengelig, og at
arkivering i åpne institusjonsarkiv og/eller publisering i open
access tidsskrift blir obligatorisk for finansiering fra EUs 7.
rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Norges
Forskningsråd følger samme linje [8].

Utklipp fra hjemmesiden.
I en rapport fra EU ”Study on the economic and technical
evolution of the scientific publication markets in Europe”,
kommer det frem at priser på vitenskapelige tidsskrift har økt
med mer enn 300 prosent siden 1995 [3]. I rapporten påpekes
det at høye priser på abonnement eller tilgang gjør kunnskapen

Gratis publikasjon
Open access baserer seg på forfatterbetaling. Det å publisere
artikler i SJTREM koster normalt opp mot 7.000 kr per artikkel,
men inntil videre finansieres publiseringen gjennom støtte
fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Lærdals Fond for
Akuttmedisin.
Europas tredje største
Hvis du velger å publisere i SJTREM er du ikke alene.
Fra relanseringen til dags dato (10. oktober 2009) har SJTREM
mottatt mer enn 150 manuskript der omtrent halvparten har blitt
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Figur 1. Oversikt over antall og hvor
artiklene kommer fra.
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antatt. Manuskriptene kommer fra hele
verden, men 40 av de publiserte artiklene
stammer fra Skandinavia og 58 er fra
Europa (Figur 1).
Majoriteten av de publiserte artikler er
originale arbeider og oversiktsartikler.
Mange av de publiserte artikler har
blitt lest ganske ofte, og antallet
siteringer i andre tidsskrift er økende.
Toppscore artikkelen [10] er lest mer
enn 5600 ganger på 15 måneder. Ut fra
publiseringsfrekvens har SJTREM rukket
å etablere seg som det tredje største
akuttmedisinske tidsskriftet i Europa.
Kun de veletablerte Emergency Medicine
Journal (BMJ Publishing group) og
Resuscitation (ERC) publiserer mer per
måned.
Impaktfaktor
SJTREM er under vurdering for
registrering i EMBASE og MEDLINE.
På grunn av den positive utviklingen
har BMC valgt å forsere tempoplanen
for søknad til Thompson Reuters for
vurdering av Thompson Scientific Impact
Factor, og søknaden ble sendt høsten
2009.
Videre utvikling
Den positive utviklingen kan tolkes som
et uttrykk for at det finnes et behov for et
skandinavisk, vitenskaplig,
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akuttmedisinsk tidsskrift som fokuserer
på the Chain of Survival.
Sjefsredaktøren har intensivert arbeidet
med å rekruttere originale arbeid
og oversiktsartikler av høy kvalitet.
Det foreligger og etableres løpende
avtaler med en rekke internasjonalt vel
ansette fagpersoner om innsending
av oversiktsartikler for publikasjon.
Innsending av originale arbeid fra
Skandinavia og resten av verden er jevnt
økende.
Den økte publiseringsfrekvensen
medfører økte kostnader. Det arbeides
med løsninger for å overføre noe av
publiseringsutgiftene til førsteforfatters
arbeidsgiver eller universitet, men
forståelsen for at publiseringsavgift er
en del av forskningsfinansieringen er, på
tross av førende dokumenter [4-8], ennå
ikke etablert i de akademiske miljø.
Vi oppfordrer forfattere til å benytte
SJTREM (http://www.sjtrem.com) som
publiseringskanal for oversikts- og
originalarbeider som omhandler akutte
aspekter innen det kirurgiske fagfelt.
Interessekonflikter
Forfatterne er redaktører i Scandinavian
Journal of Trauma, Resuscitation and
Emergency Medicine.
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Rekruttering for fremtiden
Legeforeningens likestillingsutvalg arrangerte 6. november et seminar om rekruttering, ”Fra mannsbastion til kvinnefront- rekruttering for fremtiden”. Bakgrunnen for seminaret er en kvinneandel på
62% blant medisinerstudentene i Norge, at kvinner tradisjonelt har valgt annerledes enn menn når det
gjelder spesialitet og at det er indikasjoner på at nyutdannede mannlige leger velger annerledes enn
sine eldre kollegaer. Yngre mannlige leger synes å velge mer likt det kvinner tradisjonelt har gjort.

Catarina Falck
Tom Sundar
Likestillingsutvalget Dnlf

Målet for alle spesialiteter er å utdanne
gode spesialister. Det forutsetter at man
får tak i legene som egner seg best.
Med økende kvinneandel er det
sannsynlig at en god andel av talentene
vil være kvinner. God kjønnsbalanse
innen en spesialitet vil også være
en styrke for faget i forhold til
kunnskapsutvikling og arbeidsmiljø..
Hvis man ser på de 10 spesialitetene som
har laveste kvinneandel blant ferdige
spesialister, er 7 av dem kirurgiske
spesialiteter. I mange av de kirurgiske
fagene ser man en økende kvinneandel
blant leger i spesialisering. Likevel er

ni av de ti spesialitetene med færrest
kvinnelige utdanningskandidater,
kirurgiske grenspesialiteter. For enkelte
spesialiteter er det ingen økning i
kvinneandelen under spesialisering i
forhold til ferdige spesialister.
Samtlige av disse glimret med sitt
fravær under seminaret 6. november…
En del tiltak som virker rekrutterende
på kvinner, virker med all sannsynlighet
også rekrutterende på menn.
Unge leger ønsker i stor grad å kunne
kombinere yrkesliv med familieliv og
fritidsaktiviteter. En må tilrettelegge for at
ansatte skal ha forpliktelser også utenom
jobb, dersom man ønsker nyrekruttering
og vil beholde de spesialistkandidatene
man Vi tror man må tenke bredt, og på
stort og smått for å tilrettelegge for dette.
Seminarets meget aktive deltagere
kom med en rekke innspill:
• Bruk kvinnelige kirurger som mentorer
og undervisere for medisinerstudentene
• Lag kvinnefora for utdanningskandidatene

• Opprett underforeninger for
utdanningskandidater i de fagmedisinske foreningene i tillegg til å ha leger
under spesialisering representert i
styret
• Revitaliser veilederrollen, styrk mestersvenn relasjonen, lag individuelle
utdanningsplaner og ta i mot nye på en
ordentlig måte.
• Se på stort og smått på avdelingene
med nytt blikk; Må alle være på morgenmøtet kl 07.30 eller kan de som skal på
poliklinikken møte der kl 08.30?
Fordeles operasjoner og prosedyrer
godt, tilbys læring innenfor gode
rammer, for eksempel i form av trening
på fantomer og gradvis utvikling av
selvstendighet i arbeidet?
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Disse trendene fører til ulike utfordringer
knyttet til rekruttering for ulike
spesialiteter. I spesialiteter hvor det er
usikkerhet rundt rekruttering i forhold
til fremtidig behov, er det særlig
grunn til å utarbeide oversikter og
rekrutteringsstrategier for angjeldende
fag. Likestillingsutvalget oppfordrer alle
fagmedisinske foreninger til å ta ansvar
for å følge opp dette.

Dere som har skoen på kan trolig
forlenge listen over gode tiltak ytterligere.
Vi trenger gode kirurger for fremtiden og
vi trenger sannsynligvis fler av dem enn
vi har i dag. Vi håper dere plukker opp
hansken, og gratulerer med første
kvinnelige leder i kirurgisk forening 
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Rekruttering av kvinner til kirurgi
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Til tross for økende kvinneandel
på det medisinske studiet
de siste årene og at over
40% av de ferdige legene er
kvinner, er rekrutteringen til de
fleste kirurgiske spesialiteter
overraskende lav. Hva er
årsaken til dette?

Arne Christian Mohn
Kirurgisk avdeling,
Helse Fonna-Haugesund

Søreide og Nedrebø (1) poengterer
i sin artikkel at det er faget i seg
selv som ekskluderer både menn og
kvinner, men dette kan ikke være hele
forklaringen. Dagens Medisin fokuserte
på gubbeveldet innen kirurgien som
årsak (2).
Sannsynligvis er forklaringen mer
sammensatt, samtidig som begge
har rett. Hva er grunnen til at kvinner
foreløpig velger vekk kirurgiske
spesialiteter? Er det kun av tradisjoner og
mangelen på rollemodeller?
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Skyldes det at menn er avdelingsledere
og kun ansetter menn og opprettholder
det Dagens Medisin kaller gubbevelde?
Skyldes valgene at kvinnene skyr fagene
pga ansvaret og arbeidspresset?
Er det ikke interessante arbeidsoppgaver
i kirurgien? Er det håndverket som
skremmer?
Siste forklaringsmodell kan en se bort
fra, fordi gynekologi som også er et
håndverk, er i ferd med å få det motsatte
problemet; dårlig rekruttering av menn
til faget.

Dagens situasjon med eksempler
I dag er over 60% av medisinerstudentene kvinner inklusivt utenlandsstudenter,
mens kvinneandelen av ferdige leger
er 43,9%. Alle yrkesforeninger har i
dag en kvinneandel mellom 24,0%
(privatpraktiserende spesialister) og 37%
(almenlegeforeningen). Yngre legers
forening har en kvinneandel på 57,5%.
Kvinneandelen i alle yrkesforeningene
går jevnt og trutt framover. Hvis vi ser på
de fagmedisinske foreninger, finner vi i
noen spesialiteter et helt annet bilde.

Innen spesialitetene kjevekirurgi og
munnhulesykdommer (6,1-5,1%),
urologi (5,4-10,3%), karkirurgi (7,1-9.9%),
barnekirurgi (11,5-11,1%), thoraxkirurgi
(2,9-2,7%), ortopedi (5,2-7,2%),
nevrokirurgi (6,7-10,0 %), generell kirurgi
(7,7-10,0%) og fordøyelsessykdommer
(4,8-7.3%), har det omtrent ikke vært noen
økning i kvinneandelen de siste 5 årene
(2005-2009). Disse tallene inkluderer også
pensjonistene.

Hva sier litteraturen?
I en østerrisk studie av End og
medarbeider fra 2004 (3), der andel ferdig
utdannete kvinnelige leger var 36,7% og
studentandelen 63%, ble 58,7% av alle
kvinnelige kirurger i Østerrike intervjuet.
Studien viste at årsaken til at kvinner
er fornøyd med yrket sitt, er avhengig
av organiseringen av arbeidet og status
innen yrket. Troppmann og medarbeidere
(4) fra Sacramento, USA spurte 895
kirurger hvorav 178 var kvinner. De
kvinnelige, eldre kirurgene fokuserte på
organisering, som f.eks mer permanent
eller midlertidig deltid, som viktig årsak
til valg av yrket. Det er interessant å
legge merke til at yngre leger av begge
kjønn var mer skeptisk til deltid.
Garguilo og medarbeidere fra
Vermont (5), USA intervjuet i 2006
assistentleger/LIS og studenter av
begge kjønn blant 141 spesialister i
kirurgi og gynekologi, om hvorfor de
hadde valgt kirurgi. De fant at kvinner
blir mindre avskremt enn menn av lite
belønning eller arbeidsbelastninger,
slik at arbeidsbelastning ser ikke ut til
å ha betydning for valg av spesialitet.
Men kvinner opplevde større grad av
kjønnsdiskriminering. En annen studie
fra Park og medarbeidere fra Winipeg
i Canada i 2005 (6), viste også at de
vanligste begrensninger for at kvinner
valgte kirurgi, var kjønnsdiskriminering
og manglende rollemodeller.

Også et annet poeng tas opp i disse
studiene, nemlig kombinasjonen familie/
barn og kirurgi. Park viste at kvinnelige
studenter oppfattet at generell kirurgi
var uforenlig med familieliv, lykkelig
ekteskap og barn. Norske tall tyder på
at menn og kvinner velger vekk kirurgi
av samme grunn (Søreide). Garguilo
finner imidlertid at ferdige kvinnelige
kirurger er mindre bekymret for dette enn
mannlige kolleger. Både kvinner og menn
er bekymret for livsstilen til kirurgene
under assistentlege-tiden, mens kvinner
tar oftere avstand fra kirurgenes
”personligheter” og oppfattelsen av
kirurger som medlemmer av
”De gamle menns klubb”.
Internasjonalt er man også opptatt av
å få lagt til rette for fødselspermisjoner
og barnepass i nærheten av
arbeidsplassene, mens det ikke lenger er
et problem i Norge.
Hva bør gjøres og hva er gjort?
Bør det dannes kvinnegrupper for å gjøre
noe med skjevfordelingen?
Skal vi innføre radikal kjønnskvotering?
Burde vi endre kravene til å bli kirurg
eller endre innholdet i spesialitetene?
Hva med å godta mer deltidsarbeid?
Kan vi lære noe av det som er gjort
internasjonalt?
Flere land har begynt kvinnegrupper for
å rekruttere de best kvalifiserte til kirurgi,
spesielt kvinner. De støtter assistent-/
LIS legene i kjønnsrelaterte spørsmål og
utvikler ”guide-lines” og strategi for å
bekjempe problemer og barrierer som
kvinner kan møte.

den siste mannsbastion innen medisin
med en ”aura av vanskelige timeplaner
og store ego”. Kirurgi er den minst
attraktive spesialitet blant kvinner i USA.
Senest i september 2009 startet en av
disse kvinnene fra John Hopkins Hospital
et ”Surgery Initiative” for å rekruttere
kvinner til kirurgi.
Hva kan vi gjøre i Norge?
Sannsynligvis vil norske kvinner også ha
gleden av et kvinnefellesskap som kan
rekruttere nye kandidater til det kirurgiske
faget. Om det skal organiseres som det er
gjort i andre land eller tilpasses en norsk
form, er nok ikke så viktig.
Derimot vil dette skape rollemodeller
som igjen vil rekruttere. Vi har allerede
enkelte rollemodeller i Norge i dag, ved
at vi har hatt to kvinnelige ledere av
Norsk ortopedisk forening. Kanskje ser vi
et resultat av dette ved at fagmedisinsk
forening innen ortopedi har dobbelt
så mange kvinnelige medlemmer som
fordelingen av ferdige spesialister. Vil det
at vi har fått ny kvinnelig leder av Norsk
kirurgisk forening føre til økt rekruttering i
seg selv? Sannsynligvis vil det ha en viss
effekt, men vi må samtidig arbeide for
å kvotere inn kvinner og gjøre noe med
de store ”egoer” som skremmer vekk
kvinnene. For som vi ser i litteraturen,
er det ikke stor forskjell på rekruttering
av kvinner og menn blant de yngre.
Så klarer vi å rekruttere flere kvinner,
kommer det også flere dyktige menn.
På toppen av det hele må vi se på
om deltid kan være en løsning i
perioder, spesielt i forbindelse med
fødselspermisjoner. Det burde vært mye
mer fleksibilitet slik at flere LIS leger
kan dele en stilling. Legeforeningen
burde så være mer fleksible og åpne
for å godkjenne utdannelsestillinger
under 50% deltagelse og ikke sette
begrensninger med kun en person pr
stillingsnummer 
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Internasjonal kjønnsfordeling
Er det annerledes i andre land?
Sannsynligvis er det ikke så forskjellig,
selv om vi tror vi er kommet lenger
i likestilling i Norge. Land som
Storbritannia, Canada, Australia og USA
har >50% kvinnelige studenter, mens
ferske tall fra USA viser at kvinneandelen
i kirurgi er akkurat som i Norge, ca 10%.
I Europa ellers må en forvente noe av det
samme. Spania har for eksempel nesten
70 % kvinnelige studenter. 30 % av dem
som begynner med kirurgi er kvinner,
men den kirurgiske spesialistforening
har nesten ingen kvinnelige medlemmer.
Dette kan tyde på at det faller fra mange
kvinner under spesialiseringen. Omtrent
samme fordeling var det i Østerrike, men
dette er litt eldre tall (2000).

Kan vi slutte noe annet av gubbeveldet
omtalt i litteraturen? Ja, End sier at det
virker negativt inn på trivselen, gir dårlig
lederskap, lavt operasjonsvolum og
fravær av fødselspermisjon. Kvinnelige
kirurger i Norge vil nok kjenne seg igjen
med at de ”får” færre operasjoner enn
deres mannlige kolleger, enten det
skyldes det å være kvinne i seg selv eller
fraværet under fødselspermisjoner.
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En spesiell inngang
til abdomen var allerede på
plass ved fødselen.

Prøv vårt nye utstyr på Kirurgisk Høstmøte!

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
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Laparoskopisk virksomhet i sør og nord
Vi avrunder årets siste MIK seksjon med presentasjon av
laparoskopisk virksomhet fra to ulike miljø, fra Sørlandet
sykehus, Kristiansand i sør til UNN, Harstad i nord. I likhet med
de fleste norske sentralsykehus, kom Kristiansand relativt tidlig i
gang med laparoskopisk gallekirurgi. Deretter utvidet sykehuset
sitt laparoskopiske armamentarium suksessivt, og har som
siste nykommer utvalgte ventrikkelreseksjoner. I forbindelse
med innføring av laparoskopi har de valgt å hospitere ved flere
sykehus og delta på en rekke kurs.
Laparoskopisk kirurgi har hatt en rask utvikling i avdelingen.
Av ca 800 pasienter årlig (ikke medregnet anoproctologi og
pilonidalcyster) var andelen laparoskopisk utførte inngrep i
2004 25%, økt til 52% i 2008. Per i dag påbegynnes de fleste av
elektive inngrep ved seksjonen med laparoskopisk teknikk, og
videre utvikling innen laparoskopisk kirurgi vil først og fremst
være av kvalitativ art.
UNN Harstad serverer oss en levende beskrivelse av laparoskopiens inntreden og videre utvikling og ivaretagelse på et
lokalsykehus. Sykehuset tilbyr ved siden av den generelle
åpne kirurgien, et bredt spekter av laparoskopiske inngrep
fra cholecystectomi, via refundoplikasjon og ulike hernie-

operasjoner til stageing ved
prostatacancer og rectopexi.
Avdelingen er i startfasen vedrørende laparoskopisk colonkirurgi.
Under årets Høstmøte delte
Norsk Thoraco-Laparoskopiforum
som vanlig ut fire priser innen
minimalt invasiv kirurgi.
Innlegget som vant pris for beste
vitenskapelige/eksperimentelle
foredrag presenteres under MIK
seksjonen denne gang.

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

Som nyvalgt leder for Norsk Kirurgisk forening overlater jeg
roret og ansvaret for minimalt invasiv kirurgi til en annen over
nyttår. Jeg vil takke for flott respons og velvillighet vedrørende
innsamling av stoff til MIK seksjonen og ønske min etterfølger
lykke til!!
Avtroppende MIK redaktør ønsker dere en god jul
og et godt nyttår!!
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lives to bringing new lives into the world. Formerly Tyco Healthcare, we’re now
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Landemerke ved
laparoskopisk høyresidig
hemicolektomi
Kirurgisk teknikk ved laparaskopisk høyresidig hemikolektomi
har gjennomgått vesentlig standardisering basert på kirurgisk
erfaring (1). Et av de viktige momentene i standardisering av
operasjonsrtekninkk var å finne landemerke.

Målet med denne studien var å vurdere
den gastrokoliske trunks egenskaper
som mulig anatomisk landmerke ved
laparoskopisk høyresidig hemikolektomi
og særlig iht.nærliggende arterier.
For å fremstille a. og v. mesenterica
superior og tilhørende grener ble det
brukt 2 metoder. Korrosjons modeller
(30) og anatomisk disseksjon i formalin
fikserte kadaver (12). For å lage
korrosjons modeller tok vi en-bloc
pylorus, duodenum med pankreashodet,
vena porta og a. mesenterica superior,
terminal ileum med coecum, ascendent
colon og høyre halvdel av transversum.
Alle sidegrener ble ligert før farget
methyl-methacrylate ble sprøytet
inn i a.og v. mesenterica superior.
To forskjellige farger ble brukt for å
fremstille arterie og vene systemet.
Til slutt ble preparate behandlet med
kaustisk soda for å skylle bort vevsrester
fra avstøpningsmodeller.

Studien ble utført på 42 voksne kadaver
(16 menn og 26 kvinne, 47-83 år). I 34
(81%) tilfeller ble det påvist gastrokolik
trunk. Det var fire arterier som kom i
forhold til den gastrokoliske trunk. Arteria
colica dextra kom oftest i relasjon til
den gastrokoliske trunk (i 19 tilfeller,
55,9 %), deretter kom høyre gren av
arteria colica media (i 9 tilfeller, 26,5%)
og arteria ileocolica (i 5 tilfeller, 14,7%).
Arteria colica media kom i forhold til den
gastrokoliske trunk i kun 1 tilfelle. Arteria
colica dextra passerte i gjennomsnitt
3,6 millimeter fra den gastrokoliske
trunk, mens ileokolik arterie som ventet
passerte langst sistnevnte med 15,8mm
i gjennomsnitt. I 29 (85,3%) av tilfellene
gikk den arterien som lå nærmest til som
lå nærmest til gastrocoelic trunk nedenfor
og parallelt med sistnevne. Dessuten
har en signifikant andel arterier krysset
gastrokolik trunk (11,7%).
Vi konkluderer med at selv om som lå
nærmest til gastrocoelic trunk er en
konstant anatomisk struktur, er den
vanskelig å identifisere den pga. nær
relasjon til høyre kolon arterie. Den er
i tillegg ikke egnet til manipulering og
med sin gjennomsitlig kaliber på 5,2
med mer (3) kan det være stor fare for
komplkasjon i form av blødning dersom
man skader venevegg. Dermed anbefaler
man øvre gren av vena colica dextra
som landmerke for å identifisere den
gastrokoliske trunk 

Sund S
Avdeling for patologi, Førde sentralsjukehus
Stimec B
Anatomisk institutt, Medisinsk
fakultet, Universitet i Geneva

Figur 1. Korrosjonsmodell. A-gastrokolik
trunk. B-høyre kolik arterie. C-øvre
mesenterisk vene. D-ileokolik arterie
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Definisjon på landemerke i den
sammenhengen bør oppfylle følgende
momenter; den må forekomme ofte, må
være lett å indentifisere, må egne seg til
instrumental manipulering og bør ikke ha
viktige anatomiske strukturer i nærhet.
I det siste har den gastrokoliske trunk
blitt anbefalt som anatomisk landmerke i
laparoskopisk høyresidig hemikolektomi
(2).

Spasojevic M,
Ignjatovic D,
Krohn-Hansen G
Avdeling for gastrokirurgi,
Sykehuset i Vestfold

Figur 2. Korrosjonsmodell. A-gastrokolik
trunk. B-høyre kolik arterie. C-øvre
mesenterisk vene. D-ileokolik arterie.
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Laparoskopisk kirurgi ved Sørlandet sykehusKristiansand
I likhet med de fleste norske sentralsykehus, kom vi også i Kristiansand relativt tidlig i gang med
laparoskopiske galleoperasjoner. Rekkefølgen ved videre laparoskopisk implementering var
fundoplikasjoner, brokkoperasjoner, appendektomier, splenektomier, ulcuskirurgi, binyrekirurgi,
colorectale inngrep og som siste inngrep, utvalgte ventrikkelreseksjoner. I forbindelse med innføring av
laparoskopi valgte vi å hospitere ved flere sykehus, blant annet i Odense, i Barcelona (Lacy) samt ved
Intervensjonssenteret-Rikshospitalet. I tillegg deltok vi på kurs i regi av IRCAD (Strasbourg).

Odd Mjåland, Hans Joachim Hauss
Sørlandet sykehus-Kristiansand

M I N I M A LT I N VA S I V K I R U R G I

Galleoperasjoner
Tilnærmet alle inngrep påbegynnes
laparoskopisk. Terskel for konvertering
er, og skal være, lav. Dette gjenspeiles
i en andel åpne operasjoner på 10% de
siste fem årene. Vi har som mål å få
utført et langt større antall operasjoner
i forbindelse med akutte kolecystitter.
Dette vil sannsynligvis skåne oss for
en del av de”håpløse” gallene, som
nå opereres elektivt 1-2 måneder etter
kolecystitt-episoden. Vi forsøker å
samle galleoperasjoner på enkeltdager,
fordi dette gir god læring og større flyt.
Vi skal starte med galleoperasjoner
utført som dagkirurgi i 2010, etter
utbygging av dagkirurgi-fasilitetene.
Alt i alt flyter gallekirurgien bra, og
assistentlegene kommer svært tidlig i
gang med inngrepene. Minstestandard
for kompetanse ved galleinngrep er at
B-gren kandidat skal være til stede. Ved
de minste problemer tilkalles ytterligere
kompetanse og kolangiografi benyttes
selektivt, men svært begrenset.
Brokkoperasjoner
Fra 1999 har vi utført laparoskopiske
lyskebrokkoperasjoner. Sandvik
presenterte våre resultater (n =55)
ved Høstmøtet i 2004 (abstrakt 185).
Siden den gang har vi operert ca 20
laparoskopiske lyskebrokk og ca 15
ventrale brokk årlig. Andelen lyskebrokk
har vært stabil rundt 15%. Gode
resultater og enkel logistikk knyttet til
våre åpne operasjoner (Lichtenstein) gjør
at vår indikasjon kun inkluderer bilaterale
hernier, residivhernier og primærhernier
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hos kvinner, mens primære unilaterale
hernier kun unntaksvis opereres
laparoskopisk. B-gren kandidaten deltar
i den laparoskopiske kirurgien sammen
med overlege. Vi anvender TAPP, men har
ingen gode argumenter til ikke å gå over
til TEP, utover at TAPP fungerer bra hos
oss. For nettfiksasjon ved ventralherniene
anvender vi som hovedmetode ”double
crown” teknikk, evt supplert med
transabdominal fiksasjon.
Fundoplikasjoner
Initiale erfaringer ble presentert av
Pinjo ved Gastrokirurgisk Regionsmøte
i 2003. Vi utfører 15-20 laparoskopiske
fundoplikasjoner årlig. Primære åpne
inngrep og konverteringer er unntak.
Kirurgien har betydelig fallhøyde, og
sykehuset har ikke vært
skånet for alvorlige
komplikasjoner
i tidlig
introduksjonsfase.
Prosedyren gjøres i
dag av to overleger
og B-gren kandidat
inkluderes. Volumet
tilsier ikke ytterligere
spredning på flere
hender. Alvorlige
komplikasjoner er
sjeldne, men som
det fremgår av
Tidsskriftsartikkel
fra Sundlisæther
og Mjåland høsten
2009, er dette en
pasientgruppe

som har behov for tett oppfølging
postoperativt, spesielt etter at liggetiden
postoperativt er blitt kortet ned til ett
døgn. Smerter og ventrikkelretensjon
er mer uttalte for denne gruppen enn
eksempelvis galleoperasjoner og enklere
laparoskopiske tarmreseksjoner.
Appendektomier
Harmann Johnsen presenterte våre
resultater og implementeringsprosessen
ved Høstmøtet i 2007 (Abstrakt 122).
Implementeringen var i all hovedsak
assistentlege-drevet, og skjedde relativt
raskt i tidsperioden 2004-2006. Vi utfører
i dag 85 % av alle appendektomier med
laparoskopisk teknikk. Operasjonstiden er
dokumentert likeverdig
med åpne operasjoner.
Alle nye assistentleger
har følgevakt med
erfaren assistentlege
de første 2 måneder.
Med et årlig volum på
180 appendektomier
gir dette, parallelt
med trening på
eget ferdighetsrom
(inklusive
simulatortrening), et
godt grunnlag for å
komme tidlig i gang
med diagnostiske
laparoskopier og
appendektomier. Et
lite problem er mangel
på erfaring med åpne
appendektomier, slik at
en konvertering i dag

Ulcuskirurgi
Ø-hjelp operasjoner på ventrikkel og
duodenum er med et opptaksområde
på i underkant av 200 000 innbyggere
ikke daglig kost. De siste årene har vi
utført 5-6 laparoskopiske tegmenteringer
årlig, dvs ca halvparten av mulige.
De aller fleste assistentlegene har
skaffet seg ”erfaring”, og man starter
som hovedregel med laparoskopisk
tilgang for å kartlegge forholdene.
Bakvaktskompetanse har vært en
begrensende faktor, men seksjonert
gastrokirurgisk bakvakt etableres fra
1.1.2010.
Colorectal kirurgi
Ved Høstmøtet i 2007 presenterte Østi
(abstrakt 141) våre initiale erfaringer
med forsiktig oppstart i 2004 med 7
pasienter, 14 pasienter i 2005, og 44

pasienter i 2006. Vi hadde på disse
selekterte pasientene én reoperasjon
pga ileus, ingen anastomoselekkasjer og
ingen reoperasjoner pga blødning. Fra
2007 tilstreber vi å benytte laparoskopisk
teknikk på samtlige inngrep. Fortsatt
er ø-hjelpskirurgi, med enkelte
unntak, kontraindikasjon, likeledes
lokalavanserte svulster, forbehandlede
rectumcancere og lave rectumcancere.
Med denne strategien utføres nå nær
halvparten av colorectalkirurgi med
laparoskopisk teknikk, dvs ca 100 av 200
årlige colorectale operasjoner gjøres
laparoskopisk. Grundig preoperativ
utredning, inclusive CT thorax/abdomen
og MR ved rectumcancere er en
forutsetning for preoperativ seleksjon.
Tilsvarende er det viktig å holde de
komplekse inngrepene som total
colektomi, transversum-reseksjon og
rectumreseksjon på et begrenset antall
hender. Vi har som hovedmetode å sy
alle anastomoser, utenom sigmoid- og

rectum, som ekstracorporale forløpende
håndsydde og enlagede anastomoser.
Laparoskopiske stomianleggelser ble i
løpet av få år hovedmetode, spesielt ved
sigmoideostomier, og beherskes nå av
flertallet assistentleger. Laparoskopiske
rectopeksier holdes på få hender, og
konvertering eller primært åpne inngrep
er for denne pasientgruppen unntaket.
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ofte oppleves mer som en ”trussel” enn
som en ”lettelse”.

Konklusjon
Laparoskopisk kirurgi har hatt en rask
utvikling i vår avdeling. Tar vi bort
anoproctologien og pilonidalcystene,
utføres det kirurgi på ca 800 pasienter
årlig ved vår seksjon, I 2004 var andelen
laparoskopisk utførte inngrep 25%,
deretter har den økt til 52% i 2008. Per i
dag er vår politikk å påbegynne det store
flertall av elektive inngrep laparoskopisk.
Unntakene er primære lyskebrokk,
lokalavanserte colorectale cancere og
totale gastrektomier. Videre utvikling vil
først og fremst være av kvalitativ art 
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Er laparoskopi på et lokalsykehus mulig?
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Harstad, også kalt Vågsfjordens perle, ligger idyllisk til nord på Hinnøya i Troms
i det som også kalles Hålogaland. Byen har 24000 innbyggere og sykehuset er
en av de største arbeidsplassene. Sammen med sykehusene i Narvik og Tromsø
er vi ett av tre sykehus som utgjør Helseforetaket UNN. Mesteparten av den
vanlige minimalt invasive kirurgien foregår i Harstad. Det begynte…

Blått lys over desemberharstad. Odd Mikalsen,Harstad

å være positiv da avdelingsoverlege
Svein Hammelbo spurte om jeg, den
ferske assistentlegen med ett års fartstid,
ville være med ham en uke til Lyon for
å besøke og få grunnopplæring hos en
av den gastrokirurgiske laparoscopiens
pionerer, selveste Phillip Mouret. Ikke
nok med det, men i pakken lå det også en
reise til Atlanta for å delta på Advanced
Training Cource, noe jeg knapt ante
hva betydde. Vi skulle til og med reise
til fabrikken og besøke selveste Turid
Josefsen hjemme i Norwalk utenfor New
York.

Trond Ellingsen
…med at jeg var på rett plass til rett
tid i 1991. Turid Josefsen, Hammerfest
store datter og leder for USSC, senere
Autosuture og nå Covidien, kom til
hjembyen og oppdaget at vi ikke gjorde
kikkehullskirurgi på Hammerfest sykehus.
Vi hadde ikke utstyr og ingen kunne
noe særlig mer om dette annet enn det
vi sporadisk hadde lest. Det ville Turid
ikke ha noe av og i løpet av svært kort
tid var topp moderne rack bestilt og
kursopplegg planlagt. Alt på hennes
regning. Det var ikke særlig vanskelig
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Trond Ellingsen
Kirurgisk seksjon
UNN Harstad

Snakk om julegave midt i februar!
Valg av veien videre var ikke vanskelig
å ta. Det var knapt til å tro at man på et
lite lokalsykehus i verdens nordligste
by, plutselig stod midt i verden med en
utrolig mulighet og faglig utfordring
mange andre bare kunne drømme om.
Dette ble en ”flying start” og grunnlaget
for en sterk entusiasme for minimalt
invasiv kirurgi. Det har vært en sann
glede å være med på utviklingen i alle
disse årene, og jeg synes det er på sin
plass å sende en julehilsen til Ronald
Mårvik, Bjørn Edvin og Jørn Kjæve for
deres entusiasme for laparoscopisk
kirurgi og utrettelige evne og vilje til
å drive unge kolleger opp og frem.
Dessuten industrien som hele tiden har
gjort det mulig å besøke Europas ledende

laparoscopiske kirurger, arrangere kurs,
workshops og følge oss opp med det
nyeste utstyret.
Harstad sykehus
...nå UNN Harstad er et lokalsykehus midt
i et av de tettest befolkede områdene i
Troms, Hålogalandsregionen. Sykehuset
har alltid hatt et godt rykte og vært et
populært valg for turnusleger og leger i
utdanning. Dette på grunn av mange år
med dyktig administrativ ledelse og stabil
bemanning på overlegesiden. Sykehuset
ble et naturlig valg også for meg, da jeg
som relativt fersk spesialist og full av
pågangsmot skulle ta valget mellom en
karriere på universitetsnivå eller velge
det som lå mitt hjerte nærmest, nemlig
lokalsykehuset.
Dessverre ble det jamt slutt på
stabiliteten etter at helsereformen
kom med sine helseforetak, krangel
mellom sykehus, mangel på politisk
mot, direktører som kom for så raskt
å gå og legge igjen en slagmark etter
seg. Mange spesialister hos oss så det
meningsløse i det som skjedde her med
stadige nedskjæringer, omorganiseringer
og trusler om nedleggelse. De valgte
å forlate sykehuset og et fagmiljø som
gjennom år var bygd opp, ble revet ned.
Sykehuset ble i januar 2007 slått sammen

med Universitetssykehuset i Tromsø.
Funksjonsfordeling ble gjennom god
og fremtidsrettet ledelse endelig satt
i system. Kravene om nedskjæring og
innsparing ved det store modersykehuset
gjorde at man oppdaget at nettopp
lokalsykehuset er den perfekte arena
for bla laparoskopiske operasjoner.
Lokalsykehuset ble igjen en ressurs å
regne med.
Den viktigste faktoren for å lykkes
er imidlertid ikke bare de gode
intensjonene, men de fagfolkene vi klarer
å knytte til oss og holde på. Dessverre
fikk vi også her rett. De vi mistet vil det
ta mange år å fylle tomrommet etter.
Rekrutteringen av ferdige spesialister
utenfor de store sykehusene og de
sentrale strøk er katastrofal, og jeg ser
dessverre ingen løsning i nær fremtid.

Vi tilbyr ved siden av den generelle
åpne kirurgien, et bredt spekter
av laparoscopiske inngrep som
cholecystectomi, fundoplikasjon,
refundoplikasjoner, ventralhernier,
stomihernier, lyskebrokk ved residiv/
bilaterale, appendektomier, stageing ved
prostatacancer, rectopexier med fremre

Vi har et nært samarbeid med UNN i
Tromsø og sykehuset i Narvik gjennom
felles ventelister og ambulering mellom
enhetene. Det kommer i økende grad
på plass en fornuftig funksjonsfordeling
og forståelse for at man ikke kan drive
med alt overalt. Vi lager nisjer de lokale
faggruppene er særlig gode på og prøver
å bygge opp levedyktige miljøer med
noe begrensede oppgaver. Dette tror vi
er veien å gå for å bevare sykehusene
i de tre byene. Vi klarer også på den
måten i større grad å gi tilbud til alle
våre pasienter og unngå lekkasje ut av
foretaket.
Berlin
Jeg har nettopp hatt gleden av å besøke
og oppholde meg ved Charitesykehuset
et helt år. Dette er Europas største
universitetssykehus. Her har jeg kunnet
følge frontlinjen innen laparoscopisk
kirurgi, hvor både laparoscopi gjennom
naturlige åpninger og singel port kirurgi
er hverdagen. Jeg kunne ta med meg
hjem mye kunnskap og ideer om så
vel laparoscopi som effektiv drift av

operasjonsavdelingene.
Mitt inntrykk derfra var nok at
entusiasmen for minimalt invasiv teknikk
ved den mer langvarige kompliserte
kirurgien ikke var til stede, mens de
inngrep som gikk raskere eller like raskt
som åpen kirurgi ble gjort laparoscopisk.
Jeg tror mye av årsaken til dette lå i
manglende kapasitet og dårlig økonomi.
Det som også overrasket meg var at
utdanningskandiatene i langt mindre
grad slapp til ved operasjonsbordet
enn det vi er vant til her hjemme.
Assistentleger som hadde jobbet 8-10
år ved avdelingen gjorde f.eks ikke
laparoscopiske galler selvstendig.
Det vi sliter med her hjemme mht
økonomi, utstyr, arbeidsplaner og
arbeidstid blir om ikke akkurat bagateller,
så i alle fall mye mindre enn der nede.
Utdanning…
…har vært grunnsteinen i avdelingen
hele tiden og har hatt høyeste
prioritet. Det har vært stilt store krav til
kandidatene om selvstendighet og ansvar
for fellesskapet og egen progresjon. De
slipper tidlig til og blir raskt en viktig del
av kollegiet med oppgaver og ansvar.
Vi har hatt godkjenning for generell
utdanning i 4 år og har B-grenutdanning
i gastrokirurgi og urologi. Dette har gjort
at utdanningskandidatene gjerne har
vært her i 5-6 år og har forlatt sykehuset
med fulle operasjonslister og gjerne som
konstituerte overleger. Til tider svært
arbeidsomt men til nytte og glede den
dagen de entrer arenaen i gruppe-1tjeneste. Det forventes bla at de skal være
selvgående på laparoscopiske galler,
appendectomier og ventralhernier før de
forlater vårt sykehus.
Jeg har enda til gode å høre at en
turnuslege eller lege i utdanning som
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Laparoscopisk...
...kirurgi har økt voldsomt i popularitet,
ikke minst hos pasientene, og vi merker
en økende bevissthet rundt krav om
”minikirurgi”. Pasientene skal i økende
grad behandles dagkirurgisk, og
betydelige deler av den konvensjonelle
åpne kirurgien kan nå erstattes av
laparoscopisk teknikk. Vi har etter
hvert lagt om driften etter det. Færre
heldøgnssenger, flere dagkirurgiplasser
og et aktivt pasienthotell. Vi har i stor
grad klart omstillingen og fremstår i
dag som en moderne og fremtidsrettet
kirurgisk seksjon.

og bakre plastikk. Vi er i startfasen med
colonkirurgi, men har fortsatt ikke begynt
med laparoscopisk cancerkirurgi. Da
fedmekirurgien var i startfasen tilbød vi
vår kapasitet og kompetanse, men man
valgte å legge dette til et annet sykehus
i landsdelen. Dette viste seg imidlertid
ikke å være tilstrekkelig pga ustabil
bemanning, og vi sliter nå med lange
ventelister. Kravene om lokal totalomsorg
for fedmepasientene, som den gang ble
stilt før oppstart av et kirurgisk tilbud, er
åpenbart ikke så viktige lenger. Mange av
våre pasienter blir nå tilbudt operasjon
ved privatklinikker i Oslo. Det synes vi er
synd både for pasientene og for oss, som
trenger nisjer for å rettferdiggjøre vår
eksistens.

Sykehuset i Harstad
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Utdanningskandidatene fra v. Lars Bjerke, Stian Kristiansen, Eirik Aahlin, Henriette Fagertun, Sanda Krum-Hansen og Bård Soltun
(Konst.ovl)

har sluttet hos oss, har vært misfornøyd.
Rekruttering og stabilisering har vært
hovedmålet, men så langt har i kjent stil
dessverre ingen kommet tilbake som
ferdige spesialister.
Vikarer…
…har vært en viktig del av
bemanningen disse årene. Samtidig
som spesialistmangelen er i ferd med
å kvele oss, har mange av vikarene
betydd mye for arbeidsmiljøet og den
faglige utviklingen. Det er nyttig å hente
inspirasjon hos dyktige kolleger både
i inn- og utland. Etter som vi har blitt
kjent med disse, har vi kunnet planlegge
kirurgien etter deres spesialkompetanse
og det har kommet avdelingen til gode
på mange måter. Jeg minnes den gangen
Ronald Mårvik var her som vikar og
vi gjorde den første laparoscopiske
proctocolektomien i landet.
Lokalsykehusene…
…lever videre fordi det er noen som har
sitt hjerte der, som har et eierskap til
arbeidsplassen sin og som derfor står
på i med- og motgang. Vi har en helt
unik mulighet til å skape nisjer hvor den
enkelte kirurg kan utvikle seg og drive
med sine spesialinteresser. For min
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Dyp konsentrasjon om en laparoscopisk refundo( Trond Ellingsen og Øyvind Irtun
(UNN Tromsø)
del har dette vært å bygge et senter for
minimalt invasiv kirurgi i regionen.

under overflaten, får vi det til. Det har
vært, er og kommer til å bli krevende.

Jeg pleier å si det sånn at så lenge vi
klarer å bevare humøret, det positive
arbeidsmiljøet og at humoren og
kameratskapet hele tiden ligger like

Jeg ønsker med dette alle gode kolleger
God jul og et godt nyttår!

Redaksjonen i
Kirurgen ønsker alle
god jul og håper på
mange gode artikler
og innlegg i 2010!

ATC-nr.: L02B G04

C1 TABLETTER 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Letrozol 2,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.
Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormon-reseptor-positiv
brystkreft i tidlig fase. Utvidet adjuvant behandling av hormonavhengig brystkreft i tidlig fase hos
postmenopausale kvinner som har gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i
5 år. Primær behandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner.
Behandling av avansert brystkreft hos kvinner med naturlig eller kunstig indusert postmenopausal
status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen etter tidligere behandling med antiøstrogener.
Effekt er ikke vist hos pasienter med negativ østrogen-reseptor status.
Dosering: Voksne og eldre: Anbefalt dose 2,5 mg daglig. Ingen dosejusteringer er nødvendig hos
eldre. Adjuvant behandling bør pågå i 5 år eller til tilbakefall. Ved tidlig adjuvant behandling er klinisk
erfaring tilgjengelig med en median behandlingstid på 25 måneder. Ved utvidet adjuvant behandling er klinisk erfaring tilgjengelig med en median behandlingstid på 4 år. Ved avansert brystkreft
eller metastatisk sykdom bør behandlingen fortsette til tumorprogresjon er vist. Nedsatt lever- eller
nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon med kreatininclearance
>30 ml/minutt. Det er ikke tilstrekkelig data på pasienter med kreatininclearance <30 ml/minutt eller
på pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller ett eller flere av hjelpestoffene. Premenopausal endokrin status, graviditet og amming.
Forsiktighetsregler: Ved usikker postmenopausal status må LH-, FSH- og/eller østradiolnivå
måles før behandlingsstart for å fastsette sikker menopausal status. Dokumentasjon mangler ved
bruk hos pasienter med ClCR <10 ml/minutt. Potensiell nytte/risiko bør vurderes nøye før disse
behandles med letrozol. Bruk av letrozol er studert hos et begrenset antall ikke-metastaserende
pasienter med mild til moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Hos personer uten kreft med alvorlig nedsatt leverfunksjon (levercirrhose og «Child Pugh score» C) økte systemisk eksponering og
terminal halveringstid 2–3 ganger. Bør derfor gis med forsiktighet og etter en grundig vurdering av
potensiell risiko/nytte for slike pasienter. Hos kvinner som har forhistorie med osteoporose og/eller
tidligere frakturer, eller som har økt risiko for osteoporose, bør mineraltettheten (BMD) bestemmes
vha. bentetthetsmåling før adjuvant og utvidet adjuvant behandling påbegynnes. Disse kvinnene
bør under og etter behandling følges opp med tanke på utvikling av osteoporose. Behandling eller
forebygging av osteoporose bør igangsettes og følges nøye opp når dette er nødvendig. Ettersom
svimmelhet, slapphet og søvnighet kan opptre, anbefales det å utvise forsiktighet ved bilkjøring
og håndtering av maskiner. Inneholder laktosemonohydrat og bør derfor ikke brukes ved sjelden,
arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.
Interaksjoner: Letrozol hemmer cytokrom P-450-isoenzymene 2A6 og til en viss grad 2C19 in
vitro. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med andre legemidler der metabolismen
hovedsakelig avhenger av disse isoenzymene og dersom de har et smalt terapeutisk vindu.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Før behandlingsstart må behov for graviditetstest og
bruk av sikker prevensjon vurderes hos kvinner som potensielt kan bli gravide, inntil postmenopausal status er fastsatt.
Bivirkninger: Vanligvis milde eller moderate. Inntil 1/3 av pasientene som har metastaser, inntil 70–75% som får adjuvant behandling og inntil 40% som får utvidet adjuvant behandling kan
få bivirkninger. De vanligste hos pasienter som har metastaser er hetetokter, artralgi, kvalme og
tretthet. Mange bivirkninger kan tilskrives østrogenmangel (f.eks. hetetokter, håravfall og vaginal
blødning). Ved utvidet adjuvant behandling (med median oppfølgingstid på 28 måneder) er det
sett økt insidens av hetetokter, artralgi/artritt og myalgi. De fleste av disse er observert i løpet av
1. behandlingsår. En økt, men ikke signifikant insidens av osteoporose og benfrakturer er observert. Ved ytterligere utvidet adjuvant behandling, etter en median behandlingsvarighet på 47
måneder, er det sett økt insidens av hetetokter, artralgi/artritt og myalgi. De fleste av disse er
observert i løpet av 1. behandlingsår. En økt insidens av osteoporose og benfrakturer er observert.
Nydiagnostisert osteoporose ble rapportert hos 3,6%, mens frakturer ble rapportert hos 5,1%.
Tromboemboliske hendelser (1,5%), angina pectoris (0,8%), hjerteinfarkt (0,7%) og hjertesvikt
(0,9%) har forekommet på ulike tidspunkter etter behandlingsstart. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Økt
svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Øvrige: Hetetokter, tretthet inkl. asteni. Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Gastrointestinale: Kvalme, brekninger, dyspepsi, obstipasjon, diaré. Hud: Håravfall, utslett,
inkl. erytematøst, makulopapuløst, psoriasislignende og vesikulært utslett. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, bensmerter, osteoporose, benfrakturer. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Psykiske: Depresjon. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, økt appetitt, hyperkolesterolemi. Undersøkelser:
Vektøkning. Øvrige: Utilpasshet, perifere ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe:
Leukopeni. Gastrointestinale: Abdominale smerter, stomatitt, munntørrhet. Hjerte/kar: Palpitasjoner, takykardi, tromboflebitt inkl. overflatisk og dyp tromboflebitt, hypertensjon, iskemiske kardiale
hendelser. Hud: Kløe, tørr hud, urticaria. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal
blødning, vaginal utflod, tørr vagina, brystsmerter. Lever/galle: Økning i leverenzymer. Luftveier:
Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artritt. Nevrologiske: Søvnighet, søvnløshet, svekket hukommelse, dysestesi inkl. parestesi og hypoestesi, smaksforstyrrelser, cerebrovaskulære skader.
Nyre/urinveier: Økt vannlatingsfrekvens. Psykiske: Angst inkl. nervøsitet og irritabilitet. Stoffskifte/
ernæring: Generelle ødem. Svulster/cyster: Smerter lokalisert til svulster. Undersøkelser: Vekttap.
Øye: Katarakt, irritasjon i øyet, tåkesyn. Øvrige: Pyreksi, tørre slimhinner, tørste. Sjeldne (≥1/10 000
til <1/1000): Hjerte/kar: Lungeemboli, arteriell trombose, cerebrovaskulært infarkt. Svært sjeldne
(<1/10 000), ukjent: Hud: Angioødem, anafylaktisk reaksjon.
Overdosering/Forgiftning: Isolerte tilfeller med overdosering med letrozol er rapportert. Ingen spesifikk behandling ved overdosering, men behandlingen bør være symptomatisk og støttende.
Egenskaper: Klassifisering: Selektiv, ikke-steroid aromatasehemmer. Virkningsmekanisme: Hemmer aromataseenzymet ved kompetitiv binding til hemdelen i cytokrom P-450-subenheten av enzymet og medfører dermed redusert østrogenbiosyntese i alle vev. Via reduksjon i konsentrasjonen
av sirkulerende østrogen, kan veksten av østrogenfølsom tumor hemmes. Hos postmenopausale
pasienter med avansert brystkreft har daglige doser på 0,1–5 mg letrozol vist å redusere plasmakonsentrasjonen av østradiol, østron og østronsulfat med 75–95% i forhold til «baseline» hos alle
de behandlede pasientene. Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Absolutt biotilgjengelighet er 99,9%.
Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 1–2 timer etter inntak. Proteinbinding: Ca. 60%. Fordeling:
Tilsynelatende distribusjonsvolum: 1,87 liter/kg. Konsentrasjonen av letrozol i erytrocytter er ca.
80% av plasmakonsentrasjonen. Halveringstid: Ca. 48 timer. Metabolisme: I lever, via CYP 3A4
og CYP 2A6, hovedsakelig til en farmakologisk inaktiv carbinolmetabolitt. Utskillelse: Hovedsakelig
via urin, noe i feces.
Pakninger og priser: 30 stk. (blister) 184259. 100 stk. (blister) 184275.
Refusjon: Se L02B G04, side f. i Refusjonslisten.
Sist endret: 15.06.2009
(SPC 08.05.2009)
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Resultater fra BIG 1-98
har bidratt til å forandre
norske retningslinjer5
Aromatasehemmere er nå førstevalg for alle postmenopausale,
hormonresepetorpositive brystkreftpasienter.5
Aromatasehemmeren som ble brukt i BIG 1-98 studien, Femar,
er den eneste aromatasehemmeren som tyder på å gi en forlenget
overlevelse hos brystkreftpasienter sammenlignet med tamoxifen,
i monoterapi.*6
Femar er i tillegg den eneste aromatasehemmeren med data
fra tidlig adjuvant behandling som gir signifikant reduksjon av
fjernmetastaser sammenlignet med tamoxifen allerede
etter 26 måneder.**1,4
Femar dataene fra BIG 1-98 har vært med å forandre
brystkreftbehandlingen i Norge.5

Femar – et enkelt valg?
* Hormonreseptorpositive pasienter
p=0,08 HR=0,87, 95 % Cl: 0,75–1,02
** Hormonreseptorpositive pasienter
p=0,001

Se katalogtekst s. 35

– reduserer risikoen for tilbakefall1,2,3

Foto: Morten Krogvold

artell.no

BIG
news

