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Ny redaksjon i Kirurgen
Med et svært spennende og
innholdsrikt nr. 4 (2009) av Kirurgen
takket redaktør Bård Røsok for seg.
Det er mange kirurger i Norge som
har gledet seg over den positive
utviklingen Kirurgen har hatt de siste
årene med Bård Røsok som redaktør.
Med støtte fra mange norske kirurger
Hans Skari
vil jeg herved få takke Bård offisielt
Redaktør
for det fremragende arbeid som
hans.skari@uus.no
han har gjort for Kirurgen. Mange
aspekter har bedret seg – høy
faglig standard, aktualitet, systematikk og leservennlig lay-out
kan nevnes. Det er med glede at vi viderefører samarbeidet i
redaksjonen. Bård skal spesielt konsentrere seg om nettutgaven
av Kirurgen og vi håper og tror på en funksjonell og spennende
nettutgave av Kirurgen. Som ny redaktør i Kirurgen er jeg også
svært takknemlig for at Tom Glomsaker har gått inn i redaksjonen
og MIK redaktør Olaug Villanger fortsetter inntil ny arvtager til
denne stillingen er funnet.
I dette nummeret av Kirurgen er det ”Karkirurgi” som er temaet.
Vi har mottatt gode innlegg som presenterer nye minimalt
invasive kirurgiske behandlingsteknikker på både arterie- og
venesiden. Det dreier seg om endovaskulær varicekirurgi med
laser og endovaskulær behandling av aorta-aneurismer. Screening
av 65 årige menn for aorta-aneurisme er en ny aktualitet som
presenteres i form av forskningsprosjekt med behandlingstilbud.
Karkirurgene var aktive i 2009 og arrangerte Europeisk karmøte i
Oslo med ca 1700 deltagere og det var landsomfattende markering
av Karkirurgiens år 2009. Referat fra disse arrangementene
presenteres.

Leserne kan glede seg til spennende lesning fra mange kirurgiske
spesialiteter. Bariatrisk kirurgi er i ferd med å bli et etablert godt
tilbud for høy-risikopasienter og vi får et innblikk i hvordan dette
har blitt organisert i Stavanger. Dette innlegget har inspirert til
debatt med korrespondanseinnlegg og dette er faglig interessant
og viktig for prioritering og bruk av behandlingsgaranti i den
kirurgiske hverdag.
Mange andre spennende innlegg har blitt innsendt til Kirurgen
og jeg vil spesielt nevne ”Referat fra studieopphold i Winchester”.
Betydningen av norske kirurgers kontaktflate mot utenlandske
kirurgiske miljøer må understrekes, og vi må sammen jobbe
for å beholde muligheten for overlegepermisjon med lønn i
forbindelse med studieopphold i utlandet. Ikke minst er dette
viktig i en tidsepoke preget av helsereformer og fusjoner som har
kostnadsreduksjon som fellesnevner.
WHOs Safe Surgery List representerer en systematisering av
rutiner i forbindelse med operativ behandling for å unngå feil.
Alle kirurger og pasienter er interessert i å unngå komplikasjoner
og møtet vedrørende dette temaet er viktig for alle kirurgiske
avdelinger.
Som redaktør i Kirurgen håper jeg på godt samarbeid med kirurger
i Nord og Syd, Øst og Vest! Geografisk spredning på innleggene i
Kirurgen er med på å berike bladet. Inkludering av innlegg fra alle
tilknyttede kirurgiske spesialiteter er ønskelig og dette ønsker vi å
understreke med at hver tilknyttet fagmedisinsk forening har egen
fagmedisinsk redaktør tilknyttet Kirurgen.
Ønsker alle God Påske og God Lesning!

Informasjon til FOrfattere
Kirurgen ønsker i hovedsak å motta
følgende typer artikler:
i Tema-innlegg, på oppfording fra
redaksjonen eller fagredaktører
i Oversiktsartikler fra de kirurgiske
spesialiteter
i Fag-/vitenskapelige artikler
i Møtereferater og konferanserapporter
i Nytt fra spesialforeningene
i Debattinnlegg med replikker
Alle innlegg må leveres elektronisk (på
tilsendt CD eller som vedlegg til e-post).
Innleggene må skrives i uformatert tekst
(MS-Word eller lignende). TEKST sendes som
Word-fil UTEN BILDER.
Referanser settes opp på samme måte som i
TDNLF: Eks. Nøkleby K, Boland E, Bergersen
H et al. Screening for cognitive deficits after
stroke: a comparison of three screening
tools. Clin Rehabil 2008; 22: 1095-1104.
E-post adressen til førsteforfatter publiseres.

6

Kirurgen nr.1, 2010

Bilder
Sendes som egne filer (for eksempel .jpeg
format) Bildene nummeres og bildetekst
sendes i Word dokument.
Bilder/illustrasjoner (digitalt):
i minimum oppløsning 300 dpi
i størrelse ca 10x15 cm eller større
i format JPG, EPS eller TIFF
i fargebilder leveres i CMYK eller RGB
i NB! Bilder i PowerPoint og Word filer
aksepteres ikke
Redaktøren forbeholder seg retten til å korte
ned innleggene av redaksjonelle hensyn.
Innlegg kan sendes redaktøren:
Som e-post til: hans.skari@uus.no eller til
h_skari@yahoo.no eller på CD til Hans Skari,
Barnekirurgisk avdeling,Oslo Universitetssykehus - Ullevål , 0407 Oslo, Norway

Temainnlegg samt oversikts-/Reviewartikler:
Inntil 2500 ord. Maksimalt 5 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 20 referanser.
Fagartikler/møtereferater:
Inntil 1250 ord. Maksimalt 2 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 10 referanser
Debattinnlegg m/replikker:
Inntil 750 ord. Replikk inntil 300 ord.
Nytt fra spesialistforeningene:
Inntil 750 ord. Det oppfordres til å legge ved
minst en illustrasjon/bilde.
Forum for Mini-Invasiv Kirurgi (MIK-spalten):
Tar i mot innlegg innenfor fagområdene miniinvasiv kirurgi med samme spesifikasjoner
som over.
Kirurgen foreligger i en papirversjon og en
nettversjon.

Fokus på utdanning

De fagmedisinske foreningene skal danne grunnlaget for det
medisinske, faglige arbeidet i Legeforeningen. I tillegg til egne
faglige og vitenskapelige oppgaver skal de fagmedisinske
foreningene samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med
legeutdanningen er av høy kvalitet. Vi observerer en styrket
plass for faget i Legeforeningen. De fagmedisinske foreningene
ble etablert for 3 år siden som underavdelinger av DNLF. De har
beriket foreningen, gir mangfold og tyngde og er etterspurt av
departementet, direktorat og Kunnskapssenteret. De har styrket
Legeforeningens omdømme. De fagmedisinske foreningene har
deltatt aktivt i debatter om Hovedstadsprosessen, forskning og
spesialistutdanning. Legeforeningens statusrapporter er også
forankret i de fagmedisinske foreninger.
Utdanningsspørsmål
Norsk kirurgisk forening har i mange år engasjert seg i
utdanningsspørsmål, og det nye styret har identifisert ulike
angrepsvinkler av nettopp utdanning som en av de viktigste
satsningsområdene fremover.
Utdanning av legespesialister er i endring, og utfordringen er
kanskje spesielt stor for utdanning av kirurger. Det foreligger
nå en revidert utdanningsplan for utdanning i generell
kirurgi som er til behandling i de politiske instanser. De
nye spesialistkravene til generell kirurgi er enda i Helse- og
omsorgsdepartementet og det er foreløpig usikkert når det nye
reglementet vil bli implementert. Disse vil gi rom for en enklere
gjennomføring av spesialiteten enn tidligere.

allerede er innarbeidet på norske operasjonsavdelinger. Den
første nasjonale tverrfaglige konferansen om innføring og bruk
av sjekklisten for trygg kirurgi finner sted medio april, og NKF
håper på stor interesse.
Kvalitetsregistre
NKF må ha et klart fokus på faglighet og kvalitet og
opprettholdelse av kompetanse i den kirurgiske virksomheten
i norske helseforetak. NKF må også ha fokus på forskning
og undervisning og fag må ikke bli en salderingspost i en
økonomisk og politisk drakamp. NKF bør være advokat for
at det kirurgiske fag utøves med høy kvalitet. I så henseende
er registrering av kvalitetsparametre og nasjonale registre
viktig. Et av diskusjonstemaene er hvorvidt innsamlede data i
et medisinsk kvalitetsregister skal være personidentifiserbare
eller pseudonymiserte. Kreftregisteret har ikke pseudonymiserte
data, uten at det har vært noen trussel mot personvernet.
Kreftregisteret har en unik stilling innenfor etablering og
forskning vedrørende sentrale, medisinske kvalitetsregistre i
Norge og deres erfaring må vektlegges. Norsk pasientregister,
vedtatt av Stortinget i 2007, er ikke pseudonymisert. Politikerne
mente den gang at et pseudonymisert pasientregister ikke
var hensiktsmessig. Ingen nye argumenter er så langt jeg
kan se fremkommet nå. Poenget med et slikt register er
kvalitetssikring og forskning. Et register uten praktisk mulighet
til å gå tilbake til kilden for å undersøke om opplysningene er
korrekte, kan i verste fall føre til feile konklusjoner i evaluering
av ulike behandlingstiltak. Manglende kvalitetskontroll vil
medføre at registeret blir lite brukt til forskning. Datatilsynet
skal beskytte personvernet. Men Stortinget må også ta andre
hensyn - som kvalitet og nytte, slik at registeret kan brukes til
beste for pasientene. Norsk kirurgisk forening har anmodet
Legeforeningen om å støtte etablering av personidentifiserbare
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Styret i NKF er veldig
tilfreds med å ha fått ny redaktør i Kirurgen, og ser fram til et
fruktbart samarbeid.

LEDER

Olaug Villanger
Leder, NKF
olaug.villanger@oslouniversitetssykehus.no

Jeg overtar stafettpinnen etter en
leder som har klart å holde Norsk
kirurgisk forening (NKF) samlet.
NKF er en paraplyorganisasjon
av de kirurgiske grenspesialistforeningene, hvorav leder
sitter i styret i NKF. Fagpolitiske
spørsmål og saker som er
felles for de ulike spesialitetene
ivaretas av NKF, mens de mer
spesifikke faglige spørsmål
behandles av de ulike
spesialistforeningene.

På vegne av styret vil jeg ønske dere alle en god påske
med tid til rekreasjon!

Via NKF sitt internasjonale faglige nettverk er to internasjonale
kurskonsept introdusert i Norge. ATLS (Advanced trauma life
support) er et kursprogram som trener spesialister i håndtering
av traumepasienter etter innkomst i sykehus. Det er utviklet av
American College of Surgeons og er implementert i mer enn 50
land. ”Basic surgical skills” kurs er utviklet av Royal College of
Surgeons of England og fokuserer på å trene kirurgikandidater
i manuelle ferdigheter tidlig i utdannelsen. Styret ønsker å
få til et utvidet internasjonalt samarbeid om utdanning av
kirurger og se om andre veletablerte kursopplegg fra kolleger i
Storbritannia kan overføres til Norge. I grenspesialiteter med få
utdanningskandidater i Norge burde norske kandidater kunne
ta kurs i Storbritannia. Vi tror at et økende samarbeid mellom
Norsk kirurgisk forening, Universitetet og offentlig myndighet
(Helsedirektoratet/regionale helseforetak) har store potensialer
for å effektivisere kirurgi utdannelsen i Norge.
NKF sitt siste engasjement innen utdanning gjelder innføring
av den kirurgiske sjekklisten, såkalt ”safe surgery” konseptet
fra WHO. Et viktig spørsmål er om sjekklisten i seg selv har en
særskilt kontrollfunksjon eller om sikkerheten allerede ivaretas
godt nok gjennom de kontrollrutiner og prosedyrer som
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Karkirurgi

Tonje Berglund og
Hans Skari

I dette nummeret av Kirurgen vil dere finne 4 fagartikler som
omhandler karkiurgi samt referat fra ESVS 2009 i Oslo og
referat fra Karkirurgiens år 2009.
Venøs insuffisiens
To av artiklene omhandler kirurgisk utredning og behandling
ved venøs insuffisiens i underekstremitetene. Ca 25% av
befolkningen utvikler varicer i løpet av livet, mens kanskje
bare 30% av de henviste vil profitere på kirurgisk behandling.
Asymptomatiske åreknuter bør oppfattes mer som en tilstand
enn en sykdom og i slike tilfeller er det neppe indikasjon for
operativ behandling. Artikkelen til Terje Hasselgård beskriver
utredning og tradisjonell behandling ved varicer og gir leseren
en god oversikt.
Per i dag er det ingen formelle krav til kvaliteten på
utredningen av venøs insuffisiens, men pasienter som har
sår, hyperpimentering, dyp insuffisens eller recidiv, bør
tilbys utredning ved et senter for karkirurgi. Om man skal
sammenlikne seg med andre land, opereres det for få pasienter
i Norge med parva-insuffisiens. Dette er sannsynlig et symptom
på at vi utreder for få pasienter med farge-duplex.
De siste årene har tradisjonell venekirurgi i en viss grad
blitt erstattet av moderne endovaskulære teknikker. De
endovasculære teknikkene vil kunne brukes på en stor del
av pasientene, men representerer en spesialisering som vil
medføre at inngrepene utføres av karkirurger, fremfor kirurger
i utdanning. Det kreves spesialutstyr og kompetanse i bruk av
pre- og peroperativ farge-duplex samt bruk av endovaskulære
instrumenter.
Man vil fortsatt måtte operere en del av pasientene åpent i
Norge, og foreløpig er norske erfaringer med de nye metodene
i utvikling. Ca. 10 karkirurgiske sentere har tatt mini-invasive

metoder i bruk i Norge og man vil merke pågang ettersom
pasientene tiltrekkes av moderne teknikk og kosmetisk tiltalende
metoder. Samfunnsøkonomisk er disse metodene også aktuelle
da pasientene ikke trenger sykmelding.
I dette nummeret presenteres de første erfaringer med
endovaskulær laser behandling utført på OUS Aker, og det vil bli
spennende å følge videre utvikling av varicekirurgien i Norge. Vi
oppfordrer medlemmene til å dele erfaringene med å publisere
praktiske erfaringer og resultater i Kirurgen eller på Kirurgisk
Høstmøte.
Aortaaneurisme
Rumpert aortaaneurisme er en livstruende tilstand hvor snarlig
og kompetent kirurgisk behandling er avgjørende for å redde
liv. Abdominale aorta aneurismer er hyppigst forekommende
og ved å stille diagnosen på et tidlig tidspunkt, er det mulig
å operere majoriteten av pasientene før det oppstår akutte
symptomer. Screening av lumbalaorta hos 65 årige menn i Oslo
er et prosjekt som presenteres i dette nummer av Kirurgen.
Mange kirurgiske og etiske aspekter kommer opp og dette
synes vel ivaretatt i aktuelle prosjekt. Det er prisverdig at det
lages et forskningsprosjekt for å evaluere konsekvensene av et
slikt prosjekt.
Minimal invasiv behandling av elektive aortaaneurismer er
tidligere presentert i Kirurgen. I dette nummeret presenteres
praktiske erfaringer med stentgraft-behandling fra Stavanger.
Tverrfaglig engasjement og kompetanse er avgjørende og
dette innlegget beskriver hvordan ny kunnskap tas i praktisk
bruk på et karkirurgisk senter. Minimal invasiv tilgang er vel
etablert i mange kirurgiske fagområder og dette innebærer at
avansert teknologi taes i bruk på flere nivåer. Dette krever nøye
planlegging og gjennomføring for at sluttresultatet skal bli
vellykket.
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Venøs insuffisiens i
underekstremitetene
Et forslag til forbedring av diagnostikk og
behandling med den klassiske metode

TEMA

av venøs insuffisiens (CEAP) (3), men det
har funnet liten anvendelse i klinikken.
Mange pasienter får symptomlindring av
kun å bruke kompresjonsstrømpe. Denne
tilpasses etter mål og finnes nå i mange,
kosmetisk akseptable varianter. Strømpen
finnes i fire kompresjonsklasser og
finnes både som knestrømpe og
helbensstrømpe. De fleste pasientene kan
greie seg godt med leggstrømpe klasse 2.

Varicer legg

Innledning
Av didaktiske grunner er det mer riktig
å snakke om venøs insuffisiens enn om
varicer. Dette er mer enn filologi, fordi vi
da tar utgangspunkt i et begrep som leder
til en bedre forståelse av fenomenet og
ofte til riktigere håndtering av pasienten.
Men det som fører de fleste pasientene til
lege er, foruten symptomer, den synlige
presentasjon av insuffisiensen: varicene.
Materiale og metode
Varicer er vanlig (10-15% menn og
20-25% kvinner). Indikasjonene
for behandling er relative. De aller
fleste søknader fra primærlege
beskriver ”tyngdefornemmelse” som
dominerende symptom. Enkelte har
hevelse. Alvorligere symptomer som
sår, blødningsepisoder og eksem- såkalt
”kompliserte varicer” utgjør et fåtall.
De fleste pasientene har moderate
symptomer som ikke påvirker
arbeidsevnen og det er angitt at bare
30% trenger behandling (1). Det er
antakelig stor uoverensstemmelse
mellom karkirurger om hvem som
”trenger” behandling. Hvor går grensen
mot såkalte ”kosmetiske varicer”?
Og er det noen aldersgrense? Hvilken
operasjonsrisiko kan aksepteres? Det er
nå avgjort at bare et fåtall av pasienter
med venøs insuffisiens skal gis rett til
behandling etter lov og forskrift (2). Det
finnes et klassifiseringssystem for grad
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Terje Hasselgård
Kirurgisk avdeling
Molde sjukehus
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Kirurgisk behandling av ukompliserte
varicer gir symptomlindring og
signifikant bedring i livskvalitet (4).
Recidiv er vanlig. Mange recidiver
skyldes at det primært er kun utført høy
ligatur, feil tolkning av venenes anatomi
i lysken, kun gjort lokale ekstirpasjoner
i tilfeller med insuffisient hovedstamme
eller at dyp venøs insuffisiens er oversett.
Recidiv kan også skyldes nydannelse av
vener i lysken.
Selv om problemstillingen er karkirurgisk,
blir disse pasientene stort sett vurdert
og behandlet innenfor rammen av
generell kirurgi og oftest av kirurger
under utdanning. Inngrepet gjøres ved
nær sagt alle kirurgiske avdelinger
og utgjør en meget viktig del av den
kirurgiske utdanningen. Det er ofte et av
de første inngrep den unge kirurg utfører
selvstendig.
Det karkirurgiske miljøet tar et ansvar for
at behandlingen av venøs insuffisiens
i Norge foregår innenfor anbefalte
retningslinjer også på enheter som ikke
har karkirurgisk ekspertise.
Det har vært gitt anbefalinger
om utvelgelse, diagnostikk og
behandling gjennom Tidsskriftet (1,5)
og gjennom kursene i karkirurgi i
spesialistutdanningen (8).
Tradisjonelt har den kliniske undersøkelse
bestått av testene:
- Trendelenburg
- Perthes prøve
- Perkusjonstest

Innføringen av håndholdt pennedoppler
til å vurdere insuffisiens i vena saphena
magna (VSM) og vena saphena parva
(VSP) har langt på vei erstattet disse
testene og er en enklere og bedre
orienterende metode.
Mange anbefaler i dag at alle pasientene
skal utredes før operasjon med duplex.
Det er ingen tvil om at alle som
utreder og behandler pasienter med
venøs insuffisiens må ha tilgang på
duplexundersøkelse og en undersøker
som er trenet i venøse problemstillinger.
Det er viktig at man er helt spesifikk på
hva undersøkelsen skal klarlegge for å
lede fram til en praktisk håndtering av
pasientens problem. Reseksjon av VSP
vil, på grunn av anatomiske variasjoner,
krever preoperativ kartlegging og
merking av innmunningen i vena poplitea
med duplex.
Skal alle pasienter med venøs
insuffisiens i vårt land henvises til
duplexundersøkelse, vil det kreve
betydelige økte ressurser og økt
sentralisering. Mange vil måtte vente
svært lenge på behandling.
Hvis det med pennedoppler påvises
insuffisiens i vena saphena magna og
patente forhold i knehasen er det neppe
å nødvendig å gjøre duplexundersøkelse
dersom ikke pasienten faller i en av disse,
mindre vanlige kategorier:
Dyp venetrombose i sykehistorien
Eksem, sår, ødem.
Recidivvaricer etter stripping.
Noen få pasienter med kompleks
problematikk utredes også med
venetrykksmåling.
Den ”klassiske metode”
Den vanligste behandlingen er fjerning
av VSM ved ”stripping” kun på låret.
Tilsvarende gjøres kun reseksjon ved
insuffisient VSP. Stripping av hele VSM
gjøres sjelden i dag på grunn av høy
frekvens av skade på nervus saphenus,

Kompetente hovedstammer

Insuffisient VSM

Insuffisient VSP

Recidiv

Ødem, eksem, sår

Ekstirpasjon i lokalanestesi

Opr Standard

Duplexmerking preop

Duplex

Duplex

Reseksjon Spesialist

Operasjonsbeskrivelser

Evt. opr Spesialist

TEMA

Opr Spesialist

Fig. 1. Skjema for klassifisering av venøs insuffisiens og "sortering" til "klassisk" behandling.

iblant med intraktabel neuralgi til følge.
Varicene extirperes gjennom små stikksnitt med spiss kniv.

har symptomer som bedres med lokale
ekstirpasjoner (7).
Det er vanlig å gi etterbehandling med
kompresjonsstrømpe i 3-4 uker etter
operasjonen. Sykmeldingsperiode
må vurderes individuelt, avhengig av
postoperative symptomer

Pasienter med insuffisiens i sidegrener
uten insuffisiens i VSM eller dype vener
skal ikke uten videre grupperes som
”kosmetiske” da mange av disse også

5922/03.2010

Vi har tidligere ikke fjernet en insuffisient
VSM hos pasienter med samtidig
dyp insuffisiens. De har fått råd om
kompresjonsstrømpe. Effekten av
operasjon på symptomene er mer usikker
og recidivfrekvensen må regnes som
høy. Men det er påvist at behandlingen
av den overfladiske insuffisiensen bedrer

feilfunksjon i dype vener (6,8). VSM
har uansett ingen transportfunksjon
og vi råder til fjerning av VSM på
låret om pasienten er mye plaget.
Disse pasientene bør få råd om varig
kompresjonsbehandling uansett.

Hva velger du når
VEGF-hemmeren svikter?

”Sortering” til
”klassisk” behandling
Innføring av undersøkelse med
pennedoppler eller duplex og et
”sorteringsskjema” kan føre til en bedre
utvelgelse av pasient til rett operasjon.
Ovenstående skjema (Fig. 1) er et
forslag. Leger i utdanning i kirurgi vil
kunne vurdere de fleste av pasientene
på poliklinikken og operere mange selv
(grønne felt). Spesialist kommer inn kun i
feltene merket med rødt 
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Nye behandlingsmetoder ved
kronisk venøs insuffisiens
Ved venøs feilfunksjon er insuffisiente vene-klaffer, axial reflux og
venøs hypertensjon essensiell patofysiologi. Kirurgisk behandling
av varicer krever nøye og systematisk preoperativ utredning.
Tradisjonelt har kirurgisk behandling bestått av høy ligatur,
stripping, perforant ligatur og lokale ekstirpasjoner.

Alfred Arvesen
Oslo Vaskulære Senter
OUS Aker

TEMA

1. Laserbehandling
- Endo-Venøs Laser-obliterasjon (EVL).
2. Radio-frekvens (RF) –ablasjon.
3. Skum-behandling (sclerosering).
Preoperativ vene-utredning med fargeduplex-scanning er nødvendig. For å
bedømme reflux er det en stor fordel
med standardisert, pneumatisk mansjettdekompresjon på leggen i stående stilling
1) Endo-Venøs
Laser-obliterasjon (EVL)
Benevnes også som EVLT (-treatment) og
EVLA (-ablation) i litteraturen. Venen er
best egnet, hvis den er lett tilgjengelig,
ikke for slynget og ikke for dilatert. Venen
må ligge dypt nok til å unngå varmeskade
av hud og langt nok fra andre viktige
anatomiske strukturer.

2 uker etter vellykket, primær laser-obliterasjon av vena saphena magna.

Nye behandlingsmetoder
for venøs insuffisiens
Som alternativ til høy ligatur og
”stripping” (HLS), kan saphenofemoral
insuffisiens, parva-svikt, accessoriske
saphena-stammer og perforanter
behandles med endovenøse metoder
for obliterasjon. Termisk eller kjemisk
påvirkning av veneveggen gir endothelskade med collagen-fortykkelse,
venediameter-reduksjon og fibrose
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som sluttresultat. Hensikten med denne
artikkelen er å beskrive noen av de nye
endovaskulære teknikkene for veneoblitererasjon (ablasjon) ved isolert,
superficiell, venøs insuffisiens og
primære varicer.
Tre nye metoder for endovenøs
obliterasjon er godt beskrevet:

Perkutan venepunksjon med Seldingerteknikk er vanlig. Åpen venotomi er ofte
raskere og muliggjør deling og ligatur av
venen. Laserfiberen (600µm) plasseres
ultralydveiledet 1- 2cm distalt for
sapheno-femoralstedet ved v. epigastrica.
Laserfiberen legges slik at den stikker
2cm ut av et målekateter, som har cmskala. Synlig testlys transcutant i lysken
gir posisjons-kontroll for laserfibertuppen. Den må ikke ligge slik at vena
femoralis kan skades. Ultralydveiledet,
perivenøs, ("tumescent") infiltrasjon av
lokal-anestesi komprimerer venelumen,
isolerer og varme-beskytter tilgrensende
vev. Alternativt brukes lokal hudavkjøling hvor et strykejernslignende,
isvann-sirkulert reservoir - føres langs
magnagebetet 3-5 min.
Alle i rommet tar på vernebriller,
også pasienten. Diode-lasere har
ofte bølgelengder fra 810 til 980 nm.
Laserlyset absorberes da vesentlig av
oxyhemoglobin. Dette betinger blod
intraluminalt. Ved 1320 nm absorberes
lyset i størst grad av vann. Effekt justeres
vanligvis mellom 10 og 15 Watt, enten
pulset (1-3 sek) med tilbaketrekning
3-5mm hvert annet sekund; eller
kontinuerlig 1-3mm/sek, Den
gjennomsnittlige Lineære Endovenøse

Energi -Densiteten (LEED), som da
avgis til venen, er ca. 20-140 joules/cm.
Dose-respons-forhold med terskelverdi
(minimum) 20 J/cm2 er foreslått9, for å
redusere rekanaliserings-raten og det
anbefales også 80-100 J/cm.

Resultater
-Ved Oslo Vaskulære Senter behandlet
vi de første 56 EVL-pasientene for
vena saphena magna-insuffisiens i
perioden 2006 - 2008. 41 kvinner (gj.
sn.-alder 44 år) og 15 menn (gj.sn. 52 år)
inkludert, etter farge-duplex-utredning
og informert samtykke. Vi konverterte
til åpent inngrep med høy ligatur og
magna-reseksjon (”stripping”), hvis
tekniske hindringer eller manglende
primær obliterasjon. Generell anestesi
ble tilbudt, hvis uakseptabel smerte eller
engstelse. Lokal, tumescent anestesi
virket bedre enn kjøling. Pulset (1000ms)
laser 12W, (36J/cm2 ) (tre pulser per cm),
hvor målekateter med laserfiber trekkes
tilbake, distalt, 2,5 - 3,5 mm per sekund.
Selve laserbehandlingen tar derfor bare
3-4 minutter. Lokale phlebectomier ble
gjort som peroperativ tilleggsprosedyre
hos de fleste. Moderate, ubehandlede
leggvaricer viser imidlertid betydelig
regress 4-6 uker etter sanering av reflux.
Farge-duplex- kontroll av primær
obliterasjon ble utført på stuen. Lang
kompresjonsstrømpe klasse I ble anlagt,
deretter umiddelbar mobilisering. Noen
får en forbigående økt inflammasjon/
tromboflebitt andre postoperative uken
og trenger sykemelding utover 3-5 dg.
Av 56, ble 7 konvertert til åpent inngrep
på grunn av tekniske årsaker: Fire fikk
vene-spasme, hvorav to perforerte
med blødning. To med manglende
obliterasjon/vedvarende reflux og en
med laser-indusert perforasjon av hylsa.
Generell anestesi ble tilbudt ytterligere
7 med for mye smerter, for å fullføre
EVL. Ved fullført laserprosedyre hos 51
pasienter, var det primært, vellykket
obliterasjon av vena saphena magna
på låret hos 49 (96%). Smerte (VAS) hos
de som bare fikk lokal-anestesi, var i

TEMA

Eksakt mekanisme for virkning
diskuteres, men varme > 100°C, gir
vanndamp-bobler. Blodet koker3 og
umiddelbar endoluminal trombose
oppstår. Endothel ødelegges, collagen
eksponeres, protein denaturerer.
Makroskopisk ses karbonisering på den
keramiske lasertuppen (700 - 1300°C).
Hensikten er å indusere en irreversibel
fibrose, med omdannelse av venen til
en fibrøs streng, over måneder. For
store venediametere eller for lav effekt /
LEED, medfører manglende obliterasjon
eller tidlig rekanalisering av saphenastammen.

Laserkonsoll. Diodelaser 810nm. Effekten har blitt økt fra 12W til 20W.

gjennomsnitt 3,5 ved lokal-anestesi og
1,5 under laser-behandlingen. Maksimal,
kortvarig VAS- verdier, kortvarig hhv.
4 og 3. Gj.sn. energimengde var 36
J/cm vene (95 pulser og 1142 Joule
med gj.sn. lengde 32 cm behandlet
magna-segment. En fikk sårinfeksjon.
Tolv (23,5%) fikk en forbigående økt
inflammasjon/tromboflebitt andre uke
postoperativt og trengte sykmelding
utover 3-5 dager.

cm segment på katetertuppen. Venen
varmes opp i 20 sekunders- intervaller
og behandler et 40 cm segment på ca.
3 min. Dette er ekvivalent til de raskeste
laser-protokollene. De første kliniske
resultater fra første generasjons RFA
kom i Europa 1998, USA 1999. Fordeler er
primær obliterasjon hos 96.8% (verifisert
med duplex innen en uke postoperativt).
Okklusjonsraten etter 5 år er 87.2%, med
fravær av reflux hos 83.8%.

EVL er et tilbud ved OVS til de som
ønsker det, og som etter veneutredning
er anatomisk egnet. Erfaringen er at EVL
en sikker og trygg behandling. Metoden
krever erfaring i vaskulær ultralyd.
Det er særlig en lærekurve for optimal
perivenøs lokalanestesi, men også
percutan venepunksjon av v.saphena
magna på låret.

3) Skumbehandling/sklerosering
Man anvender to hoved-typer agens:
Væske eller skum (”foam-sclerosering,
FS). Enkel injeksjon med kanyler har
vært vanlig tidligere, men de siste årene
har kateter-basert scleroterapi for v.
saphena magna- og parva-svikt5 vist
seg mer effektivt. FDA godkjent 2004:
Na-tetradecyl-sulfat (STS; Sotradecol)
3%. Et annet er polidocanol. V. saphena
magna- eller parva- hovedstammen fylles
med skleroserende agens i skum-form.
Dette induserer en thromboflebitt som gir
obliterasjon. Et ”dobbelt-sprøyte-system”
er nødvendig for å lage skleroserende
skum før injeksjon. Et standard skumagens er ikke kommersielt tilgjengelig
ennå. Varisolve™ FDA er godkjent for
testing. En gruppe i Miami utvikler
ballong- og ”pulse-spray”-katetere5.
Skum gir en større overflatevirkning mot
venevegg enn samme mengde væske
uten luftbobler.

På NKF’s høstmøte 2008 ble to norske
materialer presentert. Etter fire år
virker to- og treårs-resultatene lovende.
Polikliniske kontroll med fargeduplexscanning ble initialt utført etter en
uke, deretter en- tre-, seks-, 12- og 24
måneder. Kontrollene ble redusert i
hyppighet til 3-, 12-, 24- og 36 måneder.
Fem-års innkallinger planlegges.
2) Endovenøs Radio-FrekvensAblasjon/obliterasjon (RFA)
Radiobølger sendes ut fra enden
av et kateter (bipolar, 460 kHz).
Vevsmotstanden i veneveggen
genererer varme. Kontinuerlig "feedback kontrollert" oppvarming til 85 - 90
grader fører til endotelskade. Man unngår
strøm eller laserenergi til vevet. Siste
generasjon ERF (ClosureFAST) har et 7

FS er uavhengig av energikilde
og tumescent anestesi. Primære
obliterasjonsrater er lavere (87%) enn
ved termale metoder. Inkomplett ablasjon
er hyppig, men kan etterbehandles
med injeksjon. FS er kosmetisk gunstig.
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Tabell 1

Data fra van den Bos et al11

En komparativ meta-analyse av duplex-resultater
Tid

Skumsclerosering

Kirurgi

3 mnd

92,9%

88,8%

82,1%

80,4%

95,4%

79,9%

73,5%

75,7%

0,01

<0,0001

<0,0001

TEMA
Endovaskulært utstyr til EVL.
Rapportert tromboflebitt (opptil 6
uker), hyperpigmentering, arteriell
embolisering, (direkte eller via patent
foramen ovale). Nevrologiske hendelser,
hjerneslag har blitt rapportert5,7. Mer enn
50% recidiv av reflux i løpet av det første
året.
Resultater og diskusjon
Recidiv-ratene etter åpen, konvensjonell
kirurgi med HLS er svært høye10 etter
1-10 år (5- 60% persisterende reflux
ved fargeduplex-scanning). Suksessratene faller i årene etter åpen kirurgi.
Gjenværende magna-stump og neorevaskularisering gir hyppige recidiv.
Lyskedisseksjonen ser ut til å indusere et
vekst-stimulus over lang tid. Slik er det
ikke for endovaskulær behandling. Det
er derfor et paradoks, at bevaring av alle
vene-grener i lysken, og at man etterlater
en 1- 2cm magna-stump, likevel gir bedre
resultater, med mindre angiogenese og
recidiv.
I en meta-analyse av van den Bos og
medarbeidere11, konkluderte man med, at
i mangel av store, randomiserte kliniske
trials, ser de minimalt invasive teknikker
ut til å være minst like effektive som
konvensjonell kirurgi i behandlingen av
varicer i underekstremitetene. Tabell 1
viser at laser-ablasjon (EVLA) kom best
ut etter fem år i form av minst reflux. I
andre studier fremheves at RFA er bedre
i form av mindre smerte enn ved EVL
og med mer tromboflebitt etter laser.
Både EVL og RF har en høy, primær,
vellykket obliterasjon av vena saphena
magna - omkring 95 %. Ved foamsklerosering var dette redusert til 87 %.
En fordel med FS er at denne metoden er
uavhengig av energikilde og tumescent
anestesi. Primære obliterasjonsrater
er lavere ved FS (87%) enn ved termale
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EVL

metoder. Inkomplett ablasjon er hyppig
ved FS, men kan etterbehandles med
injeksjon. FS er kosmetisk gunstig.
Rapportert tromboflebitt (opptil 6
uker), hyperpigmentering, arteriell
embolisering, (direkte eller via patent
foramen ovale). Nevrologiske hendelser,
hjerneslag rapportert5,7 . Mer enn 50%
recidiv av reflux i løpet av det første året.
En randomisert studie av Rautio et
al.1 viste, at n. saphenus-parestesi og
lokale hematom forekom sjeldnere
i RF- gruppen enn i HLS- gruppen
men thromboflebitt og varmeskade
skjedde hyppigere i RF- gruppen. Lokal
"tumescent" anestesi gir hyppigere
ecchymoser. Prospektive, randomiserte
studier der RF og laser sammenlignes
med konvensjonell høy ligatur og
stripping (HLS) til kneet har vist at
perioden for å returnere til vanlig aktivitet
var mindre hos RF-laser gruppen (1,15
dager) enn hos HLS gruppen (3,89 dager)
Sykemeldingsperiode var 4,7 dager hos
RF-laser og 12,4 dager etter HLS. Det er
imidlertid påvist bedre livskvalitets-score
både globalt og i forhold til smerter
hos RF-laser gruppen. I studier der FS
sammenlignes med HLS ser man de
samme tendenser. Gibson et al8 fant noe
høyere DVT-rate (5,7%) ved v. saphena
parva-ablasjon sammenlignet med v.
saphena magna .
Konklusjon
EVL / RFA / FS er lite invasive teknikker
som reduserer postoperative smerter,
sammenlignet med HLS. Dette gir
tidligere mobilisering og kortere
sykemelding. Man unngår narkose, bruk
av operasjonsstue og lyskesnitt. Det
er viktig å redusere kirurgisk relaterte
nerveskader. De første metaanalysene
viser, at vellykket endovenøs obliterasjon
med laser/RF er minst like effektivt som
HLS i behandling av venøs refluks. FS et
alternativ, men langtidsresultater viser
høy grad av residiv.
-Både EVL og RFA krever en kildekonsoll,
spesielle kateter og utstyr for innføring,
d.v.s. investering i energikilde og kostbart
engangsutstyr. Prosedyrene krever

portabel farge-duplex og ekspertise
i å tolke vaskulær ultralyd, spesielt
kateter-plassering saphenofemoralt.
En stor andel av varice-pasienter kan
behandles med endovenøs obliterasjon.
Behandlingen er effektiv og trygg.
Laser- og radiofrekvens-ablasjon har
gode langtidsresultater, men større
randomiserte, prospektive studier er
nødvendig 
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65-årige menn i Oslo får tilbud
om screening for lumbalt
aortaaneurisme (AAA)
TEMA

Alle formaliteter er nå i orden for å kunne tilby 65-årige menn i
Oslo screening for lumbalt aortaaneurisme. Ved diameter lik eller
større enn 55 mm vurderes behandling, og ved diameter
30-54 mm følges det opp med ultralyd etter skjema.

Prosjektet har følgende overordnete
mål:
1. Med basis i ”Oslo-screeningen”
utarbeide en programvare
(logistiske faktorer, kapasitetsbehov m.m.) for iverksettelse
av et flerregionalt/nasjonalt
screeningprogram for AAA.
2. Gi aktuelle populasjoner
et helsetilbud.
3. Kvalitative og kvantitative
forskningsstudier.
Innledning
Klinisk akseptert definisjonen av AAA er at største diameter av
infrarenale aorta er 30 mm eller mer. Tilstanden forekommer
hos cirka 5% av 65-årige menn og fire ganger hyppigere blant
menn enn kvinner (1). Cirka 1% av alle dødsfall hos menn
eldre enn 65 år skyldes ruptur av AAA. Den totale dødeligheten
ved aneurismeruptur er cirka 75%, hvorav 50% dør før de
ankommer sykehus og 30-50% dør i sykehus.
Bakgrunn
Temaet om verdien av å etablere screening for AAA har vært
diskutert i over 20 år, første gang problematisert av Collin (2).
Det har blitt publisert fire randomiserte kontrollerte studier
som alle viser reduksjon av både rupturer og dødelighet i
screeninggruppen versus kontroller (3-6). Disse inngår i en
metaanalyse (7) med i alt 127 891 menn og 9 342 kvinner. Det
ble påvist signifikant reduksjon i aneurismerelatert mortalitet
i screeninggruppen blant menn (OR 0.60, 95% CI 0.47-0.78)
sammenliknet med kontrollgruppen, men ingen forskjell hos
kvinner (OR 1.99, 95% CI 0.36-10.88).
Enkelte studier har hatt fokus på kostnadseffektivitet. Det er
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imidlertid vanskelig å trekke sikre konklusjoner basert på disse
studiene. Dette skyldes blant annet ulikt beregningsgrunnlag
(hvilke kostnader som skal inkluderes) og ulik observasjonstid.
Screening for AAA ble i 1994-1995 utført i Tromsø som et ledd i
Tromsø-undersøkelsen. I alt ble 6 386 personer i alderen 25-84
år undersøkt med ultralyd (8). Denne studien må oppfattes som
en tverrsnittsundersøkelse og ble ikke satt inn i et helhetlig og
fortløpende screeningsprogram. Utover Tromsø-undersøkelsen
har det ikke utført systematisk screening for AAA i Norge. Med
bakgrunn i tilgjengelig dokumentasjon er det nå igangsatt
screening for AAA i flere land, deriblant Sverige, Danmark,
Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA.
Selv om det foreligger god dokumentasjon på at screening for
AAA hos 65-årige menn medfører redusert aneurismerelatert
mortalitet, er det fortsatt behov for studier med fokus på
kostnads-effektivitet og livskvalitet i tillegg til forekomst,
vekstrate, komplikasjoner og dødelighet.
Aktuelle problemstillinger
Følgende sentrale problemstillinger ønskes belyst i forbindelse
med et slikt screeningprogram:
• Kan screening redusere aneurismerelatert mortalitet hos
personer med AAA?
• Er screening kostnadseffektivt?
• Er screening etisk forsvarlig?
• Hvilke forventninger har personene til et screeningprogram?
• Sosio-økonomiske forhold hos personer med AAA
Mål for screeningen
Prosjektet har følgende to hovedmål:
1. Denne delen av prosjektet klassifiseres som et helsetilbud.
(i): Utarbeide en programvare (logistiske faktorer,
kapasitetsbehov m.m.) for iverksettelse av et
flerregionalt/nasjonalt screeningprogram for AAA.
(ii): Kartlegge forekomsten av AAA i aktuelle befolkning
og klassifisere disse i følgende 4 grupper basert på
diameterstørrelsen på AAA:
1: de som trenger behandling
2: de som skal kontrolleres ved sykehus
3: de som kan kontrolleres i primærhelsetjenesten
4: de som ikke trenger kontrolloppfølging.
(iii): Identifisere risikofaktorer og behandle disse.
(iv): Kartlegge forekomst av potensiell kardiovaskulær
sykdom (generell aterosklerose) ved hjelp av
ankeltrykksmåling (ankel-arm-indeks, AAI)
(v): Gi informasjon og tilbud til oppfølging, behandling av
personer med AAA avhengig AAA klassifisering.

2. Denne delen av prosjektet klassifiseres som en forskningsstudie i tillegg til et helsetilbud.
(i): Samme som skissert under punkt 1.
(ii): Beregne årlig vekstrate av AAA
(iii): Relatere AAA til inflammatoriske mediatorer,
biomarkører og genfaktorer.
(iv): Helseøkonomiske analyser (kostnads-effekt analyser,
livskvalitetsstudie, sosio-økonomiske forhold, undersøke
personens forventninger til et slik screeningprogram).
Gjennomføring av screeningen
Ved hjelp av Folkeregisteret vil menn som fyller 65 år det
aktuelle året for undersøkelsen få tilsendt en skriftlig invitasjon
til å delta i prosjektet.
Ifølge opplysninger fra Oslo kommune er det cirka 1 600
personer som fyller 65 år per kalenderår. Erfaringer fra tidligere
utenlandske studier er at om lag 70 - 75% av personene som
blir tilbudt screening ønsker å delta. Det antas at cirka 5% (n=60)
av disse 1 200 personene (75 % av 1 600) vil få påvist AAA
(diameter lik/større enn 30 mm) hvorav 10% (n=6) vil bli tilbudt
behandling der AAA er lik eller større enn 55mm, dvs. 0,5% av
den undersøkte populasjonen.

Referanser
1. Wanhainen A, Björck M, Boman K et al. J Vasc Surg 2001; 34: 229-35.
2. Collin J. Br J Surg 1985; 72: 851-2.
3.	Ashton HA, Buxton MJ, Day NE et al. Lancet 2002; 360: 1531-9.
4.	Lindholt J, Juul S, Fasting H et al. Br Med J 2005; 330: 750-4.|
5. Norman P, Jamrozik K, Lawrence-Brown M et al. BMJ 2004; 329: 1259-62.
6.	Scott RA, Wilson NM, Ashton HA et al. Br J Surg 1995; 82: 1066-70.
7. Cosford PA, Leng CC. Cochrane Database of Systemic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.:
CD002945. DOI.10.1002/14651858. CD002945. pub2. 2007.
8.	Singh K, Bønaa KH, Jacobsen BK et al. Am J Epidemiol 2001; 154: 236-44.
9.	Lindholdt JS, Vamman S, Juul S et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 1999; 17: 472-5.

Aﬁnitor

Første orale mTOR hemmer for pasienter med langtkommet
nyrecellekarsinom (RCC), der behandling med VEGF-hemmer har sviktet5,6
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Fig. 1. Ultralydundersøkelse av aorta

Følgende undersøkelser vil bli knyttet til screeningen:
• Ultralydundersøkelse av lumbalaorta.
Undersøkelsen har høy treffsikkerhet, har ingen kjente
bivirkninger og utføres av spesialutdannet personale (3, 9).
Med basis i resultatet av ultralydundersøkelsen blir personene
klassifisert til følgende grupper:
• Diameter lik eller større enn 55 mm vurderes for behandling
• Diameter 45-54 mm følges opp med ultralyd hver 3-6 måned
• Diameter 30 – 44 mm følges opp med årlig ultralyd.
• Diameter mindre enn 30 mm, ingen kontroller
• Anamneseopptak med fokus på familiær disposisjon, tidligere
sykdommer, risikofaktorer og medikamentbruk.
• Måling av ankel-arm-indeks (AAI).
• Blodprøvetaking med fokus på inflammatoriske faktorer,
molekylbiologiske faktorer og genmediatorer.
Spørreskjemaer relatert til helse-økonomiske problemstillinger:
o Kostnadseffekt analyser
o Livskvalitet (QoL)
o Sosio-økonomiske forhold
o Personens forventninger 

TEMA

Fig. 2. Tverrsnittsbilde av lumbalt aortaaneurisme (AAA)

– skift spor!

Se FK tekst side 2
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Erfaringer rundt oppstart av
endovaskulær behandling av abdominale
aorta aneurismer

TEMA

Endovaskulær behandling av abdominale aorta aneurismer (EVAR) (Figur 1) var lenge vurdert
som en lovende, men eksperimentell kirurgisk prosedyre. Bakgrunnen for dette var ikke minst
at førstegenerasjonsstentgraft, hjemmesnekrete og påfølgende kommersielle alternativ, hadde
en foruroligende høy risiko for havari og behov for reintervensjon. Videre utvikling reduserte
reintervensjons- og konversjonsraten betraktelig og da to randomiserte studier publisert i 2004
og 2005 (1, 2) viste lavere mortalitet etter EVAR enn åpen operasjon, var stentgraft å regne
som en etablert behandling.
Morten Vetrhus
Karkirurgisk seksjon, Kirurgisk avdeling,
Stavanger Universitetssjukehus

prosedyrene utføres på operasjonsstue
eller angiolab. Dette er først og fremst et
valg mellom angiolabens bildekvalitet og
funksjonalitet versus operasjonsstuens
renere forhold og større areal. På
operasjonsstuen måtte en benyttet C-bue,
fortrinnsvis en med god bildekvalitet.
Vi har valgt å gjøre prosedyrene på
sykehusets angiolab.

Figur 1. Stentgraft, abdominal aorta
Flere sykehus i Norge hadde allerede
startet opp da vi ved Stavanger
Universitetssjukehus (SUS) også ønsket
å tilby slik behandling. Karkirurgisk og
intervensjonsradiologisk service er en
forutsetning for denne type behandling.
Ved SUS har vi etablerte miljøer med
seksjonert vakt.
Få av oss hadde direkte erfaring med
EVAR og det var behov for opplæring.
Miljøet i Trondheim har lengst erfaring
med EVAR i Norge, og Staal Hatlinghus
i særdeleshet, har stilt velvillig opp både
da og senere for å lære oss opp. Valg av
primært stentgraft falt da også på det
samme som Trondheim benytter, Cooks
Zenith. Det tar noe tid før en opparbeider
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erfaring og forståelse både for hvilken
anatomi som er passende for EVAR og
før en får oversikt over assortimentet av
stentgraft. Det har da stor didaktisk verdi
å sende videre CT –bilder for kontroll
av de valg en har gjort. Produsenten,
Cook, har bidratt med kursing samt
tilstedeværelse og rådgiving under
prosedyrene, noe de fleste produsentene
tilbyr.
Det er ønskelig at EVAR utføres på
en kombinert operasjonsstue og
angiografi lab. Planer og lokaler er
klare for utbygging av hybridstue ved
SUS, men det er usikkert når og om
dette blir realisert pga. den økonomiske
situasjonen. I mangel av hybridstue må

Anatomien er den største begrensende
faktor for hvem som kan tilbys EVAR
og primært at aneurismehalsen er
tilfredstillende og gir god festesone.
Andre begrensende faktorer er
manglende distal festesone eller tilgang.
Det er ikke generell enighet om hvor
stor andel av pasienter med abdominale
aorta aneurismer som kan behandles,
men det synes som om andelen er godt
over 50% (3). Det diskuteres også om
det er riktig å tilby yngre pasienter EVAR
da det medfører en ikke ubetydelig
strålebelastning med årlig CT angiografi.
Det er ikke mer enn 20 år siden det første
stentgraftet ble satt inn, så man kjenner
ikke resultatene over lang tid. Vi har
valgt å tilby prosedyren til pasienter over
60 år med passende anatomi. Det vil
være få pasienter, gjerne med spesielle
syndromer, som er yngre enn dette.
Siden første prosedyre sent i 2006, har vi
til nå behandlet 36 pasienter. Vi har støtt
på få vanskeligheter og har ingen 30dagers mortalitet. Det største problemet
har vært at sykehusets eneste angiolab
brøt sammen. Den eldre angiolaben ble
først skiftet ut da den ikke lenger kunne
repareres og vi var 6 måneder uten.
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Figur 2. Stort engasjement og dyp konsentrasjon. (Foto: Pål Stokkeland)
I oppstartsfasen har vi valgt å behandle
pasienter med enkel anatomi, men
ønsker å utvide tilbudet til pasienter
med mer utfordrende aneurismer.
Stentgraftene som er på markedet har
forskjellige egenskaper, styrker og
svakheter. Ved å kunne benytte mer

enn en type, vil vi antagelig kunne tilby
EVAR til flere pasienter enn i dag og øke
volumet til ca. 20 prosedyrer i året. Vi er
i ferd med å opparbeide kjennskap til en
annen type stentgraft som sannsynligvis
er bedre egnet ved kraftig vinkling av
aneurismehalsen.

TEMA

Behandlingen involverer mange
forskjellige faggrupper, men det er
gledelig at vi har hatt få eller ingen
samarbeidsproblemer. Den store
tilstedeværelsen under prosedyrene
vitner om stort engasjement (figur 2). Vår
neste utfordring er rumperte abdominale
aorta aneurismer. Det er rapporter som
tyder på at EVAR er fordelaktig hos
selekterte pasienter (4). Det er vanskelig
å tenke seg at disse prosedyrene kan
gjøres på en angiolab og det er uavklart
hvordan vi skal løse det problemet så
lenge oppbygging av hybridstuer er lagt
på is 
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Nytt styre i NKF
fa g med i s i nske f o ren i n g er

NKF leder
Olaug Villanger
Olaug.Villanger@oslo-universitetssykehus.no
Representant for generell kirurgi
Torill Morken
toril.morken@sabhf.no
Representant for leger i utdanning
Kari Erichsen
kari.erichsen@haraldsplass.no
Leder Norsk barnekirurgisk forening
Hans Skari
hans.skari@uus.no
Leder Norsk forening for bryst- og
endokrinkirurgi
Anne Irene Hagen
anne.irene.hagen@stolav.no

Nytt fra NBKF

Leder Norsk forening for
gastrokirurgi
Rolv-Ole Lindsetmo
rolv-ole.lindsetmo@unn.no

Leder Norsk plastikkirurgisk
forening
Thomas Sjøberg
Thomas.Sjoberg@unn.no

Leder Norsk karkirurgisk forening
Tonje Berglund
tonje.berglund@ahus.no

Leder Norsk thoraxkirurgisk
forening
Rune Haaverstad
rune.haaverstad@helse-bergen.no

Leder Norsk ortopedisk forening
Ketil Holen
ketil.holen2@stolav.no
Leder Norsk nevrokirurgisk forening
Tom Muller
tomm.muller@stolav.no
Iver Langmoen
IverArne.Langmoen@uus.no

NBKF arrangerte 11.02.2010 et nasjonalt
fagmøte på OUS Ullevål. Professor
Benno Ure fra Hannover var invitert
foredragsholder. Det var 2 hovedtemaer
på møtet:
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Kasserer/regnskapsfører
Lars Vasli
lars@vasli.no
I neste nummer av Kirurgen presenteres
NKF-styret nærmere.

Hans Skari
Leder NBKF

Aktivitet i utlandet:
På EUPSA’s Executive Board Meeting
i Bern 8.1-9.1 ble det vedtatt et forslag
om utvide foreningen med et Network
Office. Fra før består EUPSA av Scientific
Office og Education Office. Forslaget vil
bli behandlet på generalforsamlingen
i EUPSA i Bern i juni 2010. Forslaget
kom fra prof. Agostino Pierro i London
og tar sikte på å forbedre muligheten
til internasjonalt samarbeid med
spesielt fokus på Europeisk multisenter
datainnsamling og multisenter forskning
og fagutvikling.

Prof. Benno Ure foreleser om fusjonen
mellom 2 barnekirurgiske sykehus i
Hannover.
Aktivitet i Norge:
Spesialitetskomiteen i barnekirurgi har
over flere år jobbet med å få godkjente at
selekterte kurs i utlandet skal godkjennes
av DNLF og refunderes av DNLF. Etter et
møte med DNLF behandles saken videre
administrativt og vi håper på en snarlig
avklaring.

Leder Norsk urologisk forening
Christian Beisland
christian.beisland@helse-bergen.no

Prof. Ragnhild Emblem og
Prof. Benno Ure.

Det er mange spennende kongresser som
står for tur:
ESPU 28.4-1.5 i Antalya (Tyrkia)
EUPSA 2.6-5.6 i Bern (Sveits)
BAPS i Aberdeen 22.7-24.7 (Skottland)
World Congress of Pediatric Surgery
21.10-24.10 i New Dehli (India)
Det vises for øvrig til vår hjemmeside:
www.barnekirurgi.no

1. Laparoskopi hos nyfødte og 2. Fusjon
av barnekirurgiske enheter.
Møtet var vellykket og deltagerne fikk
viktig inspirasjon og kunnskap.

Spennende kursmuligheter
for gastrokirurger
Norsk gastrokirurgi holder høy
faglig profil. Vårens kursarrangementer avspeiler dette:
• Brokkseminar 8.-9 april,
Losby Gods
• NFGK-Vårmøtet, Gardermoen
15.- 16. april
• Safe-Surgery konferansen,
Lillestrøm 16. april
• Childbirth and pelvic floor
injury-prevention and treatment,
AHUS, 22.-23. april.
• International Arctic Pelvic floor
meeting, Tromsø 16. juni
Programmet for Vårmøtet er sendt ut
til alle medlemmer av NFGK som har

oppgitt e-mail adresse. Det vil ellers
bli å finne på hjemmesiden til NFGK.
Torsdag 15. april er temaet ”Septiske
komplikasjoner til colorectal kirurgi” med
foredrag om intraabdominale infeksjoner,
anastomoselekkasje og buksepsis.
Fredag 16. april omhandles pancreatitt.
Alle medlemmer av NFGK oppfordres til
å melde seg på (e-mail påmelding til:
kim.mortensen@unn.no).
Vårmøtet dekkes av NFGK, inkludert
lunsj og middag 15.04. Overnatting må
dekkes av den enkelte kursdeltaker. LIS
kandidater kan søke om å få overnatting
dekket. Vårmøtet vil bli søkt godkjent som
tellende kurstimer for generell kirurgi og
gastroenterologisk kirurgi.

i New Orleans 1.-5. mai. Årets ASCRS
(amerikanske colorektalforeningens
årsmøte) arrangeres i Minneapolis 15.-19.
mai. Selv om vi tradisjonelt ser vestover,
så kan vi med fordel også se østover,
innimellom. I Moskva arrangeres et
internasjonalt møte i colorectal kirurgi
hvor hovedtemaet er coloncancer kirurgi,
og standardisering av denne i form av
”total mesocolisk eksisjon”. Ikke glem
årets nordiske møte i gastroenenterologi
som arrangeres i København 8-11 juni.
Til høsten vet alle selvsagt om og holder
av tid til årets høstmøte. Send inn
abstrakter! Før det arrangerer Ullevål
sykehus 12th Nordic Postgraduate
Course in Colorectal Surgery ved Holmen
Fjordhotell i Asker, 1.-3. september.

For de som også har muligheter til å delta
på internasjonale møter og kongresser,
så er Digestive Disease Week (DDW)
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Rolf-Ole Lindsetmo
Leder NFGK

The 12th Nordic Postgraduate
Course in Colorectal Surgery
inkontinens, hesteskofistler, rectovaginal
fistel, rectum- prolaps samt håndtering
av colorektale polypper. Kurset
omhandler også hvorvidt moderne
medisinsk behandling av inflammatorisk
tarmsykdom har endret behovet for
kirurgi.
Kurset bør være av interesse for
gastroenterologiske kirurger i egenskap
av spesialister og kandidater i både
grenspesialisering og generell kirurgi.
Kurset er lagt til Holmen Fjordhotell i
idylliske omgivelser.

1.-3. september 2010 arrangeres det
12. Nordiske Etterutdanningskurset i
Colorektal Kirurgi i Norge, på Holmen
Fjordhotell i Asker. Kurset holdes hvert
2. år i henholdsvis Sverige, Danmark,
Finland og Norge. Forelesningene holdes
på engelsk og foredragsholderne er
rekruttert fra Norden.

Programmet er variert og omhandler
blant annet den optimale stoma, kirurgisk
teknikk ved parastomale hernier og
ventralhernier som tidligere ikke har
vært tatt opp ved dette kurset. Dessuten
behandling av colorektal cancer inkludert
transanal endoskopisk mikrokirurgi,
inflammatorisk tarmsykdom, anal

For nærmere informasjon om
kursprogrammet og påmelding (frist
medio juni 2010), vennligst gå til
internettadressen:
www.nordiccolorectalcourse.org
Vennlig hilsen,
Egil Johnson
Professor
OUS Ullevål
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Nordisk møte i plastikkirurgi
2010 i Reykjavik
fa g med i s i nske f o ren i n g er

Thomas Sjøberg
Leder NPKF
Nordisk plastikkirurgisk forenings 13.
kongress blir arrangert på Island 10.12.juni 2010. Dette er likeledes den 5.
nordiske konferansen for sykepleiere
innen plastikkirurgi. Konferansen
vil ta for seg alle aspekter innenfor
plastikkirurgi og er en ypperlig sjanse
for helsepersonell innenfor plastikkirurgi
og spesielt leger i utdanning å møtes
over ”subspesialitetsgrensene”. Inviterte
forelesere er blant andre Ian Jackson

For nærmere informasjon og påmelding
vennligst se:
www.yourhost.is/titlar-atburda/thenordic-plastic-surgery-conference.html

Masterclass i onkoplastisk
mammakirurgi i Winchester
Anne Irene Hagen
Leder Norsk forening for brystog endokrinkirurgi

Det skal være en Masterclass i
onkoplastisk kirurgi i Winchester i juni
2010. Noen hjemmeside har de dessverre
ikke. Påmeldingsskjema og en foreløpig
oversikt over innholdet i kurset sendes
medlemmene i foreningen på mail.
Påmelding og forespørsler sendes til

Nofs Vintermøte, Trysil
5-7. februar 2010

Etter vedtak på Norsk ortopedisk
forenings (Nof) generalforsamling 2009,
arrangerte Nof sitt første Vintermøte på
Trysil 5-7. februar i år. Tanken bak vedtaket
var at Vintermøtet skulle bli et ”Høstmøte
Light”, med fagprogram for alle Nof’s
faggrupper. I mange år har Håndkirurgisk
forening og Arthroskopiforeningen
arrangert et vintermøte på Hafjell for
sine medlemmer. Disse faggruppene var
derfor sentrale i årets nye Vintermøte,
både håndkirurgene og arthroskopørene
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Richard Rainsbury's sekretær på mail
adresse : RRainsbury@aol.com
Vennlig hilsen
Anne Irene Hagen

Ketil J Holen
Leder Nof

hadde flotte faglige program, bl.a. med
sterke utenlandske foredragsholdere.
Desverre var det ingen av de andre
faggruppene i Nof som hadde eget
fagprogram. Fagprogrammet kan sees i
sin helhet på vår hjemmeside:
www.ortopedi.no
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og Sydney Coleman fra USA og Alexis
Verpaele fra Belgia. Island lokker med
flott sommervær og midnattssol, for den
som ikke er vant til slikt…

Vintermøtet ble arrangert på det helt
nye SAS Radisson Blu på Trysil. Hotellet
holder meget høy standard, rommene
er store og velutstyrte, maten var
fremragende, men lokalitetene for
forelesningene for Håndkirurgene
i kjelleren var ikke optimale, mens
arthroskopørene hadde utmerkede
forhold i 1. etg. Nof hadde et ønske at
Vintermøtet skulle være attraktivt for
våre LIS-kandidater, derfor subsidierte vi
alle LIS med 1000 kroner til dette møtet.
Likevel kom det bare et 20-talls LIS,
kanskje fordi hotellprisene var noe høye.

Faglig var det, som nevnt ovenfor, flotte
programmer, og de fleste deltakerne
hadde nok utbytte av å delta på
Vintermøtet. I tillegg var det et fantastisk
vintervær den weekenden, kaldt, men
med strålende sol. Det var utmerkede
forhold i velpreparerte alpinløyper og
langrennsløyper, disse ble godt benyttet i
lunch-pausen.
Tilbakemeldingene etter møtet har
i hovedsak gått på at det var et flott
arrangement, men at det var dyrt.
Arthroskopiforeningen har allerede
besluttet å flytte sitt arrangement til
et noe billigere hotell, så da gjenstår
det å se om andre fag-grupper følger
etter. Tanken om et samlet ortopedisk
Vintermøte lever fortsatt, om enn ikke på
Trysil.

Karkirurgiens år 2009
Alfred Arvesen
Tidligere leder av NKKF

Sjekk dine årer!

Åpning av karkirurgiens dag ved Harald Nesvik, Helse- og omsorgs-komiteen. Prof.
Jørgen J. Jørgensen, Oslo Vaskulære Senter.
For øvrig har det vært mange aktiviteter
en siste tiden. Her følger noen:
- Nettsiden www.karkirurgi.org er etablert
og har blitt utviklet for Norsk karkirurgisk
forening (NKKF) av prof. Einar Stranden.
Den er nå ranket øverst på Google-søk
under karkirurgi og anbefales!
- En vitenskapelig artikkelserie
vedrørende karkirurgi ble presentert i
Tidsskriftet i 2009. Viderere har det vært
presseomtale med utgangspunkt i disse
artiklene.
- NKKF’s årlige vintermøte ble arrangert
i Gausdal 5.-8. mars 2009. Tema var
”Abdominale aorta-aneurismer” med
inviterte foredragsholdere og tolv frie
foredrag. Møtet ble arrangert som et
videre- og etterutdanningskurs i regi av
Dnlf. Dermed kunne deltagerne søke
midler fra fond III. Det var godt oppmøte
med nesten 100 deltagere. Ansvarlige
for det faglige programmet var Hjertelunge-karklinikken, Universitetssykehuset
i Nord Norge.
- ”Karkirurgiens dag” ble arrangert 27.
mai 2009.
- ESVS ble arrangert i Oslo var 3.- 6.
september vertsby for ESVS, det 23.
årlige europeiske karkirurgiske møtet.

Se egen artikkel ved leder av den lokale
organisasjonskomiteen, professor Jørgen
J. Jørgensen.
Karkirurgiens dag 27. mai 2009
”Karkirurgiens dag” ble en nasjonal
suksess! Her følger utdrag fra noen
rapporter vi har mottatt fra karkirurgiske
enheter rundt om i landet.
Oslo
”I Oslo ble arrangementet en
knallsuksess! Vi hadde 25-30 personer
i aktivitet. Mange sto rundt i byen med
løpesedler og til enhver tid hadde vi 10-15
personer i et stort telt (9 x 12 m), som var
satt opp på Universitetsplassen. I tillegg
til karmodellen, innleid fra Tyskland (8
x 2,5m), hadde vi kontinuerlig visning
på storskjerm av et endovaskulært
inngrep med kommentarer . Det var
to benker hvor besøkende kunne få
målt egen ankel-arm-index (AAI), som
forholdet mellom systolisk ankeltrykk og
systolisk a. brachialis-trykk - målt med
doppler i a. radialis. Mange fikk se egne
halspulsårer ved hjelp av en triplexskanner. Servering av forskjellige frukter
var populært.
Verdt å vite
Vi startet med full aktivitet allerede 26.5.
kl. 12.30. Da var det direkte sending med karundersøkelse (doppler + skanner)

og reportasje i det meget populære
riksdekkende P2-programmet "Verdt å
vite". De syntes det var så spennende,
at de gjerne ville komme tilbake til
oss senere. Karundersøkelsene var så
populære, at det til enhver tid stod kø
til utenfor teltet, og da vi måtte avslutte
kl.18.30 hadde ca. 180 blitt undersøkt, og
mange flere besøkte teltet.
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I 2009 ble det satset mye på informasjon til både publikum, kolleger
og helsepersonell generelt om hva sykdom i blodårene utenom
hjertet er, og hvordan det kan behandles. Karkirurgiens dag ble
markert 27. mai 2009 med landsomfattende arrangementer.

Stort oppmøte
Onsdag 27.5. var det offisiell åpning
med appell ved leder i Sosialkomiteen
Harald Nesvik og innlegg av Jørgen J.
Jørgensen. Det var godt oppmøte hele
dagen. Mange kom fordi de hadde hørt
P2-sendingen. Det var lange køer til
undersøkelsene hele dagen. Langt flere
ble undersøkt onsdag enn tirsdag.
TV, radio og dagspresse
En forbipasserende fikk etter carotisundersøkelse tilbud om videre utredning
på sirkulasjonsfysiologisk avdeling på
Aker. Man påviste da et infrarenalt,
abdominalt aorta-aneurisme (AAA), som
hadde vokst langt utover den diameter
(5,5cm) som vanligvis er grensen for
åpen kirurgi eller stentgraft . Han ble
raskt ferdigutredet og vellykket operert
med rørgraft.
Onsdag var det direkte sending i NRKprogrammet "Nitimen" fra teltet, et meget
bra innslag, ifølge reporteren. I tillegg
kom NRK TV på besøk og intervjuet
Jørgen Jørgensen. Hans demonstrasjon
av karmodellen, samt undersøkelser
på "pasienter" ble vist en rekke ganger
på NRK1s nyhetssendinger fra 06.30
og utover dagen. Det som toppet
reportasjene var da Otto Sundhagen
presenterte den første laparoskopisk
opererte aortapasienten (LAK) i Norden i
TV2’s Frokost-TV. Dette var særdeles bra!
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Fargeduplex-scanning av prevertebrale kar

NRK TV intervjuer Jørgen J. Jørgensen. Karmodellen i bakgrunnen.

Et 14,5 min. innslag! I ”nettpraten”, som
ble annonsert kom det over 100 e-poster,
som Otto rakk å besvare en del av etter
sending.

vurderer å lage tilsvarende opplegg for
sine fag. Adm. dir. også meget godt
fornøyd.”

ble det ikke markert i Telemark, så vi har
tatt sikte på å arrangere en egen dag for
dem noe senere."

Hamar
”4 like foredragsserier med
demonstrasjoner ble avholdt mellom
12-16 i vårt auditorium på sykehuset.
Det var forhåndsomtale og reportasje i
lokalavisen. ”Auditoriet på Hamar sykehus
var fylt til randen…” (lokalavisen).”

Kristiansand
”Stort lokalt arr. ved sykehuset.”

Temaet kom på TV2s nettsider
www.tv2.no/gmn (http://www.tv2.no/
gmn/nettprat/article2746793.ece ).
Disse to riksdekkende TV-innslagene blir
sett av svært mange i målgruppen!
Foredragene i auditoriet over gamle
festsal ble så godt mottatt av interesserte
frammøtte, at man kun rakk en omgang
- deltagerne ble aldri ferdig med spørreseansen etterpå!
Det var reportasje med pasientintervjuer i
Aftenpostens morgenutgave to dager og
billedreportasje i Vårt Land.
Alt i alt får vi si oss meget fornøyd med
eksponeringen fra Oslo-avdelingen.”
Ahus
”Vi er og godt fornøyde med dagen.
Det var forhåndsomtale/annonsering i
lokalpressen og informasjon ble lagt ut
på intranettet og internett (AHUS).
Vi arrangerte åpen dag på vår
poliklinikk med egen stand i glassgaten.
Forelesningsserie x2 med fullt hus begge
ganger samt 5 rom på poliklinikken
betjent for sirkulasjonsvurdering og/eller
ultralyd-triplex ble suksesser. Her var det
tendens til kø. Åpent fra 10 til 15.
Alt materiell ble tatt vare på, vi tenker å
bruke dette til tilsvarende arrangementer
for ansatte og evt. for almenlegene. Vi
har fått mange positive tilbakemeldinger.
Flere avdelinger er blitt inspirert og
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Fredrikstad
”Karkirurgiens dag i Fredrikstad var en
STOR suksess! Ca 140-150 møtte opp.
Mange spørsmål, stor interesse og vi
fikk meget ros. Det ble gitt intervjuer til
NRK Østfold, Fredrikstad Blad, Sarpsborg
Arbeiderblad, Halden Arbeiderblad og
Radio Østfold.”
Drammen
”En stor artikkel i helgevedlegget til
Drammens Tidende med intervju av
karkirurger, radiolog og pasienter.
Postere ble satt opp på avdeling,
poliklinikk og i sykehusets vestibyle. Vi
hadde stand i vestibylen hele dagen,
med trykkmålinger, UL undersøkelser og
rullerende powerpoint show. Brosjyrer
var framlagt på poliklinikk og avdeling.
Vi planlegger kurs til høsten, sammen
med karkirurger fra SABhf, med sikte på
almenleger.”
Tønsberg
”Vi hadde en fin markering i Tønsberg.
Det var også stor suksess her. Vi tror
det var ca 200-250 tilhørere på to serier
med foredrag. Det var ikke mange som
hadde sett annonsen i avisen. Men alle
hadde sett et fint intervju med Thomas
i Tønsberg Blad. En veldig positiv
opplevelse var det i alle fall. Dessverre

Stavanger
”Vi hadde dessverre ikke bemanning til å
gjøre så mye ut av det som andre steder.
Vi hadde poster i avdelingen og brosjyrer
i avdelingen og på poliklinikken.”
Bergen
”Vi var veldig fornøyd med oppmøtet
i foajeen der 130 personer fikk målt
ankeltrykket eller gjort ultralyd av carotis/
aorta. Besøket på forelesningen om
ettermiddagen var derimot skuffende,
kun ca. 30 personer møtte opp. Jeg vet
ikke om annonseringen har vært for
dårlig, men så lenge 130 møtte opp i
løpet av dagen skulle man forvente flere
om ettermiddagen.”
Ålesund
”Lokalt arr. ved sykehuset.”
Molde
”Stand i foajeene ved foretakets
2 sykehus. Postere ble satt opp på
avdelingene og i møtelokalene. Åpning
av dagen hadde vi i foajeen i Molde ved
medisinsk direktør. Foredragsserie over
3 timer ble avholdt både i Molde og
Kristiansund, begge steder, hhv. ca 90
og 35. I Molde ble møtelokalet sprengt
og mange måtte gå. Intervju i Romsdals
Budstikke. Muntlig informasjon til styret
i helseforetaket på dagen. Posterne ble
distribuert til helse-og sosialfaglinjen
ved 2 videregående skoler og til en
sykepleiehøgskole. 2 serier postere

lamineres og henges på veggen i
avdelingen og poliklinikken.”

Etter at overføringen var ferdig, startet
man et ca. 45 minutter langt foredrag
om aneurismer, nedsatt blodsirkulasjon
i bein, åreknuter og carotisstenose.
Foredragsholderne og andre ansatte
var tilgjengelige for publikum utenfor
forelesningssalen. Opp mot 100 personer
møtte opp i NOVA kino fra morgenen av.
Utenfor salen var det to benker
med muligheter for å få målt
ankeltrykk. Det var en stand med
utstilling av åreproteser, suturer og
enklere instrumenter, en bærbar
ultralydmaskin med demonstrasjon av
ultralyd på halskar og en plastmodell
med demonstrasjon av PTA og
stentinnleggelse. To sett av posterne med
karkirurgiske temaer ble slått opp på
kinoplakatenes plass, og brosjyrer var
tilgjengelige.
På sykehuset var det slått opp et sett med
postere i foajeen ved hovedinngangen
og ett sett utenfor karkirurgisk poliklinikk.
For å nå studenter og andre hadde vi ett
sett med postere på medisinsk teknisk
senter og et sett på Øya Helsehus (der det

Man kunne gå nesten oppreist gjennom
karmodellen.

Modellen viser trombose og stent. Alfred Arvesen, leder NKKF.
er en stor sykehjemsavdeling). Brosjyrer
ble lagt ut i foajeen på sykehuset.
Mediaomtale i Trondheim:
Vi hadde kontakt med informasjonsavdelingen på sykehuset, og en
reportasje om karkirurgiens dag.
Planlagte aktiviteter lå på vår interne
nettside Kilden i en ukes tid. Man fulgte
opp med et referat fra arrangementet
som var tilgjengelig fra onsdag
ettermiddag.
Det var et direktesendt radiointervju på
NRK Trøndelag onsdag morgen, med
presentasjon av karkirurgiens dag og
arrangementet på NOVA kino. Ut på
dagen var det et nytt direkte intervju fra
kinosalen på lokalradioen i Trondheim.
TV-Adressa og NRK dekket både
operasjonsstua med intervjuer og
innslag fra arrangementet på NOVA.
TV-Adressa la ut reportasje på nettet.
NRK sendte et innslag i Midtnytt samme
kveld, og det kom også et innslag på
Norge i dag etter Dagsrevyen 21. Dagen
etter hadde Adresseavisen et tosiders
oppslag om aktivitet i karkirurgi og
screening for AAA.”

Bodø
”Det ble laget stand med opphenging av
plakater og utdeling av brosjyrer.”
Tromsø
”Stand ble etablert i foajéen på
sykehuset med tilsendte plakater og
brosjyremateriell. To videopresentasjoner
av sentrale karkirurgiske prosedyrer ble
vist kontinuerlig på flatskjerm. Ultralyd
aorta ble utført på ca. 50 publikummere.
Karkirurgiske instrumenter, karproteser
og stentgraft ble demonstrert.
Ferskt embolektomimateriale rett
fra operasjonsstue ble presentert og
dette var sannsynligvis det sterkeste
virkemidlet med tanke på røykekutt.
Pressedekning og meget god respons
fra publikum. I tillegg gjennomførte vi
fullt program på tre operasjonsstuer med
et stengraft for AAA, to trombectomier/
ringstripping i lyske, en AV-fistel samt
to åpne hjerteoperasjoner. Vi synes
markeringen av dagen var svært
vellykket. ”

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

Trondheim
”Hovedsaken var åpent arrangement i
NOVA kino, Liv Ullmann-salen, med ”live
overføring” av en stentgraftoperasjon
for AAA fra Fremtidens operasjonsrom.
Vi hadde toveis kommunikasjon med
operasjonsstua og kunne diskutere
direkte med kirurgen. Innimellom ble det
holdt foredrag om avdelingen og utvalgte
karkirurgiske tema som nevnt nedenfor.
Hele arrangementet ble avholdt i tiden
kl.10 til 14.

Komiteen for ”Karkirurgiens år” besto av
Hans Olav Myhre, Erik Halbakken,
Dorte Bundgaard, Svein Amundsen og
Terje Hasselgård 

Interessen var stor for å sjekke egne blodårer.
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INTENSIVAVDELINGEN
KL 02.01
…AKUTT GASTROINTESTINAL BLØDNING…
…WARFARINBEHANDLET PASIENT…
…OCTAPLEX ADMINISTRERT…
KL 02.11
BLØDNINGEN ER UNDER KONTROLL.
Ta umiddelbar kontroll
på blødningen

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

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

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

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

2-2,5

2,5-3

3-3,5

>3,5

Dose* (ml /kg)

0,9-1,3

1,3-1,6

1,6-1,9

>1,9

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

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

ESVS XXIII Annual Meeting
– Oslo, september 2009

Jørgen J. Jørgensen
Leder av lokale
organisasjonskomité (LOC)
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The European Society for Vascular Surgery (ESVS)
er en internasjonal organisasjon som ble stiftet
mai 1987 i London og har ca 1900 medlemmer.
ESVSs først president var vår norske kollega,
professor dr. med. Hans Olav Myhre. Foreningens
offisielle tidsskrift er European Journal of Vascular
and Endovascular Surgery (EJVES) med 12
nummer pr. år og impaktfaktor på 3,007. På ESVSmøtet i Oslo var det tilsammen 1746 deltagere.

Plenumspresentasjon i Sonja Henie Ballsal.

Hvert år arrangeres The Annual Meeting i regi av ESVS.
Kongresstedet pekes ut mange år i forkant og lokaliseres stort
sett til større byer i Europa. I 2008 var Nice vertsbyen.
ESVSs årlige internasjonale kongress ble i 2009 arrangert i
Oslo i perioden 3.- 6. september. Det var første gang at dette
arrangementet ble lagt til Norge. Dette oppdraget initierte
spesielt fokus på fagfeltet karkirurgi i form av et
”Karkirurgiens år 2009” og etablering av et eget webområde,
www.karkirurgi.org
Kongressenteret som ble valgt var Radisson SAS Plaza Hotel.
Vi var spesielt takknemlige for at Hans Majestet Kong Harald
V var kongressens øverste beskytter noe som også vakte
oppmerksomhet.
Kurs i operativ teknikk – operasjon for AAA.
Norsk karkirurgisk forening (NKKF) oppnevnte allerede i 2005 en
lokal organisasjonskomité med representanter fra Trondheim,
Bergen, Tønsberg og Oslo/Akershus. Det ble lagt vekt på at en
slik komité bør ha representanter fra forskjellige karkirurgiske
avdelinger. I alt var det 1746 deltakere, hovedsakelig fra de
europeiske land, men også deltakere fra Asia, Australia og USA.
Et av hovedmålene til disse kongressene er at de skal holde et
høyt vitenskapelig nivå. Det var sendt inn 450 abstrakter der det
ble gitt anledning til 36 orale presentasjoner og 50 postere. Fra
det norske karkirurgiske miljøet ble 4 orale presentasjoner og 2
postere akseptert.

Programmet for øvrig bestod av diverse workshops og kurser.
Deltakerne gis mulighet til å drive simulatortrening (for
eksempel kateterbaserte, endovaskulære prosedyrer), operasjon
på modeller, spesielle kasuistikker diskuteres m.m.
Et annet viktig informasjonsområde er å fremlegge oppdaterte
resultater av avsluttede og pågående internasjonale studier.
En rekke ustillere blir invitert til disse kongressene der
deltakerne får rikelig anledning til å bli faglig oppdatert.
Artikkelen fortsetter på neste side
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“Teltløsning” til disposisjon for utstillere.

Åpningsseremoni med Hemsing-søstrene og Frikar.

Innen karkirurgi og i regi av UEMS (European Union of Medical
Specialists) er det etablert en europeisk eksamen som består
av en teoretisk og praktisk del. Denne eksamen avholdes i
tilslutning til kongressen. Kriteriene for å ta eksamen er at man
kan dokumentere bred karkirurgisk erfaring evt. er godkjent
spesialist i karkirurgi. Pr. d.d. har kun én norsk kandidat avlagt
denne eksamen som i praksis ikke gir kandidaten noen spesiell
fordeler. Strykprosenten ligger rundt 10-15.
På initiativ fra det norske miljøet ble det for første gang i ESVSs
historie lagt opp et program for sykepleiere/teknikere med
karkirurgisk profil. Programmet bestod av forelesninger, kurs og
fremlegging av abstrakter. Det norske sykepleiemiljøet markert
seg på en utmerket måte og hadde hovedansvaret for denne
delen av arrangementet.
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I tillegg til den vitenskapelige delen av kongressen ble utstillere
tildelt en god del oppmerksomhet som krever betydelig
utstillingsareal. I sentrum av Oslo finnes det dessverre intet
godt egnet kongressenter som kan ta på seg et arrangement
av en slik størrelse og arealbehov. Et viktig poeng for oss
var å kunne samle kongressen på ett sted. Med det som
utgangspunkt var Radisson SAS Plaza Hotel vårt eneste reelle
alternativ. For å skaffe tilstrekkelig med utstillingsareal ble det
satt opp en ”teltløsning” i tilknytning til selve hotellet og dette
fungerte meget tilfredsstillende.
Planlegging, gjennomføringen og oppfølging av et så pass
stort arrangement krever et godt og tett samarbeid med et
profesjonelt kongressbyrå (PCO) der det i Norge er flere aktuelle
aktører på markedet 

AstraZeneca AS
Hoffsveien 70 B
Boks 200 Vinderen N-0319 OSLO
Tlf 21 00 64 00 Faks 21 00 64 01
www.astrazeneca.no

Systematisering av traumebehandlingen
øker overlevelsen – OUS og de regionale
helseforetakene må snart ta ansvaret!
I vår del av verden er skade hyppigste dødsårsak i aldersgruppen 1 - 40 år. I gjennomsnitt er den
alvorlig skadde pasienten noe over 30 år og tidligere frisk, med potensielt mange leveår som kan
reddes. Optimal skadebehandling reduserer dødelighet, komplikasjoner, liggetid i sykehus og varige
mén. Fokus på bedret behandling av de alvorligst skadde er derfor både etisk og samfunnsøkonomisk
på sin plass. Men har vi gjort jobben vår?
Christine Gaarder og Pål Aksel Næss
Traumeenheten
OUS Ullevål
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OUS Ullevål med helikopterlandingsplassen.
Hyppigste dødsårsaker hos alvorlig
skadde som kommer i live til
sykehus er alvorlig blødning og
hodeskader. Det er vist i land vi kan
sammenlikne oss med at inntil 20%
av disse dødsfallene kunne vært
unngått ved nasjonal og institusjonell
systematisering av skadebehandlingen.
I England har nasjonal registrering av
skadebehandlingen over mange år
kunnet vise at dødeligheten ligger 20 %
høyere enn i USA. En større uavhengig
nasjonal gjennomgang i 2007 konkluderte
med at 50-60 % av skadde pasienter fikk
suboptimal behandling, ofte forårsaket
av manglende kompetanse i tidlig fase.
En fersk rapport angir på den bakgrunn
at så mange som 600 liv kunne vært
reddet i England per år med bedre
skadebehandling.
Det ville være naivt å tro at det står bedre
til med skadebehandlingen i Norge.
Manglende gode nasjonale data kan
fort bli en sovepute. I utredningen ”Når
det haster” (NOU 1998) ble det allerede
for 12 år siden påpekt at inntil 50006000 leveår gikk tapt årlig i Norge på
grunn av manglende systematisering av
skadebehandlingen.

30

Kirurgen nr.1, 2010

”Traumesystem i Norge”
I 2006 ble rapporten ”Traumesystem
i Norge” ferdigstilt på oppdrag fra
fagdirektørene i de fem regionale
helseforetakene. Det fremkom at man
manglet nasjonale standarder for
behandling og kompetanse i alle ledd
av behandlingskjeden. Videre fremkom
det at traumeomsorgen i Norge hadde
lav status, var sårbar og data for
behandlingskvalitet manglet på grunn av
mangelfull registrering.
Rapporten konkluderte med et klart
behov for implementering av et nasjonalt
traumesystem der systemansvaret i
traumebehandlingen skulle tillegges
de regionale helseforetakene.
Traumesystemet skal innbefatte alle fire
nivåer i behandlingskjeden: Prehospitalt,
akuttsykehus, traumesenter og
rehabilitering.
Internasjonale erfaringer har vist at
bedring i overlevelse etter alvorlige
skader kan observeres kort tid etter
innføring av traumesystem. The Royal
London Hospital har nylig rapportert
en 48% reduksjon i dødelighet hos
kritisk skadde etter systematisering av
traumebehandlingen. På samme måte
har vi ved Oslo Universitetssykehus
(OUS) Ullevål redusert dødeligheten hos
de alvorligst skadde pasientene etter
opprettelsen av en formell traumeenhet
med 33%.
På den bakgrunn kunne man håpe at
de regionale helseforetakene ville gå i
bresjen for innføring av traumesystemet,
men etter tre år kan vi slå fast at svært
lite har skjedd. Traumesystem for Norge
er ikke implementert. Det er nærliggende
å tro at dette har sammenheng med de
økonomiske, politiske og organisatoriske
utfordringer som gjennomføringen vil
medføre.
Krav til sykehus med akuttfunksjon
I rapporten defineres det nemlig klare
krav til sykehus med akuttfunksjon som

Overlevering av traumepasient på OUS
Ullevål.
skal motta alvorlig skadde pasienter.
Disse kravene innbefatter skriftlige
rutiner for aktivering av traumeteam,
formelle kompetansekrav til medlemmer
av traumeteamet, registreringsrutiner,
krav til evaluering, regelmessig
tverrfaglig trening, oppdaterte prosedyrer
vedrørende behandling og overflytting
av pasient til høyere behandlingsnivå.
Dersom Traumesystem for Norge ble
implementert, ville det enkelte sykehus
måtte kunne dokumentere at disse
kravene var oppfylt for å kunne motta
traumepasienter. Det ville på den annen
side gi de medisinskfaglig ansvarlige
for traumebehandlingen gode kort på
hånden for å få dekket de utgifter en slik
opprustning vil kreve.
Om lag halvparten av norske sykehus
med akuttfunksjon mottar færre enn
en traumepasient per uke. Selv om
de fleste sykehus med akuttfunksjon
har etablert traumeteam og skriftlige
rutiner for mottak av traumepasienter,

Traumeteamet på OUS. Tverrfaglig tilnærming til traumepasienten.

Regionalt traumesenter
OUS Ullevål er regionalt traumesenter for
Helse Sør-Øst. Uavhengig av manglende
vilje til implementering av Traumesystem
for Norge har traumeenheten ved OUS
Ullevål i samarbeid med sykehusene i
regionen økt oppmerksomheten rundt
traumerelatert samhandling. Vi ser
etter hvert konturene av et regionalt
traumenettverk. Det startet med
halvårlige regionale traumemøter.
Siden har vi tatt initiativ til lokale
traumeseminarer på sykehusene i
regionen der sentrale temaer i initial
traumebehandling er belyst. Tiltak som
kan bedre samhandlingen mellom det
enkelte sykehus og traumesenteret, har
stått i fokus.

Fra sykehusene i regionen er det kommet
frem ønske om ytterligere formalisering
av samarbeid rundt traumatologiske
problemstillinger. Ønske om felles
behandlingsprotokoller, definering
av pasienter som skal sendes direkte
til traumesenter i forhold til skade og
geografisk lokalisasjon, klarere formelle
overføringskriterier av traumepasienter
fra akuttsykehus til traumesenter
er aktuelle samhandlingsprosjekter
regionalt. Videre ønsker flere av
sykehusene i regionen hjelp til
gjennomføring av prosedyretrening og
evaluering av traumebehandlingen samt
formelle hospiteringsordninger ved
det regionale traumesenteret. Dette er
oppgaver som burde være selvfølgelige
for et regionalt traumesenter å påta seg,
men krever en helt annen økonomisk
satsning enn dagens ledere har gitt rom
for i budsjettene.
Så lenge Traumesystem for Norge
ikke blir implementert, vil traumebehandlingen fortsatt være avhengig
av lokal entusiasme og tilfeldigheter.
Ansvaret for implementeringen ligger
på foretaksnivå, og ut fra saksgangen så
langt frykter vi at ingenting skjer. Det ser
ut som om det blir opp til fagmiljøene
lokalt å presse gjennom de faglige
standarder som rapporten setter.
I denne sammenheng har OUS Ullevål
et spesielt ansvar både regionalt og
nasjonalt, som traumesenter for over
halvparten av landets befolkning.
OUS Ullevål er eneste senter med
pasientvolum som tilsvarer et ”level 1”
traumesenter i henhold til amerikansk
traumesystem, hvor en etablering av
et robust traumespesifikt miljø med
dedikert personell skulle kunne drive
kontinuerlig fagutvikling, bred forskning
og kvalitetssikring. Man opprettet i
2005 en formalisert Traumeenhet på
Ullevål universitetssykehus. Til tross for
svært beskjeden bemanning i forhold til

behov og internasjonale standarder for
institusjonell organisering, medførte økt
fokus og kontinuerlig innsats vedvarende
signifikant økt overlevelse hos
skadepasientene. Disse resultatene viser
med all tydelighet at systematisering gir
resultater, men systemet er fortsatt basert
på kontinuerlig betydelig dugnadsinnsats
fra noen få entusiaster.
Hovedstadsprosessen
Hovedstadsprosessen med sine
politiske føringer om å samlokalisere
alle regionsfunksjoner har aktualisert
alle aspekter rundt en ikke-robust
organisering av skadebehandlingen både
i OUS og landet for øvrig. Traumatologien
er av natur en akuttfunksjon selv om den
også er definert som regionsfunksjon.
Skal en planlagt fysisk flytting
av traumatologien i OUS være
mulig med uendrede eller bedre
behandlingsresultater, kreves det
betydelige ressurser i årene frem til et
nybygg står klart. Dette er nødvendig
for å utvikle en robust organisasjon med
tilstrekkelig traumepersonell av alle
nødvendige kategorier. Men parallelt
med hovedstadprosessen må OUS ikke
glemme ansvaret for fagutvikling og
systematisering av skadebehandlingen
både i egen helseregion og på nasjonalt
nivå 
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har vi ingen tilfredsstillende registrering
av traumebehandlingen ved de
fleste norske sykehus. Således vet vi
ikke noe om hvilke skadepasienter
det enkelte sykehus behandler eller
kvaliteten på denne behandlingen. Et
Nasjonalt Traumeregister er nødvendig
for å skaffe faktabasert kunnskap til
forbedringer i traumeomsorgen. I
følge traumesystemrapporten var
dette vedtatt opprettet og skulle
være i drift fra 2007, men det har ikke
skjedd. Derfor mangler Norge fortsatt
en nasjonal kvalitetsvurdering av
traumebehandlingen. I traumesystemrapporten ble det slått klart fast at
innføring av traumesystem ville
pålegge de regionale traumesentrene
et overordnet systemansvar for
traumepasientene i sin region.
Videre påpekes det et ansvar overfor
akuttsykehusene i regionen. Dette
innbefatter blant annet et regionalt ansvar
for undervisning innen traumatologi,
for å bidra til at kompetansekrav
fylles, og derav kunne definere hvilke
pasienter som skal transporteres til
de forskjellige sykehus, samt bidra til
evaluering og kvalitetssikring av hele
behandlingskjeden.

Traumeseminar i Kristiansand 5. januar 2010 hvor traumekoordinator Yvonne Viksmoen foreleser for et fullsatt auditorium.

OUS Rikshospitalet.
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Inntrykk fra et studieopphold i Winchester
Jeg var så heldig å få tildelt reisestipend fra Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi i 2008.
Bakgrunnen for søknaden min var at jeg gjerne ville lære mer om onkoplastiske teknikker i behandling
av brystkreft. Rolf Kåresen formidlet kontakt med Richard Rainsbury ved Royal Hampshire County
Hospital (RHCH) i Winchester i England. Da jeg fikk overlegepermisjon høsten 2009, dro jeg til
Winchester som observatør og fulgte Richard Rainsbury i arbeidet hans på RHCH og i privatpraksisen
hans i tre uker. Rainsbury tok godt imot meg, og det ble spennende og lærerike uker.
Ingvild Moberg
Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling
OUS Ullevål
totalt opererer de flere pasienter med
brystkreft enn opptaksområdet skulle tilsi.
Halvparten av pasientene som opereres
med mastektomi der opereres med
primær rekonstruksjon.
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Richard Rainsbury ved Royal Hampshire County Hospital (RHCH) i Winchester
i England.
Rainsbury har selv lært seg onkoplastiske
teknikker ved å arbeide tett sammen
med en plastikkirurg. Han er en entusiast
som bruker mye tid på å formidle denne
kunnskapen videre. Han lærer opp andre
i onkoplastisk kirurgi ved RHCH, og tar
stadig imot observatører fra andre land.
Nå arbeider han full stilling ved RHCH
og leder brystenheten der. I tillegg reiser
han mye og holder kurs og foredrag om
onkoplastisk behandling av brystkreft.
Det var sikkert mange som fikk med
seg det spennende foredraget han
holdt på det høstmøtet 2009. Han holdt
også et foredrag på det siste kurset i
mammakirurgi . I tillegg har han i mange
år jobbet deltid for The Royal College of
Surgeons i London, bla med å utvikle en
modell for utdanning av brystkirurger i
England.
Brystkirurgi er ikke en egen spesialitet i
England. Det er generelle kirurger som
opererer brystkreft der. På slutten av
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utdannelsen i generell kirurgi velger man
et område å fordype seg i. Brystkirurgi
er blitt svært populært i England, og
i den regionen Winchester tilhører,
er brystkirurgi det mest populære
fagfeltet! Her hjemme sliter vi med
rekrutteringen, selv etter at bryst- og
endokrinkirurgi har blitt egen spesialitet.
Utdanningskandidaten ved RHCH,
som i utgangspunktet hadde tenkt å bli
karkirurg, begrunnet valget sitt med at
brystkirurgi var et spennende og kirurgisk
utfordrende fagfelt. Kanskje vi ved å
tilby pasientene våre et bredere tilbud
kirurgisk sett, med flere onkoplastiske
inngrep, også kan gjøre faget vårt mer
attraktivt for unge kirurger.
Royal Hampshire County Hospital
er et typisk sentralsykehus med
opptaksområde på 250 000. De opererer
ca 300 nye tilfeller av brystkreft årlig.
Pasienter fra kanaløyene henvises til
RHCH for onkoplastiske operasjoner, så

Det var både hyggelig og interessant
å følge Rainsbury i det daglige
arbeidet. Dagene var preget av
høyt tempo. Poliklinikken var som
hjemme fylt med nye pasienter og
kontroller. For mange av pasientene
som kom til førstegangskonsultasjon
på grunn av brystkreft var det mange
valg å ta. ”Brystbevarende kirurgi
eller mastektomi ?”, og hvis det ble
mastektomi, ”primær rekonstruksjon
eller ikke?”. De mange valgmulighetene
førte til at pasientene hadde et stort
behov for informasjon og samtaler
om hva de skulle velge. Dette førte
ikke minst til økt arbeidsbelastning for
spesialsykepleierne som snakket videre
med pasienten etter konsultasjonen
hos legen. Rainsbury hadde sammen
med en av sykepleierne laget en bok
om ulike rekonstruksjonsmetoder
basert på informasjon om de ulike
metodene,og intervjuer med pasienter
som var blitt operert og deres erfaringer
med å ta valget og hvordan forløpet av
behandlingen hadde vært for dem.
Arbeidet på operasjonsstua var preget
av effektivitet. Mye personale og kort tid
mellom operasjonene. Alle deltok i hele
prosessen, blant annet vasket og dekket
kirurgen selv. Jeg fikk være med på
mange ulike onkoplastiske operasjoner,
både ulike primære rekonstruksjoner og
andre inngrep.
Onkoplastiske inngrep tar lang
tid sammenlignet med ”vanlige”
operasjoner for brystkreft. Ved RHCH
har de registrert en økning både i
totalt antall inngrep for brystkreft og
onkoplastiske inngrep , over de siste
10 årene. I tillegg er det ofte behov for
flere inngrep på samme pasient som en
del av den onkoplastiske behandlingen.

Stonehenge.

velge behandling i private sykehus. På
privatklinikken hadde pasientene enerom,
og interiøret var mer smakfullt enn på det
offentlige sykehuset.

Den gotiske katedralen i Winchester.
Dette gjelder både planlagte inngrep,
som for eksempel rekonstruksjon av ny
brystvorte, og inngrep for å korrigere
resultatet. Alt i alt betyr det at både
operasjonsstuetid og arbeidsmengde har
økt.
Noe av det som er spennende med å se
hvordan de jobber andre steder er å få et
perspektiv på det vi gjør det her hjemme.
Når det gjelder onkoplastiske teknikker
i behandlingen av brystkreft ligger vi
nok etter i Norge sammenlignet med
England. På andre områder, for eksempel
sentinel node, har vi et bedre tilbud
enn i England. På grunn av manglende
kapasitet ved de patologiske avdelingene
gjøres det stort sett ikke frysesnitt av
sentinel node, så hvis det er metastase til
sentinel node må pasienten opereres en
gang til. En undersøkelse som omfatter

alle pasienter operert med mastekomi i
England i perioden 1. januar 2008 til 31.
mars 2009 inkluderte 15479 pasienter,
viste at sentinel node undersøkelse ble
kun gjort hos 19% av pasientene med
invasiv cancer, resten ble operert med
aksilletoalette direkte. 21% av pasientene
ble operert med primær rekonstruksjon,
hos mange av disse pasientene gjøres
axilletoilette direkte, fordi det av
operasjonstekniske grunner er vanskelig
å gjøre aksilletoilette i en senere seanse.
Jeg fikk også være med Rainsbury i
privatpraksisen hans. Han har poliklinikk
en halv dag i uka og operasjoner en
ettermiddag i uka privat. Pasientgruppen
er den samme, men han gjør ikke
større onkoplastiske inngrep privat.
8 % av befolkningen i England har
privat helseforsikring og kan derfor

Nå er jeg tilbake i hverdagen,
og overlegepermisjonen er slutt.
Det var inspirerende å se hvilket
kirurgisk behandlingstilbud de har
til brystkreftpasientene i Winchester.
På Ullevål sykehus har vi et godt
samarbeid med plastikkirurgene og
gjør regelmessig onkoplastiske inngrep
sammen med dem. Forhåpentligvis
kan vi som brystkirurger lære oss
enklere onkoplastiske teknikker slik at
vi selv kan utføre hele inngrepet, og
gradvis innlemme dette i utdanningen
av brystkirurger her i Norge. Dette ville
gi pasientene våre et bedre tilbud og
forhåpentligvis også gjøre faget vårt mer
attraktivt for unge kirurger.
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Den årlige kongressen til BASO (British
Association of Oncological Surgery) ble
arrangert i The Royal College of Surgeons
i London mens jeg var i England, så
jeg avsluttet studieturen med å delta
på kongressen. 90% av foredragene
handlet om brystkreft, og det var mange
spennende foredrag og postere. Det var
interessant å få et innblikk i hva som skjer
på dette området i England.

Sist, men ikke minst, en studietur er ikke
bare fag. Winchester er mest kjent på
grunn av den flotte gotiske katedralen,
men det er mye annet flott å se der også.
Til tross for lange dager, og mange sene
kvelder på sykehuset, hadde jeg god tid
til å utforske både Winchester og deler
av området rundt. Etter en lang dag på
sykehuset var det godt med frisk luft
og en spasertur blant alle de historiske
bygningene i byen for å bearbeide alle
inntrykkene. Det var nok å finne på
i helgene også, blant annet besøkte
jeg Stonehenge, og det var en flott
opplevelse 
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En kort historisk oversikt
over nyrekreftkirurgien
Nyrecellekarsinomene (RCC) utgjør ca. 90 prosent av maligne
svulster i nyrene. I 1883 lanserte Paul Grawitz (1850-1932) sin
teori hvor han antok at denne svulsttypen oppsto fra intrarenalt
beliggende binyrevev (1). Helt frem til våre dager (og fortsatt) har
derfor RCC vært betegnet som ”hypernefrom”. I dag vet vi at de
fleste RCC-svulsttypene (også de klarcellete) oppstår fra nyrenes
proksimale tubulus.

Christian Beisland
Avdeling for Urologi, Kirurgisk Klinikk
Haukeland universitetssykehus
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Gjennom første halvdel av 1900-tallet
var flankesnitt med den retroperitoneale
tilgangen til nyret den mest brukte. Dette
var på grunn av mindre komplikasjoner
enn ved transperitoneal tilgang. Særlig
var peritonitt en fryktet komplikasjon ved
sistnevnte. Utover 1950 og 1960-tallet ble
igjen den transabdominale tilgangen i
økende grad anvendt.

Theodor Kocher som i 1877 foretok den
første planlagte tumornefrektomi.
Den første nefrektomi hvor vi vet at
pasienten overlevde, ble foretatt av
Gustav Simon (1824-76) i 1869 (2).
Planlagt kirurgisk behandling av nyrekreft
har foregått i over 130 år. I 1877 foretok
Theodor Kocher (1841-1917) den første
planlagte tumornefrektomi. Det ble
benyttet en fremre transabdominal
tilgang. Dessverre døde pasienten tredje
dag etter operasjonen. I årene som
fulgte ble stadig flere operasjoner utført.
Vincenz von Czerny (1842-1916) har blitt
ansett som den første som i 1887 utførte
den første tumorreseksjon på nyre hvor
pasienten overlevde (3). I Norge foretok
Frederik Kristian Jervell (1859-1921) den
første i tumornefrektomi i juni 1894.
Pasienten overlevde inngrepet, men døde
av tilbakefall 11 måneder etterpå (4).
I 1895 beskriver Gerota anatomien, og
påpeker at nyren ligger inne i en perirenal
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fascie. I 1913 utfører Berg den første
trombektomi hos en pasient med tumor
trombe som vokser inn i nyrevenen og
videre inn i vena cava inferior. Inngrepet
ble utført via et fremre tverrsnitt i
abdomen.
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I 1969 publiserte Robson, Churchill
og Anderson sin rapport om radikal
nefrektomi ved RCC (5). Her får man for
første gang vitenskapelig dokumentert
at histologisk gradering, tumors lokale
vekstmønster og lymfatiske spredning
har prognostisk betydning. Deres
resultater og klassifiseringssystem
(Robson Stage I-IV) ble toneangivende
gjennom 1970 og 1980 årene. Det er fra
dette arbeidet at ”dogmene” om tidlig
vaskulær kontroll, en bloc reseksjon
av nyre med Gerotas fascie, ipsilateral
adrenalectomi og lymfadenectomi
stammer. Etter hvert har man
dokumentert at dette ikke er nødvendig
ved alle svulster. I 1984 ble den første
trombectomi i et atrie med bruk av hjertelunge maskin utført av Fray og Krane.
I 1990 begynte en ny era innen
nyrekreftbehandling ved at Clayman
publiserte den første laparoskopiske
nefrektomien (6). Utover 90-tallet
spredte laparaskopien seg, og er i dag
førstevalget ved svulster inntil 8-10 cm
i diameter. Imidlertid er det slik at det
fortsatt er en god del svulster som er av
en slik størrelse at de må opereres åpent.
I disse tilfellene vil man også ofte trenge
samarbeid med andre spesialiteter som
øvre- gastro kirurger og karkirurger.
Sannsynligvis vil det bli ytterligere
sentralisering av pasienter med disse
større svulstene i årene som kommer.

Samtidig med at den laparoskopiske
nefrektomien nærmest er blitt
”allemannseie”, har det blitt en betydelig
økning i partielle nefrektomier (eller
nyrereseksjoner) for RCC. Dette er i
de siste årene blitt anbefalt som en
standardmetode ved RCC under 4
cm i diameter. Også her utføres det
en del laparoskopiske inngrep, men
laparoskopien har i mange studier
kommet dårligere ut enn åpen kirurgi
med hensyn til komplikasjoner, slik
at åpen nyrereseksjon fortsatt er
gullstandarden. Her må det imidlertid
påpekes at enn del eksofyttiske svulster
er veldig godt egnet for laparoskopi. Som
en videreutvikling har man nå begynt
å gjøre nyrereseksjoner med daVinci
robot. Hvilken plass denne metoden vil få
i vanlig praksis, er det for tidlig å si noe
om.
Det siste ti-året har også mini invasive
metoder som kryobehandling og
radiofrekvensablasjon blitt utprøvet.
Disse kan se ut til å ha en plass i
behandlingen av små svulster hos gamle
og komorbide pasienter. De må imidlertid
fortsatt regnes som eksperimentelle.
Noe som kompliserer bildet er at kun
observasjon med eventuell utsatt
behandling av små svulster i denne
gruppen av pasienter, ikke ser ut gi
dårligere resultater med hensyn på
overlevelse (7). Dette betyr at man kan
spare mange inngrep hos en gruppe
pasienter som man vet vil tåle eventuelle
komplikasjoner dårlig.
Som en konklusjon så kan man si at
nyrekreftkirugien i stor grad har endret
seg gjennom de siste 10-20 årene. Vi
hadde rundt 1990-95 kun et inngrep
som passet til alle svulster/pasienter,
mens vi nå i stor grad ”skreddersyr”
behandlingen for den enkelte basert på
bakgrunn av svulstens egenskaper og
faktorer ved pasienten. For lesere som er
interessert i dagens metoder så henvises
det til Kirurgen nr. 3-2008, hvor dette er
grundigere diskutert 
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WHOs Safe Surgery checklistLivsbesparende tiltak eller
”Keiserens nye klær”?
WHO introduserte i januar 2009 en sjekkliste for trygg kirurgi.
Bakgrunnen for innføringen av listen er omtalt i tidligere utgaver
av Kirurgen (1). Fredag 16. april arrangeres den første nasjonale
konferansen om innføring og bruk av sjekklisten på Lillestrøm.

Bård Røsok
Klinikk for spesialisert
medisin og kirurgi,
OUS Rikshospitalet

Helt siden introduksjonsseminaret i
London har Norsk Kirurgisk forening
ønsket å stimulere tiltak som kan
medvirke innføringen av listen i norske
kirurgiske avdelinger og arrangerte
under siste års høstmøte et eget
seminar om emnet med internasjonale
foredragsholdere som delte sine
erfaringer med listen.
Vi er kjent med at en rekke avdelinger
rundt om i landet på eget intitiativ har
innført listen i forbindelse med kirurgiske
inngrep i løpet av det siste året. Et poeng
for å skape legitimitet i forbindelse med
innføring av listen er nettopp at tiltaket
skal være initiert av brukere og ikke
komme som et administrativt påtrykk
ovenfra. Innføring av listen gjennom
lokale initiativtakere er derfor svært
positivt.
NKF har hele tiden ønsket å få i stand et
nasjonalt initiativ for innføring av listen,

men som en fagmedisinsk forening i
legeforeningen er det vanskeligere å
nå gjennom til andre fagmiljøer enn
vårt eget. Ettersom et kirurgisk inngrep
må defineres som et tverrfaglig tiltak
der en rekke ykesgrupper jobber i
team, var det derfor av stor betydning
at både Helse Førde og Helse Vest,
Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg,
Norsk pasientskadeerstatning og
Kunnskapssenteret har jobbet med
temaet og stilt seg positive til initiativet.
Vi har de siste måneder jobbet sammen
med å organisere en nasjonal konferanse
som har som formål å skape en mulighet
til diskusjoner og erfaringsutveksling på
tvers av foretaksgrenser og yrkesfaglig
bakgrunn.
Fredag 16. april arrangeres den første
nasjonale konferanse om innføring
og bruk av sjekklisten for trygg kirurgi
på Thon Hotell Arena på Lillestrøm.

Vi håper på god deltagelse fra alle
spesialiteter og fra alle regioner for
å belyse både positive og eventuelt
negative sider ved listen. Så langt
er kurset på det nærmeste fylt opp.
Eventuelle etternølere som fremdeles
ikke har meldt seg på men som likevel
ønsker å delta, kan kontakte Kontor for
legers videre- og etterutdanning (Oslo),
Den norske legeforening, Postboks 1152
Sentrum, N - 0107 OSLO på e-post:
kurs.oslo@legeforeningen.no
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Alle operative spesialiteter fra de
kirurgiske fag med grenspesialiteter,
samt gynekologer, øyeleger og øre-nese
halsspesialister er invitert sammen med
anestesileger, operasjonssykepleiere
og anestesisykepleiere. Den norske
legeforening godkjenner kurset med
6 timer som valgfritt kurs for alle
spesialiteter. Kurset er også godkjent av
NSF som meritterende for godkjenning
til klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie med totalt 6 timer.
Program for konferansen finnes på
http://www.legeforeningen.no/
id/159695.0

Erfaringene så langt tyder på at bruk av
listen ikke umiddelbart oppfattes som
et nyttig verktøy som vi ukritisk skal
implementere i vår kirurgiske hverdag.
Et viktig spørsmål er om listen i seg selv
har en særskilt effekt eller om vi allerede
ivaretar sjekklistens funksjon gjennom
de sikkerhetsrutiner vi har innarbeidet i
eksisterende prosedyrer rundt omkring
på våre operasjonsavdelinger. Vi kommer
tilbake med referat fra konferansen i
neste utgave av Kirurgen.
Vel møtt på Lillestrøm i April!

Referanse
1. Røsok B. Kirurgen nr. 3, 2009.
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På innsiden av redaksjonen i BJS
Det lyses nå ut stilling som ”editorial assistant” i BJS – dette er en
gylden mulighet som norske kirurger oppfordres til å benytte seg av.

Kjetil Søreide
Kirurgisk avdeling,
Stavanger universitetssjukehus
Redaktør BJS
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Erfaringen som ”lærling” i ett av verdens
mest prestisjefylte kirurgiske tidsskrift
er unik, og forutsetter ikke nødvendigvis
at man har uttalt forskererfaring, selv
om noe erfaring med forskning og
metodetenkning vil være ønskelig. På
innsiden av BJS redaksjonen får man
delta i alle faser av den redaksjonelle
prosessen, med god veiledning fra
en av de erfarne redaktørene. Jeg har
tidligere omtalt noe av min egen erfaring
i Tidsskriftet (1).
Som kjent for de fleste kirurger er
The British Journal of Surgery (BJS)
et ledende internasjonalt, generell
kirurgisk tidsskrift med en historie
tilbake til 1913. BJS er rangert som det
øverste europeiske kirurgiske tidsskrift,
og som nummer to internasjonalt, kun
passert av Annals of Surgery, målt etter
”impact factor”. BJS har, og ønsker å
beholde, en generell kirurgisk profil,
som også inkluderer spesialfelter
innen gastrokirurgi (øvre GI, HPB,
og colorektal, inkludert proktologi),
karkirurgi, traumekirurgi, transplantasjon,
og øvrige fagfelt med interesse for
”generell kirurgen”. De fleste artiklene
som godkjennes og publiseres er kliniske
studier, samt enkelte eksperimentelle
studier.
Redaksjonen består nå av redaktører
fra Storbritannia (fire), Nederland (to)
Sverige (en) og Norge (en). Editorial
board er satt sammen av kirurger
fra det europeiske kontinent, med
representanter fra ulike nasjonale og
fagspesifikke kirurgiske foreninger
som er assosiert til BJS. For noen år
tilbake ble European Journal of Surgery
og Swiss Surgery innlemmet i BJS,
samtidig som den svenske og sveitsiske
kirurgiforeningene ble assosierte
medlemmer. For noen år siden ble den
nederlandske kirurgiforeningen assosiert
medlem, og det er ønske om å få flere
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nasjonale kirurgiforeninger assosiert til
BJS. Flere av landene på kontinentet står
på trappene. Selv om de fleste britiske
kirurgiforeninger og underforeninger er
assosierte medlemmer (se hjemmesiden)
oppfattes tidsskriftet nå først og fremt
som et internasjonalt tidskrift, og ikke et
britisk tidsskrift.
De siste tiårene har hovedtyngden av
artiklene blitt levert utenfor Storbritannia,
med kontinental-Europa som en
hovedleverandør (2, 3). Mer en 1,200
artikler leveres årlig, hvorav knapt 15%
aksepteres (2-4). Redaktørene møtes
månedlig i Royal College of Surgeons’
lokaler i London, i tillegg til faste
møter i forbindelse med den årlige
kirurgikongressen på det britiske øyriket,
og ved enkelte seminarer som ”How
to write a paper” og ”How to review a
paper” som arrangeres og holdes av
redaktørene. BJS publiseres av John
Wiley & Sons, men eies av et styre, The
BJS Society, som er et uavhengig organ
– både økonomisk og funksjonelt fra
både forlag og redaksjon. Det er styret
som legger prioriteringer og bestemmer
ansettelser – selvsagt med innspill fra
redaktørene. I styret sitter representanter
fra de fleste assosierte organisasjonene
og foreningene, slik at alle får mulighet til
å si sin mening i en demokratisk prosess.
Det avholdes styremøte hvert halvår, og
på forskjellig sted i Europa for hver gang,
slik at det geografiske vertskap fordeles.
Undertegnede fikk muligheten som
”editorial assistant” i 2008/2009 i
sammen med Bas Wijnhoven fra
Rotterdam, Nederland. I tillegg til å
være med på et ”redaksjonsår” i BJS,
utfører man et publiseringsrelatert
prosjekt sammen med en veileder i
redaksjonen, hvor flere av disse er
publisert (5-7). I løpet av året bød det
seg mulighet til å skrive to lederartikler,
hvorav en om kirurgisk utdanning og
arbeidstidsregulering fra et skandinavisk
perspektiv (8) i forbindelsen med den
pågående debatten rundt European
Working Time Directive (EWDT). Den
andre (9) i forbindelse med initiering
av en lederserie på seks artikler innen
traumatologi, som undertegnede

Bas Wijnhoven, Rotterdam og Kjetil
Søreide, Stavanger jobbet som ”editorial
assistants” i BJS i 2008/2009.

også fikk være med å planlegge.
Redaktørene involverer assistentene i
stor grad, og en blir velvillig involvert og
inkludert i redaksjonelle diskusjoner.
Stillingen som redaksjonsassistent er
svært populær, og til årets stillinger
(2009/2010) var det over 50 søkere
fra hele Europa. De to nåværende
kandidatene er fra hhv. Storbritannia
og Sveits. Norske kirurger oppfordres
til å søke. De som evnt. vil ha mer
informasjon kan gjerne ta kontakt med
undertegnede 
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an interest in medical publishing. To this end the
BJS Society has established Editor Assistant
bursaries. It is envisaged that suitable applicants
will be at or near the end of higher surgical training,
or recently appointed to a substantive post.
Although no previous publishing experience is
expected, the successful candidate will have
scientific curiosity, write well and have a
facility for constructive criticism.

The role will require:

• Attending monthly editorial meetings in London
• Assisting the editors in the handling of papers, from submission to publication
• Contributing to BJS scientific writing courses
• Completing a research project relating to surgical publishing
Tenure will be for a period of 12 months. Necessary travel and accommodation expenses will

Applications should be made in writing to the Managing Editor, Alison Cherrie, at
alison.cherrie@wiley.com, and should be received no later than 7th May 2010.
British Journal of Surgery, John Wiley & Sons Ltd, 101 George Street,
Edinburgh EH2 3ES, UK.
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be reimbursed, and the successful candidate will receive an honorarium of £1000.
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Det 27. SADE Kurs i Stockholm (2010)
SADE kurs nr 27 i rekken ble avholdt i Stockholm 21-22. januar. SADE- Scandinavian Association of
Digestive Endoscopy er en interessegruppe for endokopisk interesserte i Skandinavia. Det avholdes
et årlig kurs som roterer mellom Norge, Sverige og Danmark. I år var det 180 deltakere, de fleste fra
Sverige. Fra Norge var det 37 deltakere. Kurset er obligatorisk for utdannelsen i gastrokirurgi i Norge.
Urban Arnelo og Fredrik Swahn fra Karolinska Universitetssjukehus, Huddinge i Stockholm har vært
lokalt ansvarlige for gjennomføringen av kurset.

Jon-Helge Angelsen
Kirurgisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus
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Praktisk del, 18-20. januar
Kurset har en praktisk del hvor
kursdeltakerne utplasseres på ulike
sykehus i sine respektive land for
hospitering ved en endoskopiavdeling.
De norske kursdeltakerne hadde sin
praksis ved Ullevål Universitetssykehus
og Rikshospitalet. Undertegnede
fikk anledning til å hospitere ved
Karolinska Sjukhuset i Stockholm, og
hadde tre dager med et veldig bra
utbytte hos Dr Urban Arnelo, som leder
endoskopiavsnittet ved gastrokirurgisk
avdeling. Sykehuset gjør rundt 700
ERCP hvert år. Det er også verdt å
merke seg at de fleste inngrepene
utføres i ryggleie og i generell anestesi.
I tillegg har avdelingen de 10 siste år
utført perioperativ ERCP ved påvist
choledochusstein ved laparaskopisk
cholecystectomi (peroperativ
cholangiografi er rutine). Resultatene
og logistikken rundt dette er meget god.
Av andre inngrep utføres rundt 100
choledochoskopier (SpyGlasTM) årlig.
Teoretisk del, 21-22. januar
Overskriften for kurset var ”Kontroverser
innen gastroenterologisk endoskopi”
hvor arrangøren ønsket spesielt å belyse
flere av de terapautiske uenighetene som
er innen endoskopifaget. Noen av disse
emnene gjengis i denne artikkelen:
Endoskopisk terapi ved kronisk
pancreatitt
Lars Lundell, gastrokirurgisk avdeling,
Karolinska Sykehus Stockholm foreleste
om ulike behandlingsalternativer
ved kronisk pancreatitt. En av de
patogenetiske hypotesene til smerter
hos disse pasientene er obstruksjon eller
compartement i gangsystemet i kjertelen.
Dekompresjon av gangsystemet gjøres
enten ved pancreasstent eller kirurgi
(1,2). Stentbehandling er i dag det
som er desidert vanligst, men bedring
av smertene hos disse pasientene
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predikerer ikke vellykket resultat ved
kirurgi. I en randomisert studie av
Cahen et al 2007 (3) sammenlignes
endoskopisk stentinnleggelse med
kirurgi (pancreatojejunostomi). Hos
pasienter med duktal dilatasjon og
intraduktale konkrementer, gir kirurgi
en signifikant bedring av smerter jfr
endoskopisk terapi. Iflg studien er kirurgi
i dette tilfellet en sikker prosedyre og
gir færre reinnleggelser og terapeutiske
reintervensjoner. De fleste kirurgene i
panelet gjør likevel kirurgisk intervensjon
på denne pasientgruppen uhyre
sjelden, og innser at dette er en meget
krevende gruppe pasienter som trenger
multidisiplinær tilnærming.
Endoskopisk behandling av
pseudocyster i pancreas
Jorma Haltunen fra Finland (Helsingfors)
gjennomgikk behandlingsmuligheter
av pseudocyster. De vanligste
behandlingsformer er i dag endoskopisk
transgastrisk drensinnleggelse (med
eller uten EUS), transpapillær tilgang
med stentinnleggelse eller perkutan
tilgang. Kirurgi utføres nesten aldri,
kun i tilfeller ved pseudocyster i
pancreashalen som er dårlig tilgjengelig
for endoskopiske prosedyrer eller ved
komplikasjoner til endoskopi. Perkutan
tilgang ble ikke anbefalt. Haltunen
presenterte et materiale på 170 pasienter
som til sammen hadde gjennomgått
enten transpapillær stentinnleggelse,
transgastrisk drensinnleggelse eller en
kombinasjon. De hadde en suksessrate
på 91% for begge modalitetene. Cyster i
caput lot seg enklere drenere enn cyster i
pancreashalen. Ved papillotomi alene var
suksessraten 57%. Ca 1/3 av pasientene
ble gjort i forløpet av akutt pancreatitt,
2/3 ved kronisk pancreatitt. Drenasje av
pseudocystene ble utført i gjennomsnitt
10 uker ut i forløpet av akutt pancreatitt.
Endoskopisk behandling av akutt
nekrotiserende pancreatitt
Palle Nordblad Schmidt er leder for
endoskopiavsnittet ved Hvidhovre
Hospital i Danmark, og presenterte i sitt
innlegg meget oppløftende data fra deres

endoskopiske behandling av nekroser
ved akutt pancreatitt. Schmidt og kolleger
benyttet en transgastrisk tilgang ved EUS
veiledet punksjon inn i nekroseområdet
retroperitonealt. Deretter blokking og
innføring av 2 pigtailkateter. Videre
blokking til 15 mm og innføring av
arbeidsskop. Deretter en møysommelig
prosess med manuell ekstraksjon av
nekrotisk matriale og fettvev. Prosedyren
kunne ta opptil 3 timer og ble gjentatt
hver 3. dag. Pigtailkatetrene ble værende
igjen mellom hvert inngrep. Schmidt og
hans medarbeidere presenterte meget
gode resultater på 46 pasienter i perioden
november 2005- januar 2010. Den kliniske
suksess var 91%, morbiditet på 2-3 %
(blødning, pneumatoperitoneum og
sekundære infeksjoner) og mortalitet
6%. Ut fra deres studie er CT i mange
tilfeller dårlig til å påvise nekroser. Det
anbefales ikke transcutan drenasje, men
kan benyttes til lokal installasjon av
antibiotika.
Som vanlig når det diskuteres alvorlig
akutt pancreatitt, ble det friske
diskusjoner i panelet og blant deltakerne
om behandlingsvalg og ulike metoder
for nekrosectomi. Spesielt gjelder dette
mini-invasive teknikker, åpen kirurgi
og endoskopi. Fra kirurgisk hold er en
forløpig avventende til endoskopisk
tilgang ved omfattende nekroser.
Det ble etterlyst gode randomiserte
studier som for bedømmelse av
forskjellige behandlingsformer. Den
nederlandske PANTER studien (4) er en
multisenterstudie som randomiserer
mellom åpen nekrosektomi og miniinvasiv tilgang. Resultatet vil antageligvis
foreligge en gang i 2011 og kan kanskje gi
oss noe av svarene.
Er sfincterotomi og steinekstraksjon
tilstrekkelig ved choledochusstein
eller skal cholecystectomi utføres?
Dette er en diskusjon om eldre,
komorbide pasienter skal gjennomgå
elektiv cholecystectomi etter
steinsanering ved ERCP. Tom Glomsaker,
Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger
Universitetssykehus ga en god

Gallriks- det svenske nasjonale
register for behandling av stein i
gallegang og galleblære
Lars Enokson fra Karolinska i Stockholm
fortalte om oppbyggingen av det svenske
registeret for ERCP og cholecystectomi.
Systemet er en web-basert tjeneste
der hvert sykehus kan registrere sine
pasienter som gjennomgår disse to
prosedyrene. Over 95% av alle inngrep
antas å bli registrert. Det utføres
omlag 6500 inngrep årlig i Sverige
(2008). Postoperative komplikasjoner
og pasientforløp registreres videre
av koordinatorer ved hvert sykehus.
Gallegangsstein (26%), icterus (25%),
malignitet 10% og cholangitt (9%) er de
vanligste indikasjonene for ERCP i dette
materialet.
Postoperative komplikasjoner er 12%,
pancreatitt 2,6% og mortalitet (30 dager)
er 6%. For mer informasjon, se Gallriks
webside (6).
Intraoperativ ERCP ved
laparoskopisk cholecystectomi
Nytt på SADE kurset var duell mellom
to foredragsholdere om kontroversielle
temaer innen endoskopi. Fredrik Swan
fra Karolinska presenterte gode resultater
etter 10 års erfaring med metoden.
Med gode rutiner, et entusiastisk
miljø og tilgjengelige ressurser, har
denne metoden nå blitt standard. Ved
laparoskopisk cholecystectomi benyttes

Noen fra SADE komiteen: fv: Fredrik
Svan, Tom Glomsaker, Lars Aabakken og
Urban Arnelo.

Urban Arnelo (f.h) og Lars Enochson
utfører ERCP ved Karolinska Universitetssykehus.

cholangiografi som rutine, ved påvisning
av stein er ERCP teamet på plass i
løpet av 30 minutter. Operatør nedfører
guidewire transcystisk til duodenum,
skopøren fanger opp denne med slynge
(Rendez Voux teknikk). Kanylering blir
følgelig meget enkel, det har ikke vært
tilfeller av pancreatitt og kun ett tilfelle av
cholangitt i et matriale på 31 pasienter fra
Karolinska (7). Liggetiden påvirkes ikke
av metoden.

ductus choledochus: I 1/3 av tilfellene
måtte inngrepet kompletteres med kniv
(precut). Han hadde 97% suksessrate
for kanylering ved denne teknikken.
Pancreatittfrekvensen var 8%.

Sören Meissner fra Bispebjergs
Universitetssykehus i Danmark
argumenterte mot denne teknikken ut fra
flere forhold: Inngrepet skjer på uvant
sted (operajonsstuen), pasienten er i
ryggleie, røntgen fasilitetene er dårligere
på operasjonsstuen, inngrepet er
tidkrevende og forlenger operasjonstiden
betraktelig. Videre blir volumet
beskjedent på de fleste steder, noe som
gjør at en vegrer seg for å gå i gang med
prosedyren. Det kreves mye logistikk og
ressurser, noe som ofte er mangelvare på
mellomstore og mindre sykehus.
Den vanskelige kanyleringen (for og
mot precut)
Neste duell var mellom Lars Aabakken,
Rikshospitalet Oslo og Jorma Halttunen
(Helsinki). Aabakken argumenterte
med risikoen for perforasjon ved
precut, spesielt i uøvde hender. Bruk
av kniv er en uavhengig risikofaktor
for perforasjon og pancreatitt. Bruk
av guide wire eller kontrastinjeksjon
er i studier vist å være likeverdig som
hjelpemiddel i kanyleringen. Enkelte
hevdet at kontrastinjeksjon burde unngås
grunnet fare for pancreatitt. I stedet
anbefalte Aabakken bruk av dobbel
wire teknikk, hvor første mandreng går
inn i pancreasgangen, noe som videre
stabiliserer papillen, og deretter forenkler
intubering av choledochus. Precut
kan til nød brukes på allerede innlagt
pancreasmandreng.
Jorma beskrev i sitt innlegg erfaringene
med pancreaspapillotomi ved vanskelige
kanyleringer. Teknikken går ut på intubere
pancreasgangen med papilotom,
deretter gjøre en kort EPT. Videre vil en
lettere kunne visualisere inngangen til

Endoskopisk reseksjon av Barretts
øsofagus og dysplasi
På dag to viste Professor Hans Ulrich
Marschall fra Karolinska Sykehus
flere gode videodemonstrasjoner
av High Frequency (HF) –bipolar
ablasjon (BARRXTM) av dyspasier i den
gastroøsofagiale overgang ved Barretts
øsofagus.
Fra tidligere har endoskopisk
mucosareseksjon (EMR) blitt benyttet,
men ved en sirkulær reseksjon, er
risikoen for striktur meget høy, og ca
60% av pasientene må blokkes i flere
seanser. HF-ablasjon (BARRXTM) har vist
en lavere strikturfrekvens (under 10%).
HF ablasjon utføres på pasienter med
grov dysplasi. Elektrodene finnes både
360° (sirkulær-HALO 360) og 90° (HALO
90). Reseksjonen er mer superficiell i
forhold til EMR. Systemet kan benyttes
over lengre områder i øsofagus (over
10 cm). Det er vanlig å gjennomføre
behandlingen gjentatte ganger. Flere
studier har bekreftet gode resultater med
behandlingen, spesielt en publikasjon fra
2009 der 81% av 127 pasienter hadde fått
eradikert høygradig dysplasi i øsofagus
med metoden8. Strikturfrekvensen
var kun 6%. Prisen for en elektrode
er 8000 SEK, en gjennomsnittelig
behandlingsserie koster ca 50.000 SEK.
Behandling av grov dysplasi har vist seg
kostnadseffektivt sammenlignet med
annen behandling og oppfølging, blant
annet øsofagusreseksjon. Behandling kan
ikke forsvares ut fra kostnader mtp lett
dysplasi og Barretts metaplasi.
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litteraturgjennomgang som belyste
emnet. Tall fra Norge viser at under
20% konsekvent gjør laparaskopisk
cholecystectomi profylaktisk etter EPT.
80% gjør det av og til, og de færreste gjør
dette som hovedregel ikke. Glomsaker
henviste til en Cochrane Review (5)
med 5 randomiserte kontrollerte studier
med 662 pasienter. Det ble delt i to
grupper; A: ERCP og ”vent og se” eller
B: ERCP med elektiv cholecystectomi.
Det var en signifikant høyere mortalitet,
innslag av smerteanfall, ikterus og
cholangitt og gjentatte ERCP hos ”vent
og se” gruppen. Cholecystectomi måtte
utføres i 35% i ”vent og se” gruppen
grunnet residiverende symptomer.
Studien anbefaler generelt profylaktisk
cholecystectomi etter ERCP og
steinsanering av gallegangene. Hos
eldre komorbide pasienter med relative
kontraindikasjoner for kirurgi, anbefales
å avstå fra rutinemessig lap galle etter
ERCP med EPT. Dersom pasienter
med relative kontraindikasjoner for
kirurgi har hatt pancreatitt, anbefales
cholecystectomi. Dersom pasienter
med relative kontraindikasjoner har
vært symptomfrie i løpet av et halvt
år, anbefales en ”vent og se holdning”.
Begge disse siste anbefalingene, er det
en heller tvilsom evidens for, i følge
Glomsaker.

Endoskopisk stenting eller kirurgi
ved benigne strikturer i gallegang
Dirk J. Gouma, klinikksjef ved Academic
Medical Center (AMC), Amsterdam
var invitert som "State of the art
lecturer" for å forelese om benigne
biliære stricturer. Det er stort antall
typer stricturer i gallagangen, alt fra
Klatskin tumores, PSC, iatrogene,
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benigne strikturer og Mirizzi tilstander.
Utfordringen er å skille- og behandle
disse riktig. Benigne strikturer har et
stort spekter av symptomer alt fra
lett stigning i staseprøver til icterus,
cholangitt, sepsis og biliær cirrhose. De
vanligste årsaker til benigne strikturer er
kronisk pancreatitt, iatrogene strikturer
etter laparoskopisk cholecystectomi
eller ERCP, bilioenteroanastomoser
og pancreatobiliær maljunctions.
Behandlingsmulighetene
spenner fra endoskopisk stenting,
perkutan drenasje og dilatasjon
til kirurgi (hepaticojejunostomi/
choledochojejunostomi).
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Ved kronisk pancreatitt er gallegangsstrikturer en utfordring, og suksessraten
avhenger blant annet av om det
foreligger forkalkning eller ikke.
Korttidsresultatene er utmerket, men
langtidsresultatene er dårlige. Stenting
hos pasienter med kronisk pancreatitt
med stricturer uten forkalkning har best
sjanse for suksess. Stenting har god
suksess ved kombinert akutt pancreatitt
(92%) i forhold til uten (24%) (13). Ved
mislykket stentbehandling, bør kirurgi
vurderes. Enten kan kirurgisk drenasje
foretrekkes (hepatojejunostomi,
choledochojejujunostomi) eller kombinert
reseksjon og drenasje (Whipple, Frey/
Puestov eller Beger). Kirurgi har vist
å være en sikker metode med god
suksessrate (3), men benyttes nå
likevel relativt sjelden. Se forøvrig
avsnittet Endoskopisk terapi ved kronisk
pancreatitt tidligere i artikkelen.
Ved AMC behandles mellom 30-50
pasienter med iatrogene gallegangsskader. I et materiale på 500 pasienter
var 214 (43%) gallegangstranseksjoner,
136 (27%) cysticuslekkasjer, 87 (17%)
choledochuslekkasje, og 63 (13%)
choledochusstrikturer. 21% av disse
skadene ble peroerativt påvist.
Ved gallegangslekkasje ble 95%
vellykket stentbehandlet, kun 1% måtte
opereres. Ved gallegangsstrikturer
ble 74% vellykket stentbehandlet,
mens 20% måtte opereres i forløpet.
AMC har også erfaringer (n=56) med
primære ende-til-ende anastomose ved
komplette choledochustranseksjoner.
43 (77%) pasienter ble først behandlet
med perkutan transhepatisk drenasje,
deretter operert. 37 (66%) pasienter ble
etter kirurgi behandlet med stent eller
dilatasjon grunnet strikturering, mens
18 (32%) måtte gjennomgå reoperasjon
med hepatojejunostomi (14). Ved
forsinket påvisning av gallegangsskader
anbefales midlertidig avlastning og
utredning med PTC/PTD, MRCP og
ERCP. Deretter vente 6-8 uker for endelig
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rekonstruksjon. Forsøk på akutt kirurgi
ved gallegangsskader er uavhengig
negativ prediktor for komplikasjoner
postoperativt.
Colonstent ved obstruktiv cancer
- "bridge to surgery or death"?
Henrik Thorlacius fra Lund
Universitetssykehus i Sverige foreleste
om colonstenting ved akutt obstruktiv
coloncancer. Ca 15-30% av alle
coloncancerpasienter debuterer med
obstruktive symptomer. 85% av alle
med akutt colonileus skyldes cancer, og
over halvparten er over 70 år. 40% har
ASA score 3-4. Akuttkirurgi har høyere
morbiditet (10-36%) og mortalitet (6-30%)
i forhold til elektiv kirurgi (hhv 4-14%
og 1-7%) (9). Kunnskapsgrunnlaget for
bruk av stent er noe begrenset, og flere
randomiserte studier har blitt stoppet
på grunn av høy perforasjonsfrekvens
(opptil 40%). Det meste av tilgjengelige
data i dag er retrospektive studier,
som ikke har vist signifikant skille i
langtidsoverlevelsen (Stent+ elektiv
kirurgi vs akutt kirurgi) (10, 11).
Målsetningen med bruk av stent er å
kunne optimere pasienten for kirurgi,
forbedre stadieinndelingen samt unngå
Ø-H kirurgi med stomi som et utfall.
Metoden har vist seg best effektivitetsog kostnadseffektiv hos pasienter med
høy operativ risiko (eks 85 år, ASA 4).
Klinisk og teknisk suksess ligger på
rundt 90% i flere studier (12). Det har
vært vanskelig å kunne påvise noen økt
forekomst av tumordisseminering ved
stentbehandling. Oppsummert mente
Thorlacius at colonstent bør vurderes
som en behandlingsform i øvede
hender hos eldre pasienter med høy
comorbiditet med obstruktiv cancer.
Stricturer ved Crohns sykdom
- endoskopi eller kirurgi?
Jakob Westergren Hendel, Gentofte
Universitetssykehus i Danmark
snakket om endoskopi kan være en
behandlingsmulighet ved Crohn
strikturer. Han presenterte et materiale
med endoskopisk dilatasjon av ulike
typer stenoser med ca 60-80% suksess,
men observasjonstiden er kort.
Komplikasjonsraten er under 5%.
Problemer er tilgjengelighet og
kompleksitet/lengde som gjør blokking
insufficient. Dilatasjon ved aktiv Crohn
(inflammatoriske stenoser) kan gjøres,
det finnes per i dag ikke noe bevis
for at dette medfører eksacerbasjon.
Framtidige, uløste og spennende
problemstillinger er stentbehandling og
endoskopisk strikturplastikk ved Crohn
stenoser. Pr i dag finnes det kun noen få
pilotstudier uten langtidsoppfølgelse som
belyser dette.

Peroral cholangioscopi ved stricturer
og stein- toys for boys?
Urban Arnelo presenterte deler av
materialet fra Karolinska sykehus
i Stockholm, hvor en har drevet
med cholangioskopi siden 2003. Fra
begynnelsen med ”Mother-baby system”
(choledochoskop i ERCP skop) har en
videre utviklet SpyGlas systemTM som
har større fleksibilitet, diagnostiske
muligheter og som kun er avhengig av
en skopør. De tre siste årene har det blitt
utført 76 prosedyrer ved Karolinska med
kun to mislykkede forsøk. Indikasjonene
for undersøkelsen har vært intermediære
stricturer, PSC stricturer, tumorstadie
inndeling (Klatskin og papillære),
steinbehandling i choledochus og
pancreas, samt IPMN. Komplikasjoner
(pancreatitt) har forekommet hos 6
pasienter. I ca 80% av tilfellene har
metoden tilført ytterligere klinisk
informasjon.
Avslutning
SADE kurset, både teori- og praksisdelen
gav et meget godt faglig utbytte. Kurset
kan absolutt anbefales. Til neste år (2011)
er SADE kurset i København.
For påmelding, se www.sade.no 
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Plastikkirurgiske betraktninger
De seneste dagers oppslag om brystimplantat og behandlingen av
arrkapsler som dannes rundt slike implantat er eksempler på noen
av utfordringene innenfor plastikkirurgi. Det estimeres at mellom
70 000 og 100 000 norske kvinner har fått lagt inn brystimplantat på
egen bekostning, sannsynligvis i økende antall spesielt de seneste
10 årene.

En lignende forventet fremtidig utfordring
innefor det offentlige helsevesen er det
økende antall pasienter som gjennomgår
“slankeoperasjoner”. Det utføres per i
dag cirka 1200 slike operasjoner pr. år
på bakgrunn av morbid overvekt og
følgetilstander av dette. Utviklingen
innefor kirurgi har ført til at de fleste slike
operasjoner kan gjøres endoskopisk, i
beste fall i løpet av en time. Effekten,
i form av redusert vekt og etter hvert
økende grad av hudoverskudd, fører til
at anslagsvis drøyt halvparten av disse
pasientene etterspør plastikkirurgiske
korreksjoner.
Plastikkirurgiske korreksjoner etter
vellykket bariatrisk kirurgi
En undersøkelse utført av Sverre
Harboe viste at pasientene trengte 1.5
plastikkirurgiske inngrep i gjennomsnitt.
Utfordringen for det offentlige
helsevesenet blir da at man for hver
slankeoperert pasient må påregne et
behov for påfølgende hudkorreksjoner i
størrelsesorden fra 2 timer på standard
bukplastikker på de enklere pasientene
til samlet 10 timer for de store multiple
korreksjonene. De mindre korreksjonene
kan gjøres dagkirurgisk (standard
bukplastikk, brystkorreksjoner og
overarmer samt lårplastikker) mens de
store bukplastikkene og circumferensielle
torsoplastikker krever innleggelse i
opptil 1 uke. Det er i tillegg betydelig
øket komplikasjonsrate på disse
pasientene. Med den store økningen
i slankeoperasjoner vil det komme et
tilsvarende behov for korrigerende kirurgi
uten at de plastikkirurgiske miljøene har
fått tilført nye ressurser til å behandle
denne nye pasientgruppen. Man må da
også i denne sammenhengen spørre
seg om alle forventede korreksjoner
skal finansieres innefor det offentlige.
Hvor mye kan pasienten forlange å få
korrigert uten å betale selv? Skal f. eks.
pasientens alder ha betydning i denne

sammenhengen? Også her vil det vare
behov for en avklaring i nær fremtid for å
klare å gjøre riktige prioriteringer når det
gjelder bruk av offentlige midler.
Mikrokirurgisk brystrekonstruksjon
En tredje utfordring er lange ventelister
på mikrokirurgisk brystrekonstruksjon
ved de fleste offentlige plastikkirurgiske
avdelinger. Selv om brystbevarende
kirurgi utføres i 50-75% av pasientene, vil
det fremdeles være en stor etterspørsel
etter rekonstruksjon med autologt
(eget) vev. I det siste har vi sett at en
også for slike pasienter har etablert
privatfinansierte behandlinger, noe
som for såvidt er både forventet og
fornuftig for dem som kan bekoste slike
operasjoner av egen lomme. Det er alltid
bra at det kommer private supplementer
til offentlig behandling, men prisen
på slike inngrep vil være meget høy;
NOK 150-200 000. De private vil aldri
kunne tilby behandling til større volum
av pasienter, siden dette er meget
komplisert og ressurskrevende kirurgi,
og dette er derfor ikke noen løsning
på de lange ventelistene som Erna
Solberg antydet. Det er i det offentlige
helsevesen at opplæringen av de nye
mikrokirurgene vil bli gjennomført,
og da trengs det operasjonvolum
for å bli erfaren nok til å takle også
mikrokirurgiske inngrep på andre
indikasjoner, inkludert akutte traumer.
Da ønsker vi heller en økt satsning på
de allerede etablerte avdelingene i
form av økt antall sengeplasser og økt
operasjonskapasitet slik at ventelistene
kan forkortes til ett levelig nivå i det
offentlige helsevesen, der tross alt de
fleste pasienter av denne karakter hører
hjemme 
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Problemer etter innleggelse
av brystimplantat
Som en reaksjon på disse fremmedlegemene, vil det hos alle kvinner dannes
en arrvevskapsel rundt implantatet,
som i større eller mindre grad fører til
redusert kvalitet fra et kosmetisk ståsted
og iblant også direkte lidelser i form av
lokale smerter og stivhet i brystene. At
kvinner i den situasjonen ønsker hjelp er
forståelig og rimelig. Mange har sikkert
ikke tenkt over behovet for re-operasjoner
og villigheten eller muligheten til selv
å bekoste slike operasjoner er ikke
alltid til stede. Dilemmaet innefor
offentlig finansiert plastikkirurgi
oppstår når kvinnen henvises dit for slik
etterbehandling. Som det har fremgått
av debatten, er de færreste offentlige
sykehus villige til å korrigere slike
proteser, med mindre pasienten har
pådratt seg en akutt lidelse som trenger
rask hjelp. Det fleste ønsker heller å
henvise slike pasienter tilbake til den
klinikk der den opprinnelige operasjonen
er gjort. I de tilfeller der dette ikke er
mulig, enten på grunn av akutt behov for
hjelp eller at det foreligger annen grunn
til at pasienten ikke klare dette, vil en da i
de aller fleste situasjoner tilby pasienten
kun å fjerne disse implantatene, men ikke
å erstatte dem med nye. Det påligger nå
helseministeren å legge frem en strategi
for hvordan det offentlige helsevesen skal
forholde seg til denne problemstillingen,
noe som vil underlette arbeidet for alle
aktører. Det er på ingen måte selvsagt
og ikke heller ønskelig at det offentlige
skal belastes med slike oppgaver.
Spesielt med hensyn til et allerede stramt
budsjett og forventninger om et relativt
stor omfang pasienter i de nærmeste
årene dersom ca 70 000 pasienter skal
få skifte sine proteser opptil to ganger
i et livsløp. Spørsmålet blir dog om de
fleste pasienter har tenkt over dette godt
nok før de søker om å få gjort en slik
operasjon.

Thomas Sjøberg og Erling Bjordal
Plastikk- og Håndkirurgisk avdeling
UNN
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Ny rekord i spesialistgodkjenninger
i generell kirurgi, men…
I 2009 ble det godkjent 75 nye spesialister i generell kirurgi. Det er det høyeste
antallet noensinne. I 2008 var det 61 spesialistgodkjenninger, noe som også er et
av de høyeste tallene vi har hatt.

Anders Taraldset
DNLF

Spørsmålet er hvilket antall nye
spesialistgodkjenninger etter norske
regler vi kan forvente i årene fremover.
Kan vi forvente at antallet nye
spesialistgodkjenninger vil ligge på
samme høye nivå som i 2009, eller
kanskje enda høyere?
I årene 1994- 2009 har det vært totalt
384 overføringer fra EU/EØS/Norden i
generell kirurgi. I 2009 var det 36 slike
overføringer, dette var det tredje høyeste
antallet vi har hatt. Det høyeste antallet
var i 1998 med 42 overføringer fra EU/
EØS/Norden, mens det nest høyeste
antallet var 40 overføringer i 2008.
Over halvparten av alle overføringer fra
EU/EØS/Norden har vært fra Sverige,
mens 19% har vært fra Tyskland, 14%
fra Danmark og 4,4% fra Island. Vi har
også hatt en del overføringer fra de
10+2 nye EU-landene, spesielt Litauen
og Polen. For 2009 er fordelingen svakt
endret, ved at 61% av overføringene er
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I 2007 økte antallet godkjenninger etter
norske regler til 29, i 2008 var det 21 og
i 2009 var det igjen en kraftig økning, til
hele 39 godkjenninger etter norske regler.
Dette er imidlertid bare det sjuende
høyeste antallet godkjenninger vi har
hatt etter norske regler. De seks årene vi
har hatt med 40 eller flere godkjenninger
etter norske regler har alle vært innenfor
årene 1986- 1996. Det høyeste antallet var
i 1990 og i 1991. Begge disse årene var
det 47 godkjenninger etter norske regler.

36
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19
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Det totale antallet spesialistgodkjenninger
i generell kirurgi var økende frem mot
1999 da det var 62 godkjenninger, noe
som inntil i år var det høyeste antallet
noensinne. Fra 1999 var det en synkende
tendens, og i 2006 ble det bare 32
spesialistgodkjenninger. Blant disse var
det bare 14 godkjenninger etter norske
regler, mens det var 18 overføringer
fra EU/EØS/Norden i 2006. Dette var
faktisk det laveste antallet godkjenninger
etter norske regler siden 1972 i generell
kirurgi!

Overføring av spesialistgodkjenninger; EØS-avtalen/nordisk overenskomst
Norske spesialistregler
Figur 1. Antall spesialistgodkjenninger i generell kirurgi 1994- 2009
fra Sverige, 11% fra Danmark og hele
8,3% fra Polen. Imidlertid er det ikke alltid
sammenfall mellom statsborgerskap og
overføringsland. Det er for første gang
like mange overføringer fra Polen og
Tyskland i generell kirurgi i 2009. Det
har bare vært totalt fire overføringer
fra Polen, herav én i 2008 og tre i 2009.
Det har vært totalt åtte overføringer fra
Litauen, hvorav fem allerede i 2005, én i
2007 og to i 2009.
En viktig årsak til at vi legger så stor
vekt på å skille mellom godkjenninger
etter norske regler og overføringer fra
EU/EØS/Norden er at bare omkring
fjerdeparten av spesialistene som har
fått spesialistgodkjenningen overført fra
EU/EØS/Norden blir værende i Norge
på lengre sikt. Dette henger i stor grad
sammen med at dette hovedsakelig
dreier seg om utenlandske statsborgere,
men minst 27 av de 384 er norske
statsborgere. Av disse har 16 fått overført
spesialistgodkjenningen fra Sverige, og
for de fleste av disse 27 skjedde dette i
årene 1994- 2001.

Det er også en del utenlandske
statsborgere blant godkjenningene etter
norske regler, og for godkjenningene i
årene 1994- 2009 er det flest statsborgere
fra Tyskland, Sverige og Danmark, i denne
rekkefølgen.
Per 2. november 2009 var det 13,2%
kvinner blant yrkesaktive spesialister i
generell kirurgi under 70 år i Norge, og
dette tilsvarer 120 kvinner. Sammenlignet
med andre spesialiteter er dette den
sjette laveste kvinneandelen, og de
spesialitetene som har lavere kvinneandel
er også kirurgiske spesialiteter, i tillegg
til fordøyelsessykdommer, som er en
indremedisinsk grenspesialitet. Relativt
sett har det likevel vært en meget kraftig
økning i kvinneandel blant spesialister i
generell kirurgi.
Blant leger i spesialisering er tallene mer
usikre, men Legeforeningens register
viser at det på samme tidspunkt var
33,8% kvinner blant leger i spesialisering
kirurgi, noe som var den åttende laveste
kvinneandelen når vi sammenligner
med andre spesialiteter. For leger i

SPESLAND
2,1
5,2
6,9
9,2
51,8
24,8

Norske regler
Sverige
Tyskland
Danmark
Island
Litauen, Finland, Frankrike,
Ungarn, Polen, Belgia, Latvia,
Nederland, Slovakia, Bulgaria,
Spania, Tsjekkia, Italia

Figur 2. Fordeling av 797 spesialistgodkjenninger i generell kirurgi 1994-2009
etter overføringsland (Norden/EU/EØS).
Godkjenning etter norske regler = 51,8%.
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Norden utenom Norge
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10 nye EU-land fra 1.5.2002
Land utenfor EU/EØS/E
Sveits,
Romania og Bulgaria
10 nye Liechtenstein,
EU-land fra 1.5.2002
Sveits, Liechtenstein, Romania og Bulgaria

spesialisering er det frivillig å melde
seg inn i fagmedisinsk forening. Blant
leger i spesialisering som har meldt seg
inn i Norsk kirurgisk forening og som
ikke har noen spesialistgodkjenning, er
kvinneandelen 40,3%, som vi så i forrige
artikkel (1).

Per 21.12. 2000 var det 903 yrkesaktive
spesialister i generell kirurgi under 70 år
i Norge.

Av 413 spesialistgodkjenninger etter
norske regler i generell kirurgi i årene
1994-2009, gjaldt 20,1% kvinner. For de
384 overføringene fra EU/EØS/Norden i
samme periode gjaldt bare 14,3% kvinner.
Blant godkjenningene etter norske regler
i 2009 var det 30 menn og 9 kvinner, dvs
23,1% kvinner. Blant overføringene fra
EU/EØS/Norden i 2009 var det 31 menn
og 5 kvinner, dvs 13,9%. Også i andre
spesialiteter ser vi at kvinneandelen er
klart lavere blant overføringene enn blant
godkjenningene etter norske regler.

Dette er en vekst på bare 1,8%, mens
tilsvarende vekst for alle spesialistgodkjenninger har vært 21,0%. Det er tre
årsaker til at denne veksten i generell
kirurgi har vært såpass lav:

Hva så med fremtiden? Får vi nok
spesialister i generell kirurgi? Dersom
vi ser på utviklingen siden 2000, er det
svært få andre spesialiteter som har
hatt så lav relativ vekst mht antallet
yrkesaktive spesialister under 70 år i
Norge som generell kirurgi.

Figur 3. Fordeling av 797 spesialistgodkjenninger i generell kirurgi 1994-2009
etter legens statsborgerskap. 48,1% er
norske statsborgere (inkludert leger med
ukjent statsborgerskap).

Per 10.12. 2009 var dette antallet økt til
919, begge deler ifølge Legeforeningens
legeregister.

1. Det var en synkende tendens i antallet
spesialistgodkjenninger i perioden
2000- 2006.
2. Det har vært relativt mange
overføringer og/eller godkjenninger at
utenlandske statsborgere som ikke har
blitt værende i Norge
3. Alderssammensetningen i generell
kirurgi tilsier at pensjonsavgangene er
relativt høye, og sterkt økende.

grunn at det er en viss vekst i etterspørsel
etter spesialister i generell kirurgi også
i årene fremover, tilsier dette at det er
nødvendig at den økningen vi har sett
tegn til etter 2006, må fortsette også
videre fremover, dersom vi skal oppnå
balanse mellom tilgang og etterspørsel.
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3,3 3,3

13,2

I DNLF’s hefte om spesialistutdanningen
har vi beregnet at selv med en relativ
lav årlig etterspørselsvekst på 0,7%
per år, vil vi ha behov for å øke antallet
spesialistgodkjenninger etter norske
regler til omkring 50 hvert år, for å
oppnå balanse mellom tilgang og
etterspørsel i 2017. Til sammenligning
var gjennomsnittet 21 spesialistgodkjenninger etter norske regler per
år i årene 2002-2008. Det vil derfor
etter alt å dømme være nødvendig
å øke utdanningskapasiteten ganske
kraftig og meget raskt dersom vi skal
unngå å få et økende underskudd av
spesialister i generell kirurgi, gitt dagens
spesialitetsstruktur.
Referanser

Punkt 2 og 3 må forventes å øke også
i årene fremover. Dersom vi legger til

1. http://www.legeforeningen.no/id/158338
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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

C Zometa Novartis
Benresorpsjonshemmer.

Varenummer ATC-nr.: M05B A08

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 0,8 mg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.Indikasjoner: Forebygging av
skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter med utbredt
kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av tumorindusert hyperkalsemi (TIH). Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Infusjonsvæsken må
ikke blandes med kalsium eller andre infusjonsvæsker med toverdige kationer, som f.eks. Ringer-laktat oppløsning, og bør administreres alene i separat infusjonsslange. Voksne og eldre: Anbefalt
dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet, er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter hver 3.-4. uke. Pasienten bør også få 500 mg oralt kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi
(albuminkorrigert serumkalsium ≥12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som enkel i.v.
infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før og under administrering av zoledronsyre. Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør preparatet kun brukes
etter nytte-/risikoevaluering. Unødvendig med dosejustering ved serumkreatinin <400 µmol/liter eller <4,5 mg/dl. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom
som involverer skjelettet: Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCR) bør bestemmes når behandling initieres hos pasienter med multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide
tumorer. ClCR beregnes ut fra serumkreatinin ved å bruke Cockcroft-Gault-formelen. Preparatet anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, dvs. ClCR <30 ml/minutt.
Følgende doser anbefales til pasienter med benmetastaser ved ClCR 30–60 ml/minutt:
Kreatininclearance ved
behandlingsstart (ml/minutt)
>60
50–60
40–49
30–39

Anbefalt dose1
4 mg
3,5 mg
3,3 mg
3 mg

Volum konsentrat
5 ml
4,4 ml
4,1 ml
3,8 ml

Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 mg × timer/liter (ClCR= 75 ml/minutt). De lavere dosene som er anbefalt for pasienter med nedsatt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som observert hos pasienter med kreatininclearance på 75 ml/minutt. Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning
50 mg/ml. Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake hvis nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når serumkreatinin igjen er innenfor en økning
på 10% av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt. Preparatet bør ikke brukes til barn. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for zoledronsyre, andre
bisfosfonater eller noen av hjelpestoffene. Amming. Graviditet. Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert. Overhydrering bør unngås
ved risiko for hjertesvikt. Etter behandlingsstart bør hyperkalsemirelaterte metabolske parametre, som serumnivåene av kalsium, fosfat og magnesium, følges nøye. Hvis hypokalsemi, hypofosfatemi eller hypomagnesemi oppstår, kan det være nødvendig med tilleggsbehandling i en kort periode. Pasienter med ubehandlet hyperkalsemi har som regel en viss grad av nedsatt nyrefunksjon.
Nøye oppfølging av nyrefunksjonen bør derfor vurderes. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes til 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 nød-
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Korreksjoner nr. 4, 09
Årsaker til funksjonsforstyrrelser i nedre
urinveier, utredning og konvensjonell
behandling av disse.
Av Henriette Veiby Holm og Hans Hedlund.
Kirurgen nr. 4,
s. 9-11, 2009.
På side 9 i første setning på avsnittet
"Myelomeningocele" er det en feil.
Korrekt setning er: "Det fødes årlig ca 20
barn med myelomeningocele (MMC) i
Norge".
I tillegg manglet figurtekst til figur 1-4.
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vendig foreligger det ingen data som antyder at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for osteonekrose
i kjeven. Hver pasient bør håndteres ut fra en individuell nytte-/risikoevaluering på grunnlag av den kliniske vurderingen til behandlende lege. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsnedsettende smerter i ben, ledd og/eller muskulatur hos pasienter som bruker bisfosfonater. Interaksjoner: Forsiktighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene kan ha additiv effekt som
resulterer i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet bør også utvises ved bruk
sammen med andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple myelomer kan risikoen for
svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i kombinasjon med talidomid. Graviditet/Amming: 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. Muskelskjelettsystemet: 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.
I tillegg til å være en potent hemmer av benresorpsjon har zoledronsyre også flere antitumor egenskaper som kan
bidra til dens samlete effekt i behandling av metastatisk bensykdom. 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

artell.no

Blærefunksjonsforstyrrelser hos barn.
Av Sigvald Refsum. Kirurgen nr. 4,
s. 17-23, 2009.
Teksten til figur 14, 15, 17 og 18 ble feil på
side 21-22 i Kirurgen nr.4/2009.

fa g n y tt • de b att

Korrigert artikkel i PDF versjon kan lastes
ned fra: www.kirurgen.no

Videre ble det foretatt noe uheldig
beskjæring av 3 bilder (figur 9,12 og 16).
Korrigert artikkel i PDF versjon kan lastes
ned fra: www.kirurgen.no
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LESS - En port 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.
Kontakt oss på telefon 23 00 50 50 eller send en mail til sjur.noeland@olympus.no
for mer informasjon eller en produktdemonstrasjon.

www.less-surgery.eu

Undertegnede vil fortsette som MIK redaktør inntil en ny ildsjel
er på plass. Vi vet at mange av dere innehar mye kompetanse.
I seksjon for minimalt invasiv kirurgi i årets første nummer av
Kirurgen er det tre gode innlegg fra tre av våre universitetssykehus. Det første innlegget beskriver hvordan man etablerer
et nytt MIK tilbud på universitetssykehus og de to siste
innleggene presenterer nyskapende ideer innen MIK.
Artikkelen fra Stavanger omhandler oppstart av laparoskopisk
bariatrisk kirurgi i 2009 inkludert etablering av et tverrfaglig
team. 49 av 50 ble operert med laparoskopisk ”gastric bypass”
og tidlige resultater for de første 50 pasientene er lovende.
Avdeling for transplantasjon på Oslo universitetssykehus
beskriver sine tre første prosedyrer med bruk av minimalt
invasiv teknikk ved autotransplantasjon av nyre, med ekstracorporal kirurgi før reinnsetting. Tradisjonelt har det vært
benyttet store og traumatiserende incisjoner, men ved å
kombinere teknikk for laparoskopisk hånd-assistert living donor
nefrectomi og minimal invasiv nyre-tx kan inngrepet gjøres via
et mindre felles snitt for både hånd-assistanse, nyre-uttak og
transplantasjon. Dette innlegget viser med all tydelighet at også
organ-transplantasjon vil ta del i utviklingen innen minimalt
invasiv kirurgi.

Siden 1995 har det vært et unikt
samarbeid innen forskning og
utvikling ved laparoskopisk kirurgi
mellom laparoskopi-miljøet i
Trondheim og to nasjonale
kompetansesentra innen avansert
laparoskopisk kirurgi og for
3D i laparoskopi. For å utvide
mulighetsrommet for avanserte
laparoskopiske prosedyrer, jobber
de med å utvikle morgendagens
løsninger for avbildning og
veiledning under inngrepet,
Olaug Villanger
forbedring av ergonomiske forhold
MIK-Redaktør
under laparoskopi og forsøk
olaug.villanger@oslopå oppnåelse av fingerfølelse
universitetssykehus.no
gjennom laparoskopiske
instrumenter. Innlegget tar oss
med på en spennende reise til fremtidsrettede prosjekter innen
minimalt invasiv kirurgi.
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Samarbeid innen forskning og utvikling
ved minimalt invasiv kirurgi

God lesning!

Kirurgen nr.1, 2010

47

Overvektsbehandling ved
Stavanger Universitetssjukehus
Erkjennelsen av sykelig overvekt som et stort helseproblem, har gitt spesialisthelsetjenesten store
utfordringer. Dette er en pasientgruppe som har krav på samme behandling som andre pasientgrupper.
Likevel har ikke pasienter med sykelig overvekt hatt et helhetlig tilbud, til tross for ofte komplekse
helsemessige problemstillinger.

Kjartan Stormark
Kirurgisk avdeling,
Stavanger Universitetssjukehus
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Tidligere har behandlingsmålet vært
å optimalisere følgetilstandene av
overvekten som blant annet diabetes,
søvnapnø, slitasjeskader i vektbærende
ledd og kardiovaskulære sykdommer.
Mange overvektige pasienter er ikke
i stand til å fortsette i vanlig arbeid
og opplever sosial isolasjon. Det er
på alle måter en pasientgruppe som
behøver helsevesenets hjelp og hvor
behandlingen av overvekten gir store
gevinster både i form av øket livskvalitet,
bedre helse og forventet levetid.
Behandlingsmålet har nå endret seg fra
tidligere å kun behandle følgetilstandene
av sykelig overvekt, til nå også å
behandle selve overvekten. Dette er
en svært krevende oppgave fordi det
kreves en større grad av samarbeid
mellom mange ulike yrkesgrupper og
medisinske disipliner. Vår kunnskap om
utvikling av sykelig overvekt er dessverre
mangelfull, noe behandlingen bærer
preg av. Av behandlingsalternativer i
dag, er det kun overvektsoperasjon som
kan gi et varig og tilstrekkelig vekttap.
Selv om kirurgisk behandling gir en rask
og effektiv vektreduksjon, kreves det en
grundig utredning i forkant og pasientene
vil være avhenging av tett oppfølging
etter operasjonen. Ikke alle pasientene er
egnet for kirurgi. Vurdering av operabilitet
preoperativt og ikke minst compliance
for endret livsstil postoperativt, er en
krevende oppgave. Utredningen er
avhengig av et tett samarbeid mellom
fastlegen, ernæringsfysiolog, kirurg,
endokrinolog, kardiolog, ØNH-spesialist
og psykiater. Pasienter som ikke er
egnet for kirurgisk behandling, har
også krav på et behandlingstilbud.
Konservativ behandling krever en
tverrfaglig tilnærming som også er svært
ressurskrevende.
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Bilde 1. Laparoskopisk deling av
ventrikkelen og anleggelse av
”gastric pouch”.

Bilde 3. Anleggelse av jejuno-jejunostomi.

Bilde 2. Gastrojejunostomi.

Bilde 4. Siste del av jejuno-jejunostomien
syes laparoskopisk.

Helse Vest har vedtatt at hvert lokale
helseforetak i helseregionen, skal være
ansvarlig for behandling av sine egne
pasienter med sykelig overvekt. De
har nå, på lik linje med andre pasientgrupper, fått behandlingsgaranti for
sin sykdom. Det er allerede etablert et
slikt behandlingstilbud i Førde, Voss og
Haugesund.
Helse Stavanger fikk i oppdrag å
starte opp med overvektsbehandling
høsten 2009, hvor målsetningen var 50
overvektsoperasjoner før årsskiftet. Det
ble også vedtatt at det skulle etableres et
behandlingstilbud for barn og ungdom
ved sykehuset. Utfordringen har først
og fremst vært å få etablert et tverrfaglig
behandlingsteam. 12. oktober 2009 ble
de to første pasientene operert. I midten

av desember ble pasient nummer 50
utskrevet og vi hadde gjennomgått en
intens periode med bratte læringskurver.
For å unngå å komme feil ut med tunge
komplikasjoner, la vi stor vekt på at det
skulle være få mennesker involvert i det
perioperative forløpet. Stort sett var det
samme anestesi- og operasjonspersonell
i hele perioden, og de samme to
operatørene på hver operasjon. Alle
vurderinger vedrørende operasjonspasientene pre- og postoperativt, ble
fulgt opp av operatørene.
De to første operasjonsdagene var vi så
heldig å få hjelp av kirurg Rune Sandbu
og operasjonssykepleier Elin Graf fra
Sykehuset i Vestfold, begge med lang
erfaring med bariatriske prosedyrer.
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Bilde 5. Kirurgene Kristinn Eiriksson (t.v.) og Kjartan Stormark (t.h.) utfører laparoskopisk gastric bypass.

Våren 2009 var nøkkelpersonell på
gjestebesøk på Aker Universitetssykehus
og Aleris og fikk gode innspill på hvordan
pasientlogistikken kunne gjennomføres.
Alle involverte avdelinger hadde fått
grundig internundervisning om pasientgruppen. Vi bestemte oss tidlig for å
selektere pasientene i oppstartperioden.
De aller fleste pasientene hadde
denne høsten som inklusjonskriterium
at BMI burde være under 45 og at
pasientene ikke tidligere hadde gjennomgått bariatriske operasjoner eller
ventrikkelinngrep.
Resultater
Det var i perioden 21.09.09 – 07.12.09
til sammen 52 pasienter som ble
forbehandlet før operasjon. 36 av
pasientene var kvinner, 16 var menn.
1 pasienter ble utsatt på grunn av
manglende evne til å gjennomføre
forbehandling og 1 pasient ble utsatt
på grunn av uttalt trombocytopeni. 49
pasienter ble operert med gastric bypass
og 1 pasient med gastric sleeve. 1 pasient
var over 60 år, men ble inkludert da
overvektsbehandlingen var nødvendig
for at pasienten skulle bli akseptert til
nyretransplantasjon. Alle prosedyrene
ble gjennomført laparoskopisk. 1 pasient
ble reoperert 1. postoperative dag på

Bilde 6. Portplassering ved ”gastric bypass”.
grunn av blødning. 2 pasienter ble
utskrevet 3. postoperative dag, de øvrige
ble skrevet ut 2. postoperative dag. 46
pasienter overnattet 2. postoperative natt
på pasienthotellet. Det var til sammen 1
liggedøgn på intensivavdelingen i hele
perioden. Av øvrige tidlige komplikasjoner (<30 dager postoperativt) ble 2

pasienter reinnlagt, 1 pasient på
grunn av obstipasjon og 1 pasient på
grunn av gallestein. 3 pasienter hadde
komplikasjoner som ikke krevede
innleggelse (2 pasienter med stomalt
ulcus og 1 pasient med stenose i
gastrojejunostomi).
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Det gjenstår å se hvordan langtidsresultatene blir, men det er ingen
indikasjoner på at disse vil avvike fra
langtidsresultater fra andre sentra som
opererer overvekt med laparoskopisk
gastric bypass som standard prosedyre.
Fra januar 2010 har vi også startet opp
med behandling av pasienter med høyere
BMI og med pasienter som tidligere har
gjennomgått større gastrokirurgisk inngrep.
Vi må da forvente at komplikasjonsfrekvensen kan bli høyere.

Tabell 1

I all hovedsak har vi vært fornøyd med
oppstarten av behandling av sykelig
overvekt ved Stavanger Universitetssjukehus. Det har vært få tidlige
komplikasjoner, og belastningen på
sengepost og intensivavdelingen har ikke
vært større enn forventet. Samarbeidet
mellom de ulike avdelingene har
fungert svært bra og alle har vist stor
entusiasme for gjennomføringen av det
nye behandlingstilbudet ved sykehuset
vårt. Det gjenstår fremdeles å få etablert et
tverrfaglig behandlingstilbud for barn og
ungdom 

Se korrespondanseinnlegg
på side 32-33

Sandostatin Novartis
Sandostatin LAR Novartis

Syntetisk somatostatinanalog
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 µg/ml og 100 µg/ml: Sandostatin: 1 ml inneh.:
Octreotid. 50 µg, resp. 100 µg, acid. lactic. 3,4 mg, mannitol. 45 mg, natr. hydrog. carb.
q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 200 µg/ml: Sandostatin:
1 ml inneh.: Octreotid. 200 µg, acid. lactic. 3,4 mg, phenol. 5 mg, mannitol. 45 mg, natr.
hydrog. carb. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml. PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE,
suspensjon 10 mg, 20 mg og 30 mg: Sandostatin LAR: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass:
Octreotid. acet. aeqv. octreotid. 10 mg, resp. 20 mg et 30 mg, poly(DL-lactid.-co.
glycolid.) 188,8 mg, resp. 377,6 mg et 566,4 mg, mannitol. 41 mg, resp. 81,9 mg et 122,9
mg. II) Ferdigfylt sprøyte: Carmellos. natr. 12,5 mg, mannitol. 15 mg, aqua ad iniect. ad
2,5 ml. Indikasjoner: Sandostatin: Lindring av symptomer ved tumorer i det gastroenteropankreatiske endokrine system. Reduksjon av pankreassekresjonen for å motvirke
postoperative komplikasjoner etter pankreaskirurgi. Ved symptomatisk behandling og
for å redusere plasmanivået av veksthormon og IGF-1 hos pasienter med akromegali der
kirurgisk behandling, stråling eller dopaminagonister ikke har gitt tilfredsstillende effekt
eller er uegnet. I interimperioden inntil strålebehandling gir full effekt. I kombinasjon
med annen spesifikk behandling (som f.eks. skleroterapi) for å stoppe blødning og forhindre tidlig reblødning i akuttbehandling av blødende øsofagusvaricer sekundært til
cirrhose. Sandostatin LAR: Akromegali når kirurgisk behandling eller stråling ikke har
gitt tilfredsstillende effekt på symptomer og tilfredsstillende reduksjon av plasmanivået
av veksthormoner og IGF-1. I interimperioden inntil strålebehandling gir full effekt.
Lindring av symptomer ved tumorer i det gastroenteropankreatiske endokrine system.
Dosering: Sandostatin: Tumorer i det gastroenteropankreatiske endokrine system: Initialt 50 µg 1-2 ganger daglig som subkutan injeksjon. Avhengig av den kliniske respons,
tolerabilitet og effekt på hormonnivåer, kan dosen økes gradvis til 100-200 µg 3 ganger
daglig. I spesielle tilfeller kan høyere doser benyttes. Ved karsinoid syndrom reguleres
dosen ut fra 5-hydroksyindolsyrenivåer. Dosering ved vedlikeholdsbehandling varierer.
Ved karsinoider bør behandlingen avbrytes dersom pasienten ikke responderer med
symptomlindring innen 1 uke, ved den høyeste tolererte dosen. Komplikasjoner etter
pankreaskirurgi: 100 µg 3 ganger daglig som subkutan injeksjon i 7 påfølgende dager.
Behandlingen igangsettes den dagen inngrepet skal foretas minst 1 time før laparotomi.
For å redusere frekvensen av gastrointestinale bivirkninger bør preparatet gis utenom
måltid eller ved sengetid. Akromegali: Initialt gis 50-100 µg som subkutan injeksjon hver
8. time. Dosejusteringer bør baseres på månedlige målinger av veksthormonnivået (GH
og IGF-1 (mål: GH <2,5 ng/ml, IGF-1 innenfor normalområde)), kliniske symptomer og
på tolerabilitet. Optimal dose vil hos de fleste pasientene være 200-300 µg/dag. Det
forventes ikke ytterligere effekt ved doser over 600 µg daglig. En maksimumsdose på
1500 µg/dag bør ikke overskrides. Hos pasienter på stabil dose oktreotid bør GH
vurderes hver 6. måned. Behandlingen bør avbrytes etter 3 måneder hvis veksthormonnivået ikke er redusert, og hvis ikke de kliniske symptomene er bedret. Blødende
øsofagusvaricer: Pga. forlenget halveringstid av oktreotid hos pasienter med cirrhose,
må dosen reduseres. 25 µg/time gis som kontinuerlig i.v. infusjon over 5 dager. Doser
inntil 50 µg/time som kontinuerlig i.v. infusjon over 5 dager tolereres godt. Halveringstiden av oktreotid kan være økt hos pasienter med levercirrhose. Det kan derfor være
nødvendig med justering av vedlikeholdsdosen. Det er ikke nødvendig med dosejustering
hos pasienter med svekket nyrefunksjon. Injeksjonen er mindre smertefull dersom det
injiseres mindre volum (større konsentrasjon) og injeksjonsvæsken har værelsestemperatur ved injisering. Gjentatte injeksjoner på samme sted bør unngås. Det er begrenset
erfaring med bruk av Sandostatin hos barn. Sandostatin LAR: Sandostatin LAR skal
bare gis ved dyp intragluteal injeksjon, vekselvis i høyre og venstre glutealmuskel. Akromegali: Pasienter som er tilfredsstillende kontrollert ved s.c. behandling med klassisk
Sandostatin, anbefales å starte behandlingen med Sandostatin LAR 20 mg hver 4. uke i
3 måneder. Behandlingen med Sandostatin LAR kan begynne dagen etter siste s.c. dose
med klassisk Sandostatin. For pasienter med akromegali der kirurgisk behandling eller
stråling ikke har gitt tilfredsstillende effekt eller er uegnet, eller i interimperioden inntil
strålebehandling gir full effekt, anbefales en kort testperiode med s.c. Sandostatin for
å vurdere respons og systemisk toleranse før behandling med depotformuleringen
Sandostatin LAR igangsettes. Dosejusteringer bør baseres på serumkonsentrasjon av
veksthormon (GH), IGF-1 og kliniske symptomer. Hvis de kliniske og biokjemiske
parametre ikke er fullt kontrollert etter 3 måneder (GH >2,5 µg/liter), kan dosen økes til
30 mg hver 4. uke. Hos pasienter med GH <1 µg/liter, normalisert IGF-1, og der reversible
akromegalisymptomer har forsvunnet, kan dosen forsøksvis reduseres til 10 mg hver 4.
uke. Det anbefales at pasienter på lavdose monitoreres nøye mht. om de er tilfredsstillende regulert. Hos pasienter på stabil dose oktreotid, bør GH og IGF-1 vurderes hver
6. måned. Tumorer i det gastroenteropankreatiske endokrine system: Pasienter som er

Gjennomsnitt

Median

Alder peroperativt

38,58

37 (20-65)

Høyeste BMI

43,90

43 (39-51)

BMI ved inklusjon

41,92

42 (34-51)

BMI peroperativt (etter
forbehandling)

39,96

40 (34-47)

Anestesitid min

121

118,5 (93-166)

Operasjonstid min

75

71,5 (55-125)

CRP 1. postoperative dag

17,20

14 (3,7 – 49)

Liggetid postoperativt

2,04

2 (2 – 3)

Antall konverteringer til
laparotomi

Ingen

Antall reoperasjoner (innen 30 dager)

1 (postoperativ blødning)

Antall reinnleggelser

2 (1 pas gallestein, 1
pasient obstipasjon)

Antall reinnlegelsesdøgn

2

Antall tidlige komplikasjoner uten reinnleggelse

3 (2 pas stomalt ulcus, 1
pas stenose i anatomose)

Vektreduksjon 6 uker postoperativt

Gjennomsnitt

Median

Kg

18,60

18 (10-29)

BMI

6,49

6 (4-10)

% Excess BMI Loss

38,07

39 (25-57)

tilfredsstillende kontrollert med s.c. behandling med klassisk Sandostatin anbefales å
starte behandlingen med Sandostatin LAR 20 mg hver 4. uke. Behandling med den
etablerte effektive s.c. dosen av klassisk Sandostatin bør fortsette i 2 uker etter den
første injeksjonen med Sandostatin LAR. Pasienter som ikke tidligere er behandlet med
klassisk Sandostatin bør starte behandlingen med klassisk Sandostatin 0,1 mg administrert s.c. 3 ganger daglig i en kort periode (2 uker) for å vurdere toleranse og respons
av behandling med oktreotid. Deretter kan behandling med Sandostatin LAR igang
settes som beskrevet ovenfor. Dersom symptomene og de biologiske markørene er
tilfredsstillende kontrollert etter 3 måneders behandling, kan dosen reduseres til 10 mg
hver 4. uke. Dersom symptomene bare delvis er kontrollert etter 3 måneders behandling,
kan dosen økes til 30 mg hver 4. uke. Enkelte dager kan symptomene assosiert med
GEP-tumorer øke hos pasienter som behandles med Sandostatin LAR. Dette forekommer hovedsakelig i løpet av de første 2 månedene av behandlingen før terapeutisk
konsentrasjon av oktreotid er nådd. Dersom dette skulle inntreffe, anbefales s.c.
tilleggsbehandling med klassisk Sandostatin med den dosen pasienten var tilfredsstillende behandlet med før overgangen til Sandostatin LAR. Det foreligger ingen
erfaring med bruk av Sandostatin LAR til barn. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for
oktreotid eller noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Mindre vanlige tilfeller
av bradykardi er rapportert. Dosejustering av legemidler som betablokkere, kalsiumkanalblokkere eller legemidler som kontrollerer væske- og elektrolyttbalansen kan være
nødvendig. Kan både forsterke og forlenge varigheten av hypoglykemi hos pasienter
med insulinomer. Dette skyldes at oktreotid i sterkere grad hemmer utskillelsen av
veksthormon og glukagon enn insulin, og at virkningen på insulin opphører tidligere.
Disse pasientene krever derfor nøye oppfølging. Hos ca. 15-30% av pasienter behandlet
med Sandostatin over lengre tid ble det rapportert utvikling av gallesten, og det
anbefales derfor ultralydundersøkelse av galleveier før behandling og ca. hver 6.-12.
måned. Første kontroll bør foretas etter 3-6 måneder. Erfaring med Sandostatin LAR
tyder ikke på noen økt forekomst av gallesten sammenlignet med s.c. behandling med
Sandostatin. Gallesten hos pasienter som behandles med oktreotid er vanligvis asymptomatisk. Symptomatisk gallesten behandles etter vanlige retningslinjer. Oktreotid kan
endre fettabsorpsjonen hos enkelte pasienter. Reduserte vitamin B12-nivåer og unormale schillingtester er observert hos noen pasienter. Det anbefales at vitamin B12nivået monitoreres hos pasienter som har nedsatt B12-nivå. Sandostatin: Under behandlingen av tumorer i det gastroenteropankreatiske endokrine system kan effekten i
sjeldne tilfeller plutselig utebli og alvorlige symptomer raskt gjenoppstå. Markerte
variasjoner i blodsukkeret kan muligens reduseres ved hyppigere dosering. Behov for
insulin kan reduseres hos pasienter med diabetes mellitus type 1. Hos ikke-diabetikere
og hos type 2-diabetikere med delvis intakte insulinreserver kan behandling med
oktreotid føre til postprandiale økninger av blodsukkernivået. Glukosemålinger anbefales og hvis nødvendig, antidiabetisk behandling. Under blødningsepisodene hos
diabetespasienter med øsofagusvaricer må blodsukkeret følges nøye, da det er en
økt risiko for utvikling av insulinavhengig diabetes eller forandring av insulinbehovet.
Sandostatin LAR: Veksthormonproduserende svulster i hypofysen kan noen ganger
forstørres og medføre alvorlige komplikasjoner (f.eks. synsfeltdefekter). Pasientene må
derfor følges nøye. Hvis symptomer på svulstvekst oppstår, bør alternativ behandling
overveies. Hos pasienter med diabetes mellitus type 1 vil oktreotidbehandlingen sannsynligvis påvirke glukoseomsetningen, og behovet for insulin kan bli redusert. Hos ikkediabetikere og hos type 2-diabetikere kan oktreotidbehandling føre til postprandiale
økninger i blodsukkernivået. Glukosemålinger anbefales og hvis nødvendig, antidiabetisk behandling. Interaksjoner: Reduserer intestinal absorpsjon av ciklosporin. Forsinker absorpsjon av cimetidin. Samtidig administrering av oktreotid og bromokriptin
øker biotilgjengeligheten av bromokriptin. Somatostatinanaloger kan redusere metabolsk clearance av forbindelser som metaboliseres av cytokrom P-450-enzymene.
Forsiktighet bør derfor utvises ved bruk av legemidler som hovedsakelig metaboliseres via CYP 3A4 og som har et smalt terapeutisk vindu (f.eks. terfenadin).
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet er ikke
klarlagt. Det er ikke påvist teratogen effekt i dyreforsøk, men det er sett redusert vekst
hos avkommet i rotter. Siden oktreotid hemmer sekresjonen av veksthormon, kan risiko
for fosterpåvirkning hos menneske ikke utelukkes. Under graviditet bør derfor oktreotid
bare gis på streng indikasjon i tilfeller der klinisk fordel oppveier risiko for fosteret.
Overgang i morsmelk: Det er ukjent om oktreotid går over i morsmelk, men det er lite
sannsynlig at intakt peptid absorberes fra barnets mage-tarmkanal. Bivirkninger:
Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Diaré, smertefulle abdominale kramper og ømhet,
konstipasjon, flatulens, kvalme. Øvrige: Lokal smerte, hevelse og irritasjon på injeksjonsstedet. Mindre hyppige: Endokrine: Nedsatt glukosetoleranse. Gastrointestinale:
Stea-toré, oppkast. Hud: Forbigående håravfall. Lever: Kolecystitt, gallestener. Sjeldne
(<1/1000): Endokrine: Hypoglykemi, hyperglykemi. Gastrointestinale: Akutt pankreatitt,
anoreksi, løs avføring. Lever: Akutt hepatitt uten kolestase, hyperbilirubinemi, forhøyet

alkalisk fosfatase, gamma-GT. Luftveier: Dyspné. Sirkulatoriske: Bradykardi, takykardi.
Øvrige: Hypersensitivitet, utslett, anafylaktiske reaksjoner. Kolelitiaseindusert pankreatitt er rapportert ved langtidsbehandling. Etter markedsføring er det rapportert sjeldne
tilfeller av unormal thyreoideafunksjon (både nedsatt og økt aktivitet), enkelte tilfeller av
dyspeptiske symptomer samt arytmiepisoder. Overdosering/Forgiftning: Det er ikke
rapportert livstruende reaksjoner etter akutt overdose med Sandostatin. Høyeste kjente
enkeltdose oktreotid som er gitt, er 1 mg i.v. bolusinjeksjon. Doser opptil 2 mg oktreotid
gitt som subkutane injeksjoner 3 ganger daglig i flere måneder har vært godt tolerert.
Symptomer: Kortvarig fall i hjerterytme, «flushing» i ansiktet, abdominale kramper,
diaré, kvalme og en tom følelse i abdomen (normalisert innen 24 timer). Kontinuerlig
infusjon av 0,25 mg/time i 48 timer ga ingen bivirkninger. Ev. overdosering behandles
symptomatisk. Det foreligger til nå ingen data på overdosering med Sandostatin LAR.
Egenskaper: Klassifisering: Syntetisk somatostatinanalog med somatostatinlignende
farmakologiske virkninger, men med betydelig forlenget virkningstid. Virkningsmekanisme: Hemmer patologisk økt sekresjon av veksthormon samt peptider og serotonin
produsert i det gastroenteropankreatiske (GEP) endokrine system. Til forskjell fra somatostatin hemmer oktreotid veksthormon betydelig mer enn det hemmer sekresjon av
insulin. Administrering av oktreotid følges ikke av en «rebound» hypersekresjon av
hormoner (dvs. veksthormon ved akromegali). Hos de fleste akromegale pasienter
reduseres veksthormon, og IGF-1-serumkonsentrasjon normaliseres. De fleste opplever
også reduksjon i de kliniske symptomene som hodepine, svettetendens, parestesier,
tretthet, leddhevelser og karpaltunnelsyndrom. Oktreotid er også rapportert å kunne
medføre reduksjon av hypofysetumor. Ved karsinoide tumorer: Lindrer symptomer,
spesielt «flushing» og diaré. Fører i noen tilfeller til fall i plasma serotoninnivåer og til
redusert sekresjon av 5-hydroksyindoleddiksyre (5-HIAA) i urin. Ved andre former for
tumorer i det gastroenteropankreatiske endokrine system, som VIP-omer, glukagonomer, gastrinomer/Zollinger-Ellison-syndrom og insulinomer gir oktreotid symptomatisk lindring. Sandostatin: Hos pasienter som gjennomgår pankreaskirurgi vil peri- og
postoperativ administrering av oktreotid generelt redusere insidensen av postoperative
komplikasjoner og spesielt pankreasfistler. Hos pasienter med blødende øsofagusvaricer
sekundært til cirrhose kan oktreotid i kombinasjon med annen spesifikk behandling
(f.eks. skleroterapi) gi kontroll av blødning og forhindre tidlig reblødning. Behovet for
blodtransfusjoner minskes og 5-døgns overlevelse bedres. Det antas at oktreotid reduserer blodgjennomstrømning i portasystemet gjennom hemming av vasoaktive hormoner (f.eks. VIP, glukagon). Absorpsjon: Sandostatin: Raskt og fullstendig etter subkutan injeksjon. Maks. plasmakonsentrasjon innen 30 minutter. Sandostatin LAR: Etter
en enkel injeksjon når serumkonsentrasjonen av oktreotid en forbigående topp innen
1 time, etterfulgt av en gradvis reduksjon til et lavt, ikke målbart nivå innen 24 timer.
Serumkonsentrasjonen vil holde seg under terapeutisk nivå de neste 7 dagene hos de
fleste pasientene. Terapeutisk nivå når en platåkonsentrasjon omkring dag 14, og holder
seg relativt konstant de neste 3-4 ukene. Omkring dag 42 reduseres serumkonsentrasjonen sakte. Samtidig nedbrytes den resterende polymere matriksen fra doseringsformen. «Steady state»-serumkonsentrasjon nås etter 3 injeksjoner gitt hver 4. uke.
Farmakokinetisk profil etter injeksjon med Sandostatin LAR, reflekteres av hvordan
oktreotid frigjøres fra polymer matriks. Når oktreotid frigjøres til den systemiske
sirkulasjonen, distribueres det på samme måte som klassisk Sandostatin. Proteinbinding: 65%. Oktreotid binder seg i ubetydelig grad til blodlegemer. Fordeling:
Distribusjonsvolum: 0,27 liter/kg. Total clearance 160 ml/minutt. Det er ikke sett
akkumulering av oktreotid hos pasienter etter opptil 28 måneders behandling med
Sandostatin LAR. Den totale eksponeringen (AUC) av oktreotid etter en subkutan
injeksjon påvirkes ikke ved nedsatt nyrefunksjon. Eliminasjonskapasiteten kan være
redusert hos pasienter med levercirrhose, men ikke hos pasienter med fettlever. Oppbevaring og holdbarhet: Sandostatin: Ved langtidslagring bør ampuller og hetteglass
oppbevares i kjøleskap. Kan oppbevares 2 uker i værelsestemperatur (ikke over 30°C).
Ampuller: Oppbevares i ytteremballasjen. Hetteglass: Unngå frost. Holdbar i 2 uker
etter anbrudd. Sandostatin LAR: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i ytteremballasjen for å beskyttes mot lys. Sandostatin LAR kan oppbevares i værelsestemperatur den dagen det skal injiseres. Suspensjonen må tilberedes umiddelbart før
intramuskulær injeksjon. Pakninger og priser: Sandostatin: 50 µg/ml: 5 × 1 ml (amp.)
kr 280,40. 100 µg/ml: 5 × 1 ml (amp.) kr 481,50. 200 µg/ml: 5 ml (hettegl.) kr 928,00.
Sandostatin LAR: 10 mg: 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte) kr 8002,50. 20 mg: 1 sett
(hettegl. + ferdigfylt sprøyte) kr 11282,40. 30 mg: 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte) kr
14290,10. Refusjon: Se Refusjonslisten, H01C B02 - 1 Sandostatin Se Refusjonslisten,
H01C B02 - 2 Sandostatin LAR. Sist endret: 30.04.2007

RETHINKING
NET TREATMENT

I dag dør 50 prosent av pasienter med nevroendokrine tumorer (NET) innen 5 år etter at
diagnosen er satt.1, 2, 3 Vi vet at de nevroendokrine tumorene er maligne og må kreftbehandles.1, 4
Vi vet også at Sandostatin LAR (oktreotid) gir en effektiv og langsiktig kontroll på
tumorsymptomene.5, 6, 7 Det er hva 10 års erfaring og 600 studier har lært oss.2, 8 Men vi
nøyer oss ikke med det. Hvert år diagnostiseres 500 nye pasienter bare i Norden, og det er
den største drivkraften for at vi forsker på NET.9, 10 Det er tid for å tenke nytt.

RETHINKING NET TREATMENT
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Referanser: 1. Yao et al. J Clin Oncol (2008) 26:3063–3072. 2. Modlin et al. Lancet Oncol (2008) 9: 61–72. 3. Hauso et al. Cancer (2008) 113:2655–64. 4. Welin et al. Eur
J Endocrinol (2004) 151(1):107–12. 5. Arnold R et al Gut.1996;38:430-438. 6. PubMed [database online]. National Center for Biotechnology Information. Available at
www.ncbi.nlm.nih.gov. Accessed January 17, 2008. 7. Plöckinger U et al. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2005;19:553-576. 8. Rubin et al. J Clin Oncol 1999;17:600–606.
9. Ringborg et al. (Eds). (2008). Onkologi. (Second edition). Liber. ISBN 978–91–47–08401–2. Swedish. 10. Hansen CP, Knigge U. Ugeskr Laeger (2008) 170(24):2145–8. Danish.
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Kommentarer til overvektsbehandling
ved Stavanger Universitetssykehus
Det er all grunn til å gratulere Gastrokirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus for måten
de har klart å etablere laparoskopisk fedmekirurgi som behandlingstilbud ved sykelig overvekt. Grundig
planlegging, etablering av dedikert operasjonsteam, kompetansebygging og kvalitetskontroll gjennom
hele pasientforløpet har gitt foreløpige resultater som er sammenlignbare med ”hvem som helst”.
Rolv-Ole Lindsetmo
Gastrokirurgisk avdeling
UNN
Det er dog noen opplysninger som det
er verdt å kommentere eller provosere til
diskusjon om i fagmiljøene. Det ene er
bruken av pasientgaranti.
I ”lov om pasientrettigheter
(pasientrettighetsloven) § 2-1. ”Rett til
nødvendig helsehjelp ” siteres følgende:
”Pasienten har rett til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
Retten gjelder bare dersom pasienten
kan ha forventet nytte av helsehjelpen,
og kostnadene står i rimelig forhold til
tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten
skal fastsette en frist for når faglig
forsvarlighet krever at en pasient som har
en slik rettighet, senest skal få nødvendig
helsehjelp."
I kapittel 1 i ”forskrift om prioritering
av helsetjenester, rett til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten”…
§ 2. ”Rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten”, fremkommer:
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Pasienten har rett til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet
ledd, når:
-pasienten har et visst prognosetap med
hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig
nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen
utsettes og
-pasienten, med det unntaket som er
nevnt i § 3 annet ledd, kan ha forventet
nytte av helsehjelpen og
-de forventede kostnadene står i et
rimelig forhold til tiltakets effekt.
Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet
menes at pasientens livskvalitet uten
behandling merkbart reduseres som
følge av smerte eller lidelse, problemer
i forbindelse med vitale livsfunksjoner
som for eksempel næringsinntak, eller
nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå.
Med forventet nytte av helsehjelpen
menes at det foreligger god
dokumentasjon for at aktiv medisinsk
eller tverrfaglig spesialisert behandling
kan bedre pasientens livslengde eller
livskvalitet med en viss varighet, at
tilstanden kan forverres uten behandling

eller at behandlingsmuligheter forspilles
ved utsettelse av behandlingen.
Det er verdt å legge merke til at
den nasjonale arbeidsgruppen som
utarbeidet prioriteringsveilederen
innen gastroenterologisk kirurgi, fikk
sitt mandat avgrenset til ikke å omfatte
overvektskirurgi.
Dette er etter min mening riktig fordi
man må ikke se på sykelig overvekt
som en kirurgisk lidelse. Kirurgien er
bare ett hjelpemiddel til å nå målet
som er ett betydelig vekttap og
gjennom det forhindre comorbiditet og
redusere og/eller fjerne symptomene
på følgetilstandene som diabetes,
søvnapnoesyndrom, osv.
I ”Utredning og behandling av sykelig
overvekt i spesialisthelsetjenesten"
(Voksne) fra 1. november 2007 siteres:
”Arbeidsgruppen er av den oppfatning
at de fleste pasienter med sykelig
overvekt som henvises og får behandling
i spesialisthelsetjenesten etter de
omforente kriterier for behandling, vil ha
rett til nødvendig helsehjelp fordi alle de
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tre punktene i prioriteringsforskriften vil
være oppfylt.”
Alle tre overnevnte vilkår i
pasientrettighetsloven skal oppfylles
for at rett til nødvendig helsehjelp skal
brukes. Søknadsbehandlende lege skal
da ”fastsette en frist for når medisinsk
forsvarlighet krever at en pasient som har
slik rettighet, senest skal få nødvendig
helsehjelp”.
Det er liten uenighet om at pasienter med
sykelig overvekt både ”kan ha forventet
nytte av helsehjelpen og de forventede
kostnadene står i et rimelig forhold til
tiltakets effekt”.’

I sammenheng med sykelig overvekt
(som ikke kom over natta!) kan man
spørre: Hva menes med ”dersom
helsehjelpen utsettes”?
Den sykelige overvekten er ikke
en tilstand eller diagnose som kan
sammenlignes med en gastrointestinal
kreft diagnose. I nasjonale og
internasjonale behandlingsretningslinjer
poengteres viktigheten av
tidsperspektivet i behandlingen. I
kapittel 5 i rapporten ”Utredning
og behandling av sykelig overvekt i
spesialisthelsetjenesten” står: ”Økt
kunnskap har gitt fagmiljøet en felles
forståelse av at livsstilsendring er
grunnleggende i både forebygging og
behandling av all overvekt. Behandling
av sykelig overvekt krever flerfaglig
tilnærming over lang tid. Et vellykket
behandlingsresultat avhenger i stor
grad av pasientens motivasjon og
egeninnsats. Dette utfordrer både
primær- og spesialisthelsetjenesten til
en ny og tverrfaglig organisering, nye
samarbeidsformer mellom nivåene, bruk
av IKT, telemedisin, samhandling med
frivillige organisasjoner og ordninger
som legger til rette for forebygging av
overvekt. Behandlingsforløp for pasienter
med sykelig overvekt må ivareta alle
disse elementene."
Derfor er mitt provokatoriske spørsmål:
Hvor er dokumentasjonen på at denne
pasientgruppen har prognosetap eller
ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet hvis

Den ”lempfeldige” og emosjonelt
eller empatisk pregede tildeling
av behandlingsgaranti med korte
behandlingsfrister bidrar til fristbrudd
og økte kostnader innen helsevesenet.
Det forstyrrer også planleggingen
og gjennomføringen av den øvrige
kirurgiske aktivitet vi har ansvaret for. Har
gastrokirurger med prioriteringsansvar
for overvektskirurgi realisert seg dette
problemet? Det har øyensynlig ansvarlige
helsemyndigheter problemer med.
Uansett er dette en kilde til betydelig
forskjellsbehandling mellom pasienter
avhengig hvor de bor i landet eller
avhengig av ”prioriteringskompetansen”
til den enkelte søknadsbehandler. Først
og fremst av hensyn til pasientene,
så må det utarbeides en nasjonal
konsensus! Neste oppgave blir å få
aktuelle gastrokirurger til å følge en slik
konsensus lojalt.

komorbiditet som bestemmer den
kirurgiske behandlingen, men bosted
og den ”lokale kirurgens kompetanse”.
Dette illustreres med min påstand: Er du
sykelig overvektig og hjemmehørende i
Helse-Førde får du en duodenal switch
(DS), - er pasienten hjemmehørende
i Helse-Bergen blir vedkommende
sendt til Voss og får en gastric sleeve
operasjon, - mens bor pasienten i
Haugesund/Stavanger området, så blir
det utført laparoskopisk gastric bypass.
Nasjonale/internasjonale resultater og
retningslinjer må være utgangspunkt for
valg av operasjonsmetode, ikke kirurgens
erfaring. Hvis min påstand er riktig, så må
fagmiljøene rydde opp, ellers så kommer
det noen og rydder opp for oss!
Scandinavian Obesity Registry
(SOREG) ønskes velkommen som
et kvalitetssikringsmiddel for
bariatrisk kirurgi for å få oversikt over,
operasjonsmetoder, komplikasjoner og
vektreduksjon. Men, fortsatt mangler
sertifisering på senter og/eller på
kirurgnivå som kanskje er en av de
viktigste kvalitetsindikatorene mhp
resultatene for pasienter med sykelig
overvekt. Tør vi ta det steget? 

Rapporten fra Stavanger innbyr
også til en like viktig diskusjon:
Behandlingsretningslinjer.
Denne diskusjonen må det norske
gastrokirurgiske miljø ta på alvor. Slik
det er nå, så er det ikke pasientens
sykelige overvekt eller ledsagende

Sluttkommentar
Livet blir mye enklere om vi får nasjonale
retningslinjer og konsensus om guidelines.
Her har vi mye og lære av rectumcancer
behandling og annen kreftbehandling.
Andre land som Danmark har også klart å
lage retningslinjer. Dette bør være en viktig
oppgave for et kvalitetsutvalg i NFGK eller styret i
NFGK. En utfordring er de kommersielle aktørene
som driver i stor stil og snever økonomitenkning i offentlige sykehus som ikke
gir mulighet til å få det tverrfaglige tilbudet man ønsker.
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Derimot kan vilkåret om ”et visst
prognosetap med hensyn til livslengde
eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet
dersom helsehjelpen utsettes”, være
utgangspunkt for vilkårlig bedømmelse.

den kirurgiske behandlingen ikke blir
gjennomført inne 3 måneder? –innen
6 måneder? - innen12 måneder? Hva
er kriteriene som legges til grunn for
fastsettelsen av medisinsk forvarlig
behandlingsfrist?

Ut fra en rødgrønn tenkning skal alle i Norge ha likeverdige helsetjenester
uavhengig hvor de bor. Dette er helt klart ikke tilfellet.

Vi snakkes!

Tom Glomsaker
Kirurgisk avdeling
Stavanger Universitetssykehus
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Minimal invasiv auto-transplantasjon
av nyre – første kasus
Auto-transplantasjon (Auto-Tx) av nyre, med mulighet for extracorporal kirurgi før reinnsetting,
har vært en landsfunksjon ved Rikshospitalet. Tradisjonelt har det vært benyttet store, traumatiske
incisjoner; flankesnitt for nyreuttaket og separat transplantasjonssnitt for innsetting. Ved å kombinere
’Laparoskopisk hånd-assistert living donor nefrectomi’ og ’Minimal invasiv nyre-Tx’ gjorde vi i 2009 den
først beskrevne ’Minimal invasive Auto-Tx’, via et 7-9 cm langt felles snitt (samt 3 porter).
Ole Øyen, Bjørn Lien, Per Pfeffer
Avdeling for transplantasjon,
Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi,
OUS Rikshospitalet
Ved konvensjonell tilgang har det vært benyttet store
muskelkuttende incisjoner; flankesnitt i sideleie for nyreuttaket,
omleiring av pasienten, og innsetting i bekkenet via separat Txsnitt; samme snitt/tilgang som vi benytter ved allograft nyre-Tx.
Således har det representert et betydelig operativt traume med
ledsagende postoperativ morbiditet.

I 2006 publiserte vi den første beskrivelsen av ’Minimal invasiv
nyre-Tx (allograft)’ via et 7-9 cm langt snitt i regio iliaca; sentrert
på iliaca karene som benyttes for kar-anastomoser (3). For det
meste krevde denne metoden ikke skopisk hjelp.

Figur 1. CT-bilde av en 38 år gammel kvinne (kasus 1) med et
høyresidig nyrearterie-aneurysme (16 mm i diameter), oppdaget
under hypertensjonsutredning.
Historikk
All transplantasjonskirurgi (av organer) har i Norge vært
sentralisert til Rikshospitalet. Auto-transplantasjon av nyre,
med mulighet for extracorporal kirurgi (evt. mikrokirurgi) før
reinnsetting, har siden 1980-tallet vært et særskilt tilbud – på
indikasjonene; intraktabel nephrolithiasis, cancer i single nyre,
ureterskade og nyrearterie-stenose/-aneurysme.
Det ble på 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet gjort
et betydelig antall slike prosedyrer, som gjorde at vi kunne
fremlegge et av de aller største Auto-Tx materialene i verden
(1).
På grunn av den betydelige utviklingen av minimal invasive
teknikker innen urologi (særlig behandling av urolithiasis)
og kar-intervensjon (særlig ’Percutan transluminal renal
angioplastikk) har vi de senere årene kun gjort 5-15 autotransplantasjoner i året. Men for de intraktable tilfellene er det
fortsatt viktig å opprettholde kompetansen med hensyn på
mulighet for extracorporal nyre-kirurgi.

Ved å kombinere disse to minimal invasive metodene, og
med bakgrunn i den generelle utviklingen innen minimal
invasiv kirurgi, var tiden nå inne for å redusere det betydelige
operative traumet som konvensjonell Auto-Tx innebar. Og
tatt i betraktning de svære konvensjonelle snittene, burde
muligheten for gevinst være betydelig.
Minimal invasiv Auto-Tx: Kasus-beskrivelse/Metode:
I mai 2009 gjorde vi den presumptivt første renale
autotransplantasjonen med minimal invasiv teknikk.
En 38 år gammel kvinne fikk i forbindelse med hypertensjonsutredning påvist et aneurysme på høyre nyrearterie, 16 mm i
diameter, umiddelbart proksimalt for første grening (Figur 1).
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Den minimal invasive æraen innen transplantasjon
Med hensyn på transplantasjonskirurgi ble den minimal
invasive æraen for alvor innledet med beskrivelsen av
’Laparoskopisk living donor nefrectomi’ i Baltimore i 1995 (2),
og på Rikshospitalet gjorde vi den første minimal invasive
donor-nefrectomien i 1998. Siden har vi utviklet metoden
kontinuerlig og bruker i dag hånd-assistanse (med hånd-port)
via Pfannenstiel-snitt.

Laparoskopisk, hånd-assistert nefrectomi (Figur 2, se neste
side): Det høyresidige nyreuttaket ble utført med laparoskopisk
teknikk, og hånd-assistanse (GelPort) via et 8 cm langt
tverrgående snitt i høyre regio iliaca (4 cm ovenfor symfysen
og 2-3 cm fra midtlinjen), samt tre 12 mm porter (VersaPort).
Håndportsnittet var anlagt som et Tx-snitt, og ”displassert”
lateralt i forhold til det sedvanlige Pfannenstiel-snittet benyttet
ved ’Living donor nefrectomi’. Disseksjonen ble overveiende
gjennomført ved hjelp av LigaSure (5 mm).
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minimal fripreparering av bæren, med innlagt JJ-stent. Total
operasjonstid var 335 minutter.
Det postoperative forløpet var ukomplisert. Ved 3 mnd.-kontroll.
var pas. helt uten plager, og man verifiserte ved renografi
utmerket funksjon i auto-transplantatet.
Siden har vi gjort ytterligere to auto-transplantasjoner med
minimal invasiv teknikk; på en 38 år gammel kvinne med
iatrogen høyresidig ureter-skade og på en 52 år gammel kvinne
med høyresidig nyrearterie-aneurysme – i begge tilfeller med et
ukomplisert postoperativt forløp. Det var hos begge nødvendig
med arteriell rekonstruksjon på ”bakbord”; med sammensying
av 3/2 nyrearterier, og i det siste tilfellet forlengelse ved hjelp av
iliaca interna interponat fra pasienten selv.
Figur 2. Laparoskopisk, høyresidig, hånd-assistert nefrectomi;
via et 7-8 cm langt, medialt transplantasjonssnitt, ved hjelp av
håndort (GelPort) og 3 porter (VersaPort; 12 mm). Høyre nyrevene blir delt “flush med” vena cava, ved hjelp av Endo-GIAroticulator. Disseksjonen utføres overveiende med LigaSure (5
mm). diameter), oppdaget under hypertensjonsutredning.
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Extracorporal kirurgi på ”bakbord” (Figur 3): Etter extracorporal
perfusjon av nyren med kald saltløsning, ble aneurysmet
eksidert. Det lyktes å bevare en felles arteriestamme, før
umiddelbar deling i to grener – således intet behov for
ytterligere arteriell rekonstruksjon (som i de fleste tilfeller er
nødvendig).
’Minimal invasiv nyre-Tx’ er basert på en nitid preparerering av
nyren på ”bakbord”, med sikring av alle kar (også lymfekar) fordi mulighetene for tilgang/hemostase etter revaskularisering
er begrenset.
Minimal invasiv nyre-Tx (Figur 4): Håndport-snittet (uten
utvidelse) ble så brukt for innsying av nyren, Vi benyttet
et selvholdende hakesystem (Omnitract). Iliaca-karene
ble fridissekert extraperitonealt (peritoneal-åpningen etter
nerfectomien var lukket). Den velpreparerte nyren ble så
plassert i en liten, veltilpasset lomme, extraperitonealt oppå
psoas og alle anastmosene ble sydd med nyren i denne
endelige ”in situ” posisjonen. Nyrevenen ble anastomosert
ende-til-side mot vena iliaca externa, ved å sy bakveggen
fra innsiden. Og nyrearterien ble anastomosert ende-tilende mot arteria iliaca interna. Etter revaskularisering ble
ureter anastomosert til blæren med extravesical teknikk og

Diskusjon
Tradisjonell auto-Tx innebærer et betydelig operativt traume
pga de ekstensive snittene. Potensialet for gevinst i et minimalt
invasivt inngrep, som kombinerer ’laparaskopisk nefrectomi’ og
’minimal invasiv nyre-Tx’, burde derfor være åpenbart.
I løpet av de to siste årene har det i litteraturen vært beskrevet
laparoskopisk uttak og utnyttelse av uttakssnittet for innsetting,
av tre forskjellige grupper. Imidlertid har det i disse tilfellene
vært benyttet konnvensjonell transplantasjon med utvidelse av
uttakssnittet.
Med minimal invasiv teknikk for implantasjonen har vi kunnet
utføre auto.-Tx uten utvidelse av snittet som uansett trengs for
anstendig uttak av nyren. De minimal invasive omstendighetene
under innsetting gjør kjølingen av nyren vanskeligere. Imidlertid
er det mulig å sy kar-anastmosene hurtig (15-30 minutter).
Og våre initale pasienter har hatt umiddelbar nyrefunksjon.
Den laterale forskyvningen av håndport-snittet, i forhold til det
sedvanlige Pfannenstiel-snittet, har ikke medført problemer.
Våre tre første prosedyrer har vært høyresidige. Imidlertid tror
vi tilsvarende venstresidig operasjon vil være mulig, også med
høyrehendt kirurg.
Konklusjon
Ved å kombinere ’Laparoskopisk hånd-assistert living donor
nefrectomi’ og ’Minimal invasiv nyre-Tx’, kan ’Minimal invasiv
Auto-Tx’ i erfarne hender gjøres via et 7-8 cm langt felles snitt,
for både hånd-assistanse, nyre-uttak og transplantasjon.

Figur 3. Extracorporal kirurgi på “bakbord”: Nitid preparering av nyren, med sikring av alle kar, er en forutsetning for implantasjon
med minimal invasiv teknikk. Aneurysmet excideres. I dette tilfelle (kasus 1) lot det seg gjøre å bevare en felles arterie-stamme.
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Figur 4. Minimal invasiv implantasjon av auto-transplantatet, uten utvidelse av håndport-snittet. Nyren smettes på plass lateralt for
hud/fascie-snittet, som er sentrert på iliaca- karene/anastomoseområdet (kasus 1).

Ved betydelig reduksjon av det tradisjonelle operative traumet,
forventer man gunstige effekter på postoperativ smerte,
rekonvalesens og ikke minst langtids komplikasjoner/plager
– som godt dokumentert for en lang rekke minimal invasive
inngrep.
Og generelt betraktet er det ingen grunn til å tro at organ-Tx
i fremtiden vil bli holdt utenfor den raske utviklingen innen
minimal invasiv kirurgi 

Referanser
1 Brekke IB, Flatmark A (eds). Extracorporeal renal surgery and autotransplantation.
Springer-Verlag 2005 . Berlin Heidelberg, ISBN 3-540-62761-8.
2	Ratner LE, Ciseck LJ, Moore RG. Laparoscopic live donor nephrectomy. Transplantation
1995; 60:1047-49.
3 Øyen O, Scholz T, Hartmann A, Pfeffer P. Minimal invasive kidney transplantation – The first
experience. Transplantation 2006; 82(Suppl 2):930-31.
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Kontroll
n= 967

Bivirkninger
Hittil er ingen bivirkninger rapportert. Dersom anbefalt maksimaldose
overskrides, kan gentamicinspesifikke bivirkninger ikke utelukkes, særlig hvis
pasienten har redusert nyrefunksjon.

SWEDISH ORPHAN AS

Dosering og administrasjonsmåte
Hvis ikke annet er foreskrevet administreres CollatampG slik: Produktet kan
skjæres til slik at det passer til behandlingsområdet. Inntil tre CollatampG
implantat (10 x 10 cm) kan anvendes, avhengig av området som krever
haemostase. Pasientens kroppsvekt og total mengde gentamicin må også tas
i betraktning. Total mengde gentamicin skal generelt ikke overskride 9 mg pr.
kg kroppsvekt og antall og størrelse på implantatet bestemmes ut fra dette.
Tørt CollatampG implantat plasserers i behandlingsområdet. Dette må være
så tørt som mulig. Implantatet presses lett i ca tre minutter for at det skal klede
lettere. Hansker og instrumenter fuktes for å hindre at CollatampG klistrer
seg til disse.
Oppbevaring og holdbarhet
Når pakningen er åpnet kan ikke enkeltpakinger med Collatamp G spares til
senere bruk eller steriliseres på nytt. Collatamp G må oppbevares mellom 4°C
og 25°C. Collatamp må ikke anvendes etter angitt utløpsdato.
Den sterile pakningen må ikke brukes dersom den er åpnet eller ødelagt.
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Behandling
n= 983

Utarbeidet etter Friberg Ö. APMIS 2007. 1

Interaksjoner med andre substanser
Ingen interaksjoner er rapportert hittil. Dersom samtidig systemisk behandling
med gentamicin, andre aminoglykosid-antibiotika eller andre oto- eller nefrotoksiske legemidler er nødvendig, bør den kumulative effekten tas i betraktning.
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Produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
Pakningsstørrelser
Collatamp G 5 cm x 0,5 cm (1stk) varenr: 955096
Collatamp G 10 cm x 0,5 cm (1stk) varenr: 955104
Collatamp G 5 cm x 0,5 cm (1stk) varenr: 902371
Egenskaper
Haemostase utløses når vev kommer i kontakt med utløste vevsfaktorer og
utsatte endogene collagenfibre eller renaturerte collagenfibre i Collatamp G.
Adhesionen og aggregeringen av trombocyttene induseres på de renaturerte
collagenfibrillene av Collatamp G og plasmakoagulasjonsprosessen
fremskyndes. Da Collatamp G absorberer en viss mengde blod, vil den
svampliknende strukturen stabilisere sårklumpen. Collagen fremmer også
granulasjon og epitili-sering. Collatamp G absorberes raskt og fullstendig.
Gentamicin er tilsatt for å forhindre at infeksjoner oppstår på implantasjonsstedet.
Referanse:
1) Friberg Ô. APMIS 2007;115:1016-1021.
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Kontraindikasjoner
CollatampG skal ikke brukes ved kjent proteinallergi eller hvis over-følsomhet
overfor gentamicin har blitt påvist. Man har ingen erfaring ved bruk hos gravide
eller ammende. Produktet bør derfor kun brukes under strenge vilkår til gravide
og ammende. Dette gjelder også for bruk hos pasienter med
redusert nyrefunksjon.
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Indikasjoner
CollatampG brukes for lokal haemostase i kapillærene, parenkymatøse
områder og for sivende blødninger i områder med høy risiko for infeksjon.
CollatampG kan også anvendes som bærer for av fibrinklebemiddel i henhold
til anvisning gitt for slik bruk. Dette produktet inneholder gentamicinsulfat i
den dose med lokal effekt. Systemisk effektive terapeutiske blod- eller plasmanivåer oppnås vanligvis ikke.
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Sammensetning
Renaturert bovint collagen, Gentamicinsulfat. CollagenG inneholder (pr. cm2):
Collagen 2,8 mg, Gentamicin sulfat 2,0 mg (tilsv. 1,3 mg gentamicin).
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Forskning og utvikling innen
laparoskopi i Trondheim
Laparoskopisk kirurgi, operasjon gjennom små hull i mageregionen
vha tynne stive instrumenter, byr på en rekke utfordringer sammenlignet med åpen kirurgi fordi kirurgen mister muligheten til å bruke
fingrene direkte på pasientens organer.
Ronald Mårvik og Thomas Langø
St. Olavs Hospital og NTNU/SINTEF,
Trondheim
Alle foto/illustrasjon:
SINTEF, NSALK
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Bilde 1. Fremtidens operasjonsrom for
laparoskopi, St. Olavs Hospital i Trondheim, arena for forskning og utvikling av
nye løsninger innen laparoskopisk kirurgi.

Bilde 2. Navigasjon i laparoskopisk
kirurgi. 3D kartet med sporing og visualisering av det kirurgiske instrumentet
vises til høyre, ana-logt til GPS i bil (kartet
er 3D CT bilder og bilen er instrumentet).
Laparoskopisk kirurgi, operasjon
gjennom små hull i mageregionen
vha tynne stive instrumenter, byr på
en rekke utfordringer sammenlignet
med åpen kirurgi fordi kirurgen mister
muligheten til å bruke fingrene direkte
på pasientens organer. Kirurgen
mister dermed muligheten til å kjenne
blodårer, svulster og steiner og kunne
manipulere vev direkte. Som alle vet, har
denne typen skånsom kirurgi en rekke
fordeler for samfunnet; kortere liggetid
og mindre postoperative smerter for å
nevne to viktige aspekter. For å komme
videre i utviklingen av laparoskopi og
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forbedre kirurgenes muligheter til å
gjøre mer avanserte prosedyrer (spesielt
innen kreft kirurgi) vha laparoskopisk
teknikk, jobber vi i Trondheim med
å utvikle morgendagens løsninger
for avbildning og veiledning under
inngrepet. Vi jobber også med forbedring
av ergonomiske forhold for laparoskopi
kirurger og forskning for å oppnå haptikk
(fingerfølelse) gjennom laparoskopiske
instrumenter. Skånsomme behandlingsteknikker fordrer nye instrumenter
og veiledningsverktøy enn de som er
tilgjengelige for tradisjonell åpen kirurgi.
Siden 1995 har vi hatt et tett samarbeid
innen forskning og utvikling for laparoskopisk kirurgi mellom to nasjonale
kompetansesentra: Nasjonalt senter
for avansert laparoskopisk kirurgi
(NSALK) og Kompetansesenter for
3D i laparoskopi (K3DL). Sistnevnte
senter er organisert sammen med to
andre kompetansesentra: 3D ultralyd i
nevrokirurgi og 3D ultralyd i karkirurgi.
I disse sentrene jobber videre NTNU,
St. Olavs Hospital og SINTEF tett
sammen med forskning og utvikling.
Det er et unikt samarbeid i den forstand
at teknologer (sivilingeniører og
teknologiske PhDer fra NTNU/SINTEF)
jobber daglig sammen med kirurgene
ved St. Olavs Hospital. Teknologene er
med på operasjonsstua og kirurgene
deltar på trykktank-møter i visualiseringslaboratoriet hos teknologene. Gjennom
denne måten å jobbe på, forstår man
hverandres utfordringer og problemstillinger og de gode ideene får rom
for bearbeiding og diskusjon i de reelle
situasjonene (der man har behovet
for en løsning). Miljøet har vunnet
en rekke nasjonale og internasjonale
priser for både teknologiske løsninger
og vitenskapelige publikasjoner.
Prosjektene spenner vidt, fra ergonomi til
mikrorobotikk.
Navigasjonsteknologien under utvikling,
i regi av K3DL, gir kirurgene muligheten
til å se bak overflatene av organer
vha endoskopiske kameraer. Det
endoskopiske kameraet styrer visningen
av de preoperative bildene (CT eller
MR) vha bl.a. posisjonsteknologi. De
preoperative bildene settes på forhånd

Bilde 3.Tett samarbeid mellom kirurger
og teknologer (kirurgen til venstre), her
representert ved Ronald Mårvik (NSALK,
St. Olavs Hospital) og Thomas Langø
(K3DL, SINTEF).
sammen til 3D kart der man kan tegne
inn i sanntid under inngrepet, de
verktøyene kirurgen benytter, slik figuren
viser fra et inngrep der en binyre svulst
(grønn farge) skal fjernes. Kirurgene kan
under inngrepet vri og vende på disse 3D
kartene og forstørre og forminske etter
behov (detaljer eller oversikt).
Videre forskning fokuseres rundt
integrasjon av ultralyd som intraoperativ
avbildningsmodalitet for å kunne
oppdatere kartene underveis i inngrepet.
Denne oppdateringen er nødvendig
fordi de preoperative bildene utdateres
ettersom inngrepet skrider frem og
endringer i vevet skjer som følge av f.eks.
reseksjon. Videre vil de intraoperative
ultralydbildene kunne gi flere detaljer
omkring svulsten som f.eks. blodstrøm
og elastografi. Kontrast kan benyttes for
fremheving av svulst og/eller blodkar.
Innovasjonsprosjekter som f.eks.
utvikling av nye instrumenter, i regi
av NSALK, har gitt suksess i form av
patenter og nytt produkt på markedet.
Som bilde 4-5 og en nylig publisert studie
viser, er det betydelig forbedret ergonomi
for de nye håndtakene sammenlignet
med tradisjonelle sakselignende håndtak.
I tillegg til betydelig bedret ergonomi,

Bilde 4-5. Nytt ergonomisk håndtak
(øverst) utviklet i Trondheim, sammenlignet med tradisjonelt sakse-håndtak
(nederst).

Gjennom NTNUs og SINTEFs satsing på medisinsk
teknologi har vi fått en unik arena for forskning og
utvikling i Trondheim. NSALKs fasiliteter med simulatorer
og dyrelaboratorium ved St. Olavs Hospital samt
Fremtidens Operasjonsrom representerer totalt sett et
forskningslaboratorium for klinisk utprøving som gjør
tiden kort mellom idé og evaluering av ferdig prototyp/
produkt.
I litt mer fremtidsrettede prosjekter er miljøet i de to
kompetansesentrene representert i store EU prosjekter,
f.eks. VECTOR (Versatile Endoscopic Capsule for
gastrointestinal Tumor Recognition and therapy,
http://vector-project.com). I VECTOR er miljøet med på
å utvikle fremtidens løsning for trådløs undersøkelse av
hele fordøyelseskanalen, med hovedvekt på en løsning
for screening av tykktarmskreft. Den svelgbare pillen
skal både kunne ta bilder, ta biopsier (av automatisk
detekterte områder i tarmen) og til og med kunne
behandle f.eks. polypper. Trondheimsmiljøet er med
på utvikling av avanserte teknologiske komponenter i
pillen (ledes av SINTEF) og utprøving av flere spin-off
produkter fra prosjektet (ledes av NSALK). Bilde 6 viser
en tenkt fremtidig løsning av pillen som skal kunne gjøre
behandlende inngrep 

Bilde 6. Mikrorobotisk pille under utvikling i EU prosjekt
der SINTEF i samarbeid med St. Olavs Hospital og NTNU
er en sentralpartner, både i utviklingen av teknologiske
komponenter og utprøving av prototyper og spin-off
produkter.
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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) kr 1121,10. 100 stk. (blister) kr 3655,30.
Refusjon: Se L02B G04, side f. i Refusjonslisten.
Sist endret: 15.06.2009
(SPC 08.05.2009)
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Begge sentrene fokuserer behovsdrevet innovasjon
omkring de viktigste problemstillingene som kan være
med å bringe denne skånsomme behandlingsteknikken
videre. Slike løsninger vil bare bli enda mer relevant
når nye teknikker tar over etter laparoskopi, f.eks.
endoluminal kirurgi (operasjon inne i fordøyelseskanalen)
og NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic
Therapy). Med disse nye teknikkene får kirurgene
enda mer begrenset innsyn i det som gjøres fordi
instrumenter og kamera krympes videre. For disse
metodene er dessuten instrumentene fleksible, noe som
gjør at man lett kan miste oversikt og få vanskeligheter
med å oppfatte retning/orientering ut fra det optiske
bildet man utfører prosedyren ut fra. Dermed blir gode
navigasjonsløsninger og intraoperative kostnadseffektive
avbildningsteknikker og veiledningsteknologier
avgjørende for å bringe disse behandlingsmetodene
videre.

Aromatasehemmer.

artell.no

synes instrumentet også å medvirke til at oppgavene
gjøres opp til 30% raskere i laboratorieforsøk.

Femar «Novartis»

(5891/02.2010)

T1

Referanser:
1) Thürlimann et al N Engl J Med 2005;353:2747-57
2) Goss et al J clin Oncol 2008 April 20;26(12):1948-55
3) Goss et al N Engl J Med 2003;349 (19):1793
4) Howell et al. Lancet 2005;365:60-62
5) www.nbcg.no
6) Mouridsen H et al San Antonio Breast Cancer Symposium, 31st Annual Meeting 2008. Abstract 13 Fase III studie,
randomisert, dobbel-blind, kontrollert klinisk studie, menopausale kvinner med tidlig oppdaget brystkreft,
n=8.010. www.ibcsg.org (http://www.totalcme.com/IBCSG/presentation/)
7) http://www.dbcg.dk/PDF%20Filer/2009%20-%20c,%20 Letrozol,%20Flow%20Sheet%201.aar,%20160109.pdf

Tlf.: 23 05 20 00 – Fax: 23 05 20 01 – www.novartis.no
Novartis Norge AS – Postboks 237 Økern – 0510 Oslo

Returadresse:
DM, Reklame & Design AS
Pb 7011 Majorstuen
0306 Oslo

186

]Tfb
artell.no

Resultater fra BIG 1-98 har
bidratt til å endre retningslinjene
i Norge og Danmark5,7
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I Norge er aromatasehemmere nå anbefalt som førstevalg for
postmenopausale pasienter hvor det er indikasjon for adjuvant
endokrin behandling. I Danmark er Femar det anbefalte førstevalget
blant aromatasehemmere.5,7
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
Dataene fra BIG 1-98, på Femar, har dermed vært med på
å forandre brystkreftbehandlingen i Norge og Danmark.5,7

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

Se katalogtekst s. 59

– reduserer risikoen for tilbakefall1,2,3

