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mat. Tablettene skal svelges hele med et glass vann, og skal ikke tygges eller knuses. Behandling bør pågå så lenge man ser klinisk nytte eller til det oppstår uakseptabel toksisitet. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke
dokumentert. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» klasse B) bør dosen reduseres til 5
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3A4 eller PgP bør unngås. Samtidig bruk av potente CYP 3A4-indusere bør unngås. Dersom samtidig administrering av everolimus og en potent CYP3A4-induser er nødvendig, bør doseøkning fra 10 mg daglig til 20 mg
daglig vurderes med økning på 5 mg av gangen. Økningen bør skje på dag 4 og dag 8 etter initiering av induser. Denne dosen er ventet å justere AUC til det området som er observert uten induser. Det er imidlertid ingen
kliniske data for denne dosejusteringen. Dersom behandling med induser avsluttes, bør everolimusdosen endres tilbake til det den var før initiering av behandling med CYP3A4-induser. Preparater som inneholder johannesurt
(Hypericum perforatum) bør ikke brukes under everolimusbehandling. Everolimus kan påvirke biotilgjengeligheten av CYP 3A4- og/eller PgP-substrater som gis samtidig. Bruk av levende vaksiner bør unngås.
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Stoffskifte/ernæring: Nyoppdaget diabetes mellitus. Øvrige: Svekket sårheling. Ukjent: Hjerte/kar: Blødninger. Immunsystemet: Hypersensitivitet.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data tilgjengelig. Støttende tiltak bør igangsettes.
Egenskaper: Klassifisering: Proteinkinasehemmer. Virkningsmekanisme: Bindes til det intracellulære proteinet FKBP-12 og danner et kompleks som hemmer aktiviteten av mTOR-kompleks-1 (mTORC1). Dette reduserer
aktiviteten til S6 ribosomal proteinkinase (S6K1) og eukaryot elongeringsfaktor 4Ebindingsprotein (4EBP-1), og påvirker dermed translasjon av proteiner involvert i cellesyklus, angiogenese og glykolyse. Nivået av vaskulær
endotelial vekstfaktor (VEGF) som potenserer angiogene prosesser i tumoren reduseres. Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 1-2 timer etter inntak. «Steady state» nås innen 2 uker. Fettrikt måltid reduserer AUC
og Cmax med hhv. 22% og 54%. Lette fettmåltider reduserer AUC med 32% og Cmax med 42%. Proteinbinding: Ca. 74%. Fordeling: Blod/plasma-ratio er konsentrasjonsavhengig og varierer fra 17-73% i doseringsområdet
5-5000 ng/ml. Distribusjonsvolum: 191 liter i sentralt kompartment og 517 liter i perifert kompartment. Halveringstid: Ca. 30 timer. Metabolisme: Everolimus er substrat for CYP 3A4 og PgP, men metabolittene bidrar trolig
ikke signifikant til den totale farmakologiske aktiviteten. Utskillelse: 80% via feces, 5% via urin.
Sist endret: 25.09.2009 (SPC 03.08.2009)
Pakninger og priser: 5 mg: 30 stk. (blister) 31 437.70 (044580), 10 mg: 30 stk. (blister) 39 984.00 (044591).
Referanser: 1. Motzer RJ, Escudier B, Oudard S, et al; for the RECORD-1 Study Group. Efficacy of everolimus in advanced renal cell carcinoma: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase III
trial. Lancet. 2008;372:449-456. 2. Afinitor produktresume 2009.
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REDAKTØRENS HJØRNE

Moderne hjertekirurgi

- 8 interessante temainnlegg!

Hjertekirurgi er temaet denne gangen
og Kirurgens lesere har virkelig noe å
glede seg til. Hjertekirurgi er en spesialitet i rask utvikling og professor
in emeritus, Jan L. Svennevig, har
gjort en god jobb med å stimulere
til at eksperter på ulike aspekter av
Hans Skari
hjertekirurgien sender inn artikler til
Redaktør
Kirurgen. Takk til hver og en som har
hans.skari@uus.no
bidratt!
   Kirurgisk behandling av hjertefeil har lenge vært sentralisert og mortalitet og morbiditet har blitt
redusert til tross for at stadig mer kompliserte hjertefeil (for eksempel hypoplastisk venstre hjertesyndrom) korrigeres. Det nye nå er
at disse pasientene må følges systematisk på lang sikt av kompetent personell. Kunnskap om de aktuelle korreksjonene og mulige
senfølger er viktig i senere livsfaser som når familieforøkelse og
evt. sectio er aktuelt for de kvinnelige pasientene. Dr. Lindberg
foreslår i sin artikkel å etablere et tverrfaglig ”Kompetansesenter
for medfødte hjertefeil” og dette er en god idé.
   Temanummeret gir leseren en god oversikt over nye minimalt invasive behandlingsmetoder, men for mange hjerteinngrep
er fortsatt tradisjonell åpen tilgang via sternotomi det beste.
Korreksjon av klaffefeil hos selekterte pasienter med kateterbaserte
teknikker presenteres av Busund, og som det anføres bør resultatene ved denne teknologien evalueres som en del av en prospektiv
studie eller aller helst som ledd i en randomisert kontrollert studie.
   Myke endepunkter som livskvalitet og postoperativ smerte er
viktige for hjertepasienter. I dette nummeret presenteres resultater fra
en doktoravhandling fra St Olavs Hospital som viser bedret livskvalitet etter hjertekirurgi. Dette og mye mer kan du lese om i temadelen.

Presentasjon av nye kirurgiske behandlingsmetoder

Dette nummeret av Kirurgen utgis MIK i samarbeid med Norsk
Thoraco Laparoscopi Forum (NTLF). Både NTLF ved Arne R. Rosseland og redaksjonen i Kirurgen med MIK redaktør Olaug Villanger i
spissen har bidratt med å skaffe spennende innlegg. Minimalt invasive inngrep er i fremgang pga. at pasientene etterspør det (mindre
smerter, mindre arr og kortere tid på sykehus) og mange av kirurgene liker den nye MIK teknikken best. I dette nummeret presenteres
første kasuistikk med vellykket distal pancreas reseksjon med milt
ekstirpasjon via ”Singel port” teknikk.
Transoral Endoskopisk fundoplikasjon (TIF) er et nytt alternativ til
Nissen’s fundoplikasjon hos selekterte GØR pasienter, og denne
metoden og preliminære erfaringer presenteres fra UNN. Kirurgen
er et velegnet forum for å fremvise nye teknikker, og jeg tror at de
ulike spesialitetene kan ha glede av å følge med på utviklingen i de
andre kirurgiske spesialitene. Flere andre kirurgiske behandlingsnyheter presenteres (hudliming ved donornefrectomi, intraoperativ
nervestimulering ved thyroideakirurgi, RF-ablasjon av varicer), og
jeg ønsker alle spennende lesning i sommermånedene.
    Jeg støtter Arne Rosselands synspunkt om å tilstrebe prospektiv registrering av resultater på kort og lang sikt når nye kirurgiske metoder taes i bruk, og det aller beste er å gjennomføre
randomiserte studier hvor den gamle og nye metoden sammenlignes. Det siste er tidkrevende og vanskelig å få til i en tid preget
av effektivisering, økt tid til dokumentasjon og her i hovedstaden,
Oslo prosessen…
God sommer og husk å sende inn abstrakter
til kirurgisk høstmøte!

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. Bilde- og figur tekst
skrives til slutt i word-filen. Bilder og Figurer
sendes som egne filer.
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.
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Bilder
Bilder og figurer sendes som egne filer med
god bildekvalitet (for eksempel .jpg format
for fotos). Bildene nummereres og bildeteksten skrives til slutt 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
gir dårligere bildekvalitet og tekniske
problemer og kan derfor ikke aksepteres
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
hans.skari@yahoo.no eller på CD til Hans
Skari, Barnekirurgisk avdeling,Oslo Universitets-sykehus - 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.

Prioritering av tjenester og midler

Medisinsk utvikling åpner for stadig nye behandlingsmuligheter.
Avstanden øker mellom hva som
er medisinsk mulig, hva samfunnet har råd til og hva som er
etisk forsvarlig. Det er en realitet at sykehusene har brukt mer
penger enn budsjettert de siste årene. Hvis man vil snu denne
tendensen, vil en av konsekvensene være at behandling man
tidligere har utført, nødvendigvis ikke videreføres. Hvem skal ta
denne prioriteringen? Er ikke dette til syvende og sist et verdispørsmål; skal man gi det beste og dyreste kreftmedikamentet,
skal man ta i bruk ny og avansert teknologi etc? Når helsemyndighetene forlanger innsparing, må de også formidle hvilken
type behandling som ikke lenger skal tilbys og foreta overordnede prioriteringer som er uavhengige av fakkeltog. Istedenfor
blir sykehusene og klinikksjefene i stor grad tvunget til å ta
dette ansvaret (svarteper spill). Vi ser en ansvarsforskyvning
mellom de ulike nivå, både lokalt, regionalt og departement, og
det etterlyses en helhetlig tenkning.
Helseministeren har nå signalisert at hun ønsker en bred offentlig høring om retningslinjene for hvordan helsevesenet bør
prioritere i fremtiden. Vi får håpe at oppdragsgiver har mot til å
sette de virkelig vanskelige etiske dilemmaer på dagsorden.

Fokus på mulighetene

Et farlig trekk ved den helsepolitiske debatt er at politikerne ensidig har fokus på omkostningene og ikke på mulighetene ved
å sikre et helsevesen i medisinsk frontlinje. Mange sykehus har
vært igjennom betydelige effektiviseringstiltak. Vi kan lett få en
demoralisert populasjon av helsepersonell som er stilt overfor
kun et krav; å spare penger- og hvor ingen lenger snakker om
kvalitet og god pasient behandling. Hvis innsparingstiltakene
skal gjennomføres i hurtigtogsfart, kan det føre til alvorlige
skadevirkninger for høykompetansen på sykehus. Store innsparingskrav kan få fatale konsekvenser for gode fagmiljøer, og
kanskje særlig for våre universitetssykehus med sin spisskompetanse. Tidigere erfaring viser at det tar mange år å bygge opp
fremragende fagmiljøer, men få år å bryte dem ned. Manglende
investeringer i personellressurser, utdanning og forskning vil gi
alvorlige utslag i tilbudet til befolkningen frem i tid.

Legers arbeidsvilkår

I løpet av våren har det vært ført sentrale forhandlinger mellom
Legeforeningen og Spekter om overenskomsten. Spekter har
på vegne av de regionale helseforetakene lagt vekt på ønsket
om beordring av leger til arbeid på mer enn ett tjenestested, og
økt mulighet til å benytte legers arbeidskraft til annet enn vaktarbeid etter kl 17 uten at det skal være basert på frivillighet.
Legeforeningen sentralt har vært tydelige på at arbeidsgiver i
dag har betydelig fleksibilitet og at behovet for legene er større
grad av forutsigbarhet, vektlegging av faglig utvikling, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Legeforeningen mener at spørsmålene om fleksibilitet og forutsigbarhet i forhold til arbeidssted
må løses lokalt. Spekter ønsker å ta vekk frivilligheten knyttet til
ambulering og erstatte denne med styringsrett. Det er arbeids-

givers ønske at det skal være mulig å beordre enkeltleger til
tjeneste ved andre sykehus innenfor helseforetaket også ved
andre helseforetak enn OUS, som for eksempel UNN og Sykehuset Innlandet HF.
Det er også ting som tyder på at Spekter ser for seg behov for
å beordre leger til tjeneste på institusjoner som etter samhandlingsreformen vil ligge i grenseland mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Partene er enige om at det
er behov for å fortsette forhandlingene sentralt også etter sommeren. Dette medfører at det ikke vil bli forhandlinger lokalt på
det enkelte helseforetak før sommeren.

Endring av turnusstjeneste

LEDER

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

Helsedirektøren skal ha ros for
å ha startet en debatt om prioriteringer i helsevesenet. Hans
utsagn om at ressurskrevende
pasientgrupper ikke automatisk
kan regne med å få optimal livsforlengende behandling, har avstedkommet mange reaksjoner.

Helsedirektorats forslag om endring av turnustjenesten til nybegynnerstilling har nylig vært ute på høring. Norsk kirurgisk
forening tror at begrepet turnustjeneste er godt innarbeidet og
mener at den første praktiske legetjenesten etter studiet fortsatt
skal hete turnustjeneste.
Fjerning av turnustjenesten vil være et tap av en opparbeidet
rettighet for nyutdannede leger. En ny ordning må tilby et tilstrekkelig antall stillinger slik at nyutdannede leger har mulighet
til å gjennomføre tjenesten ved fullført utdannelse uten ventetid.
Som tidligere må hovedmålet med tjenesten være å utdanne
kompetente leger som kan arbeide både selvstendig og i tverrfaglige team. Tjenestens kvalitet må sikres gjennom tydelige
læringsmål og sjekklister. Krav til gode muntlige og skriftlige
språklige ferdigheter er en nødvendighet.
Det legges opp til at generell kirurgi ikke blir en obligatorisk del
av sykehustjenesten. Vi er svært skeptiske dersom den generelle tjeneste i indremedisin og kirurgi må vike og er bekymret
for pasientsikkerheten. Et viktig fundament for norske legers
praksis og for vårt desentraliserte helsevesen har vært at legene
innehar en generell kompetanse og er i stand til å identifisere
behandlingstrengende tilstander utenfor eget fagområde.
Rekrutteringen til kirurgiske fag kan bli svekket dersom kirurgi
ikke blir en del av den praktiske grunnutdanningen. Det er allerede betydelige rekrutteringsproblemer til de kirurgiske fagene.
Før innføring av et nytt system anbefales det at man utreder
konsekvensene for rekruttering til kirurgiske fag og for den
kirurgiske beredskapen i sykehusene.
I dagens system har turnuslegene ved mange sykehus en viktig
rolle i vaktsystemet i primærvakt. Dersom antallet nybegynnerstillinger på kirurgiske avdelinger blir betydelig færre enn dagens turnuslegestillinger, kan det nødvendiggjøre en omlegging
av hele vaktsystemer på mange sykehus. Leger i spesialisering
får enda mer vaktarbeid, og mindre tilstedeværelse på dagtid.
Dette kan føre til lengre tid til ferdig spesialitet enn i dag. Det
samme vil gjelde for spesialiteten indremedisin, dersom den
ikke blir obligatorisk. For avdelinger som skal ha nybegynnerstillinger, må dette bety at driften må omlegges. Man kan ikke
forvente at nybegynnerlegene har vaktkompetanse, slik at det
kan tvinge seg frem en ordning med doble vaktsjikt. Å øke
legeantallet ved avdelingene samt å endre vaktstruktur, vil ha
økonomiske konsekvenser. Norsk kirurgisk forening vil oppfordre Legeforeningen til å arbeide videre med endringer i turnustjenesten i dialog med helsemyndighetene.
På vegne av styret vil jeg ønske dere alle
en god sommer!
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Hjertekirurgi
Jan L. Svennevig
j.l.svennevig@medisin.uio.no
Thoraxkirurgisk avdeling
OUS-Rikshospitalet
Grunnlaget for moderne hjertekirurgi i Norge ble lagt da Leif
Efskind i 1959 gikk til innkjøp av
en hjerte-lungemaskin for penger
han hadde skaffet ved å ta opp et
privat lån. Før det skjedde hadde
man erfaring med å lukke åpen
ductus arteriosus (”Ductus Botalli”,
Herman Gade 1944), sprengning av mitralstenose (Johan
Holst 1950) og lukning av atrieseptum-defekt i dyp hypotermi
(Efskind 1957).
Med hjerte-lungemaskinen kunne man nå operere kongenitte
lidelser åpent. Innen dette vanskelige fagområdet, som Harald
Lindberg i dette nummer gir et fint innblikk i, har det vært en
rivende utvikling med fremragende resultater.
Erstatning av hjerteklaffer kom i gang i Norge i 1965. Økningen
i antall klaffeoperasjoner har vært formidabel, de mekaniske
klaffene er langt på vei erstattet av biologiske og der hvor det
er mulig foretrekkes reparasjon av klaffene. Theis Tønnessen
redegjør for tradisjonell klaffekirurgi, Rolf Busund for de første
erfaringene med å sette inn aortaventil mini-invasivt.
Karl Viktor Hall utførte Norges (Nordens?) første bypassoperasjon for angina pectoris i 1969. Dette inngrepet
vokste raskt til å bli det hyppigst utførte inngrep innen
hjertekirurgien. Selv om åpen hjertekirurgi etter hvert ble
etablert ved Ullevål sykehus (Gudmund Semb 1971), ved

Haukeland sykehus (Erling Skagseth 1975), i Tromsø (Dag
Sørlie 1978) og i Trondheim (Olaf Levang 1983) var kapasiteten
i Norge for lav og det ble opprettet hjertebroer til utlandet.
Dette førte til at LHL opprettet Feiringklinikken i 1988, mens
Hjertesenteret i Oslo ble etablert som stiftelse i 1989. Jacob
Bergsland skriver om koronarkirurgi, mens Kari Hanne Gjeilo
ser på livskvaliteten etter bypassoperasjon.
Det utføres koronarkirurgi og klaffekirurgi ved alle 7 sentra i
Norge, mens barnehjertekirurgien og transplantasjonsvirksomheten er sentralisert til Rikshospitalet.
Et relativt nytt behandlingstilbud til pasienter med atrieflimmer er kirurgisk ablasjonsbehandling. Gry Dahle redegjør for
de nyere teknikkene som er i bruk. De fleste av de omkring
hundre kirurgiske ablasjonene som utføres i Norge hvert år
gjøres i forbindelse med andre inngrep på hjertet. Når dette
inngrepet rutinemessig kan utføres med minimal-invasiv
tilgang på bankende hjerte vil vi se en økning i kirurgisk
ablasjonsbehandling.
Hjertetransplantasjoner har vært et utmerket behandlingstilbud til pasienter med alvorlig hjertesvikt her i landet
siden 1983, men tilbudet begrenses av antall donorer. Ikke
uventet har problemene i forbindelse med transplantasjon av
grisehjerter hittil vært uovervinnelige, men våre erfaringer
med den tredje generasjon hjertepumper (VAD-ventricle assist
devices) er så gode at disse er i ferd med å bli et reelt tilbud til
utvalgte hjertesvikt-sviktpasienter, også som et alternativ til
transplantasjon.
Som Knut Kvernebo skriver, tar utdanningen i thoraxkirurgi
lang tid og krever erfaring og et tilstrekkelig operasjonsvolum.
Hittil har den norske utdanningen satset på en bred utdanning
med generell kirurgi i bunn, noe som har gitt såkalt generell
bakvaktskompetanse. Det pågår en fortløpende diskusjon om
kravene til spesialiteten og kravene varierer betydelig fra land
til land.
Vi håper med dette nummeret av Kirurgen å kunne gi våre
kolleger et bredt innblikk i en spennende spesialitet! 
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Kirurgisk behandling av medfødt
hjertefeil gjennom tidene

TEMA

Å være født med hjertefeil var helt til 2. verdenskrig ensbetydende med
en for tidlig død. I riktig gamle dager ble de såkalte ”blåmenn” satt ut i
skogen for å dø, da utfallet i alle fall var døden. Det har vært betydelige
fremskritt innen barnehjerte-kirurgien i løpet av de siste tiår, og tidlig
mortalitet ligger nå på ca. 1% på Rikshospitalet.

transposisjon av de store arterier
(TGA). Denne operasjonen ble utført
uten hjerte- lungemaskin og gjorde at
tilværelsen for disse meget blå barna
ble betydelig bedre. Operasjonen består
i at man kirurgisk fjerner det meste av
septum mellom de to forkamre, slik at
det ”røde” og det ”blå” blod kan blandes
mellom forkamrene, og derved bedre
surstoffinnholdet i det perifere blod.

Reparert AV-kanal, testing av
mitralklaff, før innsying av patch
på ASD

Kirurgisk behandling av medfødt
hjertefeil 1938 - 1955 i utlandet.

Den første hjertefeilen som ble vellykket
behandlet var en åpenstående ductus
arteriosus (PDA). Dette ble vellykket
utført første gang i verden den 26.08.38
i Boston, USA av R.E. Gross og J.H.
Hubbard.
Neste trinn var reparasjon av coarctatio
aortae som ble utført omtrent på samme
tid i 1944 av Clarence Crawfoord i
Stockholm og Gross i Boston. Både
PDA og Coarctatio er hjertefeil uten
cyanose. Den første hjelpeoperasjonen
for cyanotiske hjertefeil ble utført den
29.11.44 ved John Hopkins Hospital i
Baltimore, Maryland.
Arkitektene bak denne operasjonen
(som består i å lage en anastomose
mellom arteria subclavia og arteria
pulmonalis), var kirurgen Alfred Blalock
og kardiologen Helen Taussig godt
assistert av sin laboratorietekniker (Vivien
Thomas). Denne operasjonen kalles
fortsatt for en Blalock-Taussigs shunt,
men i dag brukes en modifikasjon med et
interposisjonsgraft mellom armpulsåren
og lungepulsåren.
I 1948 utførte Blalock og Hanlon den
første hjelpeoperasjon inne i hjertet
for en fryktet medfødt hjertefeil-
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Den 02.09.52 ble den første
atrieseptumdefekt, ASD, lukket
kirurgisk ved hjelp av nedkjøling til 26
grader og 5 - 6 minutters avsnøring
av blodets tilbakestrømning til hjertet
(inflow occlusion). Det var åpenbart
for alle at man trengte lengre tid enn
de få minuttene man kunne kjøpe
seg med nedkjøling for å reparere
mer komplekse feil. J.H. Gibbon er
kreditert for å være den som utførte
den første vellykkede operasjonen med
hjerte- lungemaskin den 06.05.53. En
hjertekirurg i Minneapolis, Minnesota av
norsk avstamming - Walton C. Lillehei
- presenterte i 1955 oppsiktsvekkende
resultater med reparasjon av mer
komplekse hjertefeil. Hans metode
var genialt enkelt. Han brukte en av
foreldrene som hjerte- lungemaskin for
sitt barn! Dette ble kalt "cross circulation".
Han ble kritisert for å risikere livet til 2
personer samtidig, men i hans første
serie på 32 pasienter var det ingen
dødsfall blant de såkalte donores.

Den "åpne hjertekirurgiske
era" i Norge

I Norge startet den ”åpne hjertekirurgiske
era” i 1959. Professor Leif Efskind ved
Kirurgisk avdeling A Rikshospitalet
skaffet penger til veie ved hjelp av
private donasjoner og låneopptak til
innkjøp av en Kay-Anderson hjertelungemaskin. Fra 1959 har man således
kunnet reparere medfødte hjertefeil i
økende kompleksitet etter hvert som
kunnskapen om disse sykdommene økte.
De første medfødte hjertefeil som ble
operert var ASD (atrieseptumdefekt) og

Harald Lindberg
harald.lindberg@oslouniversitetssykehus.no
Thoraxkirurgisk avdeling
OUS-Rikshospitalet

VSD (ventrikkelseptumdefekt). Etter hvert
utvidet man repertoaret til å omfatte
Fallots tetralogi og AV-kanal. Professor
Efskind var den ledende hjertekirurg og
ansatte den første spesiallege i barnehjertekirurgi, Gudmund Semb, i 1965.
Hans etterfølger var Steinar Tjønneland
som ledet virksomheten frem til 1991. Da
han sluttet, ble undertegnede ansatt som
leder og fra samme tid har Egil Seem
vært tilknyttet det barne- hjertekirurgiske
team på heltid. Nå er teamet utvidet til
å omfatte både Sigurd Birkeland, Kjell
Saatvedt og Tom Nilsen Hoel.

Hypotermi og kardioplegi

En ny metode vokste frem i behandlingen
av kompleks medfødt hjertefeil- bruk av
dyp hypotermi med sirkulasjonsstans.
Dette betyr at man ved hjelp av en
varmeveksler på hjerte- lungemaskinen
kjøler ned blodet og dermed pasienten
til en kroppstemperatur på 15 ˚C. Ved
denne temperaturen tåler hjernen å
være uten sirkulasjon i 45- 60 minutter.
Det betyr at operasjonen må gjøres
ferdig innenfor den tidsrammen, noe
som utsetter en hjertekirurg for et
betydelig press! Et annet problem ved
den åpne hjertekirurgiens barndom var
beskyttelsen av selve hjertemuskelen
under inngrepet. Inngrepene ble utført
med ”intermittent aortic crossclamping”,
av 10 – 15 minutters varighet. Imidlertid
gjorde dette at det fortsatt var blod og
bevegelse i feltet og hos de aller minste
barna forstyrrer dette operasjonen.
Hos de minste pasientene er presisjon
på millimeternivå nødvendig og det
var derfor nødvendig å få et tilnærmet
blodfritt, stillestående felt. Det var
derfor et stort fremskritt da dr. Gerald
Buckberg på midten av 70- tallet lanserte
kardioplegi.

Teamarbeid

Kirurgisk behandling av medfødt
hjertefeil er et utpreget teamarbeid, og
ikke et ”one-man-show” fra kirurgens
side. Ved det gamle Rikshospitalet var
den såkalte 1-posten et kjært forum

Rikshospitalet

Da jeg begynte på Rikshospitalet i 1979
var barne-hjertekirurgi preget av lange
operasjoner og kompliserte postoperative
forløp. Imidlertid kom barna seg relativt
raskt og virksomheten var absolutt
preget av optimisme og pågangsmot.
Jeg selv var den gang relativt ung, 34
år, og ble fascinert av mangfoldet og
mulighetene i faget og bestemte meg
derfor i 1981 for å bli barne-hjertekirurg.
Jeg fikk en meget dyktig og tålmodig
læremester i dr. Tjønneland. Han var nok
glad for å slippe det enorme presset som
eneste spesialist og lot meg slippe til i
et forbilledlig tempo. Jeg ble tidlig lært
opp til å følge med i hva som skjedde
i faget, delvis ved å lese tidsskrifter,
delvis å delta på kongresser og foreta
studiereiser. Imidlertid var finansiering
av reisevirksomheten et stort problem,
den gang som nå. Min første rene
studietur til USA av 3 ukers varighet
ble delvis sponset av et firma, stort sett
betalt av egne midler, mens bidraget fra
Rikshospitalet bestod i kroner 1000.

Transposisjon av de store
arterier (TGA)

Et godt eksempel på utviklingen som har
skjedd, er behandlingen av barn med
TGA. Det startet med Mustards metode,
deretter Sennings operasjon, men begge
metoder hadde en relativt høy mortalitet.
En ny metode, anatomisk reparasjon
-arteriell switch- var introdusert, og vi
bestemte oss for å skifte strategi, først
på de komplekse TGA. Vårt første forsøk i
august 1983 var vellykket, pasienten lever
fortsatt, og det viste seg at vi halverte
risikoen. Senere har vi gått over til å
behandle alle transposisjoner uansett
tilleggslidelser med denne metoden
med meget tilfredsstillende resultater.
Siden juli 1993 har ingen barn med enkle
transposisjoner dødd i forbindelse med
kirurgisk inngrep ved Rikshospitalet, nå
over 200 inngrep.

Indikasjoner i forandring

Indikasjonen for kirurgisk behandling er
i stadig forandring. I tidligere tider var
indikasjonen å forhindre død. Senere ble

Tverrklemt, åpnet aorta. Subaortamembran synlig nedenfor aortaklaffen. Ikke
mye plass å bevege seg på der!

Harald Lindberg med lille Melissa*.
indikasjon å behandle kirurgisk slik at
gevinsten (økt antall leveår) her var større
enn risikoen uten operasjon. I det nye
årtusen er nå også indikasjonen å bedre
livskvalitet selv om gevinst i forhold
til økt livslengde kanskje ikke alltid er
fullt ut dokumentert. Dette har skjedd
fordi risikoen ved de mer rutinepregede
operasjonene for medfødt hjertefeil nå
nærmer seg null, selv om den aldri vil
kunne bli helt eliminert.
Det som preger indikasjonsstillingen i
dag, er å behandle barna tidligst mulig.
En hjertefeil vil alltid på noen måte
føre til en overbelastning. Selv om et
barnehjerte har en imponerende evne
til å remodellere seg etter en operasjon,
mener de fleste i dag at man ved raskest
mulig å skape så normale forhold som
mulig i hjertet, bedrer langtidsprognosen.
Til tross for at barna både blir mindre
og har mer komplekse lidelser, har
dødeligheten gått ned betydelig. Tidlig
mortalitet etter slike kirurgiske inngrep
ved Rikshospitalet ligger nå på cirka en
prosent, selv om både kompleksiteten
og prosentandelen flergangsoperasjoner
stadig øker.

Medfødt hjertefeil som voksen

En av de grupper pasienter som er
i raskest vekst er pasienter i voksen
alder med behandlet medfødt hjertefeil.
I USA er nå antallet voksne med
medfødt hjertefeil større en antallet
barn med medfødt hjertefeil. Denne
gruppen pasienter trenger spesiell
omsorg. De trenger yrkesveiledning,
familieplanlegging og opptrening.
De trenger ikke minst kardiologer og
kirurger som er kjent med medfødt
hjertefeil og deres langtidsprognose.
Ikke minst er rytmeforstyrrelse et hyppig
forekommende problem, og vil kunne
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for et tverrfaglig samarbeid til de små
pasientenes beste. I nyere tid har
”debriefing” etter vanskelige hendelser
blitt et viktig tiltak. I ”gamle dager” satt
vi på kjøkkenet på 1-posten og delte
sorger og gleder, og visste ikke at vi
hadde ”debriefing”, men det fungerte
utmerket. Moderne sykehus har ikke slik
struktur at det fungerer på den måten:
arbeidspresset, arealmangel og krav til
effektivitet har gjort at sammenkomster
på kjøkkenet ikke lenger fungerer. Så av
og til har kanskje framskrittene brakt oss
litt tilbake?

trenge avansert både invasiv kardiologi
og eventuelt kirurgi. Et problem her er
at enkelte inngrep som er utført hos
disse pasientene, bare er teoretisk
kjent blant ”den oppvoksende slekt”
- morgendagens barnehjertekirurger.
Et godt eksempel her, er igjen
behandlingen av TGA. Kirurger under
45 års alder, har ikke sett en Senning
operasjon noen sinne, og selv noe
eldre kirurger har bare begrenset
praktisk erfaring. Disse pasientene
har et erkjent langtidsproblem, som
krever ekspertise og erfaring både hos
kardiologer og kirurger. Kanskje ikke
pensjonisttilværelsen er så nær allikevel?

Kompetansesenter for
medfødte hjertefeil

Det ideelle for pasienter og behandlere,
ville derfor være et senter for livslang
behandling av medfødt hjertefeil. Det
blir mer og mer klart, at bare de aller
enkleste og minst kompliserte hjertefeil
klarer seg uten noen som helst form for
oppfølging. Det er stor enighet i miljøet
om at et nasjonalt register for medfødt
hjertefeil, og omforente retningslinjer
om hvor og når oppfølging av disse
pasientene skal skje er nødvendig. Et
kompetansesenter ville vært svært
verdifullt, ikke minst med tanke på
alle disipliner som kommer i kontakt
med pasientene. Det er klart at med
det antall pasienter som nå foreligger,
må en viss desentralisering finne sted.
Opplæringen av alt fagpersonell som
skal ta del i behandlingen av pasienter
med medfødt hjertefeil må derfor få høy
prioritet. Dette er en oppgave som bør
få oppmerksomhet fra landets styrende
og bevilgende myndigheter snarest. Det
er for meg en stor drøm, engang å få se:
Kompetansesenter for medfødte hjertefeil
på Rikshospitalets oversiktskart, hvor
alle disipliner kunne samles til beste for
små og ikke minst store pasienter, i et
livsløpsperspektiv 
*bildet publiseres med samtykke fra foreldrene.
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Konvensjonell hjerteklaff-kirurgi
De siste 40 år har det vært en rivende utvikling i hjerteklaff-kirurgi.
I økende grad benyttes biologiske klaffer istedenfor mekaniske klaffer,
og hos selekterte pasienter kan klaffen repareres.

Theis Tønnessen
theis.tonnessen@uus.no
Thoraxkirurgisk avdeling
OUS-Ullevål
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Fig. 2. Mekanisk protese med to lokk
Fig. 1. Forkalket aortaklaff

Allerede før introduksjon av hjertelunge-maskin på 50-tallet, gjorde man
enklere kirurgi på mitralklaffen i form
av kommisurotomi hvor man spaltet
opp sammengrodde klaffeseil, ofte
forårsaket av rheumatisk feber. Dette ble
gjort med en skarp negl eller kniv via en
tobakkspungsutur i atriet. Det var først
etter innføring av hjerte-lunge-maskin
at det ble mulig å gjøre mer omfattende
prosedyrer på hjerteklaffene.

Aortaklaffen

Aortaklaffen er den hjerteklaffen som er
klart hyppigst affisert av sykdom i den
vestlige verden i dag, og aortastenose
utgjør de langt fleste tilfellene. Stenosen
er oftest betinget av kalsifisering av
klaffeseilene som gjør disse mindre
beveglige med en økende trykk-gradient
over klaffen som resultat (Fig. 1). Dette
igjen fører til myokardiell remodellering
av venstre ventrikkel (hypertrofi av
kardiomyocytter samt fibroseutvikling) og
ubehandlet vil hjertet etter hvert begynne
å svikte. Tidligere opererte man først
pasientene når de fikk symptomer, men
i dag er det bred enighet om å operere
dersom midlere trykkgradient over
klaffen er større enn 40-50 mmHg, eller
at åpningsarealet indikerer en alvorlig
aortastenose (dvs mindre enn 0.7-1.0
cm2).
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En pasient som opereres for aortastenose
vil som oftest ende opp med en
klaffe-protese. Det finnes prinsipielt
to forskjellige typer klaffe-proteser:
mekaniske og biologiske. Mekaniske
proteser er laget av karbon (Fig. 2) og
er nærmest uslitelige, men trenger
livslang Marevan behandling hvilket
innebærer økt blødningstendens. Disse
velges oftest til pasienter under 65 år.
Biologiske proteser er laget av gris eller
kalv (Fig. 3) og trenger ikke Marevan
behandling. Ulempen med disse er den
noe begrensede varigheten, anslagsvis
10-20 år. Jo eldre pasientene er når de
får en biologisk protese, desto lenger ser
protesene ut til å vare. Det implanteres
totalt flere biologiske enn mekaniske
proteser i Norge i dag.
Aortainsuffisiens er langt sjeldnere
enn aortastenose og er betinget enten
av feil med klaffeseilene som sådan
(f.eks prolaps av selve seilet), eller
av en dilatasjon av aortaroten hvilket
gjør at klaffeseilene ikke lenger møtes
i midten, med en sentral lekkasje som
resultat. Disse har tradisjonelt vært
behandlet med klaffe-protese med eller
uten erstatning av aortarot og deler av
ascendens med rørprotese, avhengig
av om det har foreligget ascendens
aneurysme i tillegg. I de senere år har
det blitt mer og mer vanlig å gjøre
klaffebevarende kirurgi på disse dersom
det er intakte klaffe-seil og det dreier seg
om unge pasienter hvor man ønsker å
unngå Marevan behandling.

Fig. 3. Biologisk klaffeprotese fra gris

Mitralklaffen

Mitralklaffen kan også erstattes med
mekanisk eller biologisk protese ved
behov. Imidlertid er mitralinsuffisiens
på bakgrunn av degenerativ sykdom
den vanligste mitral-lidelsen i Norge og
det har vist seg at disse er godt egnet
for klaffebevarende plastikk. Ofte dreier
det seg om ruptur av en eller flere
chordae og disse kan enten erstattes
med gore-tex eller man kan ekskludere
det affiserte området og stabilisere
plastikken med en ringprotese (Fig. 4).
Omtrent 70% av mitralkirurgien er i
dag klaffebevarende, mens dette hørte
med til unntakene i Norge for bare 15 år
siden. Klaffeplastikker har vist seg å ha
god holdbarhet med over 90% 15-20 års
suksess-rate hvis det er gjort riktig.
Mitralstenoser og rheumatiske
mitralklaffe-vitier er betydelig
vanskeligere å reparere, så her ender
man oftest opp med en protese.
En spesiell type mitralklaff-lekkasjer er de
som er betinget av restriksjon av chordae
pga. en dilatasjon av venstre ventrikkel
sekundært til iskemi. Disse vil også oftest
ha en dilatasjon av mitralringen. Her kan
man reparere lekkasjen ved å sy inn en
under-sizet ring som trekker mitralringen
sammen. Resultatene og nytten av denne
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annen hjertekirurgi og ringen er utvidet
til størrelse over 4 cm med samtidig
bevarte klaffeseil. Stor lekkasje styrker
indikasjonen, spesielt hvis det foreligger
pulmonal hypertensjon eller deklive
ødemer. Protese i trikuspidal posisjon har
stor trombosefare og man strekker seg
derfor langt for å unngå dette.

Pulmonal-klaffen

operasjonen er fremdeles gjenstand
for diskusjon da man her behandler en
sykdom som egentlig sitter i ventrikkelen
med en operasjon på mitralklaffen.

Trikuspidalklaffen

Trikuspidalklaffen, ”den glemte klaff”,
har fått mye oppmerksomhet de senere
år. Mens man tidligere aksepterte til
dels store lekkasjer uten å intervenere,
har pendelen svingt andre veien. Det
er i dag vanlig å gjøre ringplastikk på
trikuspidalklaffen dersom man gjør

TEMA

Fig. 4. Mitralklaffeplastikk med kvadrantreseksjon av midtre del av bakre klaffeseil
pga chordaeruptur

Pulmonal-klaffen er sjelden behandlingstrengende i voksen alder. Det er først og
fremst barnehjerte-kirurgene som jobber
med problemstillinger her.

Oppsummering

Det er gjennomgående gode resultater
ved klaffe-kirurgi, og ved klaffe-plastikker
og aorta-ventil implantasjon nærmer
overlevelsen seg den i bakgrunnsbefolkningen. Det er mer og mer vanlig med
biologiske proteser da man i de fleste
tilfeller kan klare seg uten Marevan.
Det skal nevnes at det for tiden er
økende fokus på perkutane aortaklaffeimplantasjoner. Om dette vil bli en
standard prosedyre for alle i fremtiden
eller bare vil bli et tilbud til spesielle
pasientgrupper, gjenstår å se 
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Minimalt invasiv klaffekirurgi
Årlig opereres det ca 1 500 pasienter for klaffesykdom i Norge. Antallet
har vært sterk økende det siste 10-året (1). Hyppigst er operasjoner
for aortastenose som er den vanligste ervervede klaffesykdom i den
vestlige verden. For selekterte pasienter kan transkateter aortaventilimplantasjon (TAVI) være et nytt behandlingstilbud.

Rolf Busund
rolf.busund@unn.no
Hjerte-, lunge-, karkirurgisk avdeling
UNN
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nitinol-stent klaffeprotese (CoreValve
ReValving® Technology, Medtronic Inc.,
Minneapolis, MN), (Fig. 2 a-c). Edwards
Sapien kan implanteres både antegrad
og retrograd, mens CoreValve foreløpig
kun kan implanteres retrograd. Edwards
Sapien er laget av kalvepericard og har
sålangt vært tilgjengelig i to størrelser
(23 mm og 26 mm), men suppleres nå
med to nye størrelser (19 mm og 29 mm).
CoreValve er laget av grisepericard og
foreligger i to størrelser (26mm og 29
mm.) og dekker en aorta anulusdiameter
fra 20 mm til 27 mm.

Team/utstyr

Fig. 1a. Edwards Sapien
Ved alvorlig symptomatisk aortastenose
preges sykdommens naturlige forløp
av raskt progredierende hjertesvikt med
hyppige hospitaliseringer og leveutsikter
på linje med pasienter med aggressiv
kreftsykdom. En aldrende befolkning
med omfattende tilleggssykdommer har
aktualisert utvikling av mindre invasive
behandlingsmetoder, noe som bekreftes
ved at så mange som 30% av pasienter
over 75 år med alvorlig symptomgivende
aortastenose ikke henvises til eller tilbys
kirurgisk behandling (2).

subclavia eller antegrad via hjertets apex.
Retrograd implantasjon via lyskepulsåre
kan gjøres percutant i lokalanestesi,
mens antegrad implantasjon via apex
cordis fordrer en minithoracotomi i 5.
eller 6. intercostalrom i generell anestesi.

Prosedyren fordrer et velfungerende
team med invasiv kardiolog, hjertekirurg,
ekkokardiografør, hjerteanestesilege,
spesialsykepleiere og radiograf. Invasiv
radiolog bør være i beredskap ved
behov for stentprosedyrer ved vaskulære
komplikasjoner. Prosedyren stiller store
krav til billeddiagnostikk og lokaliteter
og de fleste sentre har spesialtilpassede
hybride angiografilaboratorier som er
tilrettelagt for kirurgi. Hjerte-lungemaskin
bør være i beredskap ved behov for
konvertering til åpen kirurgi eller
midlertidig sirkulasjonsstøtte.

Pr. i dag er to systemer CE godkjent for
klinisk bruk. En ballong-ekspanderbar
stentbasert klaffeprotese (Edwards
SAPIENTM, Edwards Lifesciences, Irvine,
CA) (Fig. 1a - c), og en selvekspanderende

Transkateter aortaventil
implantasjon (TAVI)

Fra 2002 har anvendelsen av transkateter
aortaventil implantasjon (TAVI) hatt en
nærmest eksponentiell økning med
mer enn 15 000 implantasjoner på
verdensbasis fram til i dag. Metoden
er minimalt invasiv og innebærer at
klaffen føres på plass og implanteres
på bankende hjerte ved hjelp av kateter,
uten bruk av hjerte-lungemaskin. Før
implantasjonen gjøres det ballongdilatasjon av den syke klaffen under
pågående hurtigpacing med temporær
pacemaker (Fig. 3a). Tilgangen er enten
retrograd via lyskepulsåre/arteria
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Fig. 1c. Transkateter aortaventil-implantasjon (Edwards Sapien) med transapical
tilgang via minithoracotomi.

Fig. 1b. Transkateter aortaventil-implantasjon (Edwards Sapien) med transfemoral tilgang.

Fig. 2a. CoreValve

Indikasjon og pasientseleksjon

TAVI er først og fremst et tilbud til
pasienter som ikke er egnet for åpen
kirurgi grunnet fremskreden alder
eller omfattende tilleggssykdommer.
Trenden er imidlertid, grunnet gode
korttidsresultater, at indikasjonene for
behandling med TAVI er blitt mer liberale.
Fra de to produsentene har indikasjonen
for TAVI vært pasienter > 80 år med
alvorlig, symptomatisk aortastenose,
en predikert mortalitetsrisiko ved åpen
kirurgi på > 20% (logEuroSCORE)(3)
eller andre kontraindikasjoner mot
åpen klaffekirurgi (porselensaorta,
thoraxdeformiteter, tidligere
strålebehandling). Mange sentra
aksepterer nå yngre pasienter med lavere
risikoprofil som kunne vært kandidater
for åpen kirurgi, men med en høy
operativ risiko. Pasientseleksjonen til
prosedyren er en kompleks prosess som
bør være multidisiplinær, da nøyaktig
utredning og seleksjon er avgjørende for
suksess med metoden.

Utredning

Utredning omfatter, i tillegg til
god anamnese, coronarangiografi,
ekkokardiografi (transthorakal og
øsofagusekko), CT totalaorta, lunge- og
nyrestatus. Viktige seleksjonskriterier er
pasientenes symptomer, motivasjon,
mentale status og forventede leveutsikter
som bør være over ett år.

Innføring av teknikken i Norge
I Norge var Feiringklinikken først ute

med å benytte
metoden. Her
ble 10 pasienter
behandlet med
CorValve i
januar/februar
2008 før
programmet
ble stanset av
daværende
direktør ved
klinikken (4). Etter forslag fra Helse SørØst ble metoden vurdert av Nasjonalt råd
for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
høsten 2008. Rådets anbefaling (8.
september 2008) var at metoden, som
de anså som eksperimentell, ikke skulle
tilbys norske pasienter på det daværende
tidspunkt (5). Rådets innstilling var på
tvers av klare anbefalinger både fra det
kardiologiske og det thoraxskirurgiske
fagmiljøet som mente metoden var
utprøvende snarere enn eksperimentell.
Universitetssykehuset Nord-Norge
var på dette tidspunktet kommet så
langt i forberedelsene til innføring av
metoden at vi likevel valgte å starte
opp TAVI programmet. De første
to implantasjonene ble vellykket
gjennomført 24. september 2008. Per
mai 2010 er 43 implantasjoner utført ved
Universitetssykehuset Nord-Norge. Etter
hvert har miljøene ved Rikshospitalet,
Haukeland og St. Olav startet opp sine
TAVI programmer.

hhv. transapical og transfemoral tilgang.
Teknologiske forbedringer av klaffer
og innføringssystemer sammen med
økt erfaring har redusert 30 dagers
mortaliteten til det halve. I det europeiske
Source registeret som omfatter 1038
pasienter behandlet med Ewards Sapien
(både transfemoral og transapical
tilgang) ble det nylig publisert en 30
dagers mortalitet på 8,8% og 1-års
overlevelse på 76,1% (8). Ett senter som
har benyttet begge tilganger og som har
anvendt både CoreValve og Edwards
Sapien har nylig rapportert 30 dagers
mortalitet på under 3% (9).
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Fig. 2b. CoreValve implantasjonskaterer

Ved UNN er 30 dagers mortaliteten på
4,6% på de første 43 implantasjonene.
Publisert 1-års overlevelse har variert
fra 50% til 78% avhengig av tilgang.
Både tidlig og sen mortalitet er
gjennomgående høyere ved transapical
enn ved transfemoral tilgang. Dette
skyldes fremfor alt at pasienter som
behandles transapicalt har en mer
omfattende komorbiditet bl. a. i form av
perifer karsykdom og coronarsykdom,
noe som innebærer en høyere operativ
risiko. Lav 1-års overlevelse må først
og fremst tolkes som uttrykk for dårlig
pasientseleksjon. Ved UNN er 19/22 (86%)
pasienter i live etter 12 måneder.

Komplikasjoner ved TAVI

De hyppigste komplikasjonene til

Resultater

Publiserte pasientmaterialer viser at
metoden er krevende, men at det er
en relativt bratt læringskurve. En rekke
registerstudier foreligger og flere
randomiserte studier er i gang (6,7).
Behandlingsmetoden har vist seg effektiv
ved at postoperative trykk -gradienter
over aortaklaffen er gjennomgående
lavere enn ved åpen kirurgi. Tretti dagers
mortalitet fra de tidligst publiserte
seriene er omkring 18% og 12% ved

Fig. 2c. Implantert CoreValve
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Kostnader

Sammenlignet med åpen kirurgi
er TAVI dyrt med beregnede
totalkostnader på ca. kr. 280 000 for
en behandling. I diskusjonen om
dette er forsvarlig ressursutnyttelse
må man sammenligne behandlingen
med annen ressurskrevende og dyr
behandling som vi i dag har gitt aksept
for. Det må også tas i betraktning av
denne pasientgruppen legger beslag på
betydelige ressurser grunnet hyppige
hospitaliseringer ved bare konvensjonell
medisinsk behandling.

TEMA

Fig. 3a. Ballong dilatasjon av nativ klaff,
UNN des-2009

Fig. 3b. Edwards Sapien klaff i klaff
implantasjon, UNN april 2010

behandlingen er karskader ved
transfemoral tilgang, apexblødning ved
transapical tilgang, pacemakerkrevende
AV-blokk, aortadisseksjon, hjerneslag
og hjerteinfarkt. Karskader har vært
rapportert så høyt som 26% ved
transfemoral tilgang. Sannsynligvis er
denne høye frekvensen uttrykk for at man
har tøyet indikasjonene for transfemoral
tilgang hos pasienter med småkalibrede
eller uttalt forkalkede bekkenkar. Av
denne grunn bør sentre som etablerer et
TAVI tilbud inkludere begge tilganger i
programmet.

hjerteinfarkter rapporteres i ca. 1- 2% av
prosedyrene (7,10).

Permanent pacemakerkrevende AVblokk har først og fremst vært et
problem knyttet til CoreValve og har
vært rapportert etter 9% til 31% av
implantasjonene (9). Forklaringen er
trolig at nitinol-stenten på CoreValve
når dypere ned i venstre venrikkels
utløpstraktus og derved komprimerer
proksimale del av His-bunt.
Frekvensen av hjerneslag i tidlige serier
har vært på ca. 10%, mot ca. 2% i senere
serier (9). Frekvensen er høyere ved
transfemoral tilgang, sannsynligvis
grunnet løsning av embolisk materiale
ved føring av klaffeprotesen gjennom
aortabuen. Støtte for denne teorien
har en fått ved undersøkelser med
transkraniell dopplermåling av ”highintensity transient signals” (HITS)
under ulike deler av prosedyren.
Signalintensiteten har da vist seg å
være størst ved føring av protesen
rundt aortabuen. Kartlegging av kalk og
atheromatose i aortabuen bør derfor
inngå som en del av utredningen og bør
tillegges vekt ved valg av tilgang.
Perioperativt hjerteinfarkt skjer oftest
som følge av at kalk i den native
klaffen emboliserer til eller blir presset
ut i kransåreostiene under ballongdilatasjonen eller under implantasjon av
selve klaffen. Frekvensen av perioperative
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Mange studier rapporterer betydelig
bedring i funksjonsklasse etter
behandlingen, men foreløpig foreligger
få studier om rapportert livskvalitet.
To mindre enkelt-senter studier med
hhv. 44 og 30 pasienter har rapportert
signifikant bedret livskvalitet ved 30
dager (11) og etter 5 mnd. (12). De til
dels betydelige forskjellene i mortalitet
og morbiditet som rapporteres må
ses på bakgrunn av pasientseleksjon,
læringskurve og forbedring av utstyr
og implantasjonsteknikk. Trolig vil også
teamsammensetning og teamenes
samfunksjon påvirke resultatene.

”Off label” bruk

Verken CoreValve eller Edwards
Sapien er godkjente for behandling av
aortainsuffisiens. Flere har imidlertid
rapportert om vellykket implantasjon
av CoreValve ved aortainsuffisiens,
mens det ikke foreligger rapporter om
bruk av Edwards Sapien ved denne
tilstanden. I og med at CoreValve har
en betydelig lengre stentet ramme som
fikseres både i aortaostiet og i proksimale
aorta, vil denne kunne fikseres uten at
det foreligger kalk i den native klaffen.
Edwards Sapien, som har en mye lavere
stentprofil, er avhengig av kalk i den
native klaffen for å få feste. Begge klaffer
er vist å kunne implanteres i degenererte
tidligere innsatte biologiske aortaklaffer
(klaff i klaff, Fig. 3b). Biologiske
aortaklaffer har en begrenset holdbarhet
og benyttes sjelden hos pasienter under
65 år. Gitt muligheten til å behandle
degenererte biologiske aortaklaffer med
TAVI, vil en kunne senke aldersgrensen
for innsetting av biologiske klaffer og
derved unngå marevan behandling for et
segment av denne pasientgruppen. Det
er også rapportert vellykket innsetting av
transkateterklaff i degenererte tidligere
innsatte mitral klaffer.

Fremtidsperspektiver

Etter få års klinisk bruk er denne
teknologien ennå i sin begynnelse.
Allerede nå er et titals nye kateterbaserte
klaffesystemer under utvikling eller i
tidlig fase av klinisk utprøving (9). Ny
teknologi og nye generasjoner av klaffer
vil forhåpentligvis gjøre prosedyrene
både enklere og tryggere. Utviklingen er
imidlertid i stor grad industridrevet og
faglig prestisje styrer i noen grad hvordan
leger forholder seg til ny teknologi.
Faren er derfor at det kan bli et press
på å utvide indikasjonsområdet for den
nye teknologien før vi har prospektive
registerstudier og randomiserte studier
som bekrefter den nye teknologiens
holdbarhet og overlegenhet i forhold til
etablerte behandlingsmetoder.
Åpen kirurgi for aortastenose har i dag
en 30 dagers mortalitet på under 3% og
en slagfrekvens på rundt 1% i Norge.
Enn så lenge vil åpen kirurgi på hjertelungemaskin være gullstandarden for
behandling av aortastenose 
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Koronarkirurgi

fortid, nåtid og fremtid

Jacob Bergsland
nielsb@aol.com
Intervensjonssenteret
OUS-Rikshospitalet
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Fig 1. Kolesovs anastomose instrument

Introduksjon

Koronarkirurgien utviklet seg på 60
tallet og ble en av de mest utførte
kirurgiske prosedyrer i den vestlige
verden. Prosedyren var imidlertid
beskrevet allerede av Carrell (1). MIDCAB
(minimally invasive direct coronary artery
bypass) ble beskrevet av Kolesov som
1967 anvendte kirurgisk stiftemaskin (2).
Kolesov publiserte data om den første
kliniske serien av CABG (coronary artery
bypass graft).
USA utviklet koronarkirurgien videre
og ble snart volummessig størst.
Utbredning av koronarkirurgien satte
først virkelig i gang etter utviklingen
av hjertelungemaskin (3, 4), teknikker
for å stanse hjertes bevegelse inkludert
hypothermi kombinert med fibrillerende
hjerte (5), intermitterende avklemming av
aorta (5) og kardioplegi (6).
I mange år ble koronaroperasjoner
nesten utelukkende utført med
sternotomi og venebypass, men etter
hvert ble det klart at arterielle graft
hadde bedre langtids resultat og den
mest vanlige operasjonen ble en
kombinasjon av venstre mammaria
interna (LIMA) som graft til LAD og et
eller flere venegraft. Siden begynnelsen
av 1990 tallet har det vært lansert mange
metoder for å gjøre koronarkirurgien
mindre invasiv og derved redusere antall
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Fig 2. Symmetry® proksimale anastomose system
komplikasjoner. I denne artikkelen vil jeg
redegjøre for forskjellige aspekter ved
koronaroperasjon og beskrive hvordan
koronarkirurgi praktiseres i dag. Mulig
fremtidig utvikling av denne type kirurgi
beskrives.
Det bør innledningsvis nevnes at
koronarkirurgi generelt har meget gode
resultater og at mortaliteten har minsket
på tross av økende risikoprofil blant
pasientene (7).

Pasienttilgang

Pasientgruppen som henvises til bypassoperasjon i dag er svært forskjellig fra
den gruppen som ble henvist for 30 år
siden. Før Gruntzigs epokegjørende
arbeid var perkutane intervensjoner ikke
utført (8). Derfor var det prosentvis langt
flere “enkle” prosedyrer og pasientene
var vesentlig yngre. De pasientene som
sendes til operasjon i dag er eldre og
med høyere komorbiditet. På tross av
dette, har det vært mulig å operere med
bedre resultater enn tidligere. Dette
skyldes i hovedsak forbedring av den
intra- og peri-operative behandling (7).
Utviklingen mot sykere pasienter ser ut
til å fortsette pga. bedrede metoder for
PCI (percutaneous coronary intervention)
(9, 10). På tross av dårligere langtids-

resultater av PCI for pasienter med
trekarsykdom, velges ofte PCI i stedet for
kirurgi pga mindre invasivt inngrep.

Utvikling av koronarkirurgi:

Myokardiell beskyttelse ved standard
koronar bypass og forbedret
hjertelungemaskin
Standard koronaroperasjon utføres
med sternotomi, sentral kannulering,
avklemming av aorta og kombinasjon
av arterielle og venegraft. Kardioplegi
benyttes av de fleste hjertekirurger.
Forskningen har dreiet seg om å beskytte
myokard bedre ved bruk av forbedrede
kardioplegiske løsninger noe som har
gjort det mulig å operere på pasienten
med dårligere ventrikkelfunksjon. Varm
blod kardioplegi gir bedre beskyttelse
enn kalde krystalloidoppløsninger
(11). Administrasjon av kardioplegien
retrograd gjennom koronarsinus kan
forbedre myokards beskyttelse ved kritisk
koronarsykdom og ustabile pasienter.
Forbedring av oksygenator og såkalt
"coating" av hjertelunge kretsen har ført
til mindre aktivering av bl.a. komplement
ved hjertekirurgi (12).

Bruk av intraaorta ballong
pumpe (IABP)

Økende bruk av IABP både intraoperativt
og profylaktisk kan bedre resultatene ved
koronarkirurgi på ustabile pasienter og
pasienter med dårlig ventrikkelfunksjon.

Bruk av alternative konduiter

Bypassoperasjon uten
hjertelunge maskin (OPCAB)

Koronar bypass uten hjertelungemaskin
(OPCAB) har vært et omstridt tema i
internasjonal hjertekirurgi. Store studier
har vist vesentlige fordeler ved OPCAB
(14-18), men randomiserte undersøkelser
har ikke vist tilsvarende fordeler
(19-22). De randomiserte studiene
har vært utført i lav risiko pasienter,
mens fordelene ved OPCAB har vært
demonstrert hos pasienter med høy
risiko (14, 16). Bruk av OPCAB i høyrisk
grupper krever en adekvat erfaring med
metoden og kan derfor neppe brukes
kun i høy risiko situasjoner (18). Det er
interessant i denne forbindelse å notere
at resultater fra Japan har demonstrert
at kombinasjon av OPCAB og arterielle
graft gir gode resultater identiske med
resultater av operasjoner utført med
hjertelungemaskin (23).

Bruk av vaskulære stiftemaskiner

Allerede Kolesov brukte stiftemaskin
(Fig. 1) til å utføre anastomose mellom
LIMA og LAD fire år før Favalaros første
venebypass ved Cleveland Clinic (24).
Det tok mange år før slike instrumenter
ble produsert kommersielt og tatt i bruk
klinisk. Mange kirurger mente at slike
stiftemaskiner kunne revolusjonere
koronarkirurgien. Et av de første
apparatene som kom på markedet var
Symmetry® (St. Jude, Inc, Minneapolis,
USA) (Fig. 2). Maskiner for proximale og
distale anastomoser ble konstruert, men
kun den proksimale varianten ble tatt i
klinisk bruk. Selv om tidlige publikasjoner
viste positive resultater (25, 26), skulle
det snart vise seg at anastomoser
konstruert med Symmetry gikk tett oftere
enn tradisjonelle anastomoser (27).

Som påpekt av Wolf i 2004 vil
anastomosemaskiner kunne bli av
avgjørende betydning for å gjøre OPCAB
kirurgien enklere og anastomosene bedre
(28). Et av de få produktene i bruk på
det nåværende tidspunkt er PasPort og
C-Port (Cardica, Inc. Redwood City, USA).
Disse har vist gode kliniske resultater (29)
noe som kan være av stor betydning for
utviklingen (Fig. 3).

Bruk av alternativ kirurgisk tilgang
For mange kirurger anses sternotomi
ikke som noe problem, men pasientene
ser nok dette i et annet lys. Etter min
mening vil den utviklingen som har
skjedd innen abdominalkirurgien tvinge
seg frem. Kolesov brukte allerede
liten thorakotomi i sitt epokegjørende
arbeid (24) og mulighetene for å utføre
koronarbypass via thorakotomi (30-33)
eller transabdominalt (34) er demonstrert
klinisk med gode resultater. Mye av
den minimalt invasive koronarkirurgien
har begrenset seg til konstruksjon av
en eller to bypass. Ved hjelp av robot,
thorakoskop og stiftemaskin gjøres det
nå full arterielle revaskularisering på
bankende hjerte på rutinemessig basis
(Sam Balkhy, MD, personlig meddelelse).

Thorakoskopi/ Robotikk

To dimensjonale skop var vanskelige å
bruke til konstruksjon av anastomoser.
Imidlertid er 3D visualisering blitt
klinisk vanlig, noe som vil lette det
thorakoskopiske arbeidet og gjøre
det mulig for flere kirurger å utføre
koronarkirurgi mindre invasivt. Intuitive
Inc. har ledet utviklingen på dette feltet
med sin Da Vinci robot (Fig. 4).

studie (39), som viste betydningen av
administrasjon dipyridamol og aspirin
perioperativt. Imidlertid har det skjedd
en betydelig utvidelse av kunnskapen
om platenes rolle i forbindelse med
utviklingen av PCI og effekten på andre
manifestasjoner av arteriosclerose
(40, 41). Clopidogrel har blitt brukt
for å forbedre resultatene ved bruk
av stiftemaskin i koronarkirurgi (42).
Spørsmålet har blitt reist Clopidogrel
burde brukes ved all koronarkirurgi
som gjøres på bankende hjerte (43).
Venøse bypass har færre okklusjoner når
clopidogrel blir administrert (44). Det er
interessant at bruk av platehemmere ser
ut til å ha liten effekt på arterielle graft
(44).
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Venegraft og venstre LIMA har vært de
mest vanlige konduiter i bypassoperasjoner. Det er mye som tyder på at bruk av
flere arterielle graft er fordelaktig. I Japan
utføres nå over 50% av alle koronaroperasjoner med arterielle graft (13). I
de fleste andre land brukers prosentvis
færre arterielle graft. Årsaken er at fokus i
den vestlige verden har vært svært fiksert
på operativ mortalitet og ikke lang tids
resultater.

Dette førte til at de fleste anastomose
instrumenter ble trukket tilbake eller aldri
kom på markedet.

Kommentarer

Den invasive (åpne) behandlingen
av koronarsykdom vil sannsynligvis
fortsatt være viktig i mange år fremover.
Profylaksen og medisinsk behandling
av manifest koronarsykdom har blitt
bedre, men økningen i den eldre del av
befolkningen vil føre til at behovet for
både PCI og koronarkirurgi blir betydelig
også i fremtiden. Endovaskulære metoder
forbedres kontinuerlig og har redusert
behovet for invasiv behandling. Selv
om mindre invasive kirurgiske metoder
nå er utviklet, har koronarkirurgene
fortsatt å konsentrere seg om sternotomi,
hjertelungemaskin og utstrakt bruk av
venøse graft. Dette gjelder spesielt der
det er liten eller ingen konkurranse om
pasientene, slik som i Skandinavia,

Kvalitetssikring av bypassgrafter

Mange hjertekirurger anser tilsynelatende
at en bypass a priori er perfekt utført.
Imidlertid har det vist seg i prospektive
studier at 15-30% av venegraft er
okkludert etter kort tid. Flere enkle
metoder for å sjekke anatomi og flow
i graft er klinisk tilgjengelig, inkludert
intraoperativ angiografi (35) og transitt
tid (36-38). Slike metoder kan forbedre
resultatene av koronarkirurgi og er
spesielt viktige ved innføring av nye
teknikker.

Bruk av plateinhibitorer

Thrombocyttenes rolle i graft okklusjon
har vært velkjent siden Cheseboros

Fig 3. C-Port Distale anastomose instrument
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Bakgrunn

Helserelatert livskvalitet har blitt et viktig
endepunkt etter hjertekirurgi. Særlig
gjelder dette for eldre pasienter, der
forventet levetid er begrenset. Det har
vært økt fokus på ulikheter i symptomer
og behandling av menn og kvinner som
hjerteopereres. Noen studier har vist at
kvinner skårer lavere på livskvalitet både
før og etter koronarkirurgi, mens andre
studier ikke har kunnet konkludere med
det samme.
Kroniske smerter etter hjertekirurgi
representerer et klinisk problem som har
fått lite oppmerksomhet. Forekomsten
av kroniske smerter etter hjertekirurgi
varierer fra 18 - 61% i ulike studier. Denne
variasjonen kan til dels skyldes metodiske ulikheter. Studiene har i liten grad
benyttet validerte spørreskjema for å
kartlegge smerte. De fleste studiene har
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vært retrospektive, og få studier har sett
på forholdet mellom kroniske smerter og
livskvalitet.
Målet med avhandlingen var å kartlegge
helserelatert livskvalitet og kroniske
smerter hos pasienter som gjennomgår
hjertekirurgi.

Metode og resultat

Den første studien var en tverrsnittsstudie blant 233 pasienter med kartlegging av
helserelatert livskvalitet 3 år etter koronarkirurgi. Pasientene fikk tilsendt livskvalitetsskjemaet SF-36. 203 pasienter (87%)
svarte etter en skriftlig purring. Studien
viste at koronaropererte pasienter samlet
sett hadde helserelatert livskvalitet på
høyde med normalbefolkningen. Kvinner
rapporterte noe dårligere livskvalitet enn
menn, og hadde lavere skår enn kvinner

i normalbefolkningen på noen områder.
Eldre pasienter rapporterte lik eller bedre
livskvalitet sammenlignet med normalbefolkningen.
Den andre studien var en prospektiv
studie av pasienter som gjennomgikk
klaffe- eller koronarkirurgi i perioden
september 2004 – september 2005.
Pasientene ble inkludert preoperativt og
de ble fulgt opp med spørreskjema 6 og
12 måneder etter operasjonen. 534 av
totalt 631 pasienter ble inkludert (dvs.
85% av alle hjerteopererte). SF-36 kartla
helserelatert livskvalitet mens smerter ble
kartlagt ved hjelp av Brief Pain Inventory
(BPI). De psykometriske egenskapene
til smerteskjemaet BPI ble evaluert og
funnet tilfredsstillende ved kartlegging av
smerter hos hjerteopererte pasienter (2).
520 pasienter var i live 12 måneder etter
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og smerter tilfører viktig kunnskap om
hvordan pasienter oppfatter sin livssituasjon etter hjertekirurgi. Avhandlingen
viste at hjertekirurgi bidrar til en klar
forbedring av pasientenes livskvalitet,
også hos eldre pasienter. Dette støtter
oppfatningen om at en selektert gruppe
eldre pasienter bør tilbys hjertekirurgi.

Forekomsten av kroniske smerter var
11% ett år etter hjertekirurgi, og var hyppigst hos yngre pasienter. Pasienter som
rapporterte kroniske smerter brukte mer
analgetika, rapporterte lavere livskvalitet og færre ville ha valgt å gjennomgå
hjerteoperasjon igjen, sammenlignet med
pasienter som ikke rapporterte kroniske
smerter. Omtrent halvparten av pasientene med kroniske smerter rapporterte
moderate eller sterke smerter (4).

Avhandlingen viste at det er kjønnsforskjeller med hensyn til helserelatert
livskvalitet (1,3). Den prospektive studien
viste en klar forbedring av livskvaliteten
også hos kvinner. Dette viser betydningen av å studere kjønnsforskjeller
prospektivt, og tverrsnittsstudier må
anvendes med forsiktighet. Resultatene
støtter også behovet for å vektlegge kvinners rehabilitering etter hjertekirurgi.
Forekomsten av kroniske smerter (11%)
etter hjertekirurgi ble funnet å være lavere enn i tidligere studier. Gitt det store

Konklusjon

Kartlegging av helserelatert livskvalitet

antallet hjerteoperasjoner er kroniske
smerter etter hjertekirurgi likevel et
betydelig klinisk problem. Forebygging
og behandling av kroniske smerte etter
hjertekirurgi bør derfor vektlegges.
Kohorten i den prospektive studien følges
nå opp med en ny studie av livskvalitet
og kroniske smerter etter 5 år. Studien
finansieres av St. Olavs Hospital 
Referanser

TEMA

operasjonen (97.4%). Etter en skriftlig
purring svarte 89% etter 6 og 12 måneder.
Studien viste at kvinner hadde lavere
livskvalitetsskårer enn menn både før og
etter hjertekirurgi. Imidlertid viste kvinner
i likhet med menn en betydelig forbedring i livskvalitet etter operasjonen sammenlignet med før operasjonen (3).

1.	Gjeilo KH, Wahba A, Klepstad P, Lydersen S, Stenseth
R. Health-related quality of life three years after
coronary surgery: A comparison with the general
population. Scand Cardiovasc J 2006; 40:29-36.
2.	Gjeilo KH, Stenseth R, Wahba A, Lydersen S, Klepstad
P. Validation of the Brief Pain Inventory in patients six
months after cardiac surgery. J Pain Symptom Manage
2007; 34:648-56.
3.	Gjeilo KH, Wahba A, Klepstad P, Lydersen S, Stenseth
R. The role of sex in health-related quality of life after
cardiac surgery: A prospective study. Eur J Cardiovasc
Prev Rehabil 2008; 15:448-52.
4.	Gjeilo KH, Wahba A, Klepstad P, Lydersen S, Stenseth
R. Chronic pain after cardiac surgery. A prospective
study. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54:70-8.
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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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Et selskap med
mange løsninger

Nå finnes en bred portefølje med avanserte
produkter for hemostase, liming og forsegling. Gå
inn på www.baxter.no eller ring 800 33 313 om du vil
vite mer.
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Kirurgisk behandling av atrieflimmer
en oversikt over metoder og egen erfaring
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Fig. 1. ”Mini-maze”. Ved denne "kutt og sy" metoden
kan atrieflimmer behandles.

Sammendrag

I Norge er det 50 000 - 70 000 personer
som har atrieflimmer i en eller annen
form, og dette tallet vil øke etter som
befolkningen blir eldre (1). Atrieflimmer
øker risiko for slag og gir hjertesvikt.
Livskvaliteten til pasientene blir også
ofte betydelig forverret ved atrieflimmer.
Behandling har tradisjonelt vært
medikamentell. Denne kan gi opphav til
bivirkninger og komplikasjoner.
Kardiologene startet tidlig på 1990-tallet
med kateterbasert ablasjon. Kirurgisk
behandling av atrieflimmer har fra
slutten av 1980-tallet vært under stadig
utvikling etter at Cox-Maze ”kutt og sy”
metode ble lansert med svært gode
resultater. I de senere år har man utviklet
alternative metoder for å danne arrlinjer
på hjertet med ulike typer energi. Dette
er mindre tidkrevende og forbundet med
færre komplikasjoner enn ”kutt og sy”
metoden. Resultatene er også lovende
når atrieflimmer behandlingen skjer
samtidig med annen hjertekirurgi.
Videre utvikling vil være å bruke miniinvasive metoder for kirurgisk ablasjon
som ”stand alone” prosedyrer. Det
kan også bli aktuelt med en individuell
elektrofysiologisk kartlegging og derved
en ablasjonsbehandling som er tilpasset
hver enkelt pasient.

Introduksjon

Atrieflimmer er den mest vanlige
hjerterytmeforstyrrelse av klinisk
betydning, og hyppighet øker med alder.
Samtidig får vi en eldre befolkning,
og i løpet av 20 år regner man med at

Fig. 2. Ultrasound probe for epicardial
ablation

prevalensen er doblet. I USA anslår man
at 4% av den generelle befolkningen har
atrieflimmer og i Norge er det
50 000 - 70 000 som har atrieflimmer
i en eller annen form (1,2,3,4).

”lone” AF og postoperativ AF. AF kan
være paroxysmal eller permanent (”long
standing persistent”). EKG vil ikke kunne
si noe om årsaken til AF.

Atrieflimmer gir dårligere hemodynamikk
både i hvile og ved aktivitet og medfører
ulike grader av hjertesvikt. Uregelmessig
hjerteaksjon gir engstelse og ubehag hos
pasienten. Opptil 35% av pasientene med
atrieflimmer vil gjennomgå hjerneslag i
løpet ev sin levetid (5,6).

Hver episode av AF synes å være
indusert av en ”trigger”. Haissagguere
et al. identifiserte pulmonalvenene som
en viktig kilde til ektopiske slag og fant
at disse foci responderte på behandling
med radiofrekvensablasjon (10). I 1991
fant Cox, både i eksperimentelle og
kliniske studier store re-entry sirkler i
utviklingen og opprettholdelsen av AF.
Disse kunne brytes ved kirurgisk ablasjon.
Re-entry sirklene kan også opphøre
spontant, avsluttes medikamentelt
eller ved bruk av DC støt. Hos minst
10 % av pasientene med paroksysmal
atrieflimmer involverer ikke ”triggeren”
pulmolnalvenene-innmunningene, f.eks
ved Wolff-Parkinson-White syndrom
(WPW ), AV knute reentry eller omslag av
atrieflutter til flimmer (11,12).

Atrieflimmer kan skyldes forbigående
faktorer som alkoholpåvirkning,
hypertyreose, forandringer i vagus- og
sympatikus tonus eller lungeembolisme.
Hos 65 – 80% av pasientene er
atrieflimmer assosiert med organisk
hjertesykdom. Andel av såkalt ”lone
fibrillation” avtar etter som man
stadig finner mer avanserte måter for
påvisning av hjertepatologi (7,8). Opp
til 50% av pasienter som aksepteres for
mitralkirurgi og 5 – 7% av pasientene
som kommer til aorta- og koronarkirurgi
har atrieflimmer (9). En aktiv behandling
av atrieflimmer ved samtidig hjertekirurgi
vil sannsynligvis gi en helsegevinst.

Strukturell basis for AF

AF er en heterogen sykdomstilstand.
AF skyldes ofte ektopisk aktivitet ved
innmunningen til lungevenene (10),
andre ganger er dilatasjon og strekk
i myokard av stor betydning. Typisk
vagusutløst AF kommer om natten og
etter større måltider, mens AF kan også
være utløst av stress. Etiologien er derfor
forskjellig ved strukturell hjertesykdom,

Paroxysmal AF

Klassifikasjon av AF

American College of Cardiology publiserte i 2006 følgende klassifikasjon:
*Førstegangs oppdaget AF
kun en episode
*Paroksysmal AF
gjentatte selvterminerende episoder
som varer < 7 dager
*Persisterende AF
gjentatte episoder som varer > 7 dager
*Permanent AF
vedvarende
En persisterende/permanent AF trenger
ikke en triggermekanisme for å bli re-
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Fig. 3. Various energy sources can be used
for ablation

indusert. Via elektrisk- og anatomisk
remodelering (hypertrofi og distensjon)
vil "reentry" sirklene i atriemyokardet bli i
stand til å opprettholde seg selv (13).
Høyre atrium har lengre refraktærtid
enn venstre atrium. Man vil da kunne få
"større reentry" sirkler og den kliniske
arytmien vil ofte bli atrieflutter. Det kan
oppstå atrieflimmer hvis høyre atrium er
betydelig forstørret (13).
Mellom 30 og 40% av alle hjerteopererte
pasienter får atrieflimmer i det
postoperative forløpet. Dette har
sannsynligvis en annen genese med
nevrohumoral ubalanse og irritasjon av
epi-/perikard. De fleste postoperative
atrieflimmere vil spontant eller ved
medikamentell hjelp konvertere til
sinusrytme i løpet av de tre første
månedene. I noen materialer vurderer
man muligheten for en inflammatorisk
respons som etiologi (14,15).

Medikamentell behandling av AF

Tradisjonelt har behandlingsalternativene
for AF stort sett vært antikoagulasjon,
medikamentell frekvensregulering og/
eller konvertering medikamentelt samt
synkront DC støt.

Kirurgisk behandling av AF

Tidlig på 1990 tallet startet kardiologer i
Bordeaux (og i 2003 på Rikshospitalet)
med kateterbasert endokardiell ablasjon.
Prinsippene for kirurgisk behandling
har vært fysisk å isolere eller abladere
(adskille) atriene for flimmerutbredelsen.
På slutten av 1980-tallet ble ”Cox-Maze”
metoden introdusert. Den er senere blitt
modifisert i flere omganger (16,17,18).
Denne kirurgiske behandlingen hadde
meget gode resultater med opptil 98%
fravær av atrieflimmer. Metoden går
i korte trekk ut på å kutte opp og sy
sammen atriene i spesielle mønstre slik
at flimmeret ikke bare blir innestengt,
men at også at deler av atriene blir
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elektrisk isolert (abladert) fra hverandre.
Derved hindres den ukontrollerte
elektriske aktiviteten i å spre seg. Den
mest brukte metoden nå er den såkalte
”Mini Maze” (Fig. 1). Man har her
begrenset antall ablasjonslinjene til
sirkulær lungeveneisolasjon, venstre atrie
istmuslesjon med medfølgende sinus
coronariuslesjon og høyre atrie istmus
lesjon. Dersom det ikke er tromber i
aurikkelen, skjæres denne ikke bort. Man
er blitt oppmerksom på at aurikkelen
spiller en rolle i atriekontraksjonen, og
har også en endokrin funksjon.

Nye energikilder

I det siste tiåret har man funnet
alternative metoder for arrdannelse av
hjertemuskulaturen slik at man slipper
å skjære og sy. Dette har ført til at man
enklere kan bruke ablasjon som en
tilleggsprosedyre ved annen reparative
hjertekirurgi. Aktuelle energikilder er vist
i Fig. 2-4.
Energikilder (19,20,21,22,23,24,25,26) som
er brukt er:
1) Kulde = Kryoablasjon, SurgiFrost®,
ATS Medical, Inclino. Opprinnelig ble
nitrogenoksyd brukt, senere er argon
og helium benyttet til kjølingen. Disse
anvendes epi- og endocardielt. Væske
presses ut gjennom en dyse med høyt
trykk, og i det den ekspanderer kjøles
vevet til -55 til – 60 ˚C. Etter kjøling i to
minutter dannes en linje av frosset vev.
Irreversibel celleskade, inflammasjon
og lokal blødning oppstår. Etter en tid
dannes fibrøst arr vev .
2) Mikrobølger, Flex-10®, Guidant®.
Høyfrekvent elektromagnetisk stråling
(mikrobølger) forårsaker oscillering av
vannmolekyler i vevet og omvandler
elektromagnetisk energi til kinetisk
energi (= varme og det blir celleskade
og arrdannelse).

3) Radiofrekvens. Energien er vekselstrøm 350kHz til 1 MHz. Uni- og
bipolare systemer, fleksible og rigide,
er utviklet (AtriCure® og Cardioblate®,
Medtronic). Vevet varmes til 70-80
ºC og det dannes 3 – 6 mm lesjoner
i dybde og bredde. Impedansmåling
sjekker dybden for de bipolare
systemene. Systemene anvendes
både epi- og endocardielt, stort sett på
hjertelungemaskin.
4) Laser. Høyenergetiske bølger tilføres
vevet via en optisk fiber. YAG laser er
mest brukt. Vevs effekt er avhengig
av bølgelengde på energien.
Sjokkbølger forårsaker cellulær lyse
og vevsoppvarming. Det dannes
veldefinerte og smale ablasjonslinjer.
Utstyret kan benyttes endo- og
epikardielt.
5) Ultralyd, HIFU high intensity focused
ultrasound (Epicor™, ST Jude
Medical). Epikardiell applikasjon på
heparinisert pasient med bankende
hjerte. Man mener at energien får
cellene til å oscillere og gnis mot
hverandre, varmefriksjonen destruerer
til slutt cellene og etter hvert dannes
arrvev. Blodceller er ikke i umiddelbar
kontakt med hverandre og forblir
intakt, likeledes blodårene da blodet
virker avkjølende .

Effekter og sideeffekter

Det er av avgjørende betydning for at
ablasjonen skal være effektiv at arret som
dannes er transmuralt og kontinuerlig.
En usammenhengende lesjonslinje
som ikke er transmural, vil kunne føre
til at atrieflimmer bryter igjennom, eller
øke faren for dannelse av atrieflutter.
Nærmest uavhengig av hvilken
energikilde som anvendes, refereres det
i litteraturen til en suksessrate (fravær av
atrieflimmer) på 70 – 80%.

Suksessraten er avhengig av
pasientrelaterte faktorer som alder,
type og varighet av AF, atriestørrelse,
amplituden av atrieflimmer bølgen og
anamnese med tromboembolisme. Bedre
resultater ses hos pasienter < 80 år som
har en paroksysmal AF med varighet <
5-10 år, venstre atrium diameter < 6-6,5
cm og AF bølger < 1,0 mm.

Våre erfaringer

Ved Rikshospitalet har man utført
kirurgisk ablasjonsbehandling på
pasienter siden 2001. De aller fleste
er utført i kombinasjon med annen
hjertekirurgi. Årlig får mellom 25 og
30 pasienter denne formen for AFbehandling. Det legges stor vekt på
den postoperative oppfølgingen.
Etter inngrepet settes pasientene
på amiodarone pr. os 200 mg x 3 i
en uke og senere 200 mg x 1 som
profylakse. Dersom atrieflimmer
oppstår postoperativt gis amiodarone
intravenøst. Pasientene fortsetter med
antikoagulasjon, betablokker evt. ACE
hemmer som preoperativt.
Standard protokoll for oppfølgingsfasen
benyttes. Kardiolog kontrollerer etter
3 - 6 måneder og etter ett år. Dersom
pasienten ved 6 måneders kontrollen
har sinusrytme, regnes prosedyren som
vellykket. Det blir utført EKG, klinisk
undersøkelse, ekkokardiografi for å se
på atriestørrelse og kontraksjonsevne
samt ventrikkelfunksjonen. 24 timers EKG
(Holter) for å fange opp asymptomatiske
flimmerepisoder er viktig for å
vurdere effekten av behandlingen. Ved
1-årskontrollen utføres det også arbeids
EKG for å vurdere sinusknutefunksjonen
og dens evne til frekvensrespons. Det
blir ved hver kontroll tatt stilling til om
pasienten fortsatt trenger antikoagulasjon
og antiarytmika.

Konklusjon

Kirurgisk behandling av atrieflimmer
er i første omgang best egnet som en
tilleggsprosedyre ved annen hjertekirurgi.
Behandlingen er kostbar, og sykehusene
får ikke refusjon for merkostnadene
knyttet til denne prosedyren. Ved
registrering i et nasjonalt register
håper vi å kunne vise at dette er en
kostnadseffektiv og nyttig behandling for
pasientene. Likeledes vil behandling av
”stand alone”-AF kunne gjennomføres
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Fig. 4. Various energy sources can be used
for ablation

Et godt samarbeid med kardiologer og
allmennpraktikere er svært viktig i den
pre- og postoperative fasen for å oppnå
et godt resultat. I fremtiden kan det
bli aktuelt å gjøre mer pasienttilpasset
ablasjon utfra bedret kartlegging av den
enkelte pasients pato-elektrofysiologi 
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Utdanning av thoraxkirurger i Norge
Thoraxkirurgi er en grenspesialitet og det forutsettes en grunnutdanning
i generell kirurgi. Arbeidsområdet omfatter sykdommer, skader og
defekter i thorax, inklusive hjerte, lunge, mediastinum og de sentrale kar.
På Legeforeningens hjemmesider er det gitt en oversiktlig presentasjon
av spesialistregler og målbeskrivelse for faget
(http://www.legeforeningen.no/id/56762.0)

TEMA

Utvikling av faget thoraxkirurgi

Hjertekirurgi. Allerede på slutten av 1800tallet begynte man å gjøre operasjoner
på pericard. Den første hjerteoperasjonen
som er registrert i litteraturen ble utført
4. september 1895 av reservelege Axel
Hermansen Cappelen (1858–1919) ved
kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet,
Kristiania. Han suturerte en 2 cm lang
lesjon i venstre ventrikkel forårsaket av
knivstikk, samt omstakk en blødende
koronararterie på en 24 år gammel
mann. Pasienten kom seg gjennom
operasjonen, men døde senere på grunn
av sepsis, trolig relatert til stikk med en
uren kniv og manglende mulighet for
antibiotikabehandling.
Det tok lang tid før hjertekirurgi ble et
etablert fag. Fra slutten av 1950-årene
ble hjerte-lungemaskiner tilgjengelige.
På 60-tallet fikk man tilgang til
velfungerende mekaniske hjerteventiler
og fra begynnelsen av 1970-tallet hadde
man gode resultater med koronarkirurgi.
Antall hjertekirurgiske inngrep økte
gradvis til en topp i 2004 hvor man totalt
gjorde 5400 operasjoner i Norge. Det
har senere vært en nedgang, slik at man
i 2008 gjorde totalt 5021 operasjoner
og man forventer en fortsatt nedgang i
årene som kommer.
Lungekirurgi. Thoraxkirurgien ble etablert
i Norge mellom 1920 og 1930, først
og fremst med operativ behandling
av lungetuberkulose. Faget ble egen
spesialitet i 1950. Flere norske kirurger,
bl.a. professor Carl Semb ved Ullevål
var med introduksjon av thoracoplastikk,
internasjonale pionerer i utviklingen
av tuberkulosekirurgi på lunger. Etter
krigen og etter at man oppdaget effektive
medikamenter mot tuberkulose, ble
behandling av lungekreft den store
utfordringen. Lungekirurgien har
en økende trend, og det ble i 2008
registrert 1361 operasjoner i Det norske
lungekirurgiregisteret. Det antas at
det totale volumet av ikke-kardial
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Ubesatt

Årsverk

Spesialitet

Over / LiS

TOTALT

Overlege

LiS

Akershus universitetssykehus HF

0.0 / 0.0

1.00

1.00

0.00

Feiringklinikken A/S

0.0 / 0.0

7.00

7.00

0.00

Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus HF (HUS)

0.0 / 0.0

11.00

7.00

4.00

Nordlandssykehuset HF, Bodø

0.0 / 0.0

1.00

1.00

0.00

14.25

11.25

3.00

Oslo universitetssykehus, Rikshos- 0.0 / 0.0
pitalet
Oslo universitetssykehus, Ullevål

0.0 / 0.0

10.50

7.00

3.50

Stavanger Universitetssjukehus

0.0 / 0.0

1.00

1.00

0.00

St. Olavs Hospital HF

0.0 / 0.0

7.25

5.25

2.00

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg

0.0 / 0.0

2.00

2.00

2.00

Sykehuset Innlandet HF, Elverum

0.0 / 0.0

1.00

1.00

0.00

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

0.0 / 0.0

1.00

1.00

0.00

Universitetssykehuset Nord-Norge 0.0 / 0.0
HF, Tromsø

6.00

4.00

2.00

Vestre Viken HF, Sykehuset Asker
og Bærum

0.0 / 0.0

1.00

1.00

0.00

Antall årsverk i Norge i thoraxkir.

0.0 / 0.0

64.00

49.50

14.50

Fig. 1. Overlege og utdanningsstillinger i thoraxkirurgi i Norge (Basert på Databasen i
Nasjonalt råd og personlig meddelelse fra Tom Glomsaker).
thoraxkirurgi nå er oppe i ca. 1 500.
Økningen de siste årene skyldes økt
insidens av maligne lungetumores, og at
man har utvidet indikasjonen for operativ
fjernelse av lungemetastaser. Det er
forventet at denne moderate økningen vil
fortsette i årene som kommer.

Traumatologi. Dødelighet ved
multitraumatologi skyldes oftest
skader med påfølgende sirkulasjonsog respirasjonsvikt. Thoraxkirurgisk
kompetanse er derfor sentral i
traumebehandling.

Inngrep på øsofagus hører i mange
land til thoraxfaget, men i Norge er det
gastrokirurgene som står for brorparten
av disse inngrep.

Thoraxkirurgi praktiseres i dag
hovedsakelig ved spesialavdelinger. De
aller fleste thoraxkirurger er derfor ansatt
ved universitetsklinikker, hvor det drives
både hjerte- og lungekirurgi. Unntaket
er Feiringklinikken i Akershus. Noen
andre større sykehus har også ansatt
thoraxkirurger. Disse utfører kun ikkekardial thoraxkirurgi (Fig. 1).

Karkirurgi. De første karkirurgiske
inngrep i Norge ble utført på 1950-tallet
av thoraxkirurger. Først i 1986 skilte man
ut karkirurgi som egen spesialitet fra
thoraxkirurgi.

Status presens

Fra 1994 til 2008 er det godkjent i snitt
3,4 (spredning fra 1 – 11) nye spesialister

per år. En del av disse er overførte
godkjennelser fra andre nordiske
land. I 2009 ble det godkjent syv nye
spesialister, hvorav en kvinne og seks
menn. To av disse var overført fra andre
nordiske land.

Hva kan man forvente seg
som utdanningskandidat?

Som utdanningskandidat vil man møte
et fasinerende fag som setter store
krav til kandidaten både til medisinsk
kunnskap og ferdigheter. Man vil i tillegg
møte følelsesmessige utfordringer; i
thoraxkirurgien kreves mange tunge tak
både fysisk og psykisk styrke.
Medisinsk kunnskap: Faget krevet stor
innsikt i fysiologi og patofysiologi i
sirkulasjons- og respirasjonfysiologiske
emner. I tillegg er faget preget av
avanserte teknologiske emner som
hjerte-lunge maskin og bruk av
mekaniske hjertepumper. Thoraxkirurger
er av de få kirurg-grupper som føler seg
hjemme i intensivmedisinske avdelinger.
Majoriteten av dagens overleger i faget
har doktorgrad.
Operativ trening: Thoraxkirurgi er teknisk
krevende. I hjertekirurgi er det godt
dokumentert at ”øvelse gjør mester”. En
stor andel av hjerteinngrep utføres av
overleger med underordnet assistanse.
I Norge har man i mange år hatt et
uoffisielt normtall på behov for rundt
80 hjerteinngrep per år som behov for
operativ trening. Tilsvarende tall har
i Storbritannia vært antatt å ligge på
bortimot 150 operasjoner, mens man
i USA har enda høyere tall. De mest
opererende kirurger internasjonalt
gjør rundt 500 inngrep/år. Man må
som utdanningskandidat forvente år
med assistanse før en får selvstendige
hjertekirurgiske inngrep.
Emosjonelle utfordringer: Resultatene
ved hjertekirurgi i Norge er gode sett i et
internasjonalt perspektiv, med en totalt
perioperativ dødelighet på 2,6% (http://
www.legeforeningen.no/id/84429.0). I
tillegg er det påregnelig med en rekke
alvorlige komplikasjoner. De gode
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Dnlf utga i 2009 utredningen:
“Spesialistutdanningen av leger”
(http://www.legeforeningen.no/asset/
46251/1/46251_1.pdf). Her er det beregnet
at man i perioden 2007 – 2016 hvert år
i fem år må øke utdanningskapasiteten
med 20% (2,9 utdanningsstillinger) for
å oppnå balanse mellom avgang (31%)
og økt behov (22%), og tilførsel av nye
spesialister i 2016.
Thoraxkirurger i arbeid.

resultatene på tross av økende alder
og co-morbiditet skyldes i stor grad
personlig engasjement og innsats hos
kirurgene, men alle thoraxkirurger
opplever nedturer når man ikke lykkes.
Selv om thoraxkirurgisk behandling i
økende grad forutsetter et teamarbeide
er kirurgen ”captain of the team”.
Dette betyr krav om å ta stilling til
indikasjoner for operasjon med høy
risiko, inklusive hos barn, hos potensielle
transplantasjonskandidater og der
anleggelse av livreddende mekaniske
pumpesystemer kan være aktuelle.
Slike beslutninger må gjøres i samråd
med pasient og pårørende i tillegg til
kolleger, og krever vilje, evne og tid til
kommunikasjon.

Hvem bør søke utdanningsstilling?
Det er sagt at ”Ikke alle leger kan bli
kirurger, og ikke alle kirurger kan bli
thoraxkirurger”. Man må både ha talent
og store volum av trening. Men det er
utvilsomt en sannhet at alle kirurger
vil ha stort utbytte av thoraxkirurgisk
erfaring. Ved et års tjeneste ved en
utdanningsenhet vil alle kirurger lære
seg sentral hemodynamikk og andre
intensivmedisinske emner. Man lærer
seg operativ teknikk og en får økt
trygghet i håndtering av traume- og
blødningssituasjoner.

Behandling av den hjerte/lunge/kar-syke
pasient vil endre seg i årene fremover og
nye teknikker vil utvikle seg. Tjeneste i
thoraxkirurgi vil derfor også være av stor
faglig verdi for unge kolleger som tenker
på spesialisering i kardiologi, invasiv
radiologi og anestesi.

Hvordan bør faget ta imot
utdanningskandidater?

talentfulle kirurger, og har utfordringer
i hvordan man tar hånd om
utdanningskandidatene. En stolt faglig
tradisjon og kvalitet må bevares ved
å forholde seg til endring i vilkår som
redusert arbeidstid, en omskiftelig
sykehusstruktur og sosiale krav til
kandidatene fra familie og venner. Dette
kan best gjøres ved effektivisering av
utdanningen ved bedre strukturering og
ved økende internasjonalt samarbeide.
Det er i Norge relativt liten hierarkisk
struktur i kirurgiske avdelinger. I de
fleste andre vestlige land er det langt
større forskjell mellom kandidatens
oppgaver og lønn i første, annet og
tredje utdannings år. Første år er fokus
på basisoppgaver som journal og
postarbeide og operativ assistanse.
Andre år er økende fokus på egen
operativ virksomhet i lungekirurgi,
eventuelt trening i tilkobling av
hjerte-lunge maskin og assistanse på
kompleks hjertekirurgi, mens man tredje
utdanningsår gjør selvstendige inngrep.
Avklaring om forventet progresjon er en
måte å øke kandidatenes tilfredshet.
Norsk kirurgisk forening arbeider for
tiden med økt internasjonalt samarbeid
om utdanningskurs, særlig i relasjon til
Royal College of Surgeons of England
(http://www.rcseng.ac.uk/education/
courses). Tendensen går i retning
av større ansvar hos arbeidsgiver
for å sende kandidater på kurs. I
thoraxkirurgi er internasjonal kursing
spesielt viktig fordi det er få norske
utdanningskandidater, og behovet
for gode kurs er stort. En del norske
thoraxkirurger har de senere år fått deler
av utdanningen i utlandet 
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Hjertekirurgi i Norge
en analyse basert på Det norske hjertekirurgiregisteret

TEMA

Ved å gå igjennom data på mer enn 60.000 pasienter som er operert
ved de 7 hjertekirurgiske avdelingene i Norge kan vi få et bilde av den
samlede virksomhet i dag, men også studere utviklingen gjennom de 15
år som er gått siden registreringene begynte.

Jan L. Svennevig
j.l.svennevig@medisin.uio.no
Thoraxkirurgisk avdeling
OUS Rikshospitalet

• Fra 1995 til 2004 økte antall hjerteoperasjoner med ca 35%, fra
4.008 til 5.400 operasjoner årlig. Etter 2004 har vi sett en svak,
men jevn nedgang (Fig. 1).
• Antall koronaroperasjoner har variert noe (Fig. 2), men også
her ble det høyeste antallet nådd i 2004. Deretter har det vært
en betydelig nedgang, en nedgang som synes å fortsette.
Også den formidable økningen i perkutane intervensjoner
(PCI) som fant sted mellom 1995 og 2005, synes nå å flate ut
(Fig. 2). Operasjoner uten bruk av hjerte-lunge-maskin (”offpump”), minimal-invasive operasjoner og operasjoner med
robot-støtte har ikke fått noen stor plass i Norge.

Fig. 1. Antall åpne og lukkede hjerteoperasjoner
i Norge 1995-2008

• Fallet i koronaroperasjoner er langt på vei oppveid av en sterk
økning i antall hjerteklaff-operasjoner (Fig. 3). Årsaken til
denne økningen er at man i dag opererer før pasientene
utvikler alvorlige symptomer og dels at man aksepterer
betydelig eldre pasienter. I 1995 var 80% av alle klaffene
mekaniske, i 2008 var 70% biologiske.
• Antall hjerteoperasjoner hos barn har variert lite i antall, men
langt flere pasienter gjennomgår nå primære korreksjoner,
ofte i nyfødt alder og det utføres færre palliative inngrep. I
tillegg tilbys i dag operasjoner ved univentrikulære tilstander
og svært komplekse medfødte hjertefeil, som inntil for få år
siden ikke hadde noe reelt behandlingstilbud (Fig. 4).
• Vi ser også en svær økning i operasjoner på torakalaorta
(Fig. 5), både med og uten samtidig operasjon på aortaklaffen.
Hvilken rolle kateterbaserte klaffeoperasjoner og bruk av
endoproteser i torakalaorta vil få i fremtiden er usikker.

Fig. 2. Antall koronaroperasjoner (CABG) og
kateterbaserte intervensjoner (PCI)

• Antall torakale transplantasjoner (Fig. 6) har variert fra 29 til 65
per år i løpet av registerets levetid. Antall inngrep styres av
antall donorer. Det ble i 2008 dessuten brukt en eller annen
form for mekaniske hjertepumper (intraaortisk ballongpumpe,
ventricle assist devices (VAD) og Extracorporeal Membran
Oxygenation (ECMO)) hos 157 pasienter ved hjertekirurgiske
avdelinger. Det er grunn til å tro at 3. generasjons
implanterbare sentrifugalpumper med elektromagnestisk
eller hydrodynamisk oppheng av rotoren vil ha en levetid
som vil gjøre disse pumpene til et reelt alternativ til
hjertetransplantasjon.
• Det har gjennom hele registreringsperioden vært en betydelig
forskjell i antall hjerteoperasjoner/100.000 innbyggere mellom
fylkene (Fig. 7). Disse forskjellene har ikke blitt mindre med
årene og kan ikke forklares ut fra forskjeller i bruk av PCI.
På dette området er det behov for mer forskning.
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Fig. 3. Antall hjerteklaff-operasjoner

TEMA

Fig. 7. Antall hjerteoperasjoner/100.000 innbyggere fordelt på fylke for årene 2005-2008

• Forventet mortalitet ved hjertekirurgi hos voksne pasienter er
avhengig av pasienttyngde og uttrykkes i Europa gjerne i
form av Euroscore. Denne skåringen benyttes av alle norske
hjertekirurgiske avdelinger. Gjennomsnittlig Euroscore er
nå 5,5, mens den registrerte 30-dagers mortalitet er 2,6%.
Lavest mortalitet sees ved koronaroperasjoner (1,4%) og
hjerteoperasjoner hos barn med kongenitte lidelser (2,1%),
mens torakale aneurysmer og disseksjoner fortsatt har en
høyere mortalitet (6-14%). De norske resultatene hevder seg
godt sammenlignet med internasjonale registre.
Fig. 4. Antall barnehjerteoperasjoner

Fig. 5. Operasjoner på torakalaorta. I tillegg kommer operasjoner hvor det samtidig opereres på aortaklaffen (klaffebærende
proteser og suprakoronare graft)

• Nesten 96% av de hjerteopererte pasientene kan ekstuberes
innen 24 timer, mens 4-5% av pasientene trenger fortsatt
intensivbehandling. Eldre pasienter og tyngre operasjoner
kan forklare en lett økning i bruken av mekanisk sirkulasjonsstøtte (3,1%) og reoperasjon for blødning (4,7%). Antall
pasienter som får mediastinitt holder seg relativt lavt (1,2%).
Det norske hjertekirurgiregisteret eies og drives av Norsk
thoraxkirurgisk forening. Mesteparten av arbeidet er
frivillig og støtten som har vært gitt fra Helsedirektoratet og
Legeforeningen er moderat. Det foregår i dag en diskusjon
om hvem som kan eie kvalitetsregistre og hvem som skal
drive dem, en diskusjon som faller utenfor rammen av dette
innlegget. Det norske hjertekirurgiregisteret går nå inn i
sitt 15. år. Samtlige hjerteoperasjoner, i overkant av 5.000,
innrapporteres hvert år til registeret. Vi registrerer de vanligste
risikofaktorene, demografiske data, typer inngrep, 30-dagers
mortalitet og morbiditet. Registeret er avidentifisert, da svært
mange av pasientene som innlegges akutt (ca 20%) er ikke
i stand til å avgi samtykke til registrering. Det er beklagelig,
men slik er lovverket. Årsrapporten ”Heart surgery in Norway”
legges ut på www.legeforeningen.no under NTKF og på enkelte
sykehus sine hjemmesider og Norge rapporterer videre til det
Europeiske hjertekirurgiregisteret 

Fig. 6. Antall torakale transplantasjoner. I 2008 ble det utført 37
hjerte-tx, 25 lunge-tx og 2 hjerte-lunge-tx
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Høstmøtet
Velkommen til det 86. Høstmøtet 25.-29. oktober 2010
Vi håper at Høstmøtet vil opprettholde sin plass, som sentralt forum for faglig og
sosial interaksjon mellom norske kirurger. NKF sitt Høstmøte blir også i år arrangert
på Holmenkollen Park Hotell i Oslo.

Vitenskapelige
forhandlinger

Nordisk Traume Seminar 25.-26. oktober på
Holmenkollen Park Hotell
I år starter Høstmøtet med et spennende traume
seminar, med inviterte foredragsholdere fra inn- og
utland. Seminaret går over 2 dager.

De Norske Kirurgiske Foreninger

85. Høstmøtet i Norsk Kirurgisk Forening

Programmet består av følgende temaer:
Critical injuries, Massive bleeding,
Trauma systems & Trauma competencies
Controversies and case discussions
Frie foredrag

19.-23. oktober 2009
Redaktør: Lars Vasli

Som tidligere år
Programmet på Høstmøtet vil ellers i hovedsak følge
mønsteret fra 2009. Programmet vil bestå av flere
symposier, seksjoner med frie foredrag og årsmøter.
Høstmøtet er et fellesmøte mellom Norsk kirurgisk
forening og følgende fagmedisinske foreninger:
Norsk barnekirurgisk forening
Norsk forening for bryst og endokrinkirurgi
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Norsk forening for maxillofacial kirurgi
Norsk karkirurgisk forening
Norsk plastikkirurgisk forening
Norsk thoraxkirurgisk forening
Norsk urologisk forening
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Viktig informasjon til årets Høstmøte
Tid for abstrakt!
Gjør klar foredrag og presentasjoner til Høstmøtet.
Siste frist for innsending av abstrakt: 3. september
2010.
Alle abstrakt må skrives på følgende måte:
• Skrifttype Times New Roman font, størrelse 12.
• Abstraktet skrives i WORD.
• All tekst må være skrevet innenfor en A4 side med
marger på 2,5 cm.
• Venstre marg skal være rett.
• Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
• Abstraktet må bare skrives som en spalte, og
tabeller og illustrasjoner skal dekke hele sidens
bredde.

Overskriften/tittelen skrives med store
bokstaver på første linje
Forfatterens navn skrives på ny linje med
foredragsholderens navn først. Forfatternavnene skal
angi etternavn etterfulgt av initialer uten tittel. På ny
linje skrives forfatternes arbeidssted (avdeling/klinikk,
sykehus, og postadresse).

Send elektronisk
Alle abstraktene må sendes inn elektronisk ved å fylle
ut ”Skjema for innsending av abstrakt” som finnes
ved å velge Høstmøtet 2010 på vår hjemmeside:
www.legeforeningen.no/nkf eller www.kirurgen.no
Skjema for innsending av abstrakt må fylles ut
fullstendig for at abstraktet skal registreres i vår
database og bli godkjent for Høstmøtet 2010.
Du vil motta en bekreftelse/kvittering etter at

påmeldingen med vedlegg er mottatt og abstraktet er
sendt til vurdering i den fagmedisinske foreningen.
NKF vil sortere og sende abstraktene til den
fagmedisinske foreningen for godkjenning.
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2010

Lars Vasli
lars@vasli.no
Kirurgisk avdeling
Lovisenberg Sykehus

Du vil motta (ca. 1/10) en bekreftelse om foredraget
blir godkjent og vil da få informasjon om hvordan
presentasjonen skal merkes og innleveres.
Alle godkjente abstrakt og endelig program vil bli
lagt ut på vår hjemmeside 7/10-2010.
Høstmøtets e-post adresse; lars@vasli.no .
Alle må kontrollere at de får en kvittering på mottatt
og godkjent abstrakt.
Ta kontakt med NKFs – sekretariat, hvis du ikke har
mottatt kvittering på innsendt abstrakt innen den
10/9-10 og godkjent abstrakt innen den 1/10-10.

NB! Bare PC-presentasjoner!
Alle foredragsholderne må bruke PC (Powerpoint)
og videokanon som teknisk hjelpemiddel under
Høstmøtet. Alle foredragsholdere må i god tid levere
presentasjonene til vårt tekniske sekretariat.

Følg med på vår Hjemmeside
All informasjon om Høstmøtet 2010, program, frie
foredrag og hotellbestilling finner du på Høstmøtet
2010-linken på: www.legeforeningen.no/nkf eller
www.kirurgen.no fra og med den 1. juli 2010.
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Jubileumsboken - ”Surgery in Norway”
Den første operasjon som er beskrevet i Norge ble utført av en bartskjærer som het Vilhjalmar i Bergen i1248. Han behandlet en pasient
med hareskår, og Kong Håkon IV var tilstede. Noen år senere, i 1282,
ble det gjort et forsøk på prisregulering av kirurgisk arbeide; honorarene for bartskjærere ble regulert i 1282!

i 1905 (Kristian
Jervell) og total
gastrektomi i 1919
(Axel Christensen).

Kirurgi ble et akademisk fag i DanmarkNorge først i 1736 da det ble opprettet et
Theatrum Anatomico-Chirurgicum ved
universitetet i København. Det fikk senere
navnet ”Det Chirurgiske Akademi”.
I 1911 ble det vedtatt at det skulle startes
et universitet i Oslo: ”Det kongelige
Fredriks Universitet”. Det ble åpnet i 1913,
det medisinske fakultet i 1914. Den første
kirurg som ble utnevnt til professor var
Mikael Skjelderup. Han var norsk, med
hadde fått sin utdannelse og gjort karriere
ved universitetet i København hvor
han var professor ved det Chirurgiske
Akademi.
Moderne kirurgi startet først da Frans
Christian Faye (professor i gynekologi)
tok eter i bruk i 1846, tett fulgt av at
Christian Heiberg (professor i kirurgi)
introduserte kloroform i 1848. I de
neste årene ble kirurgien stadig mer
omfattende, med bl.a. prostatektomi

Kirurgi ble
egen spesialitet
da spesialiststrukturen ble
innført i 1918.
Siden da har
fagområdet utviklet
seg voldsomt og
nye kirurgiske
spesialiteter og
grenspesialiteter
er etablert. I 1920 hadde Norge 2,5
millioner innbyggere og det var 18
godkjente spesialister i landet. I 2008 var
befolkningen økt til 4,7 millioner, mens
antall kirurger var økt til 1469! Sengetallet
økte frem til 1970, men er siden halvert
fra 181 kirurgisk seng pr 100 000
innbyggere i 1970 til 91 i 2000!!
Norsk kirurgisk forening ble startet i
1911. Ved 50 års jubileet holdt Ragnvald
Ingebrigtsen et jubileumsforedrag om
foreningens historie. Ved 75-års jubiléet
ble det utgitt en Jubileumsbok redigert av
Hans K. Dahl, og ved 80-års jubileet skrev
Kristian Kristiansen og Øyvind Larsen
en oversikt over norsk kirurgi og alle
doktorarbeider skrevet av kirurger frem
til 1990.
Arbeidet med den nåværende
Jubileumsboken begynte i 1985, mens
Jon Haffner var formann i foreningen
og Tom Gerner vitenskapelig sekretær.

Jon Haffner og Tom Gerner
jon.haffner@online.no

Planen var å utgi en oversikt over norsk
kirurgi på engelsk basert på innlegg
fra ledere i alle kirurgiske fagområder.
Innsamlingen av bidrag tok imidlertid
langt mere tid enn forutsatt, og prosjektet
ble derfor skrinlagt. I 2008 vedtok Styret i
NKF at manuskriptene kunne danne basis
for en jubileumsbok ved 100-års jubiléet
og Haffner fikk i oppdrag å være redaktør.
Tom Gerner ble valgt som medredaktør.
Ti manuskripter fra 1985 danner
utgangspunktet for boken. De er blitt
oppdatert og det er skrevet nye kapitler
som dekker fagområder som ikke kom
med i 1985 og korte kapitler om hver
av spesialforeningene. Alle kapitlene
er skrevet av sentrale fagpersoner,
de er kommentert av to til seks andre
innen samme fagområde, omskrevet
etter innkomne kommentarer og de
fleste er nå til språklig og redaksjonell
gjennomgang. Boken er blitt svært
omfangsrik, den omfatter i alt 55 kapitler
og underkapitler, i alt 6-700 000 tegn, og
et stort antall kirurger er nevnt i teksten.
Redaktørene vil gjerne ha forslag til gode
illustrasjoner, for eksempel kirurgiske
instrumenter, bygninger, portretter eller
gode bilder av viktige kirurger. Disse
forslagene vil vi gjerne ha så snart som
mulig på mail.
For å sikre at ikke noe viktig er oversett,
vil vi også gjerne ha historiske innspill
knyttet til miljøene i de forskjellige
sykehus rundt i landet, med særlig vekt
på innsats og hendelser som har vært av
betydning for den nasjonale kirurgiske
utvikling 

Kirurgiske og historiske bilder?
Har du nye eller gamle bilder som sier noe om utviklingen av norsk kirurgi? Vi er redaktører for jubileumsboken som skal utgis ved Norsk kirurgisk forenings 100-års jubileum i 2011, og er interessert i å få så mange forslag til illustrasjoner som mulig.
Har du noe du tror kan passe, så vær så snill å sende det til oss så snart som mulig. Jon Haffner (Jon.Haffner@online.no) og
Tom Gerner (KTGerner@c2i.net)
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Traumeutvalget, NKF

Organized by the Norwegian Surgical Society Committee on Trauma
CONFIRMED INTERNATIONAL SPEAKERS
Charles W Schwab, USA
Mitch Cohen, USA
Scott D’Amours, Australia
Simon Robertson, Australia/South Africa
Simon Stanworth, UK
Steve M Moeng, South Africa

WELCOME TO THIS EXCITING MULTIDISCIPLINARY EVENT
AT HOLMENKOLLEN PARK HOTEL OSLO 25/26 OCTOBER
In association with the Norwegian Surgical, Orthopaedic
and Anaesthetic Societies and NOTAK
THERE IS NO REGISTRATION OR REGISTRATION FEE
Program available shortly on www.nakos.no
Enquiries - please contact Yvonne Viksmoen: yvvi@uus.no
or Tina Gaarder at tinagaar@online.no

Anna Tøtterman, Sweden/Finland
Claus Falck Larsen, Denmark
Lars Bo Svendsen, Denmark
Louis Riddez, Sweden
Per Johansson, Denmark

MAIN TOPICS
Critical injuries, Massive bleeding, Trauma systems
Trauma competencies, Controversies, Case discussions

Temaet i nr. 3 av Kirurgen
(”Høstmøtenummeret”) er ”traume”!
Forslaget kom opprinnelig fra
thoraxkirurg Rune Haaverstad i Bergen
og redaksjonen i Kirurgen har fått god
respons på dette temaet.

både små og store sykehus. Med dette
oppfordres traumeinteresserte kolleger
til å komme med bidrag til temadelen av
Høstmøtenummeret.

På denne bakgrunn har vi påtatt oss
oppgaven som temaredaktører. Vi
håper og tror at vi skal klare å bidra til
et lesverdig produkt, men er avhengige
av innspill og innlegg fra kollegaer på

Under årets Høstmøte i uke 43
vil vi tradisjonen tro arrangere et
traumesymposium 25. - 26.10 på
Holmenkollen Park Hotell. I den
forbindelse viser vi til vedlagte ”flyer” 

Pål Aksel Næss og Tina Gaarder
pane@uus.no
Traumeteamet
OUS-Ullevål
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ANNUAL NORWEGIAN TRAUMA CONFERENCE 2010 – NORDIC TRAUMA

Innlegg kan sendes til:
pane@uus.no med kopi til redaktøren hans.skari@uus.no
Tidsfrist: 15.09.2010

Karkirurgisk vintermøte 2010
Arne Sæternes og Martin Altreuther
arne.seternes@stolav.no
Karkirurgisk avdeling
St. Olavs Hospital
Årets vintermøte i regi av Norsk
Karkirurgisk Forening ble avholdt første
uka i mars på Skeikampen i strålende
vintervær. Møtet samlet ca 60 deltakere
og de fleste karkirurgiske avdelinger
var representert. Karkirurgisk avdeling
ved St. Olavs Hospital var ansvarlig
for det faglige programmet. Møtet
hadde to hovedtema; carotiskirurgi og
sjeldnere tilstander og utfordringer i
karkirurgien. I sistnevnte kategori var det
foredrag om "Thoarcic outlet syndrom",
karskader hos barn og iatrogene
karskader etter invasive prosedyrer.

Flesteparten av foredragene ble holdt
av foreningens egne medlemmer.
Ekstern foredragsholdere var Professor
W. Sandmann fra Düsseldorf som
holdt innlegg om tekniske aspekter ved
carotiskirurgi, utfordringer ved iatrogene
karskader etter annen kirurgi og distal
revaskularisering hos diabetikere.
Foredragene hans var basert på hans
enorme kliniske og vitenskaplige erfaring
med over 40 års virke som kirurg i
Tyskland. Han hadde flere nyttige tips og
triks å komme med. Kurset var tellende i
spesialistutdanningen med seks timer.

Det var i alt ti frie foredrag, og det ble delt
ut to priser. Micromed prisen for beste
frie foredrag av utdanningskandidat gikk
til Tor Stensrud for foredraget
”Ett års erfaring med bruk av endovaskulær “Chimney” teknikk i aneurismer
i torakal- og abdominal aorta”.
Se artikkel i neste nummer av Kirurgen.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var
gode både med tanke på det faglige
programmet, lokalene og det sosiale.

Neste års vintermøte arrangeres også på
Skeikampen, første helg i mars og det
er Karkirurgisk avdeling ved Stavanger
Universitetssykehus som er ansvarlig for
det faglige programmet 

Tonje Berglund fikk Goreprisen for
beste frie foredrag for sin presentasjon
”Endovaskulær behandling av venøs
insuffisiens”. Se artikkel i dette nummer
av Kirurgen.
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Utenlandskurs for spesialiteten
i barnekirurgi
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Hans Skari
hans.skari@uus.no
Barnekirurgisk avdeling
OUS - Ullevål

Spesialitetskomiteen i barnekirurgi har i en årrekke jobbet for å få aksept for at
utvalgte utenlandskurs skal være obligatoriske i den barnekirurgiske utdanningen
og at reise og opphold skal dekkes fra fond III i DNLF etter ordinære retningslinjer.
Spesialitetskomiteen har etter samarbeid med DNLF kommet frem til et konkret forslag
til opplegg for utenlandskurs for Spesialiteten i barnekirurgi. Dette skal være en
prøveordning for 5 år og det er samtidig planlagt å øke kurskravet for spesialiteten fra
60 til 100 timer. De 2 kursene er: Paediatric Urology (Cambridge) og Oxford Neonatal
Surgery Course. Forslaget ble vedtatt av Sentralstyret i mai 2010 

Dr. Magnus Anderberg (Lund) med posteren
”Robotics vs. Laparoscopy – an experimental
study with inexperienced users”.

Fra v. Prof. Lewis Spitz (Great Ormon Street Hospital, London) og kongresspresident Zacharias
Zachariou (Inselspital, Bern). Prof. Spitz mottok
Rehbein medaljen 2010 for fremragende bidrag til
utviklingen av barnekirurgien.

Dr. Kjetil Juul Stensrud (OUS-Rikshospitalet) med posteren ”Anal endosonography in children” som
beskriver normale funn ved transanal ultralydundersøkelse hos norske barn.

“11th European Congress of Paediatric
Surgery”- Bern (Sveits)
Det deltok over 500 barnekirurger
fra over 60 land. For første gang ble
kongressen arrangert i samarbeid med
en sykepleierkongress (”1st International
Congress of Academic Surgery”) hvor
det deltok 50 sykepleiere. Kongressen
var meget vellykket og det var høy faglig
standard.

Prof. Arne Stenberg (Uppsala) mottok UEMS
diplomet fra UEMS-president Giamba Parigi
(Pavia, Italia), som viser at Uppsala har blitt godkjent som utdanningsinstitusjon i barnekirurgi.
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Fra Norge deltok 3 barnekirurger og
2 sykepleiere, alle fra Oslo. To norske
abstract var akseptert på EUPSA
kongressen: en som poster (”Anal
endosonography in children” ved Kjetil
Juul Stensrud, Yasser Rehman, Kristin

Bjørnland og Ragnhild Emblem) og en
som foredrag (”Gastrostomy feeding
reduces the mother’s stress” ved Tone
Lise Åvitsland, Anne Faugli, Are Pripp,
Ulrik Malt, Kristin Bjørnland og Ragnhild
Emblem).
På kongressen ble det utdelt diplom
til Universitetssjukhuset i Uppsala og
Karolinska sjukhuset som etter ”site
visit” fra UEMS var blitt godkjent som
utdanningsinstitusjon i barnekirurgi.
Det var første gang at skandinaviske
sentra hadde søkt om UEMS
godkjennelse 

Christian Beisland og Magne Dimmen
christian.beisland
@helse-bergen.no
Kirurgisk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus

Lørdagen avsluttet vi hovedtemaet om
forskning. Forskningssjef ved Sykehuset
Innlandet, Per Farup snakket om hva
helseforetakene kan hjelpe med. En bør
ha i mente at helseforetakene ofte har
egne forskningsavdelinger som kan
tilby støtte med statistikk og veiledning.
Han redegjorde også for status for
oppdragsforskning. Det kan se ut som
om dette er i ferd med å bli mindre
aktuelt enn tidligere.
Mange valgte alpint. Foto: Espen Kvan

Norsk Urologisk Forenings
tradisjonsrike vintermøte ble
avholdt på Lillehammer i mars.
Etter at fjorårets møte dessverre måtte
avlyses, ble NUF`s vintermøte igjen
avholdt i år. Drøyt 50 personer, hvorav
ca. 15 familiemedlemmer, møtte
opp på Lillehammer 11. til 14. mars
for å diskutere fag og nyte noen fine
vinterdager. Hovedtema for årets møte
var forskning, med fokus på eget fag.
Fredagen startet med et svært interessant
foredrag av professor Alv A. Dahl.
Han redegjorde for temaet ”forskning,
prosjekt, doktorgrad og veiledning”. Han
definerte på en god måte hva disse ofte
brukte termene betyr, og hvilke krav som
stilles til den som utfører dem. Særlig var
gjennomgangen av veiledningens mange
fallgruver nyttig.
Professor Sophie D. Fosså snakket
deretter om utviklingen av forskning
innen de urologiske kreftsykdommene
i Norge. Hun påpekte at vi i løpet av de
siste årene har hatt en økning i antallet
publiserte artikler, og at mange av disse
er publisert i anerkjente tidsskrifter. Hun
kom også med sine synspunkter på hva
som kreves av en forsker.
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Vintermøtet 2010

Været var på vår side også denne dagen,
og skiene ble igjen hentet frem til lunsj.
Etter at professorene hadde fått uttale
seg, var det på tide at en av de yngre fikk
ytre seg. Andreas Steinsvik, som er PhDkandidat og LIS, holdt et engasjerende
innlegg om sin forskningssituasjon, og
sine tanker omkring hvordan man kan
stimulere flere yngre urologer til å velge
forskning.
I den lange lunsjen valgte de fleste
å finne frem skiene. Hafjell var mest
populært blant de unge, mens mange
av de mer voksne tok seg en tur på
langrennsski.
På ettermiddagsmøtet hadde
møtekomiteen lagt inn en forelesning
fra Kreftregisteret. Bjørn Møller, som
er avdelingsleder ved Kreftregisteret,
gav oss en oppdatering på den siste
utviklingen innen urologisk cancer med
tanke på epidemiologi og overlevelse.
Undertegnede (CB) holdt deretter et
innlegg om egen erfaring med å starte
et PhD-prosjekt på et perifert sykehus,
samt om egne erfaringer med de
forskningsetiske komiteer (REK) gjennom
de siste årene. Det ble en del diskusjon
omkring dette og ”take-home message”
var at man kan gjøre god forskning selv
på små avdelinger.

Resten av lørdagen ble brukt til diskusjon
omkring medbrakte kasuistikker og
spørsmålet om urologer kan nok om
blæredysfunksjon og funksjonelle
blærelidelser (tema i Kirurgen nr. 4,
2008).
Etter hvert kom det opp at NUF fyller 50
år i 2012, og vi startet diskusjonen rundt
markeringen av dette jubileet.
Lørdag kveld var det festmiddag for store
og små, og den varte for mange ut i de
små timer.
Møtet i år var så vellykket at vi allerede
har begynt planleggingen av neste års
møte, som også vil bli arrangert på
Lillehammer 10.-13. mars 2011 

Vinterstemning. Foto: Magne Dimmen
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Referat fra kurset Thorako-/laparoskopisk kirurgi
- obligatorisk kurs for spesialiteten i generell kirurgi
fa g med i s i nske f o ren i n g er

5.-7 .mai 2010, Ferdighetslaboratoriet, NSALK. St.Olavs Hospital
Solveig Gjengedal
Solveig.Gjengedal2@
oslo-universitetssykehus.no
Kirurgisk klinikk
OUS Radiumhospitalet
Målet med kurset er at utdanningskandidater i generell kirurgi skal få teoretisk
kunnskap om laparo- og thorakoskopisk
kirurgi, indikasjonsstilling og operasjonsmetoder. Kurset skal også være praktisk
rettet med øvelser på simulatorer og
operasjon på gris. Kurset var fulltegnet.
Første kursdag ble ledet av Arne
Rosseland (OUS-RH) og Ronald Mårvik
(St.Olavs). Temaer var endoskopisk
teknologi og elektromedisinsk utstyr,
anestesi ved laparoskopi, etablering
av pneumoperitoneum, urologisk
laparaskopi og thoracoskopisk kirurgi.

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

På slutten av dagen var det satt av tid
til praktiske øvelser på simulatorene:
Surgical Science LapSim og Simbionix
og D-boks. Erik Trondsen (OUS,Ullevål)
var med som veileder.
Andre kursdag hadde et teoretisk klinisk
fokus; akutt abdomen, appendicitt,
galleveiskirurgi, samt gallegangsskader.
Ole Chr. Olsen (Vestre Viken, Drammen)
og Trond Buanes (OUS, Ullevål) holdt
disse forelesningene. Erik Trondsen
hadde en fin innføring i laparoskopisk
brokk-kirurgi og i diagnostisk laparoskopi. Gjermund Johnsen og Ronald
Mårvik (St. Olav) foreleste om antireflukskirurgi og komplikasjoner ved
denne typen kirurgi. Foreleserne hadde
engasjerende innlegg med små instruktive gastrokirurgiske disputter seg i
mellom, og gode videopresentasjoner.

ene. De som ønsket det, fikk på slutten
av dagen omvisning i ”fremtidens
operasjonsstue” ved St.Olavs Hospital.
Den er planlagt tatt i bruk sommeren 2010.
Kursdeltakerne roterte i grupper på ulike
stasjoner med øvelser også den tredje
dagen. I tillegg hadde vi forelesning om
laparoskopisk kolon-, milt-, pancreas-,
lever- og binyrekirurgi. Den avsluttende
kursprøven var komponert av Arne
Rosseland.
Evaluering; kurset var meget godt.
Foreleserne hadde korte og poengterte
PP-presentasjoner/videoer og gode
handouts. Veilederne var hyggelige og
pedagogiske. Litt synd at ikke gynekologene kunne holde sin forelesning.
Kanskje fikk urologene og thoraxkirurgene litt liten tid sammenliknet med
gastrokirurgene? 

Resten av dagen hadde vi praktisk
laparoskopisk trening på gris i narkose,
POP trainer med sutureringsøvelser på
griseventrikkel og øvelser på simulator-

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

Totalt sett er dette et kurs alle kan
glede seg til å delta på.

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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Hvordan trene laparoskopi?

Anders Debes

Simulatortrening
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Utredning før laparoskopisk cholecystectomi Choledochussteiner

Erik Trondsen

Anestesiteknikker
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Hvordan etablere pneumoperitoneum

Galleveiskirurgi Laparoskopisk kolecystectomi cholangiografi

Trond Buanes
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Thoracoskopisk kirurgi
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Rosseland/ Mårvik

Urologisk laparoskopi
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appendicitt
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Avansert laparoskopisk kirurgi (milt,
pancreas, binyre, lever)
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WELCOME TO THIS EXCITING MULTIDISCIPLINARY EVENT
AT HOLMENKOLLEN PARK HOTEL OSLO 25/26 OCTOBER
In association with the Norwegian Surgical, Orthopaedic
and Anaesthetic Societies and NOTAK
THERE IS NO REGISTRATION OR REGISTRATION FEE
Program available shortly on www.nakos.no
Enquiries - please contact Yvonne Viksmoen: yvvi@uus.no
or Tina Gaarder at tinagaar@online.no
MAIN TOPICS
Critical injuries, Massive bleeding, Trauma systems
Trauma competencies, Controversies, Case discussions

MØTEPLASSEN

The 12th Nordic Postgraduate Course in Colorectal Surgery

SMIT 2010
Trondheim, Norway

2. - 4.
sept. 2010

22nd conference of The Society for Medical Innovation
and Technology

Main themes
• Future OR & OR logistics
• Minimally invasive therapy
• Interventional radiology
• Medical imaging
• Sensors and robotics
• Micro- and nanotechnology in medicine
• Training
• New surgical techniques
• Simulation and modeling
• Advances in endoscopic surgery
• Communication and telemedicine

! Live surgery videoconference with
“Essen Live Meeting”, Germany
! Joint videoconference session with
SLS, New York, USA
! Joint sessions with IIIOS Marie
Curie Initial Training Network

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
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.

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

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.

Kurset bør være av interesse for
spesialister i gastroenterologisk
kirurgi og for kandidater i både
grenspesialisering og generell kirurgi.
Kurset er lagt til Holmen Fjordhotell i
idylliske omgivelser 

Siste frist for påmelding
er 15. august 2010.
Vennligst gå til internettadressen:
www.nordiccolorectalcourse.org

For fullstendig program se:
www.kirurgen.no

For detailed information about SMIT visit :

www.smit.de
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Intraoperativ nervestimulering av nervus laryngeus
recurrens ved thyreoidea kirurgi

Michael Brauckhoff
michael.brauckhoff@kir.uib.no
Avdeling for bryst og endokrinkirurgi
Haukeland Universitetssykehus

Skade av recurrens

Skade av nervus laryngeus inferior
recurrens (NLR) ved thyreoidea kirurgi
forekommer hos ca. 1-4% av pasienter
[7,18]. Nervens axoner stammer fra
nucleus ambiguus nervi vagi og forlater
nervus vagus i mediastinum som NLR.
Nervene svinger rundt arteria subclavia
(høyre side) og aortebuen (venstre side)
og forløper mellom trachea og øsofagus
til strupehodet. I siste avsnitt ligger
nervene i intim relasjon til den dorsale
thyroideakapselen og trachea og deler
seg gjerne i to (eller flere) små (mindre
enn 0,5 mm diameter) grener. NLR
innerverer blant annet de intralaryngeale
musklene som kontrollerer
stemmebåndsfunksjonen [7].
Ved skade på NLR står stemmebåndet
gjerne i paramedian adduksjonsposisjon
som medfører mer eller mindre tydelige
stemmeforandringer, men også nedsatt
ventilasjonskapasitet (inntil 30% redusert
forsert ekspiratorisk ett-sekunds volum).
Skade kan oppstå ved ulike mekanismer
(neurapraxia, axonotmesis, neurotmesis)

Peroperativ påvisning
av recurrens

I mer enn 100 år har det vært diskutert
hvordan man bør forholde seg til
identifikasjon av nerven ved thyreoidea
kirurgi. Er det en fordel eller en ulempe
å identifisere nerven prinsippielt? Eller,
skal man identifisere kun ”ved behov”?.
I den største prospektive studien som er
gjennomført hittil, med mer enn 16.000
pasienter, ble det funnet permanent NLR
skade ved lobektomi i 1,66% når nerven
ble identifisert, sammenlignet med 3,17%
ved operasjoner uten identifikasjon av
nerven [6]. Selv om det i våre dager ikke
er noen tvil om at NLR bør identifiseres
ved hver operasjon, foregår det en
diskusjon om hvordan det skal gjøres:
om det holder med visuell identifikasjon,
eller om det eventuelt er nyttig å bruke
teknisk hjelp.

Elektrisk stimulering av recurrens

Elektrisk stimulering av NLR mens
operasjonen pågår, ble innført allerede
for mer enn 40 år siden, men først i
løpet av siste dekade har teknikken
blitt implementert i klinisk rutine,
og nå med raskt økende spredning.
Metoden bygger på muligheten til å
måle elektriske summasjonspotensialer
fra de intralaryngeale musklene under
stimulasjon av NLR. Det brukes vanligvis
enten intralaryngeale overflateelektroder
(for eksempel spesielle intubasjonstuber)
eller translaryngeale nålektroder
som settes inn gjennom ligamentum
cricothyreoideum (conicum). Nerven
stimuleres med en spesiell unieller bipolar håndsonde. En viktig
forutsettning er at pasientene ikke
er muskelrelaksert. I motsatt fall
blokkeres signaltransduksjonen
fra nerven til muskelfibrene ved
den nevromuskulære endeplaten.
Standardmessig benyttes til elektrisk
stimulering rektangulær likestrøm med
3-4 Hz frekvens og 200 μsec varighet.

For å sikre supramaksimal stimulering
med rekruttering av alle nervefibrene,
bør intensiteten ligge mellom 1-2 mA
[7]. Det finnes kommersielle systemer
og utstyr som blant annet tillater å
visualisere muskelresponsen med en
summasjonskurve (figur 1).
Med hensyn til optimalsering av den
kirurgiske prosedyren, har bruk av
intraoperativ nervestimulering (ION) ulike
praktiske aspekter, som skal diskuteres
ved noen eksempler:
1) Særlig ved risikooperasjoner (residiv,
thyreoiditt, cancer) reduserer
anvendelse av ION risikoen for
aksidentell stemmebåndslammelse,
slik det ble påvist i en stor prospektiv
studie [6] og i en nylig publisert
randomisert studie [1]. Ved enkle
operasjoner er det derimot ikke noen
(i hvert fall ikke stor) forskjell mellom
ION og kun visuell nerveidentifikasjon
med hensyn til skaderisiko (Tab. 1).
2) ION tillater (i tillegg til NLR)
stimulering av mange andre nerver,
for eksempel Ramus externus av
Nervus laryngeus superior eller (ved
utvidet lymfeglandeltoalett), Nervus
phrenicus, Nervus accessorius og
Nervus hypoglossus.
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Figur 1. Elektromyografisk summasjonspotensial med tubuselktrode etter stimulasjon med 1 mA av høyre nervus vagus
(latenstid ca. 4 ms, amplitude 1118 µV).

som strekk, trykk, varme ved bruk av
termisk hemostase utstyr eller deling av
nervens kontinuitet [7].

3) Siden intakt ION svar ved slutten av
operasjon forutsier normal stemmebåndsfunksjon med veldig høy
presisjon (prediktiv verdi > 98%,
Tab. 2) har ION stor betydning for
strategien ved bilaterale operasjoner.
Etter at den første siden er operert,
bør operasjonen på den andre siden
kun foretas dersom ION viser intakt
respons. I motsatt fall anbefales det å
utsette kirurgi på den kontralaterale
siden, for å unngå bilateral
recurrensparese som eventuelt vil
kreve tracheostomi. Siden de fleste
nerveskadene er transiente, kan
operasjonen vanligvis trygt utføres et
par uker senere.
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Tabell 1. Permanent recurrensparese ved thyreoidea kirurgi med
og uten1 intraoperativ nervestimulering (ION)
NAR (n)

NLR parese2 (%)
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Studiedesign

IONprinsipp

Uten ION

Med ION

Uten ION

Med ION

Brauckhoff et
al. (2002) [3]

U, R

N

84

98

1,3

0

Yarbrough et
al. (2004) [17]

U, R

I

79

72

1,3

1,4

Robertson et al U, R
(2004) [11]

T

120

116

2,5

0,9

Dralle et al.
(2004) [6]

M, P

N

5.517

17.832

0,89

0,8

Chan et al.
(2006) [5]

U, P

T

499

501

1,2

0,8

Shindo et al.
(2007) [13]

U, P

T

372

671

0,3

0,3

Barczynski et
al. (2009) [1]

U, PR

N

1.000

1.000

1,2

0,8

I, intralaryngeal nålelektrode; ION, intraoperativ nervestimulasjon; M, multisenter;
N, translaryngeal nålelektrode; NAR, nerves at risk; P, prospektiv; PR, prospektiv
randomisert; R, retrospektiv; U, unisentrisk (ett senter); T, tubuselektrode
kun visuell identifisering
permanent rekurrensparese i forhold til NAR (nerves at risk)

1
2

4) Det er dessuten viktig – når man tester
nervens funksjon – at stimulering
utføres på det mest proksimale stedet
som kan nåes (dvs proksimal nervus
vagus) slik at man for eksempel kan
detektere eventuelle skader ved
proximal NLR [7] (Fig. 2).
5) Tidlig diagnose av nerveskader tillater
umiddelbar applikasjon av nevroprotektive substanser (kortikoider,
kalsiumkanalblokkere) selv om det
for tiden ikke er avklart om dette kan
forbedre nervens restitusjon [10,16].

forskjellige forskningsgrupper. Prediktiv
verdi av normal ION i forhold til
stemmebåndsfunksjonen er høy, mens
den prediktive verdien av et unormalt

Positivt svar

Det er fremdeles flere åpne spørsmål
som for tiden undersøkes av
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Helt nytt er at det er mulig å stimulere
nerven permanent med en spesiell
nervus vagus elektrode [12]. Dette vil
eventuelt gi gjøre det mulig å detektere
en nerveskade "in statu nascendi", dvs
når den er reversibel med veldig kort
latens. Foreløpige resultater tyder på at
det er spesielt avtagende svaramplituder,
og ikke latenstider som korrelerer med
umiddelbart forestående nerveskade.
De senere årene har det internasjonalt
vært en økende interesse for ION bedømt
utfra både vitenskapelige aktiviteter
og praktisk bruk – særlig i Sentral- og
Søreuropa, Asia og USA. I Skandinavia,

Ikke noe svar

NV

6) Identifisering av anatomiske nervevarianter (bifasciculært forløp, nonrecurrent forløp [4]) forenkles, fordi
den funksjonelle betydningen av ulike
strukturer kan avklares med ION
(Fig. 3-4).
7) Effekten på kirurgisk utdanning skal
ikke undervurderes. Yngre kirurger
profitterer sannsynligvis mest ved
muligheten til å identifisere nerven
med ION og dermed få en funksjonsmonitorering.

svar kun er omkring 30-40% Når svaret
er patologisk eller tapt, har kun 3040% av pasientene faktisk nedsatt
stemmebåndsbeveglighet (Tab. 2). Denne
lave verdien skyldes mest sannsynligvis
tekniske problemer. For eksempel kan
disklokasjon av muskelelektrodene føre
til at signalet forsvinner, uten at det
foreligger en nerveskade. Det samme
gjelder dersom muskelrelaksantia
brukes. Der er derfor viktig at også
anestesilegene informeres og opplæres.
Dersom det brukes spesialtube med
overflateelektroder må tuben plasseres
eksakt og fikseres. Dersom det brukes
nålelektroder må tubene plasseres
tilstrekkelig dypt, slik at cuff-skader
unngåes dersom nålen ikke plasseres helt
korrekt.

NV

Impuls

NLR

lesjon

Impuls

NLR

lesjon

Figur 2. Prinsipp for ION: Stimulasjonssvar ved rekurrensskade etter distal og proximal
nervestimulasjon. NLR = Nervus laryngeus recurens. NV = Nervus vagus

Tabell 2. Prediktiv verdi av intraoperativ nervestimulering (ION) ved
thyreoidea kirurgi i forhold til postoperativ stemmebåndsbeveglighet
IONprinsipp

Nerve

NAR (n)

PPV (%)1

NPV (%)1

Hamelmann et al.
(2002) [8]

N

V

428

40,0

96,8

Thomusch et al.
(2004) [15]

N

V

12.486

36,7

97,9

Hermann et al.
(2004) [8]

N

R

475

87,0

96,6

Beldi et al.
(2004) [2]

T

R

429

67,0

91,0

Chan et al.
(2006) [5]

T

R

271

35,0

97,0

Barczynski et al.
(2009) [1]

N

V

1.000

37,8

98,9

i forhold til umiddelbart postoperativ situasjon

1

og spesielt i Norge, er metoden fortsatt
lite utbredt. Mange endokrinkirurger
mener at ION ikke er nødvendig fordi
man har operert vellykket i så mange
år uten denne teknikken. I Norge finnes
det imidlertid ikke data på transiente
eller permanente recurrenspareser.
Det pågående skandinaviske
kvalitetsregister viser recurrensparese
hos omkring 4,1% av pasientene. Bare
ca. 60% ble postoperativt undersøkt
med laryngoskopi slik at hyppigheten
ligger sannsynligvis høyere [18]. Særlig
med tanke på at thyreoideakirurgi
tilbys nesten overalt i landet, tildels
med veldig lav inngrepsfrekvens per
sykehus/kirurg og at kvalitet er korrelert
med inngrepsfrekvens [14], kan man
forvente at ION kan forbedre resultatene
hvis metoden anvendes korrekt. Ved
Haukeland Universitetssykehus tilbys
praktiske ION kurs, og det første ble holdt
i 2009.

2.	Beldi G, Kinsbergen T, Schlumpf R. Evaluation of
intraoperative recurrent nerve monitoring in thyroid
surgery. World J Surg 2004;28:589-591
3.	Brauckhoff M, Gimm O, Thanh PN Brauckhoff K,
Ukkat J, Thomusch O, Dralle H. First experiences
in intraoperative neurostimulation of the recurrent
laryngeal nerve during thyroid surgery of children and
adolescents. J Pediatr Surg 2002;37:1414-1418
4.	Brauckhoff M, Walls G, Brauckhoff K, Thanh PN,
Thomusch O, Dralle H. Identification of the nonrecurrent inferior laryngeal nerve using intraoperative
neurostimulation. Langenbecks Arch Surg
2002;386:482-487
5. Chan WF, Lang BHH, Lo CY. The role of intraoperative
neuromonitoring of recurrent laryngeal nerve during
thyroidectomy: a comparative study on 1000 nerves at
risk. Surgery 2006;140:866-873
6.	Dralle H, Sekulla C, Haerting J, Timmermann W,
Neumann HJ, Kruse E, Grond S, Mühlig HP, Richter C,
Voss J, Thomusch O, Lippert H, Gastinger I, Brauckhoff
M, Gimm O. Risk factors of paralysis and functional
outcome after recurrent laryngeal nerve monitoring in
thyroid surgery. Surgery 2004;136:1310-1322
7.	Dralle H, Sekulla C, Lorenz K, Brauckhoff M, Machens
A; German IONM Study Group. Intraoperative
monitoring of the recurrent laryngeal nerve in thyroid
surgery. World J Surg 2008;32:1358-1366
8. Hamelmann WH, Meyer T, Timm S, Timmermann W. A
Critical Estimation of Intraoperative Neuromonitoring
(IONM) in Thyroid Surgery. Zentralbl Chir 2002;127:409413
9. Hermann M, Hellebart C, Freissmuth M.
Neuromonitoring in thyroid surgery—prospective
evaluation of intraoperative electrophysiological
response for the prediction of recurrent laryngeal
nerve injury. Ann Surg 2004;240:9–17
10. Hydman J, Remahl S, Björck G, Svensson M,
Mattsson P. Nimodipine improves reinnervation and
neuromuscular function after injury to the recurrent
laryngeal nerve in the rat. Ann Otol Rhinol Laryngol
2007;116:623-630
11.	Robertson ML, Steward DL, Gluckman JL, Welge J.
Continuous laryngeal nerve integrity monitoring
during thyroidectomy: does it reduce risk of injury?
Otolaryngol Head Neck Surg 2004;131:596-600

Figur 3. Residivstruma med dislocert NLR
på høyre side som stimuleres med ION.

12.	Schneider R, Przybyl J, Hermann M, Hauss J, Jonas
S, Leinung S. A new anchor electrode design for
continuous neuromonitoring of the recurrent laryngeal
nerve by vagal nerve stimulations. Langenbecks Arch
Surg 2009;394:903-910
13.	Shindo M, Chheda NN. Incidence of vocal cord
paralysis with and without recurrent laryngeal nerve
monitoring during thyroidectomy. Arch Otolaryngol
Head Neck Surg 2007;133:481-485
14.	Sosa JA, Bowman HM, Tielsch JM, Powe NR,
Gordon TA, Udelsman R.The importance of surgeon
experience for clinical and economic outcomes from
thyroidectomy. Ann Surg 1998;228:320-330
15.	Thomusch O, Sekulla C, Machens A Neumann HJ,
Timmermann W, Dralle H. Validity of intra-operative
neuromonitoring signals in thyroid surgery.
Langenbecks Arch Surg 2004;389:499-503

Konklusjon

ION erstatter ikke visuell
nerveindentifisering. Metoden krever
opplæring og trening, særlig i henhold
til "management" ved systemfeil. ION
bør derfor brukes generelt ved alle
thyreoideaoperasjoner. Kunnskap om
ION: prinsipper og begrensninger er
grunnlaget for korrekt og trygg bruk 

1.	Barczyński M, Konturek A, Cichoń S. Randomized
clinical trial of visualization versus neuromonitoring of
recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy. Br J
Surg 2009;96:240-246
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ION, intraoperativ nervestimulering; N, translaryngeal nålelektrode; NAR, nerves
at risk; NPV, negativ prediktiv verdi (normal stemmebåndsbeveglighet ved normal
signal); PPV, positiv prediktiv verdi (forstyrret stemmebåndsbeveglighet ved signaltapping); R, Nervus recurrens; T, tubuselektrode; V, Nervus vagus
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Figur 4. Bifasciculært forløp av NLR på
høyre side: kun den anteriore grenen
inneholder de motoriske fibrene.

17.	Yarbrough DE, Thompson GB, Kasperbauer JL, Harper
CM, Grant CS. Intraoperative electromyographic
monitoring of the recurrent laryngeal nerve in
reoperative thyroid and parathyroid surgery. Surgery
2004;136:1107-1115
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Hvorfor så beskjeden interesse blant
norske plastikkirurger for å delta på
Nordiske brannskademøter?
Leder av Norsk plastikkirurgisk forening, Thomas Sjöberg, UNN, utfordret
meg til å komme med noen betraktninger i forløpet av ”12th Nordic Burn
Meeting” (NBM2010), som ble holdt i Bergen 15.-17. april 2010.

Henning Onarheim
henning.onarheim@helse-bergen.no
Kirurgisk Serviceklinikk (Anestesi- og intensivavdelingen) og
Brannskadeavsnittet, Haukeland universitetssykehus
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program, plakat, og påminnelser til
bl.a. plastikkirurgisk avdeling og til
intensivavdelingen ved alle norske
sykehus med plastikkirurgisk avdeling.
I tillegg til de ”lokale nordiske bidrag”
(21 frie foredrag og 15 postere) hadde
vi invitert tre kirurger med betydelig
brannskadeerfaring: Mamta Shah
(Manchester, UK), Juan Barret (Barcelona)
og Steven E.Wolf, (San Antonio, USA)
til å gi en serie oversiktsforelesninger.
Program for møtet er fortsatt tilgjengelig
på: http://www.nbm2010.com/sitefiles/13/
bilder/Kongress2010/NBM/Program160310.
pdf

Det første Nordiske brannskademøte ble
holdt i Bergen i 1985. Siden 1990 har
møtene vært gjennomført annethvert år,
med de forskjellige brannskadeenhetene
i Norden som arrangører. Brannskadebehandling krever en tverrfaglig
tilnærming. De nordiske brannskademøtene samler derfor både (plastikk-)
kirurger, anestesileger, (intensiv-)
sykepleiere og fysioterapeuter.
Kunngjøring om NBM2010 skjedde i
Norge bl.a. gjennom Tidsskriftet (papir
og nett), i ulike faglige tidskrifter, og
mer rettet ved direkte utsendelse av
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Totalt var det 145 forhåndspåmeldte til
NBM2010, i tillegg til utstillere. Utbruddet
på Eyjafjallajökull kunne vi ikke forutse:
luftrommet over Norge ble stengt tolv
timer før møtestart. Noen deltakere
måtte derfor ”slite seg frem” med
kolonnekjøring eller tog over fjellet, og
det faglige programmet måtte justeres
ift. nye ankomsttider. Trettifem deltakere
kom aldri; mens noen hjemmehørende
utenfor Norden fikk derimot en (ufrivillig)
forlengelse av sitt opphold i Bergen.
Blant de påmeldte fant vi nesten
ingen norske plastikkirurger (utenom
Haukeland). Hva var grunnen til
det? Muligens syntes ikke norske
plastikkirurger at programmet for
NBM2010 var spennende nok? Kanskje
var ikke vår promotering av møtet intens

nok? Heller ikke ved de tidligere Nordiske
brannskademøter (Kuopio 2006, Uppsala
2008) eller ved kongressene i European
Burns Association (Budapest 2007,
Lausanne 2009) var det særlig synlig
deltakelse av norske plastikkirurger.
Brannskadeavsnittet ved Haukeland har
siden 1984 hatt landsfunksjon i avansert
brannskadebehandling. Årlig innlegges
725 pasienter ved norske sykehus for
brannskade (1). Ni av 10 innleggelser
for brannskade i Norge, og 82% av alle
liggedøgn for brannskade, er ved andre
sykehus enn Haukeland.
Mange andre kirurger blir involvert i
vurdering og behandling av brannskadde.
Pasienter med brannskader kan være
utfordrende, og større brannskader er
også svært ressurskrevende. Vi hadde
håpet at flere norske (plastikk-)kirurger
hadde deltatt på NBM2010. Det er
omtrent ti år til neste gang et Nordisk
brannskademøte vil bli arrangert i Norge.
Legg likevel allerede nå inn på
kalenderen: 13th Nordic Burn Meeting
i Helsinki våren 2012, med Jyrki Vuola
(jyrki.vuola@hus.fi) som organisator 

Referanse
1. H.Onarheim, SA.Jensen, BE.Rosenberg.,
AB.Guttormsen. The epidemiology of patients with
burn injuries admitted to Norwegian hospitals in 2007.
Burns 2009; 35: 1142-6

Brokkseminaret på Losby gods 8.-9. april 2010:

Et paradigmeskifte?
Hvilke forventninger har man til et spesialisert møte med hovedvekt
på lyskebrokk og arrbrokk? Er ikke Liechtenstein gullstandard ved
lyskebrokk og arrbrokk noe man snurper sammen med eller uten nett?

Christian Rushfeldt
Christian.Rushfeldt@unn.no
Gastrokirurgisk avdeling
UNN

Lyskebrokk – TEP som ny gullstandard?
Allerede under velkomstlunsjen første
dag gikk dr. Steve Nixon fra Edinburgh
i strupen på de som mener at Liechtenstein skal være gullstandard ved
lyske-brokk. Han mente at flere nyere
studier, deriblant skandinaviske, viste
at recidiv frekvensen i virkeligheten er
mye høyere enn den etablerte 1%-raten
som har vært hevdet i tidligere studier.
Ved å operere laparoskopisk med Total
Ekstraperitoneal Prosedyre (TEP), ville
man ikke bare oppnå færre recidiv, men
færre andre komplikasjoner, mindre
smerter, bedre anatomisk oversikt og
kortere operasjonstid. Flere videosnutter
av teknikken ble vist og som tilhører
erkjente man behovet for at også denne
prosedyren - i likhet med Liechtenstein –
må læres gjennom trening.
Nixons foredrag ble fulgt opp neste dag
med en spennende historisk oversikt
over åpne teknikker av Inge Glambek.
Siste nytt var bruk av selvheftende nett
ved Liechtenstein prosedyre, noe som
reduserte operasjonstiden. Glambek stilte
også spørsmål ved om det er riktig eller
nødvendig å bruke nett på unge voksne
med indirekte lyskebrokk. Deretter fulgte
Sven Bringman opp med en detaljert
gjennomgang av TEP-prosedyren med
vekt på å bruke stort nok nett (12x15 cm)
som skal dekke midtlinjen, samt en svært
forsiktig bruk av staplere/tacs for å unngå
smerter og blødninger. Bringman la også
vekt på at TEP gir mindre kroniske smerter og kortere sykemelding enn åpen
operasjon. Det framkom sterke argumenter for å gjøre TEP som primærinngrep og Liechtenstein som sekundær
inngrep ved recidiv.

Sam Smedberg redegjorde for personlige
erfaringer med en modifisert RivesStoppa teknikk med "sublay nett"
og ved behov relakserende laterale
incisjoner. Overskriften henspiller på den
betydelig økte recidivraten ved "onlay"
sammenlignet med "sublay teknikk".
Selv om recidivraten er lav de første fem
årene ved "sublay" (ca. 5%), forventes
det en økt recidivrate de neste fem
årene. En britisk meta-analyse av RCTer
viser samme recidivrate ved åpen og
ved laparoskopisk teknikk, men kortere
sykehusopphold og færre infeksjoner
ved laparoskopisk teknikk. Jan Lambrecht
refererte fra en randomisert studie ved
Gjøvik sykehus hvor man sammenlignet
ulike måter å feste nettet på.
Sven Bringman var den eneste som
snakket om forebygging av arrbrokk
ved å bruke kort avstand mellom
suturene, smale framfor brede suturer
og aponeurose framfor masse-suturer
samt enten ikke resorberbar eller
langsomt resorberbar sutur ved lukking
av bukveggen. For øvrig mente han at
bruk av endoskopiske og laparoskopiske
prosedyrer framfor åpne inngrep også
er et middel for å redusere arrbrokk. For
å redusere smerter ved laparoskopisk
arrbrokk kirurgi anbefalte han å lukke
brokkporten med suturer før nettet ble
lagt på. Tanken var at nettet da ville gi
mindre drag i nettfestene og derved
mindre smerter. Ved brokkporter over
10 cm i diameter anbefalte han åpen
brokkoperasjon. Uwe Klinge fra Tyskland
gikk gjennom tilgjengelige nett fra et
materialteknologisk og klinisk synspunkt.
Det er her en betydelig utvikling, og
det ideelle nettet for intraabdominal
bruk eksisterer ennå ikke. Det er derfor
vanskelig å komme med kategoriske
anbefalinger om bruk av nettype. Ved
valg av nett må man ha kjennskap til
nettets egenskaper, styrke og svakheter.

Nasjonale brokk-registere
– bare ikke i Norge?

Sam Smedberg presenterte det
nasjonale svenske brokkregisteret som
et grunnlag for både systemiske og
lokale forbedringer samt for å bidra med
materiale til forskning. P.g.a. det store

Odd Mjåland informerte om erfaringene
med det tidligere cholecystectomi
registeret som ble avsluttet etter 33
måneder uten at man egentlig kunne
forklare hvorfor! Det var da lagt ned
svært mye arbeid innledningsvis for å
få dette til å fungere. Man diskuterte
om Norsk Pasient Register kunne
benyttes for å ekstrahere brokkdata.
Videre ble det gjort rede for erfaringer
med et lokalt brokkregister ved Einar
Amlie fra Lovisenberg sykehus hvor en
PC automatisk sendte ut spørreskjema
til pasienten etter 3 og 12 måneder
hvoretter svarene ble scannet inn i
registrert. Responsraten var 85% og
registeret fungerer med relativt små
sekretær- og legeressurser. Arne Seternes
sin multisentriske, norske RCT var også
et eksempel på hva det er mulig å få til
med et sterkt, personlig engasjement.
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Nei, så enkel er ikke verden lenger. Det
fikk vi erfare gjennom to dager med engasjerende foredrag av eksperter fra Skandinavia, Tyskland og Skottland. Den ene
myten etter den andre stod for fall, og
på flyet hjem kom erkjennelsen av at det
kanskje var på tide med en ommøblering
i egen virksomhet.

Arrbrokk: ”The force that caused
the hernia will cure the hernia”

antallet registreringer, er det mulig å
oppnå statistisk signifikans i forhold til
mindre forskjeller som for eksempel økt
antall recidiv ved bruk av resorberbare
suturer versus ikke-resorberbare ved
Liechtenstein plastikk eller økt antall
recidiv ved invaginering av brokksekk
istedenfor reseksjon av den. Et annet
interessant funn var at antall recidiv var
mindre for kirurger som opererte mer
enn 25 brokk per år, men økte igjen for
de som opererte mer enn 100 per år
samtidig som operasjonstiden deres ble
kortere! Videre ble det danske nasjonale
ventralbrokk registeret presentert med
en registreringsandel på over 90%. Et
av de viktigste funnene fra Danmark var
at det ikke var noen forskjell i lengde på
sykehusopphold og heller ingen forskjell
i komplikasjoner etter h.h.v. åpen og
laparoskopisk brokkirurgi.

Sluttbemerkninger

”Krever fremtidens brokkirurgi en ny
måte å tenke på? Fra å tenke lukking av et
hull til en helhetsforståelse av biologiske
og pasientrelaterte faktorer som har
forårsaket tilstanden samt behandle disse
faktorene (kollagennedbryting, systemisk
sykdom etc.), altså en mer individuell
tilnærming til den enkelte pasient?” Dette
var ett av flere viktige spørsmål som ble
diskutert under avslutningen ved siden
av spørsmål om systematisk opplæring,
hvem og hvilke sykehus som skal drive
med dette i framtiden o.s.v.
Oppsummert var dette et velarrangert,
velproporsjonert og hyggelig møte med
en passe mengde forelesninger i passe
porsjoner mellom hyppige kaffepauser
og i vakre omgivelser – både ute og inne!
Allerede under dette møtet gikk det rykter
om at møtet ville recidivere til neste år,
og i så fall bør malen for årets møte bli en
”gullstandard” for årene som kommer 
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Første nasjonale møte om WHOs sjekkliste;

”Safe Surgery Saves Lives”
Thon Hotell Arena, 16. april 2010
Norsk kirurgisk forening var sammen med Kunnskapssenteret, Helse
Førde, Helse Vest og Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg
arrangør for den første norske tverrfaglige konferanse om bruk
av WHOs sjekkliste for trygg kirurgi.
Bård Røsok
bard.rosok@gmail.com
Seksjon for lever- og
gastrokirurgi
OUS Rikshospitalet
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Bilde 1. Professor Michael Stark, NESA, Berlin.

Arrangementet fant sted på Thon Hotell Arena på Lillestrøm
med om lag 120 deltagere fra en rekke fagmiljøer fra alle
deler av landet. For å gi møtet en bred profil med mulighet
til å diskutere problemstillinger på tvers av fagmiljøene
var invitasjon til konferansen sendt ut til representanter
for alle operative fag samt anestesileger, operasjons- og
anestesisykepleiere.

bakgrunnstall som har vært referert ved flere anledninger i
Kirurgen (1).

På tross av reiserestriksjoner sekundært til vulkanutbruddet på
Island var oppmøtet bra i forhold til forhåndspåmeldingen og
det var bare fra våre nordligste fylker at oppmøtet var betydelig
redusert.

I så måte er WHOs sjekkliste et nyttig verktøy men ingen
garanti for suksess. Stark, som selv er gynekolog, refererte
til en rekke eksempler innen eget fagfelt for å illustrere at
det ikke bare er innen de klassiske kirurgiske fag man kan
ha nytte av strukturelle forberedelser før igangsetting av en
prosedyre. Starks innlegg inspirerte til en debatt hvor det
raskt fremkom motforestillinger, spesielt fra representanter
for anestesifaget som mente at nytte-effekten for bruken av

Hovedinnlegget ble holdt av professor Michael Stark, president
i ”The New European Surgical Academy” (NESA), fra Berlin.
Stark fremla bakgrunnen for innføringen av listen med
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Selv om vi i utviklede land gjør mye riktig, handler listen
om å heve oss fra å gjøre det meste riktig de fleste ganger
til å tilstrebe og gjøre alt rett alle ganger.

listen er for dårlig dokumentert og at man må ha mer robuste
data som reproduserer den initiale studien (2) for å kunne
forsvare en generell innføring av listen i kirurgisk praksis. Det
ble hevdet at vi allerede har gode kontrollrutiner som ivaretar
pasientsikkerheten i tilstrekkelig grad.
Neste foredragsholder var Barthold Vonen fra Helse Førde/
Helse Vest som presenterte de initiale erfaringene fra
innføringen av listen i Helse Vest.

Unni Gopianathan og Grunde Wibtoe, studenter ved
Det medisinske fakultet i Oslo presenterte deretter en
spørreundersøkelse blant kirurger og anestesisykepleiere ved
en operasjonsavdeling på Rikshospitalet. Studien viste ingen
sikre forskjeller i holdningene mellom de respektive fagfelt og
det var en generelt positiv holdning til tiltaket.
Et interessant poeng var at andelen spurte som ønsket at
WHOs sjekkliste ble benyttet dersom de selv skulle opereres var større enn andelen som svarte at de selv syntes det
var nyttig å bruke listen i egen virksomhet.
Operasjonssykepleier Jarle Øen fra Helse Førde fortalte deretter
om erfaringene fra Helse Førde og viste til at det generelt var
positive holdninger til prosjektet og at man i tillegg hadde
lykkes med å påvirke enkelte skeptikere til å se positivt på
bruken av listen.
Ola Røkke fra Gastrokirurgisk avdeling på AHUS hadde deretter
fått i oppdrag å diskutere om innføringen av listen ved en stor
kirurgisk avdeling er nyttig eller om hele prosjektet bare er en
kirurgisk versjon av ”keiserens nye klær”. Røkke presenterte
måten listen hadde blitt innført på ved AHUS og beskrev langt
på vei en prosess der vedtaket om innføring av listen ble
fattet på et overordnet nivå for så å bli presentert nedover i
organisasjonen i form av et pålegg. Røkke hadde selv foretatt
en undersøkelse blant kollegene ved egen avdeling og fant at
holdningene på AHUS generelt sett var noe mindre positive enn
studentene ved Rikshospitalet hadde fått frem i sin studie. En
tilbakemelding var at listen ikke representerte noe nytt i forhold
til det man allerede gjorde og at listen i så måte var ”keiserens
nye klær”.
Siste foredragsholder var Leiv Salhus. Han er selv pilot og
således drillet i bruk av sjekklister i egen yrkesutøvelse.
Salhus måtte i tillegg til sitt eget innlegg om fallgruver
ved bruk av sjekklister holde fagdirektør Ragnar Værnes’
innlegg om kunnskap om bruk av sjekklister, teamtrening
og kommunikasjonsprosedyrer innen "High Reliability

Bilde 2. Professor Barthold Vonen, Helse Vest.

Bilde 3. Unni Gopianathan, Uio

Bilde 4. Operasjonssykepleier Jarle
Øen, Helse Førde

Bilde 5. Professor
Ola Røkke, AHUS
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Innlegget ble etterfulgt av en presentasjon av en planlagt
prospektiv studie av effektene ved innføring av sjekkliste
i operasjonsavdelingen. Studien ble presentert av
fagutviklingssykepleier Arvid Haugen og overlege dr. med Eirik
Søfteland, Kirurgisk Service Klinikk ved Haukeland sykehus.
Studien vil kunne gi svar på noen av de problemstillinger som
ble reist etter professor Starks innlegg. Haugen og Søfteland var
selv forhindret fra å delta på møtet på grunn av begrensninger
i flytrafikken, men fikk likevel gjennomført innlegget sitt på en
relativt tilfredstillende måte via telekonferanseutstyr.

Organizations" som oljeindustri og luftfart kan være med på å gi
trygg kirurgi. Det viktige ved bruk av sjekklister er at de benyttes
på en konstruktiv måte.
En sjekkliste har i seg selv ingen verdi dersom brukeren
ignorerer intensjonen bak listen. Dersom en gjennomgang
av en sjekkliste bare gjennomføres rituelt uten at man har
et bevisst forhold overfor de punktene en liste inneholder er
den nærmest verdiløs.
Møtet ble avsluttet av en mentometerundersøkelse blant
deltagerne som avdekket at de fleste deltagerne til nå hadde
liten erfaring i bruk av listen. Det er å håpe at man etter hvert
får en bredere erfaring med bruk av listen og at vi på sikt
får håndfaste data fra norske miljøer om at bruk av listen er
fornuftig bruk av tid. Hvis så ikke er tilfelle, må man selvsagt
revurdere om WHOs sjekkliste i det hele tatt har noe for seg.
I mellomtiden kan man holde seg oppdatert på WHOs egen
hjemmeside: http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/
En rekke av foredragene på konferansen finnes på
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/9575.cms 
Referanser
1. Haynes AB et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a
Global Population. New Engl Med J 2009 (360); 5:491-499
2.	Røsok B. Sjekkliste redder liv? Kirurgen 2009; 1: 20-21
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Arne R. Rosseland
arne.rosseland@oslouniversitetssykehus.no
Leder NTLF
Seksjon for lever- og gastrokirurgi
OUS-Rikshospitalet
Kursvirksomheten har vært bra i Trondheim med 2 kurs. Nytt av året er et
basalkurs i laparascopi for de som er
helt ferske i faget. Dette gikk over 3 dager
i april og tok for seg de helt basale forholdene ved laparascopi, med simulator, boks
og poptrainer øvelser. Vi begynner nå å få
mer systematikk i øvelsesprogrammene.
Det blir satt krav til praktiske ferdigheter,
og dette ble meget bra mottatt av de 24
deltagerne. I mai gikk så det obligatoriske
kurs for generell kirurgi som NTLF har
ansvaret for - også dette i Trondheim.
Dette kurset vil bli gjentatt i september i
Oslo (se Møteplassen s. 100).
Vi (NTLF) har foreslått for spesialitetskomiteen i generell kirurgi å dele det
obligatoriske kurset opp i 2: ett basal
kurs på 2-3 dager, som skal taes tidlig i
utdannelsen (første året) og ett mer
avansert kurs etter 2-3 år. I tilegg til dette
kommer så laparoscopi kurset for grenspesialiteten. Tiden er meget moden for å
effektivisere utdannelsen, samtidig med

at de forskjellige operasjonsmetodene nå
kan standardiseres.
Det arbeides nå intenst med videodokumentasjon av operasjoner, som i fremtiden muligens vil bli lagret på samme
måte som røntgen prosedyrene. Dette
blir parallelt med sertifisering for de
forskjellige prosedyrer.
Den tekniske utviklingen fortsetter å
utfordre oss: Nå kommer "singel port"
operasjonene for fullt, og det ser ut som
de fleste prosedyrer også kan gjøres
med en port. En ting er at det kan gjøres,
men så er igjen spørsmålet om dette er
bedre for pasientene – tross alt er det
jo de vi er der for. Så ære være de som
klarer å innføre dette randomisert, eller
i hvert fall kontrollert med prospektive
registreringer. Dette skulle i dag være en
selvfølgelig sak, men blir forholdene lagt
til rette for at det kan skje??
På Høstmøtet vil vi få til et symposium
om abdominale tilganger, og da også
erfaringene med "singel port" teknikkene.
Det jobbes også med et symposium om
adipositaskirurgien med spesiell vinkling
på senkomplikasjoner.
I 2011 vil vi forsøke å få til et vintermøte
i Lofoten om laparoscopiske kompli-

kasjoner. Fortsatt ser vi for mange
gallegangsskader. Med økende videodokumentasjon har vi bedre muligheter
til å analysere årsaken til disse skadene.
Så hvorfor skjer dette på operasjonsstuene rundt om? Og hvorfor har vi ikke
i dag rutiner for hva vi skal/bør gjøre når
det blir problemer? Hva gjør man på de
større avdelingene når man ser at dette
vil bli vanskelig? Hvilke rutiner bør det
være på de små avdelinger hvor kirurgen
ikke har andre kolleger å støtte seg på?
Her er det mange spørsmål som vi ikke
har tatt opp til videre diskusjon i vår
forening enda, men vi bør ikke vente til
tiden har gått helt i fra oss.
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Sommeren står for døren og NTLF-Nytt kommer sammen
med Kirurgen. Vårsemesteret har vært begivenhetsrikt!

I siste nummer av Tidsskriftet (3. juni) tar
Michael Bretthauer opp uttesting av nytt
utstyr og nye teknikker uten noen annen
styring enn at industrien kommer rundt
til forskjellige kolleger og spør om de vil
prøve det nye, og hvem vil vel ikke være
blant de første?? Altså hvordan skal dette
gjøres i fremtiden?
Det er fortsatt store utfordringer rent
faglig foran oss, så bruk sommeren
og høsten til å komme med innlegg/
forskingsresultater og videoer på
Høstmøtet. Det blir i år som tidligere 4
priser som vinnes av de beste i hver sin
kategori.
God sommer!!
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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

Distal pancreasreseksjon med miltekstirpasjon
med "singel port" (LESS)
Bjørn Edwin, Olaug Villanger og undertegnede gjorde
en distal pancreas reseksjon med milt ekstirpasjon
med "singel port" den 19. mai 2010.

Bjørn Edwin, Olaug Villanger
og Arne Rosseland
bjorn.edwin@oslo-universitetssykehus.no
Intervensjonssenteret &
Seksjon for lever- og gastrokirurgi
OUS - Rikshospitalet

Som dere ser, brukes det et 10 mm.
kamera med fleksibel tupp. Porten var
plassert i umbilicus og pasienten var noe
adipøs, slik at den største utfordringen
var å få ned en relativ høy venstre fleksur
av colon. Disseksjonen gikk greit langs
pancreas, venen og arterien samt baktil
og delingen av pancreas. På slutten var
det så noe plundrete å løsne milten helt
kraniolateralt.

Bilde 2. Her ser man miltvenen og miltarterien under pancreas.

Dette er, så vidt vi vet, den første
beskrevne "singel port" distale pancreas
reseksjonen 

Bilde 4. Etter operasjonen. Foto: Karl Øyri
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Bilde 1. Bjørn Edwin opererer med "singel
port". Foto: Karl Øyri

Bilde 3. Her er pancreas delt med ENDO GIA grønt magasin.
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Minimal invasiv kirurgi på Sykehuset Telemark
40 års perspektiv
M I N Imalt I N VA S I V K I R U R GI

Bilde 1. Avdelingssjefen og direktøren på treningsrommet 4 dager før offisiell åpning. En artroscopi rack i bakgrunnen.

I perioden 1967-75 hadde jeg gleden av å få min grunnutdannelse i
kirurgi på Sykehuset Telemark. Tidlig på 1970-tallet ble gastroskopi,
coloskopi, ERCP og diagnostisk laparoscopi introdusert som
diagnostiske og terapeutiske metoder på Sykehuset Telemark. På
den tiden var ikke disse metodene vanlige i Norge. Omtrent 40 år
senere fikk jeg muligheten til å komme tilbake til Sykehuset Telemark
for å vikariere. Det var fantastisk å få komme tilbake etter 40 år –
hvilken utvikling!! Men noe satt fortsatt i veggene….
- Forholdene var vel tilrettelagt for minimal invasiv kirurgi med nytt
utstyr og god infrastruktur. Eget treningsrom for minimalt invasive
prosedyrer var også etablert og det fungerte...

Arne R. Rosseland
arne.rosseland@oslouniversitetssykehus.no
Seksjon for lever- og gastrokirurgi
OUS - Rikshospitalet

MIK på 1970-tallet på
sykehuset i Skien

I 1973, under ledelse av Kaare Solheim,
hadde jeg anledning til å være med på å
innføre fleksibel gastroscopi og coloscopi
ved sykehuset. I 1974 startet vi med ERCP
og diagnostisk laparoscopi. Sykehuset i
Skien var ett av de første sykehusene i
landet hvor kirurgisk avdeling tok i bruk
disse prosedyrene. Den gangen hadde
vi på kirurgisk avdeling stor glede av
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innføringen av fleksibel endoscopi i
diagnostikken, men vi fikk også starte
med bruk av diatermi, og enkle inngrep
som polyppectomier ble utført i 1974/75.
I januar 1975 gjorde vi gastroscopisk
slynge reseksjon av en polyppøs cancer
i ventrikkelen, og pasienten ble fulgt i
2 år uten tegn til residiv (Tidsskr.Nor.
Lægef. 1978). Vi holdt innlegg om denne
endoscopiske utviklingen på Kirurgisk
Høstmøte og på de gastroenterologiske
årsmøtene, og ble møtt med stor skepsis
fra de veletablerte kolleger. Det var
kun fra Lars Semb at vi fikk støtte på
høstmøtet i 1973. På Nordisk kirurgisk
kongress i Bergen i 1976 fikk vi sterk
kritikk for å gjøre endoscopisk papillotomi
med steinekstraksjon. Møtelederen var
en erverdig svensk kollega…

MIK i 2008 på Sykehuset Telemark
Den kirurgiske enheten ved Sykehuset
Telemark består av ortopedisk, gastro,
plastikk og urologiske seksjoner. Halfrid
Waage er avdelingsleder og Arne Rui er
direktør (bilde 1).

Urologene, som både har en avdeling i
Porsgrunn (det gamle Lutherske sykehus)
og i Skien, fikk for noen år siden DaVinci
robot, ikke minst takket være stor innsats
fra direktøren. Dette har resultert i at
de gjør 5 radikale prostataoperasjoner
2 dager i uka. De har et meget nært
samarbeid med Radiumhospitalet.
Nå har ledelsen fokus på den kirurgiske
gastroentrologiske seksjonen. Denne har
hatt bemannings- og ledelsesproblemer
de siste årene. Dette var årsaken til
at undertegnede fikk anledning til å
vikariere ved seksjonen.
Til min store glede har jeg erfart at
sykehusets kultur, i forhold til fagutvikling
og implementering av nye metoder, er
fortsatt til stede, og man besitter fortsatt
evnen til å ville gå foran. Nå satses det
fullt på laparoscopiske teknikker ved
akutte og elektive operasjoner, hvor de
3 faste overlegene Günter Bock, Gedrius
Lauzikas og Hågen Thorne (konstituert
seksjonsleder) står på for å perfeksjonere
teknikkene.
Operasjonsstue 4 er modernisert med det
nyeste laparoscopi-utstyret hengt opp i

Bilde 3. Gunter Bock (Foto: Halfrid Waage)

taket (meget funksjonelt). Gynekologene
på nabostua får det samme utstyret slik
at stuene kan brukes om hverandre.
Dette burte gi rasjonaliseringseffekter.
I tillegg har urologene identisk utstyr på
operasjonsstue 1 som er en noe større
stue. Det vil si at 3 av 6 operasjonsstuer
er utstyrt med helt ”up to date”
laparoscopi utstyr.

på operasjonsstua”, sa avdelingsleder
Hallfrid Waage.

Altså!! Sykehuset har både økonomi
og vilje.

Ildsjelen, Vibeke Hegge, har fått så mange
henvendelser om bruk av rommet at
hun ser for seg at de snart må utvide
fordi kapasiteten er sprengt. Flemmen
tror treningsrommet vil føre til et bedre
miljø på Sykehuset Telemark på tvers
av fagene. Det er kun en håndfull andre
sykehus i Norge som har et tilsvarende
tilbud. Simulatortrening er i startgropa
nå, men etter hvert tror jeg vi får krav
om sertifisering, sier Flemmen. De som
trener på simulator får en langt brattere
læringskurve, før de skal inn å assistere
på operasjonsstua, mener assistentlegen.

Tanker om MIK i fremtiden!

Gastrolab i Skien er kjent for høy kvalitet
og god logistikk. Geir Hoff har eget
professorat og Norsk Gastronett er lagt til
sykehuset.

Sykehuset Telemarks
nyinnredede treningslokale

Man har nylig innviet et helt nytt rom
(Gamle biblioteket ny-oppusset) til
simulator rom. For bare 200.000 kroner er
det nå blitt en fellesarena for kirurger fra
de fleste kirurgiske spesialitetene. Utstyr
som før har vært spredt rundt om, er nå
samlet på ett sted. Senteret tilbyr bl.a. en
såkalt Drammensboks for laparoscopisk
trening. Det finnes simulator for gastroog coloscopi. Det er også mulig å
bruke en storskjerm der videofilmede
operasjoner kan gjennomgås kritisk. Det
er planer om innkjøp av flere simulatorer.
Ortopedene kan tørrtrene med en
artroscopi-rack, mens øre-nesehalskirurger og lungeleger kan benytte en
bronchoscopirack for å få trening utenom
operasjonsstua. Plastikk-kirurger in spe
kan øve på å sy sammen blodårer i et
operasjonsmikroskop.
”Det er utmerket at Sykehuset Telemark
kan satse på utdanning og opplæring.
Selv om mye av opplæringen skjer
mellom mester og svenn, skulder ved
skulder, så gir dette senteret en mulighet
for å trene ferdigheter før man skal inn

Tanker i ettertid

For meg som opplevde den enorme
inspirasjonen det var å få Kaare Solheim
som sjef i 1973, og nå få oppleve den
store iver det er for å utvikle faget ved
samme sykehus, er det slik at man går
i korridorene og humrer av glede over
at de fortsatt har så fremsynte ledere og
kolleger som vil få til noe.
Ikke minst var det hyggelig å møte igjen
de samme sykepleiere som også i 1974/75
stod på med en kjempe entusiasme.
De hadde ikke forandret seg stort. Den
gang var utfordringen utdannelsen av
operasjonssykepleiere, og Skien var
ett av de første sykehusene hvor fylket
stod for systematisk undervisning av
operasjonssykepleierne.

I starten av min karriere var fagutviklingen avhengig av enkeltindividets
entusiasme. Det var mye solospill,
på godt og vondt. Tabbekvoten var
høyere. Dagens fagutvikling er mer et
teamarbeid, hvor alle i hierarkiet har
en betydning. Den største forskjellen
er kanskje at man i dag er vel så mye
avhengig av at våre ledere legger
forholdene til rette, slik at fagpersonellet
kan få muligheten til å ta ut sitt
potensiale. Som dere ser av det som jeg
har anført, så har Sykehuset Telemark alle
forutsetninger for å få dette til, men de
mangler flere gastrokirurger som vil dra
i flokk.
Så min melding til den yngre garde
gastrokirurger i Norge er:
Ønsker dere å jobbe et sted hvor
mulighetene til fagutvikling er reelt
tilstede, hvor det er reell mulighet til
forskning i et miljø hvor dette verdsettes,
og hvor det faktisk er svært hyggelig å
jobbe, - så reis til Skien. Dere vil ikke
angre på det! 
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Bilde 2. Halfrid Waage og Arne Rui med hovedinngangen i bakgrunnen

Jeg er overbevist om at dette blir et nytt
suksesskapittel i sykehusets historie.
Årsaken er tredelt:
1. Entusiastisk personale på alle nivåer.
2. Entusiastisk administrasjon/ledelse på
alle nivåer, fra direktør og nedover.
3. God økonomistyring i sykehuset.

Bilde 4. Gedrius Lauzikas med
DRG sjekking
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TIF

- Transoral Intragastrisk Fundoplikasjon

Kim Erlend Mortensen1, Eyvind J.
Paulssen2, Rolv-Ole Lindsetmo1
Jørn Kjæve1
kim.erlend.mortensen@unn.no
1
Gastrokirurgisk avdeling og
2
Gastromedisinsk seksjon
UNN

Tabell 1. TIF vs. other GERD treatments
TIF

PPIs

LNF

Toupet

GERD-HRQL scores
improved by ≥ 50

53-86%

68-91%

61-97%

61-97%
(from
Nissen)

Off daily PPIs

70-85%

0%

79-100%

65-92%

Normal acid exposure

37-67%

50-92%

88-97%

49-94%

Esophagitis reduced

67-80%

84-94%

86-95%

82-89%

Hiatal hernia reduced

60-89%

0%

87-99%

95%

Tabell 1. Transoral Intragastrisk Fundoplikasjon (TIF) sammenliknet med behandling
med protonpumpe¬hemmer (PPI), laparaskopisk Nissen fundoplikasjon (LNF) og
Toupet. Gjengitt med tillatelse av forfatterne.
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på verdensbasis5,6,7. Behandlingen er
en endoskopisk fundoplikasjon hvor
hiatushernier til og med 3 cm lengde
reponeres til buken. Den intraabdominale
delen av øsofagus forlenges, noe som
gjenoppretter en gunstig høytrykksone
i distale øsofagus. Den Hiske vinkelen
gjenopprettes, og en funksjonell enveisventil ned til ventrikkelen konstrueres
ved at cardia brettes rundt minorsiden av
ventrikkelen (Figur 1).

Figur 1. Illustrasjon av Transoral Intragastrisk Fundoplikasjon (TIF) og trykkprofilen i
nedre øsofageale sfinkter hos normale, ubehandlet (baseline GERD) pasient og etter
Nissen’s fundoplikasjon (NISSEN). Gjengitt med tillatelse av forfatterne.
I den vestlige verden har ca. 10% plager
med daglige sure oppstøt (gastroøsofageal refluks), mens 25-40% har plager en
gang i måneden. Av pasienter som får
diagnosen gastroøsofageal reflukssykdom har 65-90% symptomkontroll med
protonpumpehemmere (PPI: Omeprazol, Nexium, Somac, Lanzo, m.fl.)1. Men
hva med de pasientene med betydelige
symptomer som ikke vil ta PPI hele livet,
og hva med de som kun har delvis effekt av medikamentene? Laparaskopisk
Nissens fundoplikasjon regnes som
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gullstandarden i behandlingen av alvorlig
gastroøsofageal refluks1, 2, men er assosiert med manglende evne til å rape,
oppblåsthet, dysfagi og dessverre reoperasjoner og kroniske smerter. For å unngå
disse kjente bivirkningene har flere forsøk
på alternative, mindre invasive behandlinger (Endocinch, Stretta and Enteryx)
vært forsøkt3, men har vist seg å være
relativt inneffektive4. Et nytt endoskopisk
behandlingsalternativ er Transoral Intragastrisk Fundoplikasjon (TIF). Metoden
er gjennomført på ca 3500 pasienter

Preoperativ utredning: Foruten anamnese, skal alle pasienter utredes med
gastroskopi, 24-timers pH-måling og
øsofagusmanometri. Inngrepet, som
er helt og holdent endoskopisk, gjøres
i narkose og tar i øvede hender ca. 45
minutter. Pasientene kan reise hjem dagen etter behandlingen eventuelt samme
dag. Behandlingsresultatene etter TIF er
sammenliknbare med Nissens fundoplikasjon (Tab. 1), men viktigere er at bivirkningsprofilen etter den endoskopiske
behandlingen virker å være mye mildere
enn ved den tradisjonelle laparoskopiske
tilnærmingen, med langt færre pasienter
plaget med kroniske smerter, dysfagi,
diaré, oppblåsthet, kvalme og reoperasjoner (Tab. 2).
Pasienter med hiatushernier lengre enn
3 cm eller med cardia-åpning større enn
ca fire skopbredder i diameter (Hill grad
IV), pasienter med sklerodermi, trang
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Tabell 2. Safety: TIF vs. LNF
TIF

LNF

0.4%

1.0-2.1%

9-14%
4-11%
2-5%
11-59%
7-11%

10-40%
44-90%
18-20%
10-82%
8-21%

0%
0%
0%

2-6%
9-62%
4-8%

Tabell 2. Sammenlikning av postoperative komplikasjoner ved transoral intragastrisk
fundoplikasjon (TIF) og laparaskopisk Nissens fundoplikasjon (LNF). Gjengitt med
tillatelse av forfatterne.
oropharynx, immunsuppresjon, øsofagusvaricer, ulcerasjoner, eller med en
kroppsmasseindeks (BMI) over 35 egner
seg foreløpig ikke til denne behandlingen.
Dette behandlingstilbudet ble i mars 2010
etablert ved Gastrokirurgisk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge. 5
pasienter ble behandlet i løpet av to dager. For evaluering av denne behandlingen
planlegges pasientene oppfulgt med ny

24 timers pH-måling, øsofagusmanometri
og gastroskopi etter 3, 6 og 12 mnd og en
senere langtids oppfølging. Pasientene
fyller også ut et livskvalitetsskjema både
før og etter behandlingen.
I Skandinavia er denne behandlingen
også etablert i Sverige og Finland.
Vi planlegger å tilby denne behandlingen
videre i Norge 
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Intraoperative complications:
• Perforations
Postoperative complications:
• Abdominal pain
• Dysphagia
• Diarrhea
• Gas bloat
• Nausea
Long-term complications:
• Chronic dysphagia
• Gas bloat syndrome
• Reoperation

Minimalt invasiv hud-lukning ved hjelp av vevslim
– ved laparoskopisk uttak av nyre fra levende giver
Forskjellige typer vevslim har vært forsøkt anvendt i mange år. Imidlertid har metoden så langt ikke fått noe stort
gjennomslag; verken ved traume/kutt eller ved lukning av kirurgiske snitt.
De senere års utvikling har frembrakt vevslim med bedrede kvaliteter, særlig med hensyn på herdingstid,
non-toxisitet og holdfasthet. Vi har nå benyttet et nytt vevslim (Liquiband/Cyanoacrylat) til hud-lukning ved
’Laparoskopisk, hånd-assistert living donor nefrectomi’.
Den initiale erfaringen er klart positiv; med hensyn på vevsvennlighet/atraumatisitet, operasjonstid (særlig
gevinst ved korte snitt/laparoskopi-kanaler) og økonomi. Hvis dette kan bekreftes i flere, seriøse studier, tror vi det
representerer fremtiden - da det må anses å være et nytt, lite skritt i retning av mindre traumatisk kirurgi; foreløpig
i hudnivå.
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Figur 1. Applisering av Liquiband Laparoscopic i Pfannenstiel-snittet ved laparoskopisk, hånd-assistert living donor nefrectomi

Ole Øyen, Trygve Thorsen, Einar
Martin Aandahl, Per Pfeffer
ole.oyen@oslo-universitetssykehus.no
Avdeling for transplantasjon
OUS-Rikshospitalet

Historikk/Innledning

Forskjellige typer vevslim har vært
anvendt i mange år, først og fremst til
lukning i hudnivå. uten at metoden så
langt har fått noe stort gjennomslag;
verken ved traume/kutt eller ved lukning
av kirurgiske snitt. Dog har noen ansett
det som anvendelig, for eksempel
ved kutt hos barn, da liming kan
gjennomføres helt uten lokalbedøvelse
og ”stikk”.
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Cyanoacrylat ble først fremstilt i1949
og ble i 1959 tatt i klinisk bruk for hudlukning. De kjemiske variantene som
ble anvendt i begynnelsen var 2-metyl2-etyl-cyanoacrylat. Selv om disse var
rimelig effektive viste det seg at de
korte alkyl-kjedene raskt ble nedbrutt
til toxiske produkter som cyanoacetate
og formaldehyd, med inflammatorisk
potensiale.
De nyutviklede produktene
inneholder lengre alkyl-kjeder, hvilket
resulterer i betydelig færre toxiske
degraderingsprodukter. Og dessuten er
herdingstiden redusert fra ca. ett minutt
til 7-10 sekunder. Hemmeligheten ligger i
blandingen av lange og korte alkylkjeder;
nå 90% n-butyl, 10% 2-octyl (Liquiband).
Uansett kreves god hemostase og tørre
forhold under herding.

Figur 2. Applisering av Liquiband Laparoscopic i laparotomi-kanal ved laparoskopisk, hånd-assistert living donor nefrectomi.
Publikasjoner fra de senere år, inkludert
oversiktsartikler (1-4) har konkludert
med at moderne cyanoacrylat er et godt
alternativ til konvensjonell hudlukning
med sutur. Denne dokumentasjonen
antyder at siste generasjon cyanoacrylat
er mindre traumatisk, raskere og bidrar til
minst like god sårtilheling som sutur eller
agraffer. Man unngår det traumet mot
huden som ligger i nålegjennomføring/
sutur transcutant eller intradermalt.
Videre har metoden et betydelig
antimikrobielt potensiale; på grunn av
kjemisk antibakterielle egenskaper og
den okkluderende “bandasjen” som limet
legger over såret.
Det er ingen problemer med å kombinere
cyanoacrylat og lokal-anestesi.

Figur 3. Utvendig resultat 5 dager etter
laparoskopisk, hånd-assistert living
donor nefrectomi, med bruk av Liquiband
Laparoscopic.

(I)	Kun fingre, dels ved å dytte
hudkantene sammen, dels ved å
strekke i endene
(II)	Pinsetter, ved å knipe hudkantene sammen og strekke i
endene
(III)	Kombinasjon av fingre og
pinsett

- Selv om metoden synes enkel er det
helt klart en læringskurve, særlig med
hensyn på aproksimasjon/nivellering av
hudkantene.
- Under påføring av vevslimet er det
viktig ikke å dyppe applikator-tuppen ned
i såret, men kun føre den helt overfladisk
– ellers vil den ”plugge til”.

Det er viktig at såret/dermis er helt tørt får
påføring av vevslim.

Kostnadseffektivitet:
I de fleste tilfeller har vi kun brukt 1 stk
Liquiband Laparoscopic til lukning av
3 laparoskopi-kanaler + Pfannenstielsnittet. Dette gjør det hele svært rimelig i
forhold til tidligere lukning; under halve
prisen:

Resultater: Liquiband
Laparoscopic
I henhold til vår erfaring kunne
Dermabond ikke brukes som ’sutur’,
men kun som okkluderende ”bandasje”,
i tillegg til intracutan sutur. Da vi
i ett tilfelle forsøkte Dermabond i
Pfannenstielsnittet (med noen få
intracutane støtte-suturer) sprakk såret
opp og måtte resutureres noen timer
postoperativt.

Metode: Liquiband (cyanoacrylat)
brukt til hudlukning ved
’Laparoskopisk hånd-assistert
living donor nefrectomi’
Ved uttak av nyre fra levende giver har
vi de senere år benyttet laparoskopisk
teknikk, via 3-4 porter (1-2 cm) og et
Pfannenstiel-snitt (7-11 cm) for håndassistanse og uthenting av nyren
(Fig. 1-4). I fascie/muskulatur-nivå har
kanalene/portene vært lukket med
Polysorb 1 ved hjelp av EndoClose.
Pfannenstiel-snittet har blitt lukket
med fortløpende PDS 1 i fascienivå og
Polysorb 3-0 subcutant (svarende til
Scarpa’s fascie). Og til hudlukning har
vi de siste 2-3 år benyttet intracutan
sutur (Caprosyn 4-0) og ”bandasjering”
med Dermabond vevslim (også et
cyanoacrylat produkt), uten ytterligere
konvensjonelle bandasjer.
Fra februar 2010 har vi hos 24 nyregivere
brukt Liquiband Laparoscopic for liming
av dermis og ”bandasje”, til erstatning
for både intracutan sutur og Dermabond
(Figs 1-2). Vi har fortsatt anvendt
subcutan sutur i Pfannenstiel-snittet.
For aproksimasjon og nivellering av
hud-kantene ved påføring av vevslim har
vi benyttet litt forskjellige teknikker og
befinner oss fortsatt i treningsfasen:

Vår initiale erfaring med Liquiband
Laparoscopic, både som ”sutur” og ”
bandasje” er klart positiv. Det gir en
rask herding/liming (7-10 sekunder),
og med perfeksjonert teknikk kan man
lime så mye som 3-4 cm av gangen;
dvs. at laparoskopiske kanaler kan
limes i ett. Vi har ikke sett noen tegn på
umiddelbar toxisitet/inflammasjon. Og
vi har ikke hatt noen tilfeller av sårruptur
(resutur-trengende) innen de 5-7 dagene
pasientene har ligget hos oss.
Ved inspeksjon av såret ved utskrivelse
(5-7 dager postoperativt) har det vårt
påfallende reaksjonsløse/bleke forhold
omkring sårene (Fig. 4); subjektivt
bedømt mindre ruborøst enn ved
konvensjonell sutur med intracutan
eller transcutan teknikk (der man ofte
ser rubor-punkter svarende til suturkanalene).
Vi har ikke hatt noen dokumenterte
tilfeller av sårinfeksjon.
Operasjonstid:
Med noe trening er applikasjon av
Liquiband Laparoscopic helt klart
raskere enn lukning med intracutan
(eller transcutan) sutur; anslagsvis 2-4
minutter med Liquiband Laparoscopic
og 7-10 minutter med intracutan sutur +
Dermabond.
- Spesielt er de korte laparoskopikanalene uforholdsmessig mye raskere
å lukke med Liquiband Laparoscopic enn
med intracutan sutur.
Problemer/ulemper:
Vi har fått rapportert 2 tilfeller med
partiell sprik i ”sutur-linjen”, uten at dette
har medført reoperasjon.

(i begge tilfeller uten konvensjonell
bandasjering).

Diskusjon/Konklusjon

På bakgrunn av teoretiske betraktninger,
dokumentasjon (1-4) og vår initiale
erfaring har liming av huden med
Liquiband betydelige potensielle fordeler:
• Minimal invasiv mot huden; med
mindre vevstraume og inflammatorisk
reaksjon
• Raskere enn sutur – særlig gevinst ved
korte snitt/laparoskopi-kanaler
• Antimikrobielt potensiale på grunn av:
- Kjemiske antibakterielle egenskaper
- Ingen transcutane kanaler utenom
eller under sårlinjen
- Okkluderende (mekanisk-kjemisk)
membran
• Intet behov for konvensjonell bandasje
- Og dermed mulighet for umiddelbar/
direkte sårinspeksjon
- Samt økt pasient-komfort ift dusjing
etc
• Intet behov for sutur-fjerning
• Godt kosmetisk resultat
• Relativt lett å lære – dog en lærekurve
• Kostnadseffektivt
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Figur 4. Pfannenstiel-snittet 5 dager etter laparoskopisk, hånd-assistert living
donor nefrectomi, med bruk av Liquiband
Laparoscopic.

- 2 intracutane suturer (Caprosyn 4-0)
+ Dermabond (1 stk): ca. Kr. 180
- Liquiband Laparoscopic (1 stk):
ca. Kr. 85

Vi tror nå tiden er inne for denne type
vevslim – og at grunnen til at det ikke
har slått igjennom før - som vanlig er konservatisme/skepsis og hang til
konvensjonell sutur 
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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.
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KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 0,8 mg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.Indikasjoner: Forebygging av
skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter med utbredt
kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av tumorindusert hyperkalsemi (TIH). Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Infusjonsvæsken må
ikke blandes med kalsium eller andre infusjonsvæsker med toverdige kationer, som f.eks. Ringer-laktat oppløsning, og bør administreres alene i separat infusjonsslange. Voksne og eldre: Anbefalt
dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet, er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som i.v. infusjon over minst 15 minutter hver 3.-4. uke. Pasienten bør også få 500 mg oralt kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi
(albuminkorrigert serumkalsium r12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som enkel i.v.
infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før og under administrering av zoledronsyre. Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør preparatet kun brukes
etter nytte-/risikoevaluering. Unødvendig med dosejustering ved serumkreatinin <400 µmol/liter eller <4,5 mg/dl. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom
som involverer skjelettet: Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCR) bør bestemmes når behandling initieres hos pasienter med multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide
tumorer. ClCR beregnes ut fra serumkreatinin ved å bruke Cockcroft-Gault-formelen. Preparatet anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, dvs. ClCR <30 ml/minutt.
Følgende doser anbefales til pasienter med benmetastaser ved ClCR 30–60 ml/minutt:
Kreatininclearance ved
behandlingsstart (ml/minutt)
>60
50–60
40–49
30–39

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

Volum konsentrat
5 ml
4,4 ml
4,1 ml
3,8 ml
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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 r 400 µmol/liter eller r 4,5 mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin r 265 µmol/liter eller r 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 nød1
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Hva var dette?
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Og det riktige svar var: Miltarterien avsatt med endoGIA.
Premien går til Erik Trondsen Oslo Universitets sykehus Ullevål.
Da han gjorde en laparoscopisk splenectomi og en observant
tilskuer så ”det”, og sendt inn svaret 2 dager før fristen gikk ut.
GRATULERER!!
For Redaksjonen Arne RR.

Nytt laparoscopi bilde:

Hva er dette?
Foto: Arne R. Rosseland
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2. Saad et al Semin Oncol 2007;34:s17-s23
3. Hatoum et al Cancer 2008;113:1438-1445

Følgende forslag til svar kom inn:
1. Dette bildet må være en appendix på en mobil coecum
som har lagt seg opp i v. del av epigastrium.
2. Bildet er miltarterien etter avsetting med endoGIA.
Blodtrykket gjør at den strutter i været som en liten .....k
3. Dette må være en thorakoskopisk øsofagusreseksjon.
4. Jeg synes at det er spørsmålet om diafragma-ruptur og
mjelte etc. er lukserte til thorax-hule.
5. Jeg tror det viser en tubulert proksimal ventrikkel eller
øsofagus med en ørliten ventrikkelrest med en sonde eller
bougi inni seg sett med 30 graders optikk vinklet ventralt.
6. Ser at det er gastroscopiklips i buken, og en pågående
gastroscopi, Hadde Gunther drevet med bariatrisk kirurgi,
så kunne det vært en ventrikkelpouch med blødning som
var forsøkt klipset gastroscopisk. Det gjør han jo ikke, så da
må det vel være et blødende ulcus som er forsøkt klipset
gastroscopisk, men hvor det ha tilkommet evt allerede var
på forhånd et perforert sår?
7. Delt Appendix vermiformis ved atypisk lokalisasjon i
øvre abdomen?
8. Kan det være øsofagus som er staplet over?
9. Tror det er appendicitt

Forslag til svar sendes Marianne Berg
(marianne.berg@oslo-universitetssykehus.no) innen
4 uker. Og vinneren vil få et Olympus kamera.
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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 (r 1/10):
Øvrige: Hypofosfatemi. Vanlige (r 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 (r 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 (r 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
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Dette bildet har stått i Kirurgen og NTLF-nytt, og
endelig har vi nå fått et riktig svar.

Endovaskulær behandling av
venøs insuffisiens

Behand- 3 mnd
ling

1 år

5 år

Stripping

80%

80%

76%

Laser

93%

93%

95%

RF

88%

88%

80%

Varicekirurgi har i Norge tradisjonelt vært utført av kirurger i utdanning,
og har vært oppfattet som generell kirurgi. En liten del av pasientene
med residiv og kompliserende faktorer som sår og dyp venøs
insufficiens, har som regel blitt henvist til karkirugiske avdelinger med
spesialkompetanse.

Foam

82%

81%

73%

Varicekirurgien har
vært gjennom ulike
trender.
Vi har de
siste 20 årene vært gjennom alt fra lang til
kort ”stripping”, høy ligatur av v. saphena
magna, kun lokale fjernelser samt endoscopisk subfasciell perforantligatur.

Seleksjon av pasienter

Tonje Berglund
Tonje.Berglund@ahus.no
Karkirurgisk avdeling
Ahus

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

I tråd med minimalt invasiv kirurgi de siste
årene, har endovaskulær varmebehandling
av insuffisiente vener vært i en rivende
utvikling. Felles for metodene er at de kan
gjøres i lokalanestesi på poliklinikk.
Metodene er nå i bruk ved flere av landets
karkirurgiske avdelinger.
De hyppigst brukte metodene er laser (L),
radiofrekvensenergi (RF) og Foam- skleroterapi (Foam). Alle prosedyrer krever
erfaring med UL og forståelse av venøs
insuffisiens. For å finne egnede pasienter
til endovaskulær behandling, må man
undersøke pasientene preoperativt med
UL-fargedoppler. Kirurgen som kjenner
indikasjoner og kriterier for metoden bør
utføre UL selv. Dette kan være en utfordring for enkelte avdelinger.

Laser

Laserenergi avgis fra en optisk fiber. Den
delen av kateteret som avgir energi er
kort og må derfor trekkes ut med en jevn
hastighet. Energien har høy temperatur
(700-1300°C), varmen absorberes av hemoglobin, blodet tromboserer og veneveggen
destrueres. Da metoden var ny, førte
den til destruksjon av omliggende vev,
ledsaget av hematom og tromboflebitt.
Metoden var derfor mer smertefull per- og
postoperativt, sammenliknet med RF. Etter
modifisering av energibruk ser man dette
mindre. Laserkateteret er slankere enn RF
–kateteret og det kan derfor lettere forsere
slyngede varicer. Metoden har hittil de
beste 5 års resultatene mtp. på residiv.

Radiofrekvens

Radiobølger er 1000 ganger lenger enn
laser noe som gir mindre energi enn laser.
Varmen koker veneveggen og destruerer

den. Ved innføring av metoden brukte
man sannsynligvis for lav temperatur, noe
som resulterte i ufullstendig okklusjon av
venen, noe som hittil har gitt dårligere
langtidsresultater.
VNUS ClosureFAST har et kateter der
behandlingsonen er 7 cm lang, den varmes
opp til nøyaktig 120°C i 20 sekunder, og
venen behandles i 7 cm sekvenser. Kateteret er dyrere enn laser, men noe enklere i
bruk. Metoden gir mindre destruksjon av
omliggende vev og derfor mindre smerter
og komplikasjoner postoperativt.

Foam-skleroterapi

Ulike scleroserende midler kan blandes
med luft, det danner seg et skum som kan
injiseres ultralydveiledet i venestammer
eller enkelte varicer og fører til trombosering. Behandlingen har adskillig bedre
resultater enn den opprinnelige skleroseringen med flytende Aetoxysclerol (2).
I Norge er denne metoden foreløpig lite i
bruk.

Metaanalyse

En viktig metaanalyse ble publisert av
Renate van den Bos et al. (1). 64 studier
(1994-2007) med over 12 000 behandlede
ben ble inkludert: kirurgi, sklerosering,
laser og radiofrekvens ble sammenlignet.
Av tabellen ser man at laserbehandling har
best resultater mtp. okklusjon etter 5 år.
Analysen har ikke tatt hensyn til ulike typer
laser- og RF katetere, slik at katetere med
”barnesykdommer” også er inkludert.

Etablering av RF på Ahus

Vi ønsket å etablere en metode for varicer
som skulle utføres i poliklinikken. Vi har
de siste to årene undersøkt alle varicepasienter preoperativt med UL.

Vellykket behandling er målt i % ,
okklusjon eller fjernet vene.

Både V. saphena magna , parva og store
aksessoriske grener kan behandles. De bør
ha minimum 4 mm diameter på punksjonsstedet, maks diameter 12 mm. Der venen
går overfladisk er det svært viktig å sette
tilstrekkelig infiltrasjonsanestesi. Avstand
fra hud inn til vene som skal behandles bør
etter infiltrasjon være minimum 10 mm, da
reduseres risiko for brannskade av huden
og postop. hudpigmentering. Ved ablasjon
av parva er også infiltrasjonen svært viktig
grunnet nærheten til nerver og arterier.
Metoden er tiltalende også der det foreligger betydelig komorbidet. Marevan trenger
ikke justeres ned og pasienter mobiliseres
raskt etter prosedyren. Det finnes spesielle
katetere som brukes ved perforanter, dette
er aktuelt ved kroniske venøse sår, der perforanter i relasjon til såret kan behandles.
Vi har valgt å informere pasientene både
skriftlig og muntlig. De får tips om å se
prosedyren på ”youtube” og på produsentens hjemmeside, noe vi har fått positive
tilbakemeldinger på. Om pasienten er
tydelig skeptisk til lokalbedøvelse eller har
"generell angst", har vi valgt å tilby dem
"stripping" i narkose ved dagkirurgisk enhet.

Operasjonsdagen

To pasienter kommer kl. 8, to kl. 10 og
en kl. 13. Behandlende lege undersøker
pasientene med UL og merker venen som
skal behandles med tusj. Deretter legger
vi Emla- krem og plastfilm langs venen i
20-30 min, dette for å gjøre infiltrasjonsanestesi mindre smertefull. Vi bruker to
rom. Et rom til til preop. UL-undersøkelse.
Der slapper pasienten av med teppe på, for
å unngå vasokonstriksjon. I det andre rommet foregår operasjonen. Vi sysselsetter
2-3 sykepleiere og en lege. Operasjonsbordet må kunne vippes i sin helhet opp og

Vi valgte produsenten VNUS med det nye
kateteret closureFAST (RF) (1,3). Jeg satte
meg inn i utstyret og metoden, og underviste ”teamet” teoretisk før produsenten
inviterte en engelsk karkirurg, Ian Franklin
fra Imperial college hospital i London. Han
kom med en del praktiske tips til utstyr og
logistikk som har hjulpet oss. Pasientene
inkluderes i en prostudie, der man planlegger å følge pasientene i 5 år.
Bilde 1. Kateteret innføres UL veiledet.
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Bilde 2. EMLA smøres over
venen før lokalanestesi.

Bilde 3. RF ablasjon
av venen.

ned. Første del av operasjonen foregår med hodeenden høyt.
Venen er da dilatert og er lettere å punktere. Det settes Xylocain u/adrenalin på punksjonsstedet. Kateteret føres UL-veiledet
perkutant eller ved venesectio inn i venen rett under kneet.

Til slutt vippes pasienten med hodet ned, venen tømmes for
blod. Man kontrollerer at kateteret fortsatt står i riktig posisjon
i lysken. Man varmer venen til 120°C , i 20 s/sekvens, 7 cm av
venen behandles av gangen. Deretter fjernes kateteret, hudåpningen stripses og mens pasienten fortsatt ligger med eleverte
bein, anlegges en høy kompresjonsstrømpe grad 1, før pasienten
selv kan gå ut av behandlingsrommet.

Etter operasjonen

Pasientene har gått hjem fra behandlingsrommet. De fleste har
kjørt hjem selv. Enkelte har fått opp til en ukes sykmelding pga
fysisk anstrengende yrke. Vi anbefaler bruk av Paracet eller Ibux
de første dagene. Pasienten bør bruke kompresjonsstrømpe i en
uke.

Fordeler og ulemper

De vanligste komplikasjoner er tromboflebitt (<1%), hyperpigmentering (2,2%), parestesi (2,2%) (3).
Mange pasienter liker at de er raskt restituert uten fravær fra
jobb. Metoden gir et kosmetisk godt resultat og pasientens plager forsvinner raskt. Inngrepet gir lite smerter og komplikasjonene
er sjeldne. Hos de fleste reduseres forekomsten av varicer så bra
at kun 10-20% vil ønske lokale ekstirpasjoner eller foam for å få
et kosmetisk enda bedre resultat. Jeg mener dette er en enkel
metode å lære og meget tiltalende å kunne tilby. De foreløpige
tilbakemeldingene fra 30 behandlede pasienter er utelukkende
positive.
Muligheten for å tilby prosedyren til pasienter med kroniske leggsår uten bekymringer for komorReferanser
biditet er også svært interessant.
Vi gjorde de 5 første prosedyrene
1.R van den Bos et al. Journal of
vascular surgery, Vol 49, nr 1
med to leger ti stede, slik at en
2. Laser venous interventions, Vascular
utførte UL og den andre gjorde
Disease management 2009;6(2); 41-46
3.Almeida et al. Recovery Trial, J of
inngrepet, men dette lærer man
vasc. Interventional radiology, 2009
raskt å håndtere alene 

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)

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

Ved hjelp av UL posisjoneres kateteret 10 mm distalt for
v.saphena magnas innmunning i v.femoralis. Deretter setter man
UL-veiledet infiltrasjonsanestesi (40 ml Xylocain m/adrenalin+
400 ml NaCl) langs venen. Venen ligger inne i en fascielosje
ned til over kneet, derfra går den subcutant. Den uttynnede
lokalbedøvelsen skal legge seg som et vannsjikt rundt venen,
fascielosjen begrenser diffusjonen. Dette gir god smertelindring
og reduserer risiko for varmeskade av omliggende vev. Det fører
også til vasokonstriksjon av venen som behandles, det gir god
kontakt med kateteret som avgir energien som fører til destruksjon av venen.
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Sammen mot brystkreft
Femar – et enkelt valg?

Se katalogtekst s. 123

– reduserer risikoen for tilbakefall1,2,3

