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TABLETTER 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Everolimus 5 mg, resp. 10 mg, butylhydroksytoluen (E 321), laktose, hjelpestoffer.1
Indikasjoner: Behandling av langtkommet nyrecellekarsinom der sykdommen har progrediert under eller etter VEGF-rettet behandling.
Dosering: Behandling bør initieres og følges opp av lege med erfaring i bruk av legemidler for behandling av kreftpasienter. Anbefalt dose: 10 mg 1 gang daglig til samme tid hver dag. Skal tas konsekvent
med eller uten mat. Tablettene skal svelges hele med et glass vann, og skal ikke tygges eller knuses. Behandling bør pågå så lenge man ser klinisk nytte eller til det oppstår uakseptabel toksisitet. Barn:
Sikkerhet og effekt er ikke dokumentert. Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat nedsatt leverfunksjon
(«Child-Pugh» klasse B) bør dosen reduseres til 5 mg daglig. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» klasse C). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
eller andre rapamycinderivater. Forsiktighetsregler: Tilfeller av ikke-infeksiøs pneumonitt (inkl. interstitiell lungesykdom) er observert. Noen alvorlige og i sjeldne tilfeller med fatalt utfall. Diagnosen
ikke-infeksiøs pneumonitt bør vurderes ved uspesifikke respiratoriske symptomer som hypoksi, pleural effusjon, hoste eller dyspné, og der infeksjoner av neoplastiske eller andre ikke-medisinske årsaker er ekskludert. Ved utvikling av radiologiske endringer som tyder på ikke-infeksiøs pneumonitt og få eller ingen symptomer, kan behandling fortsette uten dosejustering. Ved moderate symptomer
bør behandlingsavbrudd vurderes inntil symptombedring. Bruk av kortikosteroider kan være indisert. Behandling kan gjenopptas med 5 mg daglig. Ved alvorlige symptomer på ikke-infeksiøs pneumonitt
bør behandlingen avbrytes. Bruk av kortikosteroider inntil kliniske symptomer forsvinner kan være indisert. Behandling kan gjenopptas med 5 mg daglig avhengig av individuelle kliniske omstendigheter.
Everolimus kan predisponere for bakterie-, sopp-, virus- eller protozoinfeksjoner, inkl. infeksjoner med opportunistiske patogener. Lokale og systemiske infeksjoner, inkl. pneumoni, andre bakterielle infeksjoner, invasive soppinfeksjoner som aspergillose eller candida og virusinfeksjoner inkl. reaktivering av hepatitt B-virus er sett. Noen infeksjoner har vært alvorlige og i noen tilfeller fatale. Ved diagnostisering av en infeksjon må egnet behandling igangsettes umiddelbart og pause eller seponering av everolimusbehandling vurderes. Pågående infeksjoner bør være ferdigbehandlet før everolimusbehandling igangsettes. Dersom invasiv systemisk soppinfeksjon diagnostiseres, bør everolimus umiddelbart seponeres permanent, og egnet antifungal behandling gis. Hypersensitivitetsreaksjoner er
observert. Munnsår, stomatitt og oral mukositt er sett ved everolimusbehandling. Topisk behandling er da anbefalt. Alkohol- eller peroksidholdig munnvann bør unngås da disse kan forverre tilstanden.
Antifungale midler bør ikke brukes med mindre soppinfeksjon er diagnostisert. Økning av serumkreatinin, vanligvis svak, er rapportert. Måling av nyrefunksjon, inkl. måling av blod-urea-nitrogen (BUN)
eller serumkreatinin anbefales før oppstart av behandling og deretter periodisk. Hyperglykemi, hyperlipidemi og hypertriglyseridemi er rapportert. Måling av fastende serumglukose anbefales før oppstart
av behandling og deretter periodisk. Hvis mulig bør optimal glykemisk kontroll oppnås før behandlingsoppstart. Redusert hemoglobin, lymfocytter, nøytrofile granulocytter og blodplater er rapportert.
Fullstendig blodtelling anbefales før oppstart av behandling og deretter periodisk. Everolimus bør ikke brukes ved sjelden arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Forsiktighet bør utvises ved bruk av everolimus i perioden før og etter operasjon pga. svekket sårheling. Interaksjoner: Everolimus er CYP 3A4-substrat og substrat og moderat hemmer av Pglykoprotein (PgP). Absorpsjon og eliminasjon kan påvirkes av substanser som påvirker CYP 3A4 og/eller PgP. Samtidig behandling med everolimus og potente CYP 3A4- eller PgP-hemmere anbefales
ikke. Forsiktighet må utvises når samtidig behandling med moderate CYP 3A4- eller PgP-hemmere ikke kan unngås. Dosereduksjon til 5 mg daglig eller 5 mg annenhver dag kan vurderes, men det
foreligger ingen kliniske data med denne dosejusteringen. Nøye monitorering av bivirkninger er anbefalt. Kombinasjon med grapefruktjuice eller annen mat som påvirker CYP 3A4 eller PgP bør unngås.
Samtidig bruk av potente CYP 3A4-indusere bør unngås. Dersom samtidig administrering av everolimus og en potent CYP 3A4-induser er nødvendig, bør doseøkning fra 10 mg daglig til 20 mg daglig
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Kirurgisk høstmøte
– årets høydepunkt i norsk kirurgi!
Hans Skari
Redaktør
hans.skari@uus.no

Kirurgens høstnummer sendes ut
sammen med Høstmøteboka og til
sammen representerer disse
produktene en viktig vitamininnsprøyting for norske kirurger.

Traume er temaet denne gang og
Kirurgen presenterer en fin samling av artikler. Forebyggelse av
traumer er selvfølgelig det enkleste og beste, men er i praksis bare
i en viss grad mulig. Hvis ulykken rammer deg, en av dine nærmeste eller en av dine pasienter er det godt å vite hva man skal
gjøre. Systematikk og opplæring er viktig i traume-sammenheng
og bidragsyterne i dette nummeret har gjort en stor innsats for å
heve standarden på norsk traumebehandling. Alle ledd i
behandlingskjeden er viktige for sluttresultatet, alt fra prehospital
behandling til avansert kirurgisk behandling på sykehus teller.
Minimal invasiv teknikk med radiologisk intervensjon for visse
typer blødning hos selekterte pasienter benyttes nå med gode
resultater. Artikkelen som beskriver kirurgisk behandling av ansiktsskader er viktig. For disse pasientene er et godt resultat av stor
betydning for livskvalitet på lang sikt og henvisning til kompetent
behandlingsteam kan være avgjørende. En stor takk til alle bidragsytere med traumeredaktørene Gaarder og Næss i spissen!

for ”generell kirurgi”. Å lage oppdaterte operasjonslister og nye
kurskrav har vært et vanskelig arbeid, og dette har indirekte effekter
på organisering av kirurgiske seksjoner, avdelinger og vaktarbeidet.
De nye operasjonslistene og bruken av disse representerer en
viktig kvalitetssikring av norsk kirurgi.
Presentasjon av nye kirurgiske behandlingsmetoder er viktig for
Kirurgens lesere. I dette nummeret kommer en oppfølningsartikkel
fra Trondheim på ablasjonsbehandling for selekterte pasienter med
atrieflimmer. Stensrud fra Tromsø beskriver avansert ”chimney
stent” behandling innen karkirurgien. Sist men ikke minst, skal
nevnes en basal forskningsartikkel på hvordan impedans kan
brukes for å beregne nålespissens posisjon.
Kirurger i Stor-Oslo bruker fortsatt mye tid, energi og bekymringer
på Oslo-prosessen. Fra 1.1.2011 er planen å flytte behandlingen av
en del pasientkategorier, og mange sterke fagpersoner er bekymret for resultatet. To innlegg i dette nummeret tar for seg dette,
og temaet har nylig blitt tatt opp i TDNLF nr. 17 og 18 av redaktør
Charlotte Haug. Mange kirurger i Stor-Oslo går inn i en vanskelig
omstillingsperiode, og det er viktig at det kirurgisk faglige
prioriteres, og at pasienten fortsatt skal være i sentrum!
Det er også viktig å oppmuntre kollegaer til å bli i faget i stedet
for å velge en ”exit-løsning”.

Faget kirurgi og utviklingen av dette påvirkes av regelverket for
kirurgutdanningen. I dette nummeret presenteres de nye reglene

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.

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.

Norsk kirurgisk forening har siste tiår vært organisert som en
føderasjon av de kirurgiske grenspesialistforeningene. Styret i
NKF består av lederne av grenspesialistforeningene i tillegg til
en egen valgt leder og en representant for yngre leger. Arbeidsoppgavene er fordelt slik at fagpolitiske spørsmål og saker som
er felles for de ulike spesialitetene i stor grad håndteres av NKF,
mens spesifikke faglige spørsmål behandles av grenspesialistforeningene. Utfordringen er å identifisere de spørsmål som
naturlig hører hjemme på en overordnet tverrfaglig arena, samtidig som NKF støtter opp om den enkelte spesialforening.
NKF bør prøve å fokusere på fellesnevnerne i de kirurgiske fag
til tross for økende spesialisering, slik at norske kirurger kan
fremstå som en samlet gruppe i viktige spørsmål i forhold til
politikk, organisasjon og fag/fagutvikling.

Utdanning og rekruttering

Norsk kirurgisk forening har i mange år engasjert seg i
utdanningsspørsmål, og det nye styret har identifisert ulike
angrepsvinkler av nettopp utdanning som en av de viktigste
satsningsområdene fremover. NKF er opptatt av rammevilkår
og struktur på kirurgiutdanningen og mener det fortsatt er
behov for revisjon av struktur og innhold i utdanning av
kirurger i Norge. Rammevilkår for utdanning av legespesialister
i Norge har endret seg betydelig de senere år. Utdanning av
legespesialister generelt er i endring, men utfordringen er
kanskje spesielt stor for utdanning av kirurger av flere årsaker.
Arbeidstiden er blitt kortere, nye kirurgiske teknikker er introdusert, det skjer en økende grad av grenspesialisering, det er
økende produksjonspress og mangel på kirurgspesialister.

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.

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING

Norsk kirurgisk forening har de senere år styrket sitt internasjonale kontaktnett med søsterorganisasjoner som er engasjert
i utdannelse. Via NKF sitt internasjonale faglige nettverk er to
internasjonale kurskonsept introdusert i Norge. ATLS (Advanced
Trauma Life Support) er et kursprogram som trener spesialister
i håndtering av traumepasienter etter innkomst i sykehus. Det
er utviklet av American College of Surgeons og er implementert
i mer enn 50 land. Norsk kirurgisk forening er ansvarlig for innføring av ATLS i Norge og har eierskap til dette. I dag er ATLS
kurset obligatorisk i den generelle kirurgiske utdanningen.
”Basic surgical skills” kurs er utviklet av Royal College of
Surgeons (RCS) of England og fokuserer på å trene kirurgikandidater i manuelle ferdigheter tidlig i utdannelsen. Det er nå
gjennomført tre kurs i basal kirurgisk teknikk etter mal fra RCS
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Legeforeningen er bygget opp
slik at både fagforening, som forhandler avtaler, lønnsbetingelser
etc, og faglig forening med den
faglige aksen, er i en og samme
forening. I mange utenlandske
foreninger er dette delt, men det
har vært et ønske at Legeforeningen skulle fortsette som en
totalforening. Legeforeningen
gjennomførte sin organisasjonsOlaug Villanger
endring for få år siden, og Norsk
Leder, NKF
kirurgisk forening (NKF) gikk fra
olaug.villanger@osloå være en selvstendig spesialuniversitetssykehus.no
forening til en fagmedisinsk
forening i Legeforeningen.
Omorganiseringen internt i
Legeforeningen har ført til at de fagmedisinske foreningene har
fått en viktigere rolle. De fagmedisinske foreningene skal danne
grunnlag for det medisinske, faglige arbeidet i Legeforeningen.
De har beriket foreningen, gir mangfold og tyngde og er
etterspurt av eksterne aktører. I viktige saker som Hovedstadsprosessen og spesialistutdanning, som omtales nedenfor, har
NKF vært en viktig bidragsyter.
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og kursene har vært svært godt mottatt. Vi håper at kurset på
sikt skal bli en del av den obligatoriske utdanningen av kirurger
generelt.
Styret ønsker å få til et utvidet internasjonalt samarbeid om
utdanning av kirurger og vil undersøke om flere veletablerte
kursopplegg fra andre land kan overføres til Norge. I grenspesialiteter med få utdanningskandidater burde norske
kandidater kunne ta tellende kurs til spesialiteten for eksempel
i Storbritannia. Vi tror at et økende samarbeid mellom Norsk
kirurgisk forening, universitetet og offentlig myndighet (Helsedirektoratet/regionale helseforetak) har store potensialer for å
effektivisere kirurgiutdannelsen i Norge.

Nye spesialistregler

NKF har engasjert seg mye i diskusjonen og utformingen av de
nye spesialistreglene i generell kirurgi og grenspesialitetene.
Helse- og omsorgsdepartementet har nylig vedtatt Legeforeningens forslag til endringer i tjenestekrav og kurskrav for
generell kirurgi. Spesialiteten generell kirurgi skal ha hovedfokus på akuttkirurgiske tilstander. Utdanningstiden i generell
kirurgi med grenspesialitet reduseres fra minimum 7 til 6 ½
år. Endringen trer i kraft med øyeblikkelig virkning, men etter
overgangsbestemmelser kan tjeneste etter gamle bestemmelser
godkjennes ut 2014. I denne utgaven av Kirurgen omtales de
nye spesialistreglene og kommenteres av fire ”kirurgspirer”
under utdannelse.

LEDER

REDAKTØRENS HJØRNE

Fagmedisinsk forening

De nye reglene legger opp til en mer fokusert utdanning som vil
tjene både kandidat og utdanningsinstitusjon. Selve modellen
for spesialisering er beholdt, samtidig som tellende tid i grenspesialisering er økt. De nye spesialistkravene vil gi rom for en
enklere gjennomføring av spesialiteten enn tidligere.
Det vil alltid være fordeler og ulemper ved nedkorting i tid.
Grunntanken i de nye spesialistreglene er mer fokus på akuttkirurgi. Flaskehalsoperasjonene er fjernet fra operasjonslisten.
De som har satt seg inn i de nye reglene er generelt positive.
Jeg tror ikke man blir noen annenrangs kirurg med de nye
reglene i forhold til de gamle. De nye reglene er vel heller bedre
tilpasset dagens situasjon. De fokuserer på at man skal takle
akutte tilstander i vaktsituasjon, og samtidig tidligere og i større
grad kunne bruke tid på grenspesialitet.
Operasjonslisten gjenspeiler grunntanken om økt fokus på
akutttkirurgi kontra elektive inngrep. En selvsagt utvikling er
også at kravene til laparoskopiske inngrep øker. De nye reglene
legger opp til økt fokus på traume og ATLS kurset er blitt
obligatorisk.
Det er et økende rekrutteringsproblem i norsk kirurgi. Det er nå
over 60 % kvinner i medisinstudiet, men kun ca 10-15 % kvinner
i de ulike kirurgiske spesialiteter, i noen av dem sågar mindre.
Selv om vi har en lang vei å gå, vil et litt raskere utdanningssystem uansett virke positivt inn på rekrutteringen til faget.
Det nærmer seg den årlige samlingen av norske kirurger i
hovedstaden. Som tidligere vil årets Høstmøte inneholde mange
interessante symposier og frie foredrag. NKF arrangerer i år
et felles Nordisk kirurgisk symposium med traume som tema.
Symposiet Nordic Trauma har et imponerende faglig program
med mange internasjonale foredragsholdere. Og sist, men ikke
minst, er Høstmøtet en viktig arena for å bli kjent med og utveksle erfaring med kollegaer utenfor ens eget sykehus.
Jeg håper at både ung og eldre, uerfaren og erfaren kirurg kan
få mulighet til å delta på ”årets happening”.
Vel møtt på Høstmøtet!!
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Traumatologi

Fokus på bedret behandling av de alvorligst skadde er derfor
både etisk og samfunnsøkonomisk på sin plass. Dette var
innledningen på et innlegg i Kirurgen nr. 1 (2010) der vi
beskrev mangelen på formell systematisering i traumebehandlingen i Norge. Vi påpekte at selv om det er overbevisende
dokumentert at innføring av traumesystem bedrer overlevelse hos pasienter med alvorlige skader, er dette fortsatt ikke
gjennomført her til lands. Dette er beklagelig da rapporten
”Traumesystem i Norge” som kom ut for nærmere fire år
siden gir oppskriften for implementering av et nasjonalt
traumesystem(1).

Prehospital traumebehandling

Moderne, god traumebehandling er ressurskrevende teamarbeid som starter i det øyeblikk skaden meldes, og som fortsetter gjennom hele pasientforløpet. Marius Rehn beskriver de
utfordringene prehospitalt helsepersonell møter når de skal
foreta en korrekt triage av skadepasientene og understreker
betydningen av standardiserte retningslinjer. I Norge mangler
vi fortsatt overordnede forskrifter på dette området.

"Bedre og systematisk behandling" (BEST)

Hold deg oppdatert
på kirurgen.no
Kirurgen.no opplever stor trafikk. Ikke rart
siden norske kirurgers egen hjemmeside stadig
oppdateres med de siste artiklene fra Kirurgen,
samt siste nytt innen kurs, konferanser og
miljøene. Vi har forbedret søkefunksjonaliteten,
og det er bla. mulig å finne enkeltartikler fra hver
kirurgiske subspesialitet.

Prøv en
bannerannonse!
Med en bannerannonse kombinert
med en annonse i bladet, når du det
kirurgiske miljøet på effektiv måte.
Kontakt DRD for tilbud.
www.drd.no / ragnar.madsen@drd.no
22 59 90 07 / 92 84 84 02

Om lag halvparten av norske sykehus med akuttfunksjon mottar færre enn en traumepasient i uken. Likevel har nesten alle
disse sykehusene etablert traumeteam og skriftlige rutiner
for mottak av denne pasientgruppen. Mye av æren for dette
tilfaller BEST. Kari Schrøder Hansen gir en oversikt over BESThistorien og kan vise at minst 75 % av norske sykehus nå
driver regelmessig traumeteamtrening. Det er en gledelig
utvikling og viser at lokalt engasjement for traumepasienten
er til stede. Dessverre har vi ingen tilfredsstillende registrering
av traumebehandlingen ved de fleste norske sykehus. Dette
gjør at vi bare unntaksvis kan si noe om kvalitet og kvantitet på
den behandling som ytes. Det finnes heller ikke formelle krav
til medlemmene i traumeteamet, oppdatering av prosedyrer
eller krav til evaluering. Kriterier for overflytting av pasient
til høyere behandlingsnivå mangler også. Dette kan resultere
i at pasienter kommer forsinket til definitiv behandling med
redusert behandlingskvalitet som resultat. Traumesystemrapporten gir klare svar på hvordan slike mangler kan utbedres.
De fleste alvorlig skadde pasienter skal behandles på traumesentre. Det kreves et multidisiplinært samarbeid av de involverte spesialister for at sluttresultatet skal bli optimalt.
Definitiv behandling av alle pasientens skader skal finne sted i
riktig rekkefølge og på riktig tidspunkt i forhold til pasientens
fysiologi. Initialbehandlingen vil ofte være rettet mot blødningskontroll, hvor kirurgi er en hjørnestein.

I de senere år har intervensjonsradiologien utviklet seg til å
bli et supplement og i noen tilfeller et foretrukket alternativ
til kirurgi for enkelte skader som belyst av Pavel Hoffmann.
Det er viktig å understreke at pasientens hemodynamiske
tilstand må evalueres nøye før og under slike prosedyrer. Det
forutsetter en tett dialog mellom ansvarlig kirurg, radiolog og
anestesilege slik at pasienten tolererer behandlingen og at
rekkefølgen på de ulike behandlingstiltak blir optimal. Dette er
belyst blant annet ved beskrivelsen av pasienter med alvorlige
bekkenfrakturer med blødning.

Ortopediske skader

Behandlingen av alvorlig skadde pasienter der andre ortopediske skader utgjør en vesentlig del, har også endret seg
betydelig i løpet av de siste tretti år. Jan Erik Madsen og
medarbeidere gir en oversikt over den optimale ortopediske
behandling av den hardt skadde pasienten. Pasientens totale
skadegrad, fysiologiske status og endringer av denne er
bestemmende for valg av behandlingsstrategi.
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I vår del av verden er
skade hyppigste dødsårsak i aldersgruppen
1-40 år. I gjennomsnitt
er den alvorlig skadde
pasienten noe over 30
år og tidligere frisk, med potensielt mange leveår som kan reddes. Optimal skadebehandling
reduserer dødelighet, komplikasjoner, liggetid i
sykehus og varige mén.
Christine Gaarder
chga@uus.no
Pål Aksel Næss
pane@uus.no
Avdeling for traumatologi
OUS-Ullevål

Intervensjonsradiologi ved traume

Kjeve- og ansiktsskader

En høy andel av alvorlig skadde pasienter har omfattende
kjeve- og ansiktsskader. Initial korrekt kirurgisk behandling er
avgjørende for et godt sluttresultat understreker Per Skjelbred
i sin oversikt. Ofte vil slik behandling skje parallelt med nevrokirurgisk eller annen kirurgisk behandling. Tverrfaglig samarbeid er avgjørende.

Besøk på traumesenteret i Philadelphia

Når det gjelder å få ideer til system- og kvalitetsutvikling i
praksis, kan man lære mye av opphold ved utvalgte traumesentre i utlandet, og Sigrid Groven og medarbeidere forteller
om sine erfaringer fra et studieopphold i Philadelphia.

Traumesystem i Norge

Men for de fleste norske sykehus er mye av traumebehandlingen fortsatt basert på tilfeldigheter med store lokale variasjoner. Implementering av tiltakene som er nedfelt i traumesystemrapporten, vil være den beste garanti for en kvalitetsreform. I rapporten konkluderte man med at de regionale
helseforetakene måtte tillegges systemansvar. Klare krav til
sykehus som skal kunne motta alvorlig skadde pasienter
etter at traumesystemet er innført, ble definert. Det regionale
traumesenteret tilpliktes et overordnet ansvar for traumebehandlingen. Det innebærer systematisk støtte til sykehusene i egen region i form av undervisning, etablere overføringskriterier for traumepasienter og bidra til evaluering og kvalitetssikring av hele behandlingskjeden. Dette krever betydelig
engasjement fra traumededikerte personer ved traumesentrene.
Vi uttrykte tidligere i år skuffelse over at de regionale helseforetakene hadde gjort lite eller ingen ting for å implementere
traumesystemet. Desto mer gledelig er det å være vitne til at
de regionale helseforetakene har begynt å ta tak i utfordringene. Helse Sør-Øst har skriftlig bebudet at de i løpet av inneværende høst vil sørge for at nødvendige endringer gjøres i
helseregionen for å imøtekomme kravene til traumehåndtering
i rapporten. I den forbindelse ble det nylig avholdt en erfaringskonferanse med deltakelse fra alle helseforetakene i regionen. Viljen til å gjennomføre kravene traumesystemrapporten
setter, var entydig. Så gjenstår det å se om evnene
strekker til 
Referanse
1. 	Traumesystem i Norge. Forslag til organisering av behandlingen av alvorlig skadde
pasienter. Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av de regionale helseforetakene. 2006.
http://www.helse-sorost.no/stream_file.asp?iEntityId=1567
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Overtriage

Hvis mindre skadde pasienter unødvendig forbikjøres lokalsykehuset eller
møtes av et traumeteam oppstår
overtriage (falske positive). Overtriage
medfører unødvendig mobilisering og
ineffektiv ressursutnyttelse av helsepersonell og utstyr. Fishman og kolleger
påviste at når kardiovaskulære akuttpasienter ankom akuttmottaket samtidig
som traumeteamet ble aktivert, økte
insidensen av alvorlige kardiovaskulære
komplikasjoner (5).

Hvis alvorlig skadde pasienter derimot blir frarøvet umiddelbar tilgang til
traumeteamets systematiske avanserte
traumeomsorg oppstår pasientsikkerhets
problemet; undertriage (falske negative).
Sensitivitet og spesifisitet er som regel
negativt korrelert og traumetriage blir
derfor en balansering av optimal resursutnyttelse mot pasientsikkerhet.
ACS–COT anser 5% undertriage som
akseptabelt og assosiert med en overtriage på 25–50% (6).

Traumeomsorg i Norden

Nordisk traumeomsorg er preget av
lange transportavstander og klimatiske
utfordringer. Over 200 skandinaviske
sykehus har akuttfunksjon og majoriteten
har lavt traumepasientvolum. I et forsøk
på å optimalisere traumeomsorgen
har mange slike akuttsykehus etablert
multidisiplinære traumeteam. Flere
Skandinaviske triageanalyser bekrefter
en tendens i upresis aktivering av disse
traumeteamene (7). En nylig publisert
norsk tverrsnittsstudie påviste også
betydelige lokale forskjeller i kriterier for
traumeteamaktivering (8).

Prehospital traumetriage: verktøy for optimal
sykehusmottagelse for traumepasienten
Prehospitalt personell vurderer pasientens risiko for alvorlig skade. Fotograf: Haakon Harriss/Norsk Luftambulanse

Traumer er en neglisjert global epidemi og traumatologisk
forskning er underprioritert (1). Skader krever årlig rundt 5 millioner
menneskeliv, mens uttalig flere lider av midlertidige eller permanente
funksjonshemninger. Traumer utgjør et alvorlig globalt helseproblem
som påfører individer, familier og samfunnet store menneskelige og
finansielle byrder (2).

Traume-prevensjon

Den optimale måten å redusere skadevirkningene av traumer er gjennom
primærprevensjon som enten forhindre
at ulykker skjer eller redusere deres
skadeomfang. Når primærforebygging mislykkes, kan en effektiv kjede av
prehospital og hospital traumeomsorg
redusere både mortalitet og morbiditet (2).
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Regionalisert traumeomsorg

Regionalisert traumeomsorg med spesialiserte traumesentre har vist seg å
redusere mortaliteten og tendensen øker
med økende skadeomfang (3). Pasienter
med alvorlige skader kan derfor profitere
på direkte transport til et traumesenter,
selv om dette medfører en forbikjøring av
lokalsykehuset. Ved lang transporttid, kan
noen pasienter derimot ha utbytte av sta-

Marius Rehn1,2
mariua.rehn@snla.no
1
Stiftelsen Norsk Luftambulanse,
Drøbak, Norge
2
Akershus Universitetssykehus,
Lørenskog, Norge

bilisering på lokalsykehuset før endelig
inter–hospital overføring til traumesenter
(2). Hvis prehospitalt personell tidlig
erkjenner skadens alvorlighetsgrad, kan
man raskere tilpasse pasientens behov
med ressursene som er tilgjengelig.

Triage

Prosessen med å prioritere pasienter
etter skadens alvorlighetsgrad kalles

”felt–triage”. Prehospitalt personell bør ha
tilgang på retningslinjer for traumetriage
for å sikre mest mulig vitenskapsbasert
og standardisert pasientprioritering (2).
”The American College of Surgeons,
Committee on Trauma” (ACS-COT) har
ledet utviklingen av triage–retningslinjer
gjennom sine periodiske revisjoner
av ”Field triage decision scheme” (4).
Generelt fokuserer disse retningslinjene
på fysiologisk dekompensasjon (vital
verdier), åpenbar anatomisk skade,
skademekanikk og komorbiditet.
Feiltriage er dessverre uunngåelig.
Påvisning av alvorlig skade på ulykkesstedet vanskeliggjøres av uforutsigbar
symptomutvikling, skjulte skader samt de
generelt krevende prehospitale arbeidsforholdene.

En analyse av traumeregisterdata fra
perioden 2001–2007 ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål avslørte upresis aktivering av traumeteamet (9).
Generell undertriage var 10%. Paramedic–
bemannede prehospitale enheter hadde
66% overtriage og 17% undertriage, mens
anestesiologbemannede enheter hadde
35% overtriage og 2% undertriage.
Fall, høy alder samt innleggelse fra paramedics var signifikant assosiert med
undertriage. Pasienter utsatt for undertriage hadde en skadeomfang (Injury
Severity Score (10))–justert Odds Ratio
for 30-dagers mortalitet på 2.34 (95% KI
1.6-3.4, p < 0.001) sammenliknet med de
korrekt triagert til aktivert traumeteam.
Artikkelen konkluderer med at anestesiologer utfører presis triage, mens det
eksisterer et forbedringspotensiale blant
paramedics. Den store forskjellen i de to
tjenestenes oppdragsprofil gjør en eventuell sammenlikning lite konstruktiv.

Nivå–delt traumeomsorg

Det er dokumentert flere vellykkede
innføringer av nivå–delt traumeomsorg
med et stort samt et mindre traumeteam
(14, 15). Stavanger Universitetssykehus
innførte i 2009 en to–delt aktivering av
traumeteamet og igangsatte en studie for
å evaluere effekten av systemrevisjonen.
Pasienter med påvist fysiologisk påvirkning eller åpenbar anatomisk skade blir
møtt av et standard stort team. Pasienter
hvor det kun er påvist skademekanikk
eller komorbiditet blir møtt av det noe
mindre teamet. Ved en kombinasjon av
flere kriterier eller ved usikkerhet, blir det
store teamet alarmert. Det mindre teamet
kan raskt oppgraderes til et stort team
hvis det avdekkes skjulte skader.
En tilsvarende modell blir innført i Oslo–
Akershus–området høsten 2010. Dette
prosjektet søker å systematisere triage av
pasienter både til sykehusnivå (akuttsykehus/traumesenter), samt til sykehus mottakelse (stort traumeteam/mindre traumeteam). Også her vil systemrevisjonen bli
underlagt vitenskapelig evaluering.
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Undertriage

Triage-avgjørelser påvirkes av blant
annet transportavstander, lokal ressurstilgjengelighet samt lokale medikolegale
forhold. Dette har bidratt til et fravær av
universelle retningslinjer for felt–triage
(11). Nylig ble en kombinert ekspert
konsensus og litteratur gjennomgang av
ACS–COT ”Field triage decision scheme”
publisert (12, 13). Denne rapporten anbefaler at traumepasienter blir systematisk
undersøkt for fysiologisk dekompensasjon, åpenbar anatomisk skade, skademekanikk samt komorbiditet for tidlig å
kunne påvise pasienter med høy risiko for
alvorlig skade. Videre anbefalte rapporten
et nivå–delt mottak på traume sykehuset.

En utfordring i alle slike prosesser er å
vurdere den eksterne gyldigheten til de
utenlandske studiene som revisjonene
bygger på. Videre er implementering
av slike tverrfaglige endringer alltid en
utfordring (16).
Selv om en nullvisjon for feiltriage bør
ligge til grunn, er over– og undertriage
foreløpig en uunngåelig del av regionalisert traumeomsorg. Pasientsikkerhet og fornuftig ressursbruk er viktige
ansvarsområder for traumeledelsen og
det bør tilrettelegges for å optimalisere
triagepresisjonen. Traumesystemene bør
oppdateres i takt med økende internasjonalt kunnskapsnivå og eventuelle
revisjoner bør evalueres vitenskapelig.
Det er krevende å vurdere pasienter på
et kaotisk skadested. Feltvennlige og
vitenskapsbaserte triagemodeller kan
bidra til optimal sykehusmottagelse for
traumepasienten
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Figur 1. Strukturert ”debriefing” og simulering er viktige prinsipper i BEST-treningen.

60%*
respondere
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Er BEST bra etter at den første
entusiasmen har lagt seg lokalt?
Kari Schrøder Hansen
kari.s.hansen@gmail.com
Kirurgisk avdeling
Haukeland Universitetssjukehus

”Bedre og systematisk traumebehandling” (BEST) i Norge

”Bedre og systematisk traumebehandling” (BEST) ble startet i Norge i 1997
som en følge av at noen leger innså at
behandling av hardt skadde pasienter
ikke var optimal ved en del norske sykehus (1). Forekomsten av hardt skadde
pasientene var lav hvilket medførte at
man fikk lite trening i håndtering av
denne pasientgruppen. I tillegg var
behandling av hardt skadde pasienter
ikke definert som et eget ansvarsområde under noen av spesialitetene.

Effektiv symptomatisk behandling av IC/PBS:
60% respondere etter 24 uker
*BJU Int. Jan 2009 (103-1). A Real-Life Multi-Centre Clinical Practice Study to Evaluate the
Efﬁcacy and Safety of Intravesical Chondroitin Sulfate for the Treatment of IC. J. Curtis Nickel,
Blair Egerdie, Joe Downey, Rajiva Singh, Anthony Skehan, Leslie Carr and Karen Irvine-Bird.
Økt konsentrasjon • Mindre volum
Raskere innsettende effect • Bedre compliance • Redusert pris

På denne tiden fantes det ingen etablert
opplæring innen initial behandling av
hardt skadde pasienter i Norge. Slik
utdanning fantes i utlandet i form av
ATLS for leger, PHTLS for prehospitalt
personell og TNCC for sykepleiere.
Krigskirurgikurset var etablert, men
dette var et mer avansert kurs som var
ment for kirurgisk behandling etter den
initiale vurderingen av pasientene.
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Man så behovet for å lage en enkel og
billig modell for trening i mottak av
alvorlig skadde pasienter (2). Resultatet
ble treningskonseptet BEST. Konseptet
bruker de velkjente prinsippene med
ABCDE fra ATLS-kursene og implementerer dette i en lokal treningsmodell.
BEST skiller seg fra andre kurs på flere
måter:
- Det omfatter alle personellgrupper
involvert i initial traumebehandling.
- Det inkluderer fokus på ”Crew
Resource Management” (CRM) prinsipper som kommunikasjon, ledelse
og teamarbeid (Fig. 1).
- Praktiske øvelser foregår i egne
omgivelser og ikke i et standardisert
kurslokale.
- BEST er mer et treningskonsept enn
et kurs, og hensikten er at man skal
fortsette med lokale treninger
regelmessig.

ble oppfordret til å fortsette egentrening
i form av regelmessige lokale øvelser.
Presentasjonen som ble brukt til den
teoretiske del av undervisningen ble
lagt igjen på sykehusene. Etter ønsker
fra brukerne ble det også utviklet
sjekklister og kurver til bruk i akuttmottak. Det var ingen copyright til noe av
materialet, og sykehusene ble oppfordret til å bruke det fritt.
Det ble laget et frivillig nettverk mellom
deltagende sykehus, og det har vært
årlige møter i dette nettverket. Her
har man diskutert faglige tema samt
erfaringer fra sykehusene i form av
kasuistikker.
Flere sykehus tok opp BEST-trening og
fortsatte dette lokalt med eget personell

Hensikten med denne artikkelen er å
belyse hva som har skjedd etter introduseringen av BEST i Norge. Har det
ført til noen permanente forbedringer
og fortsetter sykehusene med trening i
henhold til BEST?

BEST-trening

I tidsperioden 1997-2008 hadde nesten
alle norske sykehus gjennomført minst
en BEST-trening (Fig.2). Alle sykehusene

Figur 2. En tidlig BEST-trening ved
Haukeland sykehus i 1999.
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BEST i andre akuttmedisinske
sammenhenger

Figur 3. Simuleringer i Botswana ble gjort med levende modeller da ingen sykehus
hadde treningsdukker.
som instruktører. Det ble imidlertid tidlig
klart at noen sykehus hadde problemer
med å få satt i gang trening på regelmessig basis. Dr. Torben Wisborg ved
Hammerfest sykehus gjorde derfor en
studie hvor han så på forskjeller mellom sykehus som fortsatte å trene og
sykehus som hadde vansker med å få
satt slik trening i system (3). Resultatene
herfra viste at det var tre viktige kriterier
for å lykkes. For det første var det viktig
med entusiastisk personell som kunne
følge opp treningen. Aller helst burde det
være flere entusiaster som representerte
ulike yrkesgrupper hvorav minst en lege.
For det andre var det viktig å ha en god
strategi for hvordan man kunne forankre
en slik trening. Ved flere sykehus var
treningen forankret på direktørnivå og
ikke på de enkelte avdelingene. Dette kan
synes hensiktsmessig fordi treningen
involverer mange yrkesgrupper med
ulik avdelingstilknytning. Ved å få en
forankring høyere opp i systemet unngår
man at treningen stanses på grunn av at
behandling av traumepasienter prioriteres ulikt mellom avdelingen. Den tredje
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viktige faktoren var evnen til å nyttiggjøre
seg ”spin-off” effekter av teamtreningen. Ved et sykehus ble det beskrevet at
overlegene, som initialt var skeptiske til å
være med i teamtrening, etter hvert kom
med ønsker om å få være med til tross
for at de vanligvis ikke var med på den
initiale delen av traumemottaket.
En annen ”spin-off” effekt som ble vektlagt i denne studien var at man så nytten
av ”debriefing” i klinisk praksis, ikke bare
i situasjoner med hardt skadde pasienter,
men også ved andre krevende situasjoner
som resuscitering.

Kurs i skadebegrensende kirurgi

Allerede i 1999 ble det startet et kurs i
skadebegrensende kirurgi med god hjelp
av Dr. Johan Pillgram-Larsen fra Ullevål
sykehus (4,5). Kurset var bygd opp etter
en modell fra den operative delen av
Krigskirurgikurset, men også her valgte
man å satse på hele team fremfor enkeltpersoner. Deltagende sykehus deltok
med hele operasjonsteam.

Det ble tidlig klart at teamtrening som et
kontinuerlig treningskonsept kunne egne
seg meget godt også innen andre felt
hvor godt teamarbeid er viktig for god
akuttbehandling. Prehospitalt brukte man
BEST-trening i en kommunal setting hvor
personell ved kommunelegekontor trente
i akutt skadebehandling sammen med
ambulansepersonell (6,7).
Igjen brukte man lokale forhold som
treningsarena, og dette viste seg å være
en hensiktsmessig modell for denne type
trening.
Ole Bjørn Kittang og Ole Georg Vinorum
ved Sykehuset Sørlandet i Kristiansand
startet i 2003/2004 BEST for barn hvor de
brukte samme modell for opplæring og
teamtrening ved undervisning i mottak
av alvorlig syke barn (8). Denne treningen
ble introdusert ved 6 barneavdelinger
hvorav 3 fortsatt driver denne form for
trening.

BEST og dette innebærer en fleksibilitet
ved at konseptet kan tilpasses de lokale
forhold det skal brukes i (Fig.3). Behovene var annerledes i Botswana, og BEST
ble derfor tilpasset deres behov i nært
samarbeid med lokalt helsepersonell
(Fig. 4). I løpet av to år ble det holdt BESTtrening ved alle landets 27 sykehus og
mer enn 1000 personer deltok i treningene. Av disse var 400 deltagere på kurs
arrangert av lokale BEST-fasilitatorer.
Det har vært holdt flere treninger etter at
norsk personell var ferdig med arbeidet.
I den nordre regionen i Botswana har alle
sykehusene hatt minst en trening etter
introduksjonen, og målet er at regionssykehusene i Francistown og Gaborone
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Det har blitt avholdt 1-3 kurs per år siden
1999. Initialt ble kursene kun arrangert
i Bergen, men nå arrangeres kursene
også ved regionssykehusene i Trondheim
og Tromsø. Dette innebærer at kurs i
skadebegrensende kirurgi nå arrangeres
i alle fire helseregioner (i Oslo arrangeres
DSTC-kurs). Dette kommer i tillegg til
krigskirurgikurset som er landsomfattende og en del av spesialistutdanningen
i kirurgi.

Figur 4. Modellen kan tilpasses behovet lokalt. I Botswana medførte dette at men tok
inn en sesjon med øvelse på praktiske prosedyrer (”skill stations”).

Tabell 1 Indikatorer på utvikling av lokalt traumesystem ved 49 sykehus som deltar i
BEST-nettverket
2000

2004

2008

Definert traumeteam

52%

88%

98%

Definerte aktiveringskriterier for traumeteam

37%

66%

98%

Traumemanual

42%

70%

92%

skal hjelpe de enkelte sykehusene til
minst en årlig trening. Alle sykehusene
i den nordre regionen har også etablert
egne lokale traumeutvalg. Det foregår nå
en oppfølging av prosjektet for å se om
effekten varer over tid.
Nylig ble også Island innlemmet i BESTnettverket og Færøyene og Finland står
for tur.

Status for BEST i dag

en betydelig forbedring innen en del
sentrale momenter i et traumesystem
(Tabell 1).
Mer enn 80% av sykehusene har gjennomført lokal trening de siste 6 mnd. før
studien ble gjennomført. Foreløpige data
fra en ny undersøkelse viser at minst 75%
av sykehusene har satt trening i system
med regelmessige treninger.

BEST i utlandet

Hvordan er så status i 2010?
Har man oppnådd hensikten med et
kontinuerlig treningskonsept, eller er det
slik at de fleste sykehus hadde en eller to
treninger og at det deretter har
”dødd ut”?

Nødkirurgikursene arrangeres nå i flere
helseregioner slik at man har en bedre
geografisk dekning. DSTC og BEST
kursene i nødkirurgi muliggjør trening i
tillegg til krigskirurgikurset, men behovet
i Norge er nok langt fra dekket til tross for
spredning av konseptet.

I 2007 ble også BEST introdusert i Botswana. Det er ingen copyright knyttet til

Det har vært en forbedring av lokalt
traumesystem over de siste ti år som
sannsynligvis kan tilskrives BESTkonseptet (9). Et abstrakt publisert i Acta
Anaesthesiologica Scandinavia (10) viser

Lokal trening av akuttmedisinske team
på kommunalt nivå drives i varierende
omfang. Som eksempel har Alta kommune månedlig teamtrening etter BESTmodellen.

Fra 2006 har man i Kristiansand også
brukt modellen videre til indremedisinske
problemstillinger hvor man nå trener
indremedisinske/nevrologiske team
4-5 ganger per år etter samme modell.

BEST ble introdusert i Danmark i 2002.
Treningen ble tatt i bruk ved alle sykehus
på Midt-Jylland.

Internasjonalt er aktiviteten økende, men
her foreligger enda ingen oppfølgingsstudier.

Konklusjon

BEST-konseptet lever i beste velgående
takket være innsats fra hundrevis av
lokale entusiaster 
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NYHET INNEN PROSTATAKREFTBEHANDLINGEN

Intervensjonsradiologi
i traumebehandlingen
Moderne traumeorganisering innebærer en multidisiplinær behandling
av pasienter med komplekse skader. I traumeteamet har radiologi
tradisjonelt hatt en diagnostisk, noninvasiv rolle. I de senere år har også
forskjellige typer av intervensjonsradiologiske metoder blitt tatt i bruk,
først og fremst ved karskader og blødninger.

Pavel Hoffmann
Pavel.hoffmann@uus.no
Radiologisk avdeling
OUS-Ullevål
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Firmagon® – en ny GnRHblokker (antagonist) ved
avansert hormonavhengig
prostatakreft

Fig. 1. B) Thoracalt aortastentgraft, foldet
sammen på kateter og i utløst tilstand.
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Firmagon «Ferring Pharmaceuticals A/S»
GnRH-antagonist.

ATC-nr.: L02B X02

T PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 80 mg: Vedlikeholdsdose,
1 sett inneh.: I) Hetteglass: Degarelixacetat 80 mg, mannitol (E 421). II) Hetteglass: Vann til
injeksjonsvæsker 6 ml.
T PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 120 mg: Startdose, 1 sett
inneh.: I) Hetteglass: Degarelixacetat 120 mg, mannitol (E 421). II) Hetteglass: Vann til
injeksjonsvæsker 6 ml.
Indikasjoner: Avansert hormonavhengig prostatakreft.
Dosering: Voksne menn: Startdose: 240 mg settes abdominalt som 2 s.c. injeksjoner à
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Suppresjon av testosteron inntreffer umiddelbart (96% har testosteronnivå tilsvarende
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svekket nyrefunksjon er ikke undersøkt; forsiktighet må utvises. Bruk ved alvorlig ubehandlet
astma, anafylaktiske reaksjoner, alvorlig urticaria eller angioødem i anamnesen er ikke
undersøkt. Det kan forventes at langvarig testosteronsuppresjon vil påvirke bentettheten.
Effekt på insulin- eller glukosenivåer er ikke undersøkt, og hyppigere monitorering av
blodglukose kan være påkrevd ved diabetes.
Interaksjoner: Formelle interaksjonsstudier er ikke utført. Samtidig behandling med
legemidler som er kjent for å forlenge QTC-intervallet, eller legemidler som kan indusere
«torsades de pointes» (f.eks. klasse IA eller III antiarytmika, metadon, cisaprid, moksi
floksacin, antipsykotika) bør vurderes nøye.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hetetokter, uønskede hendelser på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Anemi, vektøkning, insomni, svimmelhet, hodepine, diaré,
kvalme, økte levertransaminaser, hyperhidrose inkl. nattesvette, utslett, muskelskjelettsmerter og -ubehag, gynekomasti, testikulær atrofi, erektil dysfunksjon, frysninger,
feber, «fatigue», influensalignende sykdom. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):

Overfølsomhet, hyperglykemi/diabetes mellitus, økt kolesterol, vektreduksjon, nedsatt
appetitt, endret blodkalsium, depresjon, nedsatt libido, mental svekkelse, hypoestesi,
sløret syn, hjertearytmier inkl. atrieflimmer, hjertebank, QT-forlengelse, hypertensjon,
vasovagal reaksjon inkl. hypotensjon, dyspné, forstoppelse, oppkast, magesmerter,
abdominalt ubehag, munntørrhet, økt bilirubin, økte alkaliske fosfataser, urticaria,
hudnoduler, alopesi, pruritus, erytem, osteoporose/osteopeni, artralgi, muskelsvakhet,
muskelkramper, hevelse/stivhet i ledd, pollakisuri, miksjonstrang, dysuri, nokturi, svekket
nyrefunksjon, inkontinens, testikulære smerter, smerter i brystene, bekkensmerter, genital
irritasjon, ejakulasjonssvikt, malaise, perifert ødem. Febril nøytropeni, myokardinfarkt og
kongestiv hjertesvikt er rapportert hos enkeltpasienter.
Overdosering/Forgiftning: Ingen erfaring.
Egenskaper: Klassifisering: Gonadotropinfrisettende hormonantagonist. Virkningsmekanisme: Injisert væske danner en gel hvorfra det frisettes degarelix kontinuerlig over 1
måned. Degarelix bindes kompetitivt og reversibelt til GnRH-reseptorer i hypofysen og
reduserer raskt frigjøring av LH og FSH med påfølgende redusert sekresjon av testosteron fra testiklene. Induserer ingen LH-økning med påfølgende testosteronøkning/
tumorstimulering og potensiell oppblussing av symptomer ved oppstart av behandling.
Absorpsjon: Etter s.c. injeksjon av startdosen (240 mg, konsentrasjon 40 mg/ml) er
AUC0-28 dager 635 dag × ng/ml, Cmax 66,0 ng/ml, Tmax 40 timer. Cmax og biotilgjengelighet avtar
med økende dosekonsentrasjon, mens t1/2 øker. Proteinbinding: Ca. 90% til plasmaproteiner. Fordeling: Distribusjonsvolum hos friske eldre menn er ca. 1 liter/kg. Halveringstid: Elimineres bifasisk med median terminal t1/2 på ca. 43 dager for startdosen og ca.
28 dager for vedlikeholdsdosen. Metabolisme: Undergår vanlig peptiddegradering via
hepatobiliært system. Ingen signifikante metabolitter detektert i plasma etter s.c. injeksjon.
Utskillelse: Primært som peptidfragmenter i feces. Ca. 20-30% utskilles uforandret via
nyrene, hvilket indikerer at ca. 70-80% utskilles via hepatobiliært system.
Pakninger og priser pr. mai 2010: 80 mg: 1 sett (hettegl.) kr 1438,90. 120 mg: 2 sett
(hettegl.) kr 2578,20.
Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av nydiagnostiserte voksne mannlige
pasienter med avansert hormonavhengig prostatakreft i M1-stadiet hvor kirurgisk
kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres. Refusjonskode: ICPC: Y77 Ondartet svulst
prostata (9). ICD: C61 Ondartet svulst i blærehalskjertel (9). Vilkår: 9 Behandlingen skal
være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende
disiplin.
For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelverket.no.

Fig. 1. A) Coiler finnes i mange størrelser og geometriske former. Fibrene er trombogene
Endovaskulær behandling kan brukes for
temporært å stabilisere en pasient med
massiv blødning, men også for definitiv
behandling av blødninger og skader på
store kar. Endovaskulær behandling av
karskader har visse fordeler sammenlignet med åpen kirurgi, så som perifer
tilgang i god avstand fra selve skaden og
redusert kirurgisk traume.

Intervensjonsradiologiske
teknikker

Rask radiologisk intervensjon er en av
hjørnesteinene for å oppnå hemostase
ved for eksempel milt- og leverskader,
ved bekkenskader og traumatisk aortaskade.

Endovaskulære teknikker ved multitraume kan deles inn i to grupper:
1. embolisering av blødende
eller skadede kar og
2. stentgraftbehandling av skader
på store kar, inklusive aorta.

De fleste traumepasientene blir undersøkt med CT, inklusive CT angiografi,
hvilket stort sett gir adekvat informasjon
om eventuelle karskader og blødninger
(1). Kateterbasert angiografi er nærmest
kun indisert som del av et terapeutisk
inngrep.

Sjeldnere kan man bruke okklusjonsballong for temporært å stoppe en
massiv blødning (2) eller utføre en ballongangioplastikk med eller uten stent for å
oppnå revaskularisering av en traumatisk
skadet ekstremitetsarterie (3).
Embolisering:
I visse tilfeller utføres en oversiktsangiografi via pigtailkateter i aorta, men ofte
gjøres direkte selektiv kateterisering med
4 eller 5 French kateter på bakgrunn av
CT funn. Ved kompleks anatomi eller
vasospasme kan man bruke mikrokatetre
for superselektiv kateterisering. Deretter
utføres embolisering så nær skaden som
mulig, for å minimere ytterligere skade
på det organet som forsynes av den
aktuelle arterien. Nivået for embolisering
er avhengig av kollateralsirkulasjonen og
risiko for nekrose.
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Ofte er det tilstrekkelig å bruke resorberbart emboliseringsmateriale for å initiere
en lokal trombedannelse.

Fig. 2. 19 år gammel mann, trafikkulykke.
A) Traumatisk aortaskade ved CT angiografi: intima flap (pil), hematom i mediastinum og pleuravæske på venstre side.

B) Angiografi bekrefter pseudoaneurysme
(pil).

Stentgraftbehandling:
Dekkede stenter, stentgraft, kan brukes
ved traumatisk ruptur eller perforasjon i
store og middelstore arterier for å dekke
over skaden i arterieveggen og dermed
stoppe en pågående blødning, samtidig
som man bibeholder flow i den skadede
arterien (Fig. 1b). Stentgraft kan også
brukes for å ekskludere pseudoaneurismer eller for å dekke over intimaskader
for dermed å forebygge trombedannelse,
posttraumatisk aneurismeutvikling og
senruptur (5).
Stentgraft finnes i størrelser fra et par
mm til over 4 cm diameter. Alle stentgraft føres inn på samme måte som
stenter, og guidewire må passere forbi
den traumatiske skaden. Også de største
stentgrafttypene (22-24 French) kan føres
inn perkutant, men ofte er det gunstig å
gjøre en kirurgisk blottlegging av arteria
femoralis communis når stentgraft skal
brukes i thoracalaorta. Store katetersystemer øker risikoen for alvorlig blødning
fra punksjonsstedet, men også for intimaskade i bekkenarterien når man fører
inn stentgraftkateteret.

Traumatisk aortaskade

Blant pasienter som overlever traumatisk
aortaruptur, er skaden oftest beliggende
i istmus distalt for avgangen av venstre
arteria subclavia. Oftest diagnostiseres
traumatisk aortaskade ved CT angiografi, og CT gir også klare indikasjoner
på om pasienten er tilgjengelig for endovaskulær behandling. Det er ønskelig at
man har en proksimal landingssone i frisk
aorta på minst 10 mm. Stentgraftdiameter
velges ca 10-20 % større enn aortadiameteren for å få graftet til å slutte tett
mot karveggen. Stentgraftet skal være
4-5 cm lengre enn lesjonen, i praksis
anvender vi stentgraft som er 10-15 cm
lange (Fig. 2a-d). Prosedyren utføres
alltid i generell anestesi og veiledende
angiografi utføres som regel via venstre
arteria radialis. Kateter i venstre arteria
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pasientens generelle tilstand og hemodynamisk stabilitet.

Embolisering av sidegrener ved blødning
i ekstremitetene er velbeskrevet. Også i
ekstremitetene er det viktig å embolisere
både distalt og proksimalt for skaden, for
å unngå blødning via kollateraler.

Miltskade

Skade på intraabdominale
parenkymatøse organer

Ved skade på milt og lever kan perkutan
katerbasert intervensjon brukes for å
stoppe blødning og bevare organfunksjon.
Dette gir redusert komplikasjonsrate sammenlignet med operativ behandling.
CT abdomen er avgjørende for diagnosen,
og tidspunktet for embolisering beror på

Indikasjon for angiografi baserer seg på
funn ved CT undersøkelsen, gradert etter
Organ Injury Scale (OIS), (10), synlige
karskader og pågående blødning.

Miltskade OIS grad 4-5, pågående blødning og pseudoaneurisme uavhengig
av skadegrad blir behandlet i akuttfasen
hos voksne pasienter. Seinblødning eller
pseudoaneurisme ved kontroll CT er også
indikasjon for embolisering. Milten har
god kollateralforsyning og miltarterien
kan emboliseres sentralt med liten
nekroserisiko (Fig. 3a-d). Perifere grener
emboliseres ved pågående blødning
og ved pseudoaneurisme, men da med
større nekroserisiko.
Resultater fra Ullevål universitetssykehus

viser at etter at man la til angiografi og
embolisering til behandlingsprotokollen, økte ikke-operativ behandling fra
57 % til 73 %, uten økning i mortalitet.
Laparotomiraten gikk ned fra 55 til 30 %,
og milten kunne bevares hos 75 % av
pasientene, mot tidligere 57 % (11).

Leverskade

Indikasjon for angiografi er pågående
blødning ved CT undersøkelse, eller
leverskade og klinisk mistanke om
pågående blødning. OIS grad styrer ikke
indikasjon for angiografi. Angiografi vil
oftest være indisert etter operativ pakking.
Embolisering utføres ved pågående
blødning, tverravkuttet arteriegren,
pseudoaneurysme og AV-fistel.
Teoretisk kan store deler av arterietreet
emboliseres hvis vena portae er åpen.
Unntaket er galleblæren som ikke har kollateraler, og embolisering kan lede til fatal
nekrose. Hos visse pasienter fås nekrose
i leverparenkymet distalt for okklusjonen,
og derfor utfører vi embolisering kun hvis
vi finner den skadede arterien. Data fra
Ullevål universitetssykehus viser at angiografi og embolisering øker ikke-operativ
behandling fra 51 til 76 % uten økning i
mortalitet. Laparotomifrekvensen falt fra
58 til 34 % og det var også en generell
nedgang i komplikasjonsrate (12).
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Det finns et stort utvalg av emboliseringsmaterialer for vaskulært bruk. I de fleste
tilfeller kommer man til målet med gelfoam, partikler eller coiler, som finnes i et
meget stort utvalg av diametre, lengder,
form og egenskaper (Fig. 1a), (4). Fordelen med coiler er at man kan oppnå en
meget eksakt posisjonering, slik at coilen
ikke aksidentelt okkluderer for eksempel
en stor sidegren. Som regel utføres coiling både distalt og proksimalt for karskaden, for å forhindre blødning via kollateraler. Samme prinsipp tillempes ved
behandling av pseudoaneurismer.

kontroll. Angioplastikk med eller uten
stent er beskrevet ved intimaskader
og stentgraft kan brukes ved komplett
ruptur eller penetrerande skade, med
meget gode korttidsresultater. Langtidsresultatene er ikke kjent, men metoden
synes lovende (3,5).

Nyreskade
C) Angiografi etter stentgraftbehandling
(Relay 22 x 90 mm).

D) CT angiografi etter 6 måneder.
Komplett tilbakegang av aneurysme og
hematom. Pil indikerer stentgraft i aorta
descendens.

subclavia gir i tillegg en god anatomisk
markør for optimal posisjonering av
stentgraftet. Graftet føres inn via arteria
femoralis som er blottlagt kirurgisk.

begrensning. En suboptimal adaptasjon
av graftet til aortaveggen kan lede til en
mekanisk kollaps av stentgraftet (9).
De fleste skader er beliggende i isthmus,
hvilket kan gi problemer med meget kort
proksimal landingsone til halskaravgangene. Hos mange pasienter må man dekke
venstre arteria subclavia. Totalt sett er
dog resultatene meget lovende, og stentgraftbehandling har blitt førstehåndsalternativ ved traumatisk aortaskade ved
Ullevål universitetssykehus siden 2003.

Det finnes ingen randomiserte studier
som har sammenlignet åpen kirurgi og
endovaskulær behandling av traumatisk
aortaskade, men det finnes mange
rapporter som sammenligner pasientserier. Studiene tyder generelt på både
lavere mortalitet og postoperativ paraplegi i de endovaskulært behandlede
pasientgruppene (6). En studie som sammenlignet pasienter med lik traumescore,
viste mortalitet på 21 % og paraplegi
på 7 % ved åpen kirurgi, mens det i den
endovaskulært behandlede gruppen var
ingen mortalitet eller paraplegi (7,8).
Stentgraftbehandling ved aortaskade har
noen begrensninger. Hos unge pasienter
kan vaskulær tilgang være begrenset på
grunn av for liten bekkenarterie diameter.
Aortadiameter i arcus kan være under
18 millimeter og dermed finnes ikke
tilgjengelige stentgraft. Kraftig angulering
i arcus aortae hos unge kan også være en

Fig. 3. Kvinne, 25 år, bilkollisjon.
A) CT påviser miltskade grad IV med
pågående blødning (pil).

Fig. 3. B) Angiografi av arteria lienalis
viser pågående blødning sentralt i miltparenchymet (pil).

Angiografi og embolisering
ved bekkentraumer

Indikasjon for angiografi er massiv
bekkenblødning hos multitraumatiserte
pasienter. Hos ustabile pasienter der
bekkenfrakturen antas å være hovedblødningskilde, forsøkes først reponering
og stabilisering med stikklaken. Oppnås
ikke blødningskontroll gjøres ekstraperitoneal pakking av det lille bekken ofte
etter laparotomi og deretter angiografi
med embolisering.

Skade i andre store arterier

Ved skade i store arterier er kirurgisk
behandling ”gull standard”, men i visse
tilfeller kan endovaskulær intervensjon
være indisert. For eksempel kan skade
på arteria subclavia og truncus brachiocephalicus behandles med stentgraft ved
akutt blødning, da kirurgi i dette området
kan være vanskelig. Stent eller stentgraft
kan også brukes i arteria carotis for å
ekskludere posttraumatiske pseudoaneurismer (5).
Ved ekstremitetsskader kan ballongokklusjon brukes for å få rask blødnings-

Det er relativt sjeldent det foreligger
indikasjon for nyreembolisering, da de
fleste blødninger er selvbegrensende.
Indikasjoner for angiografi er kontrastekstravasering, stort perirenalt hematom
eller pseudoaneurisme ved CT angiografi
og hemodynamisk ustabil pasient (13).
Nyrearteriene er endearterier, og embolisering resulterer i nekrose. For å
begrense nekrosen utføres emboliseringen
mest mulig perifert (Fig. 4a-c).

Fig. 3. C) Embolisering av blødende
arteriegren med 3 mm mikrocoil (kort pil)
og sentralt av arteria lienalis med 7 mm
mikrocoiler (lang pil).

Fig. 3. D) Kontroll CT 2 dager etter embolisering, opphevet blødning.

Man starter oftest med en oversiktsangiografi, for å se etter multiple blødningsfoci.
Deretter utføres selektiv kateterisering via
arteria iliaca interna bilateralt. Vanligste
patologiske funn er ekstravasasjon og
avkuttede eller kalibervekslende arteriegrener (Fig 5a-d).
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men også for å kunne mestre eventuelle
komplikasjoner og ha kjennskap til
strålesikkerhet (17).
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Konklusjon

I prinsipp utføres emboliseringen så perifert som mulig. Ved meget omfattende
skader kan man embolisere arteria iliaca
interna sentralt på den ene siden, men
man bør unngå å gjøre det bilateralt. Som
regel benytter man coiler, men hvis man
ikke oppnår hemostase, kan man fylle på
med gelfoam partikkler (14). Ved eventuell
reblødning kan behandlingen gjentas.

Fig. 5. 27 år gammel mann, klemskade
med bekkenfraktur. Suspekt pågående
blødning ved CT. A) Ingen blødning ved
oversiktsangiografi.

Fig. 5. B) Katerterisering av venstre arteria
iliaca interna gir fylling av pseudoaneurysme ugående fra kraniale grener av
høyre arteria glutealis superior dx (pil).

De fleste intervensjonradiologiske
teknikker og metoder kan også brukes
hos barn. Som hos voksne kan man både
behandle akutte skader og sequele av
traume. Man må dog være klar over at
teknikk ved angiografi og indikasjoner for
intervensjon og behandling kan være noe
forskjellig fra voksne pasienter (16).
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Hos pasienter i hemodynamisk sjokk
kan man plassere en okklusjonsballong
i infrarenale aorta for å oppnå temporær
hemodynamisk kontroll. I en studie fra
Ullevål universitetssykehus ble det påvist
emboliseringstrengende arterieskade hos
2,5 % av alle pasienter med høyenergi
traume med bekkenskade. Skaden ble
funnet i arteria iliaca interna grener hos
28 av 31 pasienter og 6 av pasientene
hadde multiple arterieskader. 84 % av
pasientene overlevde, og ingen døde på
grunn av blødningen (15).

Intervensjonsradiologi hos barn

Fig. 5. C) Selektiv kateterisering av
arteria glutealis superiorgrener påviser
pågående ekstravasering fra pseudoaneurysme (pil).
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Vaktsystem for intervensjonsradiologisk team
Radiologisk intervensjonsteam har
ved Ullevål universitetssykehus døgnvakt, med 30 minutters responstid.
Ved vårt sykehus er det omtrent 1000
traumealarmer i året men akutte
traumer genererer dog kun relativt få
intervensjonsradiologiske prosedyrer,
ca 50 per år. For å få adekvat trening er
det avgjørende at man jobber med de
samme teknikkene elektivt, for å få relevant kunnskap om katetertyper, stenter
og stentgraft, emboliseringsmaterialer,
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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.
Bivirkninger
Hittil er ingen bivirkninger rapportert. Dersom anbefalt maksimaldose
overskrides, kan gentamicinspesifikke bivirkninger ikke utelukkes, særlig hvis
pasienten har redusert nyrefunksjon.
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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

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.

Trollåsveien 6

p<0.001
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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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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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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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Fig. 4. C) Komplett opphevet flow etter
coiling av skadet gren (pil). Notér at øvrige
grener ikke er affisert av coilingen.
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Fig. 4. B) Angiografi av venstre arteria
renalis. Pil viser avkuttet gren til caudale
nyrepol og noe ekstravasering.

Kateterbasert terapi er en attraktiv miniinvasiv behandlingsopsjon ved vaskulære
traumer. Embolisering og stentgraft kan
anvendes for å lukke store blødninger og
rupturerte kar, men også for å forebygge
og behandle seinkomplikasjoner. Også
hos hemodynamisk påvirkede pasienter
kan man raskt og effektivt oppnå blødningskontroll, få reperfusjon og bevare
organfunksjon, hvilket i beste fall kan
være livsreddende. Det er viktig å understreke at pasientens hemodynamiske
tilstand må evalueres nøye før, under og
etter slike prosedyrer 
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Fig. 4. Trafikkulykke, mann, 26 år.
A) Ved CT ses nyreskade grad IV med stort
hematom og ekstravasering caudalt (pil).
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Optimal ortopedisk behandling av
den hardt skadde pasienten
Tabell 1
”Borderline”- pasienten. Parametre assosiert med negativ prognose ved ETC hos
multitraumepasienter. Modifisert etter Pape et al (35).
Kriterier
ISS >= 40 uten thoraxskade
ISS >20 og thoraxtraume med AIS>2
Multiple frakturer i lange rørknokler + truncus- skade med AIS>2
Alvorlig abdominal- eller bekkenskade og blødningssjokk (initialt SBP<90 mmHg)

Innledning

Behandlingen av alvorlig skadde pasienter
har endret seg drastisk i løpet av de siste
tiårene. Framskrittene i den prehospitale
medisin, resuscitering, intensivmedisin
og på implantatsiden har bidratt til bedret
behandling av den hardt skadde pasienten, som er i ”fysiologisk krise” etter
traumet, utsatt for multiorgansvikt og
død. Utviklingen av en mer standardisert
frakturbehandling i 1950- og 60 årene og
implementering av Advanced Trauma Life
Support (ATLS) trening har vært viktige
insitamenter til endring i multitraumebehandlingen (1). De senere års utvikling
i molekylærbiologi og genetikk har endret
vår forståelse for mekanismene bak de
alvorligste komplikasjonene etter store
traumer.

"Save Life
– Limit Disability”

Bilaterale lungekontusjoner på tidlig rtg thorax
Antatt operasjonstid> 6 timer
Initialt MPAP > 24 mmHg

Figur 1. Ekstern fiksasjon brukes i DCO som midlertidig, men effektiv frakturstabilisering.
ortopediske inngrep og mange kirurger
fryktet fettembolisyndromet, som ble
antatt å være en komplikasjon til manipulering av brudd i lange rørknokler, med
frislipp av fett og annet intramedullært
innhold til systemsirkulasjonen (3, 4).
Tidlige operasjoner ble derfor unngått
og pasientene ble passivisert i langvarig
sengeleie med gips eller strekk. Konsekvensene av dette var høy morbiditet
og mortalitet som følge av pneumoni,
lungesvikt, dyp venetrombose, lungeemboli, muskelatrofi og trykksår (5).

Det grunnleggende konseptet i multitraume-behandlingen, ”save life – limit
disability”, har ikke endret seg, men
metoder og timing for intervensjon har
blitt gradvis modifisert. Denne oversiktsartikkelen oppsummerer utviklingen av
konseptene ”early total care” og
”damage control” ortopedi, og skisserer
disse behandlingsmodalitetenes roller
i behandlingen av den hardt skadde
pasienten med ortopediske skader.

Fram til langt utover 1960- tallet ble
brudd i lange rørknokler således ikke
rutinemessig kirurgisk stabilisert. I denne
perioden utviklet imidlertid AO-gruppen
standardiserte metoder for stabilisering av brudd i de lange rørknoklene (6)
og den medisinske behandlingen av de
hardt skadde pasientene endret seg raskt.
En rekke publikasjoner utover 1970 og
-80 tallet kunne påvise at tidlig operativ
stabilisering av frakturer dramatisk senket forekomsten av lungesvikt og andre
komplikasjoner hos traumepasienten (7),
og bedret overlevelsen (8, 9).

Historisk perspektiv

”Early total care”

Meurice Sinclair viste allerede rett
etter første verdenskrig at umiddelbar
stabilisering av åpne femurfrakturer etter
skuddskade med Thomas-splint-lignende
skinner som tillot mobilisering, reduserte
mortaliteten hos soldatene fra 80% til 7%
(2). Allikevel ble ortopediske skader hos
mutitraumatiserte pasienter stort sett
behandlet med strekk og sengeleie i
første halvdel av 1900-tallet. Den multitraumatiserte pasienten ble sett på som
altfor fysiologisk ustabil til å tåle større

146 Kirurgen nr. 3, 2010

Riska et al. observerte at tidlig frakturstabilisering og rask mobilisering av
traumepasientene førte til at forekomsten
av fettembolisyndrom, trykksår, muskelatrofi, leddstivhet og mortalitet sank (7).
Johnson viste at forsinket stabilisering
av femurfrakturer utover 24 timer var
assosiert med en femdobling av ARDSforekomsten og de fordelaktige effektene
av tidlig frakturstabilisering var mest
uttalte hos de hardest skadde pasientene
(10). Det ble også påvist en korrelasjon

Tidligere antagelser om at den
hardt skadde pasienten var
for syk til å bli operert på, ble
raskt erstattet av den motsatte holdning; den hardt skadde
pasienten var for syk til ikke
å bli operert på. Denne filosofien for behandling av hardt
skadde pasienter fikk navnet
”early total care” (ETC).
mellom ARDS og mortalitet, kanskje som
uttrykk for at pasientene med høyest ISS
hyppigst utvikler lungekomplikasjoner.
I en randomisert, kontrollert studie fra
1989 viste Bone et al. at tidlig stabilisering av brudd i femur senket morbiditeten og ga kortere sykehusopphold for
traumepasienten (11).
ETC ble standarden for behandling av
den multitraumatiserte pasienten og
framskritt i intensivmedisinen støttet
denne mer aggressive tilnærmingen.
Strategien representerte et betydelig
framskritt i traumebehandlingen;
pasientene kunne utskrives tidligere fra
sykehus, med lavere mortalitet og mindre
morbiditet knyttet til sine skader.
ETC-konseptet har, noe uheldig, blitt
forstått som at alvorlig multitraumatiserte
pasienter skal utsettes for definitiv ortopedisk behandling av alle sine frakturer
umiddelbart. Her er det verdt å merke seg
at de sentrale publikasjonene vesentlig
omhandler tidlig stabilisering av frakturer
i de lange rørknoklene, enten med interne

metoder (plater eller margnagler) eller
ekstern fiksasjon. Frakturer perifert i
ekstremitetene er i liten grad omhandlet,
men de fleste forfattere later til å ha
behandlet disse initialt med ekstern
fiksasjon eller gips-stabilisering, mens
endelige osteosynteser oftest ble gjort
når pasientens tilstand ellers tillot det.
Frakturer i akseskjelettet, som rygg og
bekken, er også i mindre grad omhandlet
i ETC-publikasjonene. Disse må allikevel
inngå i ETC-konseptet ved at de stabiliseres raskt med interne osteosynteser for
å lette traumepasientens mobilisering.

”Borderline”- pasienten

Tross gode resultater med ETC har
erfarne traumatologer i mange år erkjent
at en del av de aller hardest skadde
pasientene ikke tåler den påkjenningen
initial omfattende ortopedisk bruddkirurgi medfører. På slutten av 1980-tallet
og utover på 90-tallet ble det beskrevet
en del uventede komplikasjoner som
følge av tidlig frakturstabilisering med
margnagler. Det ble hevdet at fiksasjonsmetoden, ”reamet” margnagling av
femurfraktur, kunne provosere lungekomplikasjoner, snarere enn å forhindre
dem. Traumepasienten med alvorlig
hemodynamisk påvirkning og assosierte
skader i thorax, abdomen og hjerne så ut
til å være spesielt utsatt (12-14), selv om
andre forfattere ikke kunne bekrefte slike
sammenhenger (5, 15).
På bakgrunn av en retrospektiv studie av
multitraumepasienter med ISS>18, hvor
lungekomplikasjoner ble assosiert til
skadegrad, thoraxskade og ”reamet”
margnagling av femurfraktur (14, 16)
lanserte Pape begrepet ”borderline”pasient, for å identifisere en mellomgruppe pasienter som tolererer ETC
dårlig. Mer detaljerte beskrivelser av

risikofaktorer for uventede komplikasjoner ved ETC ble etter hvert identifisert
(Tabell 1). Den kliniske anvendelsen av
”borderline”-begrepet har vært omdiskutert, men mange traumesentra har
allikevel brukt dette som rettesnor for
hvilke pasienter som bør vurderes for
”damage control”-ortopedi (DCO).

”Damage control”-ortopedi

Ustabile pasienter og i noen grad
”borderline”-pasientene har altså økt
risiko for komplikasjoner ved ETC.
Alvorlig skade utløser en systemisk
inflammatorisk respons (SIRS) som
direkte kan føre til multiorgansvikt
(MOF) hvis den er alvorlig nok (”onehit model”). Hvis den inflammatoriske
responsen er mildere, induseres en subklinisk organ-dysfunksjon, som imidlertid
kan manifesteres i fulminant MOF ved
tilleggstraumer, som større kirurgiske
inngrep (”two-hit model”) (17, 18).
Det antas også at en systemisk immunsuppresjon tilkommer som resultat av
negativ feedback til SIRS, referert til som
”compensatory anti-inflammatory
response syndrome” (CARS) (17).
En hårfin balanse mellom SIRS og CARS
er åpenbart nødvendig for å indusere
normal vevsreparasjon og forhindre
sekundær vevsskade og infeksjon.
Enhver kirurgisk prosedyre utført tidlig
etter traume, altså et ”second hit”, har
således et potensiale for å føre traumepasienten ut i en irreversibel organsvikt,
og ETC-konseptet kan derfor i ytterste
konsekvens øke komplikasjonsfaren hos
utsatte pasientgrupper.

pediske skader hos den alvorlig multitraumatiserte pasienten:
1. Initialt utføres resuscitering og
blødningskontroll, med temporær
stabilisering av ustabile frakturer.
2. Det neste stadiet involverer fortsatt
resuscitering og optimalisering
av pasientens tilstand i intensivavdelingen.
3. I det tredje stadiet utføres endelig
ortopedisk frakturbehandling,
når pasientens tilstand for øvrig
tillater det.
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Den vanlige teknikken for initial,
midlertidig frakturstabilisering er bruk
av ekstern fiksasjon. Dette er raske og
minimalt invasive teknikker som gir
effektiv frakturstabilisering og utgjør et
minimalt biologisk stress (second hit)
for pasienten (Fig. 1), men som likevel
tillater umiddelbar mobilisering/ flytting
av pasienten, og gir rom for andre tidlige
kirurgiske inngrep. Endelige ortopediske
prosedyrer, oftest interne osteosynteser,
kan være omfattende og ofte tidkrevende,
og utføres først når pasientens tilstand
for øvrig tillater det. Denne trinnvise
ortopediske tilnærmingen til den hardt
skadde pasienten har vist seg å være effektiv og sikker. Allikevel er øket overlevelse sammenlignet med ETC- konseptet
ikke vist i kliniske studier, sannsynligvis
på bakgrunn av åpenbare metodologiske
problemer (19-21).

Okkult hypoperfusjon

Pasienter som skal gjennomgå ETC
med langvarige bruddkirurgi må være
adekvat resuscitert (tabell 2); Okkult
vevs-hypoperfusjon har betydning for
prognosen etter frakturbehandling hos
den hardt skadde pasienten. Lactat er et
biprodukt av anaerob metabolisme og
korrelerer godt med vevshypoperfusjon
Tabell 2
Endepunkter for resuscitering.
Modifisert etter Giannoudis (1).
Stabil hemodynamikk
Stabil O2- metning
Laktatnivå < 2mmol/l
Ingen koagulasjonsforstyrrelser

På denne bakgrunnen ble konseptet
”damage control orthopaedics” (DCO)
skissert av Scalea et al. (19) som en
3-stegs modell i behandlingen av orto-

Normal temperatur
Urinproduksjon > 1 ml/kg/t
Ikke behov for inotrop støtte
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anbefalte individualisert behandling
for hver enkelt pasient (29), mens Flierl
anbefalte en mer restriktiv linje hvor DCO
ble applisert på alle pasienter med alvorlige hodeskader med initial GCS<8 eller
signifikante CT-funn som ødem, midtlinjeforskyvning, sub/ epidural blødning (30).

Når skal eksterne fiksasjoner
konverteres?

og reversering av blødningssjokk (22),
og med mortalitet hos den sirkulatorisk stabile traumepasienten (23). Crowl
viste at okkult hypoperfusjon i form av
høyt laktatnivå var assosiert med høy
forekomst av komplikasjoner etter initial
margnagling av femurfrakturer hos hardt
skadde pasienter (24), og Morshed støttet
dette senere (25).

Frakturbehandling ved samtidig
alvorlig hodeskade

Initialbehandlingen av frakturer hos
multitraumepasienten med ledsagende
alvorlig hodeskade har vært kontroversiell. Den initiale hodeskaden kan åpenbart
forverres av hypotensjon, hypoksi og øket
ICP, som regelmessig sees etter større
kirurgiske inngrep. Jaicks (26) påviste at
hodeskaden gjør disse pasientene mer
utsatt for hypoxi og hypotensjon under
operativ bruddbehandling, men uten
å kunne vise forskjell i nevrologiske
komplikasjoner mellom pasienter som
ble tidlig eller forsinket fiksert for sine
femurfrakturer. Heller ikke andre forfattere har kunnet vise dette (27, 28).
Anbefalingene i litteraturen er derfor
sprikende; Giannodis og medarbeidere

En viss bekymring har også vært knyttet
til en evt. økt sjanse for infeksjon etter
DCO hos traumepasienten; det har imidlertid ikke kunnet vises i kliniske studier.
Allikevel kan en fra studier på pasienter
med isolerte brudd i lange rørknokler
anta at det er gunstig å konvertere den
eksterne fiksasjonen til intern osteosyntese innenfor ca 2 uker etter skaden, da
senere konvertering kan øke infeksjonsfaren (32).

Kliniske retningslinjer

Den multitraumatiserte pasientens
samlede skadegrad og klinisk-fysiologiske tilstand er de viktigste faktorene
for å bestemme strategi for håndteringen
av de ortopediske skadene. En rekke
forskjellige algoritmer er utviklet for
behandlingen av brudd hos traume-

For ”borderline”-pasienten kan ETC- konseptet fremdeles appliseres, men med
forsiktighet. God kommunikasjon med
anestesipersonellet er helt essensielt
under langvarige prosedyrer; ved tegn
på hypoperfusjon (acidose, økt lactat),
hypotermi og koagulasjonsforstyrrelser
(”triad of death”) skal ETC-strategien forlates til fordel for DCO. Pasientens øvrige
frakturer skal da fikseres eksternt og
pasienten returnere til intensivavdelingen
for videre resuscitering.
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Figur 2. Diagram med protokoll for behandling (ETC eller DCO) av alvorlige brudd
hos multitraumepasienter. Hos borderline- pasienten kan overgang fra ETC til
DCO bli nødvendig når som helst under
prodyrene. Modifisert etter Giannoudis (1).

Tidspunktet for konvertering av midlertidige fiksasjoner til endelige osteosynteser og endelige rekonstruksjoner av
større ledd, for eksempel acetabulum,
har vær kontroversielt. Pape har i en
klinisk studie vist at traumepasienter som
ble operert med endelige osteosynteser
på dag 2-4 etter skaden utviklet en øket
inflammatorisk respons sammenlignet
med pasientene som ble operert mellom dag 5 og 8 (31). De rapporterte en
signifikant sammenheng mellom høyt
initialt IL-6, sekundær kirurgi på dag 2-4
og utvikling av MOF og konkluderte med
at det var gunstig å avvente endelige
frakturfiksasjoner hos pasienter med
høyt initialt IL-6 til etter dag 4. Analyser
av IL-6 og andre markører har imidlertid
ikke nådd noen større utbredelse, og
andre kriterier for å bestemme optimalt
tidspunkt for konvertering til endelige
osteosynteser er basert mer på klinisk
erfaring enn tilgjengelig litteratur. I den
praktiske hverdag er dette oftest etter dag
4, så raskt som sirkulasjon, respirasjon,
infeksjonsstatus, bløtdelsstatus etc.
tillater det. Når pasienten begynner å
kvittere væske (ofte dag 3-6), er det et
godt tegn på at SIRS-reaksjonen er på
retur, og det kan være et velegnet tidspunkt for endelig kirurgi.

pasienter, særlig for brudd i bekken og
lange rørknokler (1, 33, 34) (Fig. 2).
For den stabile multitraumepasienten
med femurfraktur og evt. andre brudd,
men uten alvorlig thorax- eller hodeskade, er ETC å foretrekke. Prosedyrene
kan gjennomføres trygt innenfor de
første 24 timer forutsatt at normalt
aksepterte endepunkter for resuscitering
er oppnådd (Tabell 2). Margnagling av
femurfraktur gjennomføres, sammen
med operativ stabilisering av evt. frakturer i rygg og bekken. Nødvendige
bløtdelsrevisjoner gjennomføres, og
perifere ekstremitetsfrakturer kan
opereres ferdig så sant pasienten
forblir stabil.
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Ansiktskader
TEMA

TEMA
De siste tiår har teknologiske
fremskritt og større forståelse
for viktige prinsipper ført til
bedre behandling av komplekse
ansiktsskader (1).
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Fig. 1. Tredimensjonalt CT bilde av pasient med multiple ansiktsfrakturer.

Prinsipper ved behandling av
frakturer i ansiktsskjelettet
Billeddiagnostikk

Tette CT snitt med fremstilling av aksial,
koronale, sagittale og tredimensjonale bilder har vært et stort fremskritt i
diagnostikk av frakturer i ansiktsskjelettet.
Dette gjør det lettere å planlegge operativ
behandling (Fig. 1, 2).

Osteosyntesemateriell

Plater og skruer i titan benyttes i ansiktskjelettet til rigid fiksering av frakturer.
Mikroplater (skruediameter 1 millimeter)
brukes i pannen, neserot og orbita, mens
miniplater (skruediameter 1.5-2.0 millimeter) brukes henholdvis i mellomansikt og
mandibel. Platene er kompatible for MR
undersøkelser og fjernes ikke. Resorberbare plater er lite brukt da de ofte fører til
granulomer og sterile abscesser.

Tilganger

Mens andre kirurgiske fag i større omfang benytter minimale invasive prosedyrer, er omfattende frilegging av
ansiktsskjelettet en forutsetning for vellykket behandling av komplekse ansiktskader. Bitemporal koronal tilgang (Fig. 3)
kombinert med tilgang gjennom øyelokk
og munn gir mulighet for blottleggelse
av hele mellomansiktet, orbita og panne
uten synlige arr hos pasienten (2, 3).

Bærebjelker

Mellomansiktet har en rekke hulrom
og noen områder der benstrukturen er
tettere. Disse områdene betegnes som
bærebjelker (Fig. 4) og må rekonstrueres
ved skader (4).

Primær bentransplantasjon

Ved defekter er det viktig med primær
bentransplantasjon. I pannen og mellomansiktet benyttes oftest kalvarieben som
sages ut fra parietalområdet. Dette benet
resorberes lite og er infeksjonsresistent.
Det kan benyttes til rekonstruksjon av

orbita, bærebjelker og neseskjelett
(Fig. 2). Defekter i underkjeven rekonstrueres primært med titanskinner.
Senere kan det bli aktuelt med mikrovaskulære bentransplantater.

Sekvenser

Ved komplekse ansiktsskader med
frakturer i hele ansiktsskjelettet er rekkefølgen i reponering og fiksering av betydning for å oppnå et godt resultat (Fig. 5).
Avvik fra dette prinsippet fører ofte til et
flatt og bredt ansikt som vanskelig lar seg
korrigere senere (4).

Bløtdeler

Etter omfattende subperiostal blottleggelse er det viktig å fiksere bløtdelene
for å unngå at disse siger nedover.
Bløtdelene i mellomansiktet må fikseres
til fascien i tinningen og orbitakantene.
Dersom ansiktskjelettet ikke er korrekt
rekonstruert, vil bløtdelene over forandre
seg. Disse forandringene, som skyldes
fibrose, er det svært vanskelig å gjøre
noe med senere (4).

Behandling av hovedtyper
ansiktsfrakturer
Frontobasale frakturer

Frakturer med dislokasjon av fremre vegg
i sinus frontalis bør opereres da de ofte
blir kosmetisk skjemmende og skaper
drenasjeproblemer i sinus frontalis.
Frakturer i lamina cribrosaområdet og
kombinerte fremre/bakre veggfrakturer
gir ofte cerebrospinalvæskelekkasje.
Disse bør opereres med kraniotomi, duraplastikk og kranialisering av sinus frontalis. Det er viktig å tette mot nesen for å
unngå infeksjoner. Dette kan gjøres med
stilket temporoparietal lapp, spongiøst
hofteben eller frie fettransplantater.

Fig. 2. Tredimensjonalt CT bilde av det postoperative resultatet. Neseskjelettet er rekonstruert med kalvarieben.

Nasoorbitoetmoidale frakturer

Denne frakturtypen inkluderer mediale
ben i orbita (etmoidben, tåreben, prosessus frontalis maxillae) og neseben.
Sentralt er de mediale øyelokksligamentene (kantalligamentene) som fester seg
i frakturområdet. Nøyaktig reposisjon
og fiksering er en forutsetning for et
godt kosmetisk resultat. Lykkes man ikke
primært, vil pasienten få breddeforøket
neserot og endret øyelokksspalte som
er svært skjemmende. Det er vanskelig å
korrigere dette senere.

Orbitafrakturer

Traume mot orbita gir frakturer i de tynneste strukturene som er gulv og mediale
vegg. Herniering av fett og muskler i
sinus maxillaris gir leieforandring av bulbus, innskrenket rotasjon ved forsøk på
syn oppover og dobbeltsyn. Frakturer av
mediale vegg gir volumøkning av orbita.
Dette fører til enoftalmus i det øyet faller
lenger inn i orbita. Defekter rekonstrueres
med plater. Den laterale veggen er tykk
og utgjøres av kinnben og kilebensvingen. Frakturer med dislokasjon av kinFig. 3. Nedfelt pannelapp og osteosyntese av neserotområdet etter kraniotomi med
duraplastikk
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Fig. 4. Bærebjelker i ansiktsskjellettet.(Copyright 2003-2010 University of Washington. All rights reserved) Gjengitt med tillatelse.

nben kan gi betydelig volumforandring
og enoftalmus. Orbita-takfrakturer forekommer ofte ved kraniofaciale skader.
Barn og ungdom har to spesielle frakturtyper i orbita. Ved hodeskader hos små
barn kan man få frakturer i orbitataket der
hjernen hernierer ned og gradvis presser
øyet nedover (”growing skull fracture”).
Ved traume mot øyet hos ungdom kan
man få en greenstick fraktur i gulvet som
kniper m. rectus inferior. Rotasjon av
øyet oppover er da vanskelig. Dette er
en skade som må opereres i løpet av
24 timer for å unngå nekrose og fibrose
av muskelen. CT undersøkelser av denne
type skader viser lite og forsinker bare
behandlingen.

Kinnbensfrakturer

Kinnbenet har suturforbindelser med tinningben, panneben, kileben og maxille.
Ved komplette kinnbensfrakturer løsner
alle suturforbindelsene og kinnbenet
disloseres. Dette har størst betydning
for orbitavolumet i det kinnbenet utgjør
halvparten av orbitagulvet og den laterale
veggen. Avflatning av kinnknuten er i
tilegg et kosmetisk problem.
Ved mange norske sykehus utføres
perkutan krokreposisjon av denne frakturtypen. Dette er en metode som ikke sikrer
korrekt orbitavolum eller et godt, varig
resultat. Tyggemuskulatur fester i kin-
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Fig. 6. Mandibeldefekt etter skuddskade rekonstruert med crista iliaca mikrovaskulært
hofte transplantat. Spina iliaca anterior superior er blitt ny kjevevinkel.

Fig. 5 Sekvens av reposisjon og osteosyntese av multiple ansiktsfrakturer.

nbenet og ufiksert kan dette trekkes ut av
posisjon.
Kinnbenet bør platefikseres i frakturlinjen
mot os frontale på laterale orbitakant.
Gjennom et øvre blefaroplastikk snitt kan
man frilegge både denne frakturlinjen
og frakturlinjen mot den orbitale del av
kilebensvingen og forsikre seg om at
reposisjonen er korrekt.

Maxillefrakturer

Le Forts inndeling av mellomansiktsfrakturer er over hundre år gammel.
Le Fort I er en lav maxille fraktur, Le Fort II
inkluderer nesepyramiden, mens Le Fort
III er en løsning av hele mellomansiktet
fra kraniet (5).
Rene Le Fort frakturer er sjeldne. Ved høyenergitraumer er det oftest kombinasjoner og fragmenteringer idet mellomansiktet er svært fragilt ( 6). Siden maxillen
har tenner er det viktig med intermaksillær fiksering før man platefikserer.

Mandibelfrakturer

Underkjeven er som en annen ortopedisk
knokkel med tykt kortikalt ben og spongiosa. Benbiter uten tilheftning til bløtvev
vil ofte nekrotisere. Dette i motsetning til
benet i mellomansiktet.
Bruddene i underkjeven kan være i den
tannbærende delen, kjevevinkel eller

ramusdelen med kjeveledd. Siden forskjellige tyggemuskler fester til underkjeven er dislokasjon vanlig. Man bør
derfor platefiksere de fleste frakturene.
Intermaksillær fiksering gjøres alltid før
osteosyntese. Korpus og angulus frakturer opereres gjennom snitt i munnen,
eventuelt kombinert med perkutan transbukkal port.
Subkondylære frakturer, der det er
mulig å få på plater, opereres gjennom
retromandibulær/transparotis tilgang.
Frakturer av selve leddhodet er ikke operable. Behandlingen er her intermaksillært
strikkdrag noen uker i håp om at funksjon
og riktig sambitt kan gjennopprettes.
En del leddfrakturer ender opp med kostokondrale transplantater hos yngre og
kjeveleddsproteser hos eldre pasienter.

Panfaciale frakturer

Panfaciale frakturer inkluderer alle de
nevnte ansiktsfrakturene. For å oppnå
et godt resultat er sekvensen av enkeltprosedyrer viktig (Fig. 5). Intermaksillær fiksering gjøres før man blottlegger
ansiktsskjelettet.
Først opereres de frontobasale bruddene
eventuelt med kraniotomi og duraplastikk. Deretter settes kinnbena i riktig
posisjon for å oppnå korrekte sagittale og
transversale relasjoner i mellomansiktet.
Deretter behandles orbita og nasoorbi-

toetmoidale frakturer. Underkjeven reponeres og platefikseres før overkjeven.
For å unngå en breddeforøket mandibel
er det viktig at leddområdene reponeres
og fikseres før frakturer i korpus eller
angulus. Maxillefrakturer i Le Fort I nivå
fikseres til slutt.
Omfattende subperiostal blottlegging,
nøyaktig reponering og rigid fiksering
med riktige plater og skruer, bruk av
kalvarieben ved defekter i mellomansikt
og fiksering av bløtvev til temporalisfascien og rundt orbitakantene gir som
regel et tilfredstillende resultat som ikke
krever reoperasjoner.

Bløtdelsskader

Disse behandles etter ansiktsfrakturene.
Ved dermabrasjoner med grus i sårene
er det viktig med grundig skrubbing med
skalpell og børste. Lesjonene dekkes med
steril Vaselin i hele tilhelingsperioden.
Kutt sys lagvis med tynn tråd . I huden
bør man benytte enkle suturer med
monofilament 4-0 og 5-0 tråd. Ved huddefekter gir fullhudstransplantater tatt fra
området bak øret eller supraklavikulært
godt resultat. Større bløtdelsdefekter
dekkes primært med stilkede hudlapper
fra thorax, for eksempel deltopektorallapp.

Timing

Komplekse ansiktskader bør opereres så
raskt etter skaden som mulig. Det gir et

bedre resultat, hematomer kan dreneres,
ødemer reduseres og pasienten opplever
situasjonen som mer behagelig. Det
samme gjelder ved kombinerte intrakranielle skader. Særlig hos multitraumatiserte pasienter er det en stor fordel å
operere ansiktsskaden før komplikasjoner
som sepsis, øket intrakranielt trykk og
ARDS fører til problemer (2,3).

Senere rekonstruksjoner

Det er særlig ansiktskader med defekter,
for eksempel skuddskader, som trenger
sekundære rekonstruksjoner. Mest brukt
er mikrovaskulære transplantater. Halve
underkjeven kan rekonstrueres med
crista iliaca (Fig. 6), mens fibula brukes
ved større defekter. Crista iliaca kan også
benyttes til rekonstruksjoner av mellomansiktet. Ved store bløtdelsdefekter
brukes både radialis og latissimus dorsi
mikrovaskularisete hud/muskel transplantater i ansiktet.
Pannelapper kan gi tilfredstillende
neserekonstruksjoner. Tapt øye kan
rekonstrueres kosmetisk med orbita kuleprotese og skallprotese. Tapte tenner kan
erstattes med implantater. Funksjonelle
lepper er det imidlertid svært vanskelig å
rekonstruere.

Partiell ansiktstransplantasjon

Den første partielle ansiktstransplantasjonen var hovedsakelig lepper med
omkringliggende vev og ble utført av den

franske maxillofacial kirurgen Bernard
Devauchelle i 2005 (7). Frem til i dag har
10 pasienter fått ansiktstransplantasjon.
Noen av transplantatene har vært svært
omfattende og har inkluderet både ansiktskjellett med tenner og bløtdeler.
Gjennomgang av de 7 første viste at sensorisk funksjon kom etter 3 til 6 måneder,
mens motorisk funksjon i nervus facialis
kom etter 9- 12 måneder ( 8).
Ansiktstransplantasjoner gir derfor langt
bedre funksjon enn tradisjonelle rekonstruktive metoder 
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split i mottak, for så å bli nektet tilgang på
endelig behandling med bruk av hjertelunge maskin. Dette på grunn av frykt
for mortalitet knyttet opp til den enkelte
hjertekirurg.
Å ha dedikerte traumekirurger tilstede
i avdeling og mottak 24 timer i døgnet
medførte effektive forløp for de sykeste
pasientene uavhengig av skademekanisme og skader. Men vi så også at selv
de beste team i "utlandet" har problemer
med tydelig kommunikasjon i hektiske
situasjoner med ustabil pasient.

I avdelingene fulgte teamene opp egne
pasienter med visitt på intensivavdeling
og sengepost daglig. Visittgang på sengeposter ble i stor grad driftet av spesialsykepleiere (”nurse practitioners”) med
supervisjon av overleger.

Intensivbehandling av
traumepasienter

Bilde 1: Fullt team tar imot pasient med skuddskade

Som ansatte ved Traumeenheten ved Oslo universitetssykehus, Ullevål
(OUS-U), fikk vi høsten 2009 innvilget studietur til Hospital of University
of Pennsylvania (HUP) i Philadelphia.

Hospital of University of
Pennsylvania (HUP)

HUP har 650-680 senger og ca. 3000
traumemottak per år hvorav 1400 tas
imot med fullt team. Sykehuset har
USA's høyeste andel av penetrerende
traumer (16,1% skuddskader og 5,6 %
stikkskader) og andelen alvorlig skadde
(ISS>15) er 40 %. Traumesystemet er
bygd gradvis opp fra 1980-tallet,
og sykehuset er i dag et veldrevet nivå-1
statsakkreditert traumesenter med 7-delt
tilstedeværende traumekirurgisk bakvakt.
Målet med studieturen var å skaffe oss
innsyn i behandlingen av traumepasientene og selve oppbyggingen av traumesystemet ved HUP. Vi ønsket spesielt å se
på utredning og behandling av pasienter
med skuddskader da disse ses relativt
sjeldent både ved OUS-Ullevål og andre
sykehus i Norge. Med hotellrom koblet til
sykehuset via gangbro og traumecalling
24/7, var tilgangen til traumemottaket og
traumepasientene god til alle døgnets
tider under hele oppholdet. Vi ble tatt
meget godt i mot og fikk tilgang på system, administrasjon og pasientforløp på
nært ”se-men-ikke-røre” hold.

Akuttmottaket

Flyten i akuttmottaket var preget av
plassmangel i avdelingen, der som her,
og dette medførte direkte utskrivelse
fra mottak etter utredning for mange av
traumepasientene. De fleste gjennomgikk derfor helkropps CT-undersøkelse
og timelange polikliniske konsultasjoner
på traumestuen. Dersom pasienten ble
meldt med påvirket fysiologi, ble han/
hun tatt i mot med fullt team (= inklusive
luftveisteam), og ved upåvirket fysiologi
med redusert team (= uten luftveisteam).
Noen ustabile pasienter ble stabilisert
med nødthoracotomi i mottak før de ble
tatt opp til operasjonsstuen. Teamet bestående av kirurger (bakvakt, fellow og en
eller flere residents), laboratorieassistent,
mottakssykepleier, notar, luftveisteam,
chaplain (for pårørendehåndtering) og
radiograf arbeidet effektivt sammen etter
ATLS-prinsipper. Kirurgene undersøkte
pasienten, la sentrale venøse innganger
og gjennomførte FAST (focused assessment for the sonography of trauma) i
mottak. På operasjonsstuen hadde kirurgene ansvar for å leire, vaske og dekke
pasientene. Der ble Cellsaver® alltid
koblet opp (ved eget personell), mens
blodvarmer kun ble tatt i bruk dersom det
lå an til massivt transfusjonsbehov.

Sigrid Groven1,2
Jorunn Skattum2
Yvonne Viksmoen2
sgroven@broadpark.no
1
Kirurgisk avdeling, Sykehuset
Buskerud, Drammen
2
Avdeling for traumatologi,
OUS-Ullevål
Blodvarmer ble ikke brukt i mottak.
Traumekirurg (bakvakt), fellow og resident var alltid tilstede på operasjonene,
og oftest var det også en turnuslege
tilknyttet traumeavdelingen med i feltet.
Avhengig av behov, ble subspesialister
tilkalt. Kirurgi på nyrer, pancreas-hale,
proksimale kar og av og til hjertet (enkle
hull uten hjerte-lunge-maskin behov)
ble oftest forsørget av traumekirurgene
uten subspesialisert støtte. Intervensjonsradiologene kom på banen etter pakking av leverskader og retroperitoneale
hematomer, samt ved utredningsbehov
av mistenkte karskader.
I løpet av 12 dager på sykehuset fikk
vi sett forløpet og håndteringen av 10
skuddskadde. Nødthoracotomi i mottak
ble kun utført ved livstegn etter ankomst
også hos denne pasientgruppen. Antall
hull og kuler skulle stemme overens, og
hele kroppen ble fotografert i jakten på
kulene. Stort sett ble truncusskudd operert, men enkelte laterale retroperitoneale
skuddkanaler ble observert med pasienten inneliggende. En unorsk opplevelse
i denne sammenhengen var pasienten
med skudd i hjertet som ble vellykket
rescusitert med nødthoracotomi/sternum-

Intensivavdelingen ble drevet etter
”semiclosed” modell, der et relativt stort
tverrfaglig team ledet av traumeoverlege
(kirurg eller anestesilege) gikk visitt til
hver enkelt pasient. I alle ledd var det
stort fokus på undervisning og utdannelse, og teamet på intensiv og i mottak hadde en stor ”hale” av hospitanter
og studenter. På intensiv-visitt måtte
selv turnusleger sette opp parenteralt
ernæringsskjema for langliggere, og
alle fikk spørsmål om diverse aspekter
i tilstand og behandling. Om du var
sykepleier eller lege var underordnet,
det å forstå problemene for den enkelte
pasient var fokus. Hele tiden lå man i
forkant med planleggingen av pasientforløpet, og her hadde spesialsykepleierne
en sentral rolle.

avvik. PIC fulgte også opp protokoller
der det var økt fokus på system feil som
skulle rettes opp, for eksempel mangel på
DVT-profylakse.

De fleste møtene ble dominert av humor
og åpenhet, og de færreste var redde
for å innrømme feilvurderinger så lenge
målet var læring. Kompetanse og fagkunnskap var særdeles imponerende på
alle nivåer, fra unge studenter til eldre
professorer!

Problemområde identifisert:
reevaluering→ ny problemidentifisering
→ analyse→ tiltak→ reevaluering: ønsket
effekt?

Kvalitetssikring og forskning

Utover undervisning var kvalitetssikring
og forskning satsningsområder. Avdelingen hadde kvalitetssikringsprogrammer,
”performance improvement” (PI) programmer og en av overlegene hadde PI
som særskilt ansvarsområde. I tillegg var
en spesialutdannet sykepleier, ”performance improvement coordinator” (PIC),
ansatt i fulltidsstilling for å kunne følge
opp behandlingsprotokollers ”compliance” og resultater i praksis. Det fantes
algoritmer for de fleste skader, og alle
avvik fra gjeldende prosedyrer skulle dokumenteres i journal. Målet om optimal
pasientbehandling var fundamentert i alle
ledd i behandlingskjeden.

Avviksmeldinger og systemfeil

Det var helt stuerent å melde fra om hendelser som var uheldige eller uønskede.
Anonyme mailbokser og telefonlinjer var
opprettet, og lett tilgjengelige skjema
for avviksmelding lå rundt omkring på
avdelingene. Dette skjemaet var også en
naturlig del av morgenmøtet. PIC fulgte
opp avvik i praksis, og deltok på morgenmøter samt previsitter for å fange opp

Tankegangen rundt dette var enkel, og
fungerte imponerende nok i praksis:

Sykehusets utmerkede traumeregister
ble benyttet i betydelig grad.
Utover registrering av kjente parametere
var det lagt inn flere filtre for å fange opp
behandlingsavvik og komplikasjoner.

TEMA

TEMA

Visitt

Traumekirurgene ”grillet” hverandre
innbyrdes, og suboptimale prestasjoner
ble belyst med mål om å bedre håndteringen ved neste korsvei. Spesielle kasus
ble i tillegg diskutert på avdelingsvise
mortality og morbidity møter og også på
plenumsmøter for hele sykehuset.

Traume-forskning

Alle overleger og ”fellows”, samt flere
assistenleger og studenter var involvert
i ett eller flere forskningsprosjekter- ved
siden av full jobb eller fulltidsstudium.
For traumeavdelingens leger var forskning og årlige publikasjoner en forutsetning for videre ansettelse. Til tross
for ”presset” syntes de å ha en positiv
”forskningsdrive” og klagefaktoren var
meget lav etter hva vi kunne bedømme.

Oppsummering

Etter 2 ukers intenst opphold ved HUP
kan vi trygt anbefale et tilsvarende opplegg for alle traumeinteresserte. Det er
lærerikt og nyttig å få innblikk i hvordan
traumebehandlingen foregår ved andre
institusjoner. Dette gjelder så vel
behandlingen av det enkelte kasus som
den overordnete systemtankegangen
som skal sikre kvalitet i pasientforløp og
utdanningen

Problemer for traumepasienten
uten helseforsikring

Oppfølging av pasienter uten helseforsikring etter utreise var særlig krevende.
Selv pasienter med gipsbehandlete frakturer uteble fra kontroller og stygge senfølger ble avdekket ved senere ø-hjelps
(=gratis) konsultasjoner hos mange. I et
forsøk på å bedre dette, ble sosionomer
regelmessig koblet inn for å undersøke
muligheten for økonomiske støtteordninger for pasientene.

Fokuset på undervisning og utdanning

Av alt vi så og opplevde, var det konstante positive fokuset på undervisning
og utdanning det som imponerte mest.
Helt fra morgenmøtet, som startet kl 07
presis, og gjennom all aktivitet videre
utover dagen foregikk engasjert undervisning. Alle under utdanning, inklusive
turnusleger, ble ”grillet på varierende
varme” på hvert eneste morgenmøte.
Bilde 2: Nødthoracotomi ble utført i mottak.
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C Zometa Novartis
Benresorpsjonshemmer. Varenummer ATC-nr.: M05B A08

Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml.
Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake hvis nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når
serumkreatinin igjen er innenfor en økning på 10% av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt.
Barn: Bruk hos barn er undersøkt i 2 kliniske studier av behandling av alvorlig osteogenesis imperfecta. Preparatet bør ikke brukes til barn da
sikkerhet og effekt ikke er klarlagt.
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. Zometa inneholder samme virkestoff som Aclasta (zoledronsyre). Pasienter som behandles med Zometa bør ikke behandles med
Aclasta samtidig. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes til barn. Hos pasienter med TIH med tydelig
forverring av nyrefunksjonen bør det vurderes nøye hvorvidt den potensielle fordelen med behandling oppveier mulig risiko. For å avgjøre
om pasienter med benmetastaser skal behandles for å forebygge skjelettrelaterte hendelser, bør det tas i betraktning at behandlingseffekten
inntrer etter 2-3 måneder. Behandling med bisfosfonater er forbundet med tilfeller av nedsatt nyrefunksjon. Faktorer som kan øke risikoen for
forverring av nyrefunksjonen inkluderer dehydrering, allerede nedsatt nyrefunksjon, gjentatte behandlinger med Zometa og andre bisfosfonater,
samt bruk av andre nefrotoksiske legemidler. Selv om risikoen reduseres ved å administrere zoledronsyre over 15 minutter, kan forverring av
nyrefunksjonen fortsatt forekomme. Forverring av nyrefunksjonen, inkl. utvikling til nyresvikt og behov for dialyse er rapportert etter oppstart,
eller etter en enkeltdose. Økning i serumkreatinin kan også forekomme hos noen pasienter ved kronisk administrering av zoledronsyre med
anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte hendelser, men mindre hyppig. Lavere doser anbefales ved initiering av behandling hos
pasienter med benmetastaser med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Pga. potensiell innvirkning av zoledronsyre på nyrefunksjonen, mangel på kliniske sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (serumkreatinin f400 ȝmol/liter eller f4,5
mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin f265 ȝmol/liter eller f3,0 mg/dl hos pasienter med kreft og benmetastaser), og kun begrensede
farmakokinetiske data hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (kreatininclearance <30 ml/minutt), anbefales ikke
bruk hos denne pasientgruppen. Det er begrensede kliniske data hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Tilfeller av osteonekrose i
kjeven er rapportert, hovedsakelig hos kreftpasienter. Mange av disse pasientene ble samtidig behandlet med kjemoterapi og kortikosteroider.
De este tilfellene er rapportert i forbindelse med tannbehandling f.eks. tanntrekking. Mange av pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl.
osteomyelitt. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig
forebyggende tannbehandling vurderes før behandling med bisfosfonater. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter
under behandling med bisfosfonater. Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under behandling
med bisfosfonater. Selv om årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås da tilhelingen etter inngrepet kan forlenges.
Hos pasienter der tannbehandling er nødvendig foreligger det ingen data som antyder at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for
osteonekrose i kjeven. Hver pasient bør håndteres ut fra en individuell nytte-/risikoevaluering på grunnlag av den kliniske vurderingen til behandlende lege. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsnedsettende smerter i ben, ledd og/eller muskulatur
hos pasienter som bruker bisfosfonater.
Interaksjoner: Forsiktighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene kan ha additiv effekt som resulterer
i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet bør også utvises ved bruk sammen med andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple myelomer kan risikoen for svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i
kombinasjon med talidomid.
Graviditet/Amming: Skal ikke brukes under graviditet og amming. Se Kontraindikasjoner.
Bivirkninger: Svært vanlige (1/10): Øvrige: Hypofosfatemi. Vanlige (1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast,
anoreksi. Muskel-skjelettsystemet: Bensmerte, myalgi, artralgi, generell smerte. Nevrologiske: Hodepine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon.
Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Feber, inuensalignende syndrom (inkl. tretthet, frysninger, sykdomsfølelse og rødme), økt kreatinin og urinsyre
i blod, hypokalsemi. Mindre vanlige (1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, abdominale smerter, dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hjerte/kar: Hypertensjon, hypotensjon. Hud: Kløe, utslett (inkl. erytematøst og makuløst
utslett), økt svetting. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi, hyperestesi, tremor. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, hematuri, proteinuri.
Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, asteni, perifert ødem, reaksjoner på
injeksjonsstedet (inkl. smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning. Sjeldne (1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. Hjerte/kar:
Bradykardi. Immunsystemet: Angionevrotisk ødem. Psykiske: Forvirring. Øvrige: Hyperkalemi, hypernatremi. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent:
Øye: Uveitt, episkleritt. Det er rapportert tilfeller av osteonekrose, primært i kjeven (se Forsiktighetsregler). Mange av disse pasientene viste tegn
til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Kreftdiagnose, annen behandling (f.eks. kjemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider), andre alvorlige
sykdomstilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon, underliggende sykdom i munnhulen) er dokumenterte risikofaktorer for utvikling av
osteonekrose i kjeven. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert hypotensjon som har ført til synkope eller sirkulatorisk kollaps, hovedsakelig
hos pasienter med underliggende risikofaktorer, atrieimmer, somnolens, bronkokonstriksjon, anafylaktisk reaksjon/sjokk, urticaria, skleritt og
inammasjon i orbita.
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 side d.
Egenskaper: Klassisering: Bisfosfonat med spesikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon. Virkningsmekanisme: Ukjent.
fasisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av en elimiProteinbinding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk
nasjonsfase 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 kroppenn er ca. 5 liter/time uavhengig av dose.
Pakninger og priser: 5 ml (plasthettegl.) 013718.
Sist endret: 19.03.2010 (SPC 25.01.2010)
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Forkortelser
innen
traumatologi
ACS-COT
American College of Surgeons - Committee on Trauma

ATLS

TEMA

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 0,8 mg, mannitol,
natriumsitrat, sterilt vann.1
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 f12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller
glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som 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 ȝmol/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-Gaultformelen. 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:
1
Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66
Kreatininclearance ved behandlingsstart (ml/minutt)
Anbefalt dose1
Volum konsentrat
mg × timer/liter (ClCR= 75 ml/minutt). De lavere
>60
4 mg
5 ml
dosene som er anbefalt for pasienter med ned50-60
3,5 mg
4,4 ml
satt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som
40-49
3,3 mg
4,1 ml
observert hos pasienter med kreatininclearance
på 75 ml/minutt.
30-39
3 mg
3,8 ml

advanced trauma life support

BEST
bedre og systematisk traumebehandling

CARS
compensatory anti-inflammatory
response syndrome

DCO
damage control-ortopedi

DSTC
definitive surgical trauma care

ETC
early total care

FAST
focused assessment for the sonography of trauma

GCS
Glasgow coma scale

ISS
injury severity score

MOF
multiorgansvikt

PI
performance improvement

mGG


mGG

2, 3 #

PIC
performance improvement coordinator

2, 3 #

SIRS
systemisk inflammatorisk respons

QN= 228. Multippel event analyse. P= 0.019 vs placebo. RR: 0.59.

95% CI 0.42-0.82. # Hos pasienter med osteolytiske metastaser.
Referanser: 1. Pavlakis N et al. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2005;3. 2. Kohno N et al. Journal of Clinical Oncology.
2005; 23: 3314-3321. 3. Rosen LS et al. Cancer. 2004;100 (1): 36-43
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Norsk Nevrokirurgisk
Forening’s høstmøte 2010

Kirurgisk høstmøte 2010
og spesielt skal traume-symposiet som
arrangeres 25-26.10 nevnes. Symposiene
omtales nærmere i bilag til Kirurgen nr. 3.
Sett med pasientens øyne er også høstmøtet viktig – dette er en viktig arena for
å presentere nye behandlinger og resultater og dette er helt klart i pasientenes
interesse. Her presenteres også bivirkninger og komplikasjoner og dette er viktig.
Vanligvis er det noen ”pitfalls” med nye
behandlingsmetoder og høstmøtet er
et sted hvor det på et tidlig stadium er
mulig å utveksle kirurgiske erfaringer.

Kirurgien er mer subspesialisert enn
tidligere, og høstmøtet er eneste nasjonale konferanse i Norge hvor det er
god mulighet til å møte kollegaer i andre
spesialiteter, se hva som er tilgjengelig
av nytt kirurgisk utstyr og nye operasjonsmetoder i andre spesialiteter.
Dette kan være nyttig for egen praksis.
Sist men ikke minst har kirurgisk høstmøte en sosial rolle hvor gamle venner
og kollegaer har mulighet til å møtes i
forbindelse med faglige og sosiale
arrangementer.

Oversikt over symposier på Kirurgisk høstmøte
Mandag 25.10
Nordisk traume seminar

08.00-18.00

Tirsdag 26.10
Nordisk traume seminar
Single port access in laparoscopic surgery
Bariatrisk kirurgi oppfølgning og komplikasjoner

08.00-17.00
09.00-10.30
11.00-12.30

Onsdag 27.10
Medisinsk publisering			
Laparoskopisk ventralbrokkskirurgi		
Moderne behandling av urolithiasis		
Fremtidig organisering av karkirurgien i HRSØ

12.30-13.30
12.30-13.30
14.00-17.00
14.30-16.00

For fjerde gang arrangerer Norsk ortopedisk forening (Nof) et eget ortopedisk
Høstmøte, som vanlig på Hotel Plaza.
Høstmøteuka starter med det felles
traumesymposiet (NKF og Nof) på
Holmenkollen Park mandag og tirsdag,
før vi starter med et tettpakket faglig
program på vårt eget møte onsdag 27.10.
Ortopedisk Høstmøte starter som vanlig
med Nof-symposiet, i år er tema ”Hip
Pain in the young and middle aged; an
update”. Her vil internasjonale foredrags-
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Norsk Nevrokirurgisk Forening avholder
sitt høstmøte onsdag 27. - fredag 29.
oktober på Plaza Hotel Oslo. Vi har i år
gjort en del endringer i høstmøtet som
vi håper medlemmene vil sette pris på.
Således arrangerer vi for første gang på
mange år et møte helt i egen regi.
Selve møtet starter på onsdag kl 17:30
med ”Øl og Krøll” ledet av Roar Kloster.

Torsdag 28.10
Internt barnekirurgisk fagmøte
Cytoreduktiv nefrectomi ved MRCC

10.15-11.30
12.30-13.30

Fredag 29.10
Alvorlig akutt pankreatitt
Brystrekonstruksjoner ved Fritt Fett og Annet
Minimal invasiv barnekirurgi i urinveiene
Hjertekirurgisk symposium		

08.30-14.00
08.30-14.30
10.00-12.00
14.00-15.30

Ortopedisk Høstmøte 2010
Ketil Holen
ketil.holen@gmail.com
Ortopedisk avdeling,
St. Olavs Hospital

Tomm.Muller@stolav.no
Nevrokirurgisk avdeling,
St. Olavs Hospital

holdere sikre oppdatert kunnskap om
diagnostikk og behandling av hoftesmerter hos denne yngre aldersgruppen. Dette
er det eneste plenums-symposiet under
Høstmøtet.
Deretter forsetter Ortopedisk Høstmøte
med 5 parallelle sesjoner, med frie
foredrag og symposier. I år vil det bli
presentert 138 frie foredrag, et antall vi
er meget godt fornøyd med. Nytt av året
er etableringen av ”Best paper award”
og ”Best LIS-paper award”. Best paper er
allerede sikret presentasjon på neste års
EFORT-kongress (den europeiske ortopediske forening), og Nof vil dekke reiseog oppholdsutgifter for vinneren. Best
LIS-paper vil bli Nof’s kandidat til EFORT
Travelling Fellowship 2011. I tillegg har vi

en rekke symposier som våre faggrupper
arrangerer, samt en sesjon med ”Leger
uten grenser”, hvor de vil presentere sitt
internasjonale arbeid med ”ortopediske”
øyne. Også industrien deltar med flere
flotte og interessante symposier. Vi har
også satt av tid til etableringen av en
egen LIS-underforening i Nof. Dette er et
spennende prosjekt, som vi håper vil ha
betydning for rekrutteringen til faget.
Høstmøtet avsluttes som vanlig med
Generalforsamlingen fredag ettermiddag.
Her vil det bl.a. bli utdelt forskningsstipendier, hvor Nof bidrar med 2 stipend,
hvert på 75000 kroner. For ytterligere
informasjon: www.ortopedi.no

Det vil her bli servert leskende drikke
mens vi diskuterer nevrokirurgisk
komplikasjoner. Etter dette blir det kurs
i italiensk kokekunst hos Gino Valente.
Kvelden avsluttes med at de som tør
spise det de har laget med utvalgte
italienske viner.
Resten av møtet har vi delt i to sesjoner med frie foredrag med et mellomliggende Vilhelm Magnus Symposium torsdag formiddag. I år er temaet
"Treatment Options for Malignant Brain
Tumors". Her blir det kun inviterte
foredragsholdere. Alle avdelingene
blir representert + noe internasjonalt.

Høydepunktet blir Peter M Black fra
Harvard University som Vilhelm Magnusforeleser/medaljør.
Torsdag kl 19:00 samles vi i Nasjonalgalleriet for omvisning og deretter bankett i
den Franske Sal. Vi håper medlemmene
vil bidra til å gjøre dette til en minneverdig kveld. Samme kveld er det høytidlig
overrekkelse av Vilhelm Magnus Prisen,
som i år går til professor Peter M. Black,
MD, PhD, Harvard University.
For øvrig vises det til vår hjemmeside:
www.nevrokirurgi.no

Priser og stipender
– Høstmøtet 2010
Fagområde

Pris - stipend

Merk

Mini invasiv kirurgi

Thoracolaparoskopiforums pris innenfor
mini-invasiv kirurgi

Beste foredrag

Mini invasiv kirurgi

Thoracolaparoskopiforums pris innenfor
mini-invasiv kirurgi

Beste video

Mini invasiv kirurgi

Thoracolaparoskopiforums pris innenfor
mini-invasiv kirurgi

Beste nykommer

Mini invasiv kirurgi

Thoracolaparoskopiforums pris innenfor
mini-invasiv kirurgi

Beste eksperimentelle studie

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste eksperimentelle foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste kliniske foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus

Plastikkirurgi

PULS-prisen

Den mest interessante problemstilling og
kvalitet på abstrakt

Plastikkirurgi

NPKF-pris

Beste vitenskapelige presentasjon

Urologi

Wolf-prisen

Beste foredrag
(endourologi)

Urologi

NUF-prisen

Beste foredrag
(unntatt endourologi)

Urologi

NIU’s rekrutteringspris

Beste foredrag fra en LIS/turnuslege/etc

Karkirurgi

B.Braun Medical

Beste foredrag

Thoraxkirurgi

MediStim-prisen

Beste foredrag

Mamma /Endokrin

Astra Zeneca

Beste foredrag mamma cancer

Mamma /Endokrin

Novartis

Beste foredrag mamma cancer

Mamma /Endokrin

Nycomed

Beste foredrag endokrinkirurgi

Barnekirurgi

NBKF-stipendium

Beste foredrag barnekirurgi

Traumatologi

Norsk Luftambulanses Forskningspris

Beste traume forskning presentert
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Tradisjonen tro arrangerer NKF høstmøtet
i Oslo i uke 43. Ortopedene og nevrokirurgene arrangerer egne høstmøter
på Plaza og de øvrige spesialiteter har
felles høstmøte på Holmenkollen. Det
foreligger et meget spennende kirurgisk
program med presentasjoner fra de fleste
spesialiteter. Det er mye arbeid og entusiasme som ligger bak hver presentasjon,
og alle som har bidratt skal takkes for sin
innsats. De beste foredrag innen mange
spesialiteter og kategorier premieres og
dette stimulerer til å gjøre presentasjoner
og abstracts så gode som mulig. Mange
av symposiene er av tverrfaglig interesse
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19. Ullevål Symposium

19. Ullevål Symposium
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21.–22. oktober 2010

Thomas Sjøberg
sjooberg@hotmail.com
Plastikkirurgisk avdeling, UNN

F

len Schlichting,
og kirurgi,

21.–22. UUS-symp@ulleval.no
oktober 2010
Påmelding på e-post:
(PåførF navn, tittel, arbeidssted, adresse,
telefonnummer, fakturaadresse og e-post)

www.sade-endoscopy.com

oktober
2010
Deltageravgift:21.–22.
kr. 1500,Faktura
vil bli tilsendt.

Fra forskning til praktisk medisin

Symposiet holdes i Store auditorium,
Midtblokken (bygg 6), Oslo universitetssykehus, Ullevål

Kurs i akademisk karkirurgi
Jørgen J. Jørgensen
joejjo@online.no
Karavdelingen, Oslo vaskulære
senter, OUS-Aker

Universitetskurs i akademisk karkirurgi
arrangeres tirsdag 26.10. Møtet er tiltenkt
utdanningskandidater og spesialister i
karkirurgi, generell kirurgi og radiologi.
Hensikten er å gi deltagerne basiskunnskaper for å drive forskning og kvalitetskontroll. Prinsipper for forskning, litteratursøk, innsamling av forskningdata,

analyse av data og tolkning av resultater
gjennomgås. Deltagerne lærer å skrive
forskningsprotokoller. Foreleserne er
erfarne spesialister og inviterte norske
kapasiteter. Kurskomitéen består av Jørgen J. Jørgensen, Tor Flørenes, Jon Otto
Sundhagen, Lars Erik Staxrud, Kirsten
Krohg-Sørensen, Kar avdelingen, OUS.

The Norwegian Pediatric Surgical Association invites you to:

Seminar in Pediatric Surgery
Invited speaker: Professor Arnold Coran, Ann Arbor, Michigan
10.30

Welcome
Hans Skari
10.35	Inflammatory bowel disease in children
Arnold Coran
11.15	Inflammatory bowel disease - Epidemiology
Gøri Perminov
11.45	Lunch
13.00
Hirschsprung’s Disease
Arnold Coran
13.45
HD - practice in Oslo
Kjetil Juul Stensrud

Tuesday 09.11.2010
OUS Rikshospitalet

14.05
Coffee break
14.20	Long Gap esophageal atresia
Arnold Coran
15.00	Long gap esophageal atresia, the Oslo experience
Kristin Bjørnland / Ragnhild Emblem
15.15
How to organize academic pediatric surgery?
Arnold Coran
15.45
Closing remarks
Hans Skari

Futher information: www.barnekirurgi.no
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Den 10. – 12. juni 2010 var det atter dags
for Nordisk konferanse i Plastikkirurgi,
parallelt med Nordisk kongress for
Plastikkirurgiske sykepleiere.
Det eksotiske og litt skumle ved seneste
års hendelser på Island, hadde sikkert
gjort sitt for å tiltrekke seg uvanlig mange
besøkere i år, da drøyt 200 leger og sykepleiere møtte opp fra alle Nordisk land.
Lengst reiseveg hadde dog en kollega fra
New Zealand.
Til den offisielle åpningen bidrog blant
annet tidligere president Vigdis Finnbogadottir, som i sin tale påminte oss tidligere
felles historie og nærheten mellom de
nordiske folkene. Første medisinske
prominens var dr Ian Jackson, som i sin
lange karriere har vært med om å utvikle
plastikkirurgien både i Europa og USA.
Han beskrev livaktig hvordan han under
sin utdannelse blant annet reiste rundt
i Norden og Tyskland/Schweiz og i en
halvårsperiode bodde i telt for å få økonomien til å gå ihop- sammen med kone
og tre barn !!

Rekonstruktiv brystkirurgi

Første sesjon omhandlet rekonstruktiv
brystkirurgi. I en serie presentasjoner fikk
vi igjen se nytten av et brystkirurgiregister, slik som de har i Danmark, da Lisbeth
R. Hølmich kunde vise på flotte resultater
etter brystproteseinnleggelse basert
på data fra dette registret. Videre ble
profylaktisk mastektomi presentert etter
modell fra Helsinki ved Catarina Svarvar.
Dr Catherine Bruant-Rodier fra Strasbourg,
Frankrike, hadde en flotte presentasjon
på den franske tilnærmingen på brystrekonstruksjon, og der fikk i hvert fall
undertegnede konstatert at det skiller
seg litt fr oss her i Norden. Man hadde
videreutviklet rekonstruksjon ved Latissimus dorsi myocutan lapp, og brukte nå

Norge var representert ved dr Anadi Begic
som viste resultater av dobbel DIEAP
lapp rekonstruksjoner, og Anne Elisabeth
Isern, som presenterte en studie på
langtidsoppfølging av brystrekonstruksjoner ved store lappeplastikker.

Malignt melanom

Koskivuo fra Turku, Finland, viste på nytten av sentinel node biopsi også for eldre
pasienter. En serie presentasjoner fra
Danmark omhandlet regional behandling
ved cytostatika og viste på relativt hyppige plager med smerter etter behandling
for malignt melanom. En nylig innført
lov i Danmark vedrørende utredning/behandling av pasienter med mistenkt ellet
konstatert malignt melanom har ført til en
betydelig forkortning i tidsbruk fra
diagnostikk til endelig behandling og flere
tilfeller av behandling i tidlig stadium.

Mottakelse på Stadshuset
i Reykjavik

På kvelden samledes hele gjengen for
mottakelse på Stadshuset i Reykjavik.
Ordfører Vilhjalmur Vilhjamsson konstaterte at Island fremdeles er et levelig sted
på tross for økonomiske utfordringer og
at man kommet en lang vei siden
Reykjaviks spede begynnelse i år 874 da
sunnfjordingen Ingolf Arnarson, som
fredløs og på flukt fra Norge, reiste den
første gården der hovedstaden nå ligger.

Fettransplantasjon

Sydney Coleman, som var en av
pionerene i utvikling av moderne fettransplantasjonsteknikker, snakket om
sine erfaringer. Han bruker en relativt
omstendelig teknikk for å transplantere
små mengder fett til blant annet ansikt,
og mente at den største fordelen med
denne behandlingen ligger i dess evne
til å bedre hudkvaliteten i tillegg til det
eller åpenbare med å fylde substansdefekter. På tross for noe skepsis i blant
annet Frankrike vedrørende risikoen med
slik fettvevetransplantasjon, hadde han
foreløpig ikke funnet noen studier som
kunnet vise på økt morbiditet, spesielt da
med hensyn til økt kreftrisiko. Dr BruantRodier, på sin side, fortalt om at man nå
har stanset fettransplantasjon i Frankrike
på grunn av akkurat denne usikkerheten,
men at det gjøres flere kliniske studier

som forhåpentligvis vil gi oss en klarere
bild av langtidsresultatet og risiki i løpet
av noen år.

Rhinoplastikk

Dr Mark Constatian hadde en lang og
innholdsrik presentasjon om sine erfaringer ved rhinoplastikk. Som forventet er
det de små detaljene som gjør det, og for
en med uvante øyer kan det noen ganger
virke som at detaljene, er yderst små…

Lokale lapper i hode-hals kirurgi
Dr Ian Jackson viste deretter en fyldig
ekspose over lokale lapper i hode-hals
kirurgi, noe som han også er kjent for
gjennom sine bøker i samme fagfelt.

Den blå lagunen

Konferansens sosiale høydepunkt av
utvilsomt bading i Den blå lagunen og
etterfølgende middag på Lava Restaurant
like ved. For oss nordlendinger som er
vant med vanntemperaturer på under 20
grader var det en himmelsk nytelse og
senke sin bleke lekamen i dette turkise,
kiselholdige varme vannet.
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Referat fra Nordisk Plastikkirurgisk
Forenings XXXIII kongress - Reykjavik

BrystkreftBrystkreftsykdommen
i dag og fremover

Generalforsamling i Nordisk
plastikkirurgisk forening

Man ønsker å endre statuttene for styret
i Nordisk plastikkirurgisk forening og
generelt medlemskap i Nordisk plastikkirurgisk forening, slik at alle godkjente
spesialister i de nasjonale foreningene
automatisk blir medlemmer også i den
nordiske foreningen. Kjartan Arctander
takket for seg etter 4 år i styret i Nordisk
plastikkirurgisk forening og til ny nasjonal
representant valgtes undertegnede.

Mikrokirurgi

Dr Mesic fra Ullevål presenterte undersøkelser på perfusjon i perforatorlapper.

Postbariatrisk plastikkirurgi

Georg Panzel viste blant annet sitt arbeid
med bukplastikk ved hjelp av Ligasure
Impact.

Nordiske konferanse
plastikkirurgi 2012 i Helsinki

Neste nordiske konferanse plastikkirurgi holdes i Helsinki i mai 2012.
Sinikka Suominen er ny president i
Nordisk plastikkirurgisk forening og leder
for konferansen.
Vel Møtt i Helsinki!!
Merknad: Referatet er forkortet av redaksjonelle grunner. Fullversjon er tilgjengelig
på www.kirurgen.no 
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Grunnlaget for tildelingen er en lang og innholdsrik yrkeskarriere med en svært stor arbeidsinnsats innen klinisk
kirurgisk arbeid, kirurgisk forskning, sykehus administrasjon
og organisasjonsmessige forhold.
Rolf Kåresen har gitt et betydelig bidrag innen organisering og
utbygging av et bedre krefttilbud til pasienter, spesielt innen
brystkreft. Han har stått i spissen for norsk brystkreftbehandling de siste 25 år og brakt norsk brystkreftforskning opp på
et internasjonalt nivå. Han har bidratt sterkt til innføring av
IT-systemer på sykehus.

Rolf Kåresen.
Foto: http://www.ulleval.no

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

Kåresen har også hatt en svært viktig rolle som leder og
utvikler av store sykehusrelaterte byggeprosjekter med god
økonomisk styring. For sin lange og faglig sterke yrkesinnsats og engasjementsbredde ble han hedret med Kongens
Fortjenestemedalje i Gull på sin siste arbeidsdag på
OUS Ullevål. (18.06.2010)

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

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

RETHINKING
NET TREATMENT

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

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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Nye spesialistregler i generell kirurgi
Kari Erichsen
Kari.Erichsen@haraldsplass.no
Kirurgisk avdeling, Haraldsplass
Diakonale Sykehus, Bergen

Målsetting

Spesialiteten generell kirurgi skal være
en basisutdanning for generell kirurgiske
ferdigheter med hovedfokus på vurdering
og behandling av akuttkirurgiske
tilstander. Utdanningstiden i generell
kirurgi med grenspesialitet skal reduseres
fra minimum 7 til 6 ½ år.

Tjenestekrav

• Det kreves 6 års tjeneste ved godkjent
utdanningsinstitusjon i generell kirurgi,
alternativt 3 ½ års tjeneste ved godkjent
utdanningsinstitusjon i generell kirurgi
med tillegg av 2 ½ års godkjent tjeneste
i grenspesialisering. Av dette kan ½ år
av den generell kirurgiske tjenesten
erstattes med forskningstjeneste, tjeneste
i relevante spesialiteter eller tjeneste i
helseadministrativ/samfunnsmedisinsk
legestilling eller i allmennmedisin.
• Krav til 1 ½ års gruppe-I tjeneste
opprettholdes.
• Det kreves deltagelse i generell
kirurgisk vaktordning for minst 3 år
av utdanningen.
• For å bli grenspesialist må man ha
ytterligere ½ år grenspesialisert
tjeneste etter kombinasjonsmodellen.
• Ved seksjonerte avdelinger må
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innen dette området enn summen av
minstekrav for hver enkelt prosedyre.

De viktigste endringene er altså at det
kreves obligatorisk tjeneste ved seksjon
for gastroenterologisk kirurgi, urologi
og karkirurgi/thoraxkirurgi når hele
tjenesten blir utført på en seksjonert
avdeling. Videre å øke godkjenningen
ved seksjonert avdeling som ledd i
grenspesialisering fra 2 til 2 ½ år. Dette
skjer på bekostning av tjeneste ved annen
relevant avdeling, forskningstjeneste
(Nordisk medisinsk doktorgrad eller
tilsvarende) eller allmennmedisin, som
reduseres fra 1 til ½ år.
Deltagelse i generell vaktordning er
redusert fra minst 4 til minst 3 år av
utdanningen. Det kreves ikke lenger
deltagelse i generell vaktordning under
gruppe-I tjenesten. Dette gjør det mulig
å avtjene hele gruppe-I tjenesten som
grenspesialisering.

På majorlisten teller både åpne og
laparoskopiske operasjoner. Dette vil
presiseres i endelig operasjonsliste.
Endoskopiske inngrep regnes ikke, for
eksempel kan perkutan endoskopisk
gastrostomi (PEG) ikke telles som
ventrikkelinngrep.

Operasjonsliste/prosedyrekrav

Operasjonslisten ble vedtatt like før
dette nummer av Kirurgen gikk i trykk.
Den versjonen som gjengis her er den
som ble oversendt helsemyndighetene.
Kravene er vedtatt, men det vil komme
redaksjonelle endringer og presiseringer.
De foreslåtte endringer i prosedyrekrav
tydeliggjør overgangen fra en spesialitet
basert på bred elektiv kirurgi til en
spesialitet med fokus på ø.hj. pasienter
som må vurderes og behandles av
vakthavende kirurg. Mange av de
tidligere kravene til elektiv kirurgiske
inngrep er fjernet til fordel for opptrening
i akuttfunksjoner. Det er lagt stor vekt på
gastrointestinale inngrep fordi dette er
hovedtyngden under vaktarbeid.
Det er også vektlagt opptrening i minimal
invasiv/laparoskopisk kirurgi.
Det er en rekke inngrep det ikke er krav
om, men som likevel kan føres opp som
tellende.
Minstekravene i hvert kirurgiske
område er større enn antallet av krav
til enkeltinngrep. Foreslåtte krav er
absolutte minstekrav (ikke lenger
anledning til 25 % avvik), men minstekrav
i de kirurgiske områdene tilsier at man
totalt sett må ha flere operative inngrep

En må være hovedoperatør på et inngrep
for å få det tellende, om ikke annet er
nevnt, og det forutsettes at det kun er en
hovedoperatør på et inngrep.

Kurskrav

210 timer, herunder 160 timer følgende
obligatoriske kurs:
• Pre-, per- og postoperativ behandling
og intensivmedisin (30 t)
• Basal kirurgisk teknikk (åpen og
miniinvasiv kirurgi) (40 t)
• Krigskirurgi (30 t)
• Advanced Trauma Life Support
(ATLS-kurs) (20 t)
• Akuttkirurgiske tilstander (40 t)
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Med utgangspunkt i Legeforeningens
utredning om spesialistutdanningen
av leger i 2007 og tilhørende høringsuttalelser har Norsk kirurgisk forening og
spesialitetskomiteen i generell kirurgi i
fellesskap fremmet forslag om endrede
tjenestekrav, endret kurskrav, endrede
ferdighetskrav (operasjonsliste) og
endret målbeskrivelse for spesialiteten
generell kirurgi. Legeforeningens
landsstyre 2009 vedtok å anbefale den
foreslåtten endringen, og på bakgrunn
av dette ble forslag om endring oversendt helsemyndighetene i august
2009. Saken har vært til behandling i
Helsedirektoratet, som forela den for
Nasjonalt råd for spesialistutdanning
av leger og legefordeling i april 2009.
Nasjonalt råd ga forslaget sin tilslutning.
Helse- og omsorgsdepartementet, som
fatter beslutninger i slike saker, vedtok
nytt tjenestekrav og nytt kurskrav i juli
2010. Ny operasjonsliste ble vedtatt i
september 2010.

tjenesten utføres etter
rotasjonsordning ved minimum
seksjon for gastroenterologisk kirurgi,
urologi og karkirurgi/thoraxkirurgi.
• Tjeneste ved ortopedisk seksjon/
avdeling kan godkjennes med inntil
1 år av utdanningen i generell kirurgi.

I tillegg kommer 50 timer valgfrie kurs.
Som valgfrie kurs teller kurs godkjent for
spesialistutdanning i generell kirurgi eller
i en av de kirurgiske grenspesialitetene.
Kurs i administrasjon og ledelse er
fortsatt obligatorisk.
Endringene i krav til kurs tydeliggjør
også overgangen til en mer akuttkirurgisk
spesialitet ved at det innføres obligatorisk
ATLS-kurs , samt en ukes kurs i akutt
kirurgiske tilstander.

Ikrafttreden av de nye
spesialistreglene

Nytt regelverk gjelder fra 06.07.2010 og
blir obligatorisk fra 01.01.2015. Det er
vedtatt overgangsordning med anledning
til å søke om spesialistgodkjenning etter
begge regelverk til og med 31.12.2014.
Frem til samme dato kan det søkes om
spesialistgodkjenning på bakgrunn av
gammelt eller nytt kurskrav, eller en
blanding, forutsatt at alle emneområder
kan dokumenteres oppfylt.
Viser for øvrig til www.legeforeningen.no
for mer detaljert informasjon om de nye
spesialistreglene i generell kirurgi og i
grenspesialitetene.
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Intervjuene ble foretatt av Kari Erichsen i september
2010. Kari Erichsen ble i 2009 valgt som ny YLFrepresentant i NKF’s styre.

Intervju av 4 kirurger i spesialisering
- fokus på nye spesialistregler
Kari Erichsen
Kari.Erichsen@haraldsplass.no
Kirurgisk avdeling, Haraldsplass
Diakonale Sykehus, Bergen

Navn: Bjarte Hjelmeland
Arbeidsgiver: Thoraxkirurgisk
seksjon, Hjerteavdelingen,
Haukeland Universitetssykehus
Tid i spesialisering i generell
kirurgi: 4 år
I grenspesialisering: 1 år
thoraxkirurgi

Tanker om de nye spesialistreglene:
Jeg er og har alltid vært tilhenger av en generell kirurgisk
grunnutdannelse, men jeg vet jo at en del ønsker seg tidligere
grenspesialisering. Jeg har hele tiden hatt et bredt kirurgisk interessefelt, så rent personlig passer det meg bra slik det er nå.
Det at man beholder modellen, samtidig som man øker tellende
tid i grenspesialisering (fra 2 til 2 ½ år) er et greit kompromiss.
Dette ½-året ”stjeler” man fra tiden som godkjennes fra annen
relevant tjeneste, som nå reduseres fra 1 til ½ år. Kirurgi er
(bl.a.) et teknisk fag, og mye tid på operasjonsstuen er viktig for
å bli en god kirurg. 6 år er ikke veldig lang tid, og jeg tror vel
egentlig ikke at 1 år i for eksempel allmennmedisin noensinne
har bidratt nevneverdig til kompetanseheving i faget.

Navn: Kristin Bentung Lygre
Arbeidsgiver: Haraldsplass
Diakonale Sykehus
Tid i spesialisering i generell
kirurgi: 3 år
I grenspesialisering: Nei

Tanker om de nye spesialistreglene:
Tjenestekravene ser ok ut med tanke på å utdanne grenspesialister, og det virker jo tiltalende at det skal gå litt raskere. Når det
gjelder mindre sykehus med behov for generalister, er det ikke
fullt så positivt at en korter ned på tiden med generell kirurgi
til fordel for "grentid". Å redusere sideutdanning fra 1 til ½ år
tror jeg gir liten gevinst på utdanningstiden siden mange har
sideutdanning fra før de begynte med kirurgi, enten fordi det
var vanskelig å få stilling, eller fordi en ikke hadde bestemt seg.
Når det gjelder operasjonslisten ser totalt antall inngrep nokså
uendret ut, og det høres fornuftig ut å fokusere på inngrep som
gjør en vaktkompetent. Det ser positivt ut at en fokuserer på
praktiske ferdigheter og akutt kirurgi i kurskravene.
Tror du det blir lettere å bli spesialist etter de nye reglene?
Nei, egentlig ikke.
Etter hvilken modell blir det mest aktuelt for deg å
søke spesialitet?
Med tanke på operasjonsliste og selve spesialistreglene spiller
det liten rolle for meg, men jeg skulle gjerne søkt på gamle
kurskrav, siden jeg allerede har fullført samtlige kurs med
unntak av krigskirurgi. Grunnet forestående fødselspermisjon
tror jeg dessverre ikke jeg rekker å søke på gamle kurskrav.
Selv om den nye kurslisten ser bra ut, er det synd å måtte starte
på nytt med kursene.
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Navn: Bjarte Almås
Arbeidsgiver: Haraldsplass
Diakonale Sykehus
Tid i spesialisering i generell
kirurgi: 4 ½ år
I grenspesialisering: 1 år urologi

Tankar om dei nye spesialistreglane:
Eg er generelt positiv til dei nye spesialistreglane. Det er nok
nødvendig med ei omlegging for å tilpasse seg forholda ved
sjukehusa i dag. Eg trur det er rett å vinkle utdanninga i generell
kirurgi meir mot akuttkirurgi og legge mindre vekt på elektive
inngrep i dei forskjellige subspesialitetene.
Eg er stort sett positiv til den nye operasjonslista. Eg trur ein vil
sjå mindre ”shopping” av inngrep no enn før. Med dei gamle
operasjonslistene var det slik at enkelte inngrep måtte ein ha
kun for lista sin del, utan at ein hadde tenkt å bruke dette i
arbeidet sitt vidare. Den nye operasjonslista virker meir
matnyttig i forhold til vaktarbeid.
Litt vanskeleg å seie så mye om den nye kurslista då eg ikkje
veit heilt kva dei nye kursa vil innehalde. Men eg er glad for at
ein kan benytte den gamle kurslista samtidig som ein kan søke
etter dei nye reglene i spesialiteten for øvrig.
Trur du det blir lettare å bli spesialist etter dei nye reglane?
Kanskje litt. Det ser ut for at det kan bli litt enklare å fylle operasjonslista si no, og i teorien kan en jo bli subspesialist 6 mndr
raskare med dei nye reglane.
Etter kva modell blir det mest aktuelt for deg å søke spesialitet?
Eg mangler litt elektive inngrep i subspesialiteter, så eg kjem
nok sannsynligvis til å gå for den nye modellen.

Nå det gjelder operasjonslisten ser jeg at blant annet krav om
operasjoner på thyroidea og mamma er fjernet, og det synes
jeg er riktig. Spesielt thyroideainngrepene har jeg aldri helt
forstått at hører hjemme i en generell kirurgisk utdannelse. Jeg
ser også at det er kommet til noen inngrep/prosedyrer som jeg
har gjort mer enn nok av, men som tidligere ikke var spesifisert.
Tror ikke jeg har dokumentasjon på alt det, og det kan jo bli et
praktisk problem. For øvrig følger operasjonslisten opp grunntanken om mer fokus på akuttkirurgi kontra elektive inngrep.
Det at kravene til antall laparoskopiske inngrep økes er en
naturlig utvikling.
Det er bra at ATLS-kurset blir obligatorisk. Det bør alle som går
generell kirurgisk vakt med ansvar for traumer ha. For øvrig var
det jo foruroligende mange av mine gjennomførte kurs som
var forsvunnet fra listen, men jeg regner med at for eksempel
kursene i basal kirurgisk teknikk og akuttkirurgiske tilstander
kan erstattes av tidligere kurs som dekker samme emneområdene.

Tanker om de nye spesialistreglene:
For generell kirurgisk utdanning synes det å være et mer
målrettet og riktig fokus på de akutte og subakutte tilstandene,
spesielt hva kursdelen angår. Traume går igjen som et tema og
her er ordlyden og krav mer ambisiøs enn hva volumet tilsier,
særlig i forhold til andre akutte tilstander.
Nedkortingen i tid på bekostning av en eventuell erfaring fra sideutdanning eller forskning er nok et kompromiss, men neppe
heldig da både sideutdanning i et annet fagfelt, samt forskning, gjerne ikke er “verdifullt” med kun knappe 6 måneder, og
burde være beholdt som 12 måneders tjeneste. Således kan
dette kanskje heller hemme, enn stimulere til at kunnskap fra
andre relevante fagfelt tilegnes blant generelle kirurger. Videre
kan forskningsmotivasjonen svekkes om man da faktisk skal
gå løpet til en PhD i utdanningstiden og kun få “betalt” med 6
måneder for dette.
Fjerning av “flaskehalsprosedyrer”, som nyre- og thyroideainngrep, er kanskje fornuftig, samtidig som volumkrav opprettholdes. Samtidig er det en diskrepans mellom ordlyden
i kravbeskrivelsen over hva man forventes å beherske som
generell kirurg og hva man faktisk synes å bli eksponert for. Det
blir nok fortsatt en praktisk utfordring hvordan kandidater skal
eksponeres for og få utføre tilganger og inngrep som ikke lengre er åpne (kun laparoskopiske), eller ikke lengre regnes som
“generelle” og kun for B-grenister (halsinngrep på thyroidea,
halskar). Hvordan møtes ordlyden til traume kravet om å kunne
eksplorere og identifisere halsstrukturer, gjøre thorakotomier,
fjerne traumatisert nyre eller milt når slike inngrep er sjeldne
eller ikke lengre nødvendige i listen? Man kan selvfølgelig gjøre
dette selv om det ikke står på listen, men grunnen til at en del
av disse er fjernet er jo at de blir "flaskehalser", og dermed
forbeholdt B-gren kandidatene.

fa g n y tt • de b att

fa g n y tt • de b att

Det at man nå dreier fokuset mer mot akuttkirurgiske tilstander
er en riktig utvikling. Det er jo her man har behov for generell
kunnskap. Den elektive kirurgien er viktigere i grenspesialiseringen.

Navn: Kjetil Søreide
Arbeidsgiver: Kirurgisk
avdeling, Stavanger
universitetssjukehus
Tid i spesialisering i generell
kirurgi: 3 år, pluss 1 år
forskning
I grenspesialisering: Nei

Gitt at kursinnhold står i stil med ambisjonene, så kan dette
representere et løft, og kanskje en mer praktisk rettet teori med
fokus på akutte og vanlige tilstander i bred forstand.

Tror du det blir lettere å bli spesialist etter de nye reglene?
Tja, hva skal man si. Den nye operasjonslisten opplever jeg
som bedre og mer hensiktsmessig, og enkelte inngrep som før
kunne være vanskelig å få på listen er forsvunnet. Så kanskje
det blir litt lettere å fylle operasjonslisten, til tross for at avviksregelen på 25% tatt bort. Men hvis du med ”lettere” mener
at man vil ende opp med mindre kompetente spesialister
grunnet enklere krav, så tror jeg definitivt ikke det.

Tror du det blir lettere å bli spesialist etter de nye reglene?
Det synes ikke å bli lettere med de nye kravene, men kanskje
en mer fornuftig og fokusert utdanning som vil tjene både kandidat og utdanningsinstitusjon. Hovedinnholdet i utdanningen
vil likevel være preget av den aktuelle arbeidsplass: hvor mye
vakter, hvor mye dagtid, hvor inkluderende holdning og hvor
bredt spekter av generelle og spesielle problemstillinger som
avdelingen håndterer.

Etter hvilken modell blir det mest aktuelt for deg å
søke spesialitet?
Det blir nok sannsynligvis etter ny modell, hovedsakelig pga
bortfall av en del inngrep jeg ikke har, og som jeg heller ikke er
spesielt lysten på å bruke tid til å jakte på. Eventuelt kombinert
gammel/ny modell, for det er jo også en mulighet etter det jeg
har skjønt.

Etter hvilken modell blir det mest aktuelt for deg å
søke spesialitet?
Da jeg er kommet relativt langt på vei i den gamle modellen
både i tid og inngrep ser jeg ingen klar fordel med den nye over
den gamle modellen nå. Det har fra starten vært intensjonen
å følge den gamle modellen. Litt basert på når de nye kursene
kommer på plass og tilbys så kan det være med å bestemme
hva som blir den aktuelle modellen å søke etter. Jeg er positiv
til begge modeller i så måte.
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Dårligere tilbud for barn på sykehus
i Oslo fra 2011?
Som det har fremgått at flere avisartikler i Dagens næringsliv i det siste,
vil barn som legges inn på Barnesenteret, OUS Ullevål eller trenger
vurdering i Akuttmottaket, OUS Ullevål møte en annen virkelighet fra 1.
januar 2011. Dette er en følge av reorganiseringen av Barneavdelingen i
Oslo Universitetssykehus.

Petter Brandtzæg
Jens Grøgaard
Petter.brandtzaeg@uss.no
Barneavdelingen, OUS-Ullevål

Bakgrunn for Barnesenteret i Oslo
Barnesenteret i Oslo ble planlagt og
bygget på 1990-tallet. Forholdene for
barn i Oslo som måtte legges inn på
sykehus før den tiden, var kummerlige.
Det var Oslo kommune som satte i gang
planleggingen og finansierte bygningen.
Barnesenteret åpnet i september 1998.
Planleggingen skjedde med et klart siktemål. Barnas behov skulle stå i sentrum.
Den nye organiseringen skulle redusere
traumet ved å ligge på sykehus eller
gjennomgå langvarig poliklinisk behandling. Samling av mange spesialister på
forskjellige sykdommer hos barn skulle
optimalisere diagnostikk og behandling.
Barnesenteret var ved sin åpning
Nordens nest største og mest moderne
barnesykehus. Byggingen og organiseringen av Barnesenteret ble fremhevet som
et eksempel på hva Oslo var villig til å gi
av tilbud for at barna skulle få en optimal
behandling. Barnesenteret var ved åpningen dobbelt så stort som Barneklinikken
på Rikshospitalet målt i antall senger og
tilhørende fasiliteter for foreldrene.
Artikkelforfatterne deltok sentralt i planleggingen og oppbyggingen av Barnesenteret både som representanter for
den gamle barneavdelingen på Ullevål
sykehus og for Universitetet i Oslo. Barna
i Oslo og foreldrene fikk et tilbud som
lå i internasjonal toppklasse. Samlingen
av spesialistene rundt barnet; det være
seg leger, sykepleiere, fysioterapeuter,
ernæringsfysiologer og andre hevet
kvaliteten på arbeidet som ble gjort for
det enkelte syke barn. Antall sykehusinfeksjoner ble på det nye Barnesenteret
redusert med 90 %, bl.a. fordi senteret
hadde en egen hypermoderne isolatavdeling. Pga. lokaliseringen i samme
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hus foregikk samarbeidet over faggrensene
svært godt. En kort konsultasjon mellom
to kolleger kunne avklare en problemstilling som kan ta en halv dag mellom leger
på forkjellige sykehus. Barnas psykososiale behov ble godt ivaretatt med en
stor leketerapi og skoleavdeling. Det var
gode forhold for foreldrene.
Ca 80 % av barna som blir lagt inn på
Barnesenteret, har en akutt tilstand. Disse
barna blir først vurdert i Barnemottaket
ved Barnesenteret. Barnemottaket har de
siste årene vurdert og behandlet mellom
6000 og 7000 barn pr. år. Det har derfor
også har fungert som en stor akutt poliklinikk. Kvaliteten på vurderingen har
vært høyere enn på vanlige legevakter.
Barnet blir vurdert av en yngre lege
under spesialisering som alltid har kunnet
konsultere en eldre, erfaren spesialist innen barnemedisin 24 timer i døgnet. Ved
kirurgiske problemstillinger kommer vakthavende gastrokirurg eller barnekirurg
og vurderer barnet i Mottaket. Ved akutte
livstruende tilstander har et eget team i
intensivmedisin for barn over nyfødtperioden kunnet hjelpe i løpet av få sekunder.

Omorganisering av barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus
(OUS)

I prinsippet er barnelegene OUS, inkludert legene ved Barnesenteret, enige om
at all sykehusvirksomhet for barn bør
samles på ett sted i Oslo. Ferdigstillelsen
av et slikt nybygg vil imidlertid ligge langt
frem i tiden, minst ti år. Dette har vi erfaring med fra planleggingen og bygging
av Barnesenteret hvor vi spilte en sentral
rolle. Det er ivaretakelse av Oslos barn i
mellomtiden vi ønsker at ledelsen i byrådet skal interessere seg for.
Ved nyorganiseringen som vil bli satt ut
i livet 1. jan. 2011, er barnesentertanken
forlatt. Behandling av Oslos barn vil
foregå på forskjellige poster på Rikshospitalet i tillegg til Barnesenteret. Nå er det
diagnosen som vil avgjøre plassering.
Barn med kirurgiske lidelser kan bli plassert på ”voksne” poster på Rikshospitalet.
Vi mener at denne organiseringen er et
klart tilbakeskritt for barn i Oslo.
Oslos barn med kreft vil også oppleve en
annen hverdag. Det vil sannsynligvis bli

Det som imidlertid vil påvirke de barna
som blir igjen på Barnesenteret mest, er
at en rekke spesialister flytter fra Ullevål
til Rikshospitalet. Vi, som har arbeidet i
flere tiår på Ullevål, har en bitter erfaring
med utflyttede spesialiteter. Den service
de gir fra Rikshospitalet er pga. avstanden vesentlig dårligere enn den vi har fått
når vi har vært i samme hus. Dette vil gå
utover barna. Vi har særlig merket dette
etter at Øre-nese-halsavdelingen flyttet
til Rikshospitalet. Vi frykter hva som vil
skje når andre subspesialister flytter.

Pågående OUS prosess med
planlagte omorganiseringer har
negative effekter

Som følge av disposisjoner ledelsen ved
Barneavdelingen i OUS allerede har gjort,
er hele behandlingsteam ved Barnesenteret i ferd med å gå i oppløsning.
Dette gjelder bl.a. omsorgen for barn
med astma og teamet for hjemmerespirator behandling. Vi anser dette som
meget alarmerende signaler om hva som
kan skje fremover.

Prostatabehandling av eldre
menn på Barnesenteret – hva er
logikken?

Til slutt; det som kanskje provoserer oss
mest, er planene om at arealet planlagt for barna skal overdras til voksne.
Barnerommene er for små og uegnede
for voksne prostata pasienter, og de må
bygges om og dette koster penger. Den
administrative ledelsen av Kvinne- og
Barne-klinikken støtter dette forslaget,
noe som er faglig uforståelig. Særlig
provoserende finner vi at barn med svært
invalidiserende sykdommer som i dag
holder til i forfalne hus og brakker, ikke i
stedet for tildeles areal i Barnesenteret.
Dette gjelder for eksempel barn med den
kroniske lungesykdommen cystisk fibrose
hvor Ullevål sykehus har landsfunksjon.
Habiliteringsseksjonen med multihandikappete barn holder til under like
dårlige forhold. Vi mener det er prinsipielt
helt feil å bygge ned et svært godt fungerende barnesykehus for å spre en del
av barna på voksne avdelinger og
deretter flytte voksne inn i barnesykehuset. Dette er en utvikling som går fullstendig mot moderne sykehusbehandling
av barn i andre land.

Kan Oslo kommune bidra til en
bedre løsning av OUS prosessen?

var med rette svært stolt av resultatet i
1998. Nå er Byrådet satt på sidelinjen
etter at Staten overtok ansvaret for sykehusdrift i 2003 og fratatt myndighet over
disposisjonen av Barnesenteret.
Likevel tror vi at Byrådet i Oslo har stor
innflytelse når det gjelder fremtiden for
Oslos barn.
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vesentlig mer trengsel og plassmangel
på posten på Rikshospitalet der barn
med kreft oppholder seg, enn det barna
og foreldre har vært vant til fra Barnesenteret hvor det har vært svært gode
og rommelige forhold. Mens barn med
kreft raskt sendes tilbake til den lokale
barneavdelingen de hører hjemme, må
barn fra Oslo oppholde seg lenge på
kreftposten når de får komplikasjoner.
Også for Rikshospitalet vil dette være en
ny situasjon. Ved smittsomme infeksjoner
som forekommer hyppig hos barn med
kreft, vil de ikke ha samme tilbud om
plass på en egen isolatpost for å hindre
smitte til andre barn med kreft og svekket
immunsystem. De må i så tilfelle fraktes
med ambulanse til Barnesenteret.
En tilsvarende isolatpost finns ikke på
Barneklinikken på Rikshospitalet.

Kan andre bidra til en bedre løsning av OUS prosessen?

Redaktør Charlotte Haug, har nylig publisert2 innlegg i Tidsskriftet1,2 med kritiske
og gode kommentarer til flere forhold i
OUS prosessen. Hun konkluderer med at
det ikke er for sent å trekke i nødbremsen
nå!2
Det må først lages en faglig god plan
med de nødvendige rammebetingelser
(nybygg, tilstrekkelig kapasitet etc.) for
fusjon av OUS avdelinger.
Iverksetting av tiltak med flytting av
pasientstrøm og flytting av helsepersonell må foretas senere og ikke samtidig
med planleggingsfasen 

Referanser
1. Haug C. Makten i uklare formuleringer. Tidsskr Nor
Legeforen 2010; 130: 1701.
2. Haug C. Faremelding: Understrømmer. Tidsskr Nor
Legeforen 2010; 130: 1805

Bystyret i Oslo bygget Barnesenteret og
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Festtalene har stilnet av i de
store auditorier i OUS
Det er lenge siden vi har hørt begeistrede uttalelser fra ledere om
”den største omorganisering med pasienten i fokus”. Den slags
forbeholdes nå fora hvor ledere ikke kan bli møtt med hånflir fra de
stadig mer hoderystende ansatte. I ledersamlinger kan en stadig høre en
og annen avdelingssjef dele sine visjoner om å skape ”Europas største
avdeling”. I lille Oslo.

Christian Grimsgaard
christian.grimsgaard@
oslo-universitetssykehus.no
Ortopedisk avdeling,
OUS-Rikshospitalet

Også dette som skulle være ren lystseilas; vi slår sammen sykehus, avvikler
vaktordninger og dublerte funksjoner,
sparer derved en hel del penger som
reinvesteres og bidrar til å skape Europas
fremste sykehus. Kritikk av denne
storslåtte planen måtte skyldes endringsfrykt; frykt for tap av privilegier og makt.
Vi ble grundig forelest om at dette fulgte
en U-kurve, først frykt og frustrasjon,
senere nyorientering og en tilstand av økt
lykke.
Kanskje var det likevel ikke så enkelt.
Kanskje skulle vi gått enda grundigere
gjennom den store planen før denne
ble satt ut i livet. Kanskje var det en
grunn til at vi har bygget opp ”dublerte”
vaktordninger og funksjoner. Kanskje
var grunnen at det finnes et behov for
nettopp dette? For hvordan kan en se for
seg et sykehus av Ullevåls størrelse uten
hjertemedisinsk eller plastikk-kirurgisk
nærvær? Hvordan skal flytting av Aker til
Ullevål bidra til å styrke lokalsykehuset?
Noe har vi da fått til. Vi har fått en helt
ny organisasjonsstruktur med nye ledere
på alle nivå. Ellers er det meste ved det
samme gamle. Med unntak av at vi ikke
lenger har tilstedeværelse av ledelse.
For det er ikke så lett å nå over avdelinger
som er spredd på 6 lokalisasjoner, eller
seksjoner spredt på 3. Dette løses ved
at lederne ambulerer. En dag her og en
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I siste OUS nytt omtaler direktøren dette
i rosende ordelag: ”Når en intensivlege
tar trikken fra Gaustad til Ullevål fordi
de behøver hjelp der og han har hjelp å
gi, er det en liten seier for arbeidet med
samarbeid på tvers av gamle miljøer”. Og
mer enn antyder at legenes motvilje mot
ambulering er betinget i motsetninger
miljøene i mellom("samarbeid på tvers
av gamle miljøer"), og at de som deltar i
slike ordninger er de sanne hjelpere ("han
har hjelp å gi").
Dette er vel kanskje en fortegning av
realitetene. For legegruppen er vant med
å jobbe ved ulike sykehus opp gjennom
yrkeslivet. Det foregår utstrakt migrasjon
mellom sykehusene. Vi har god kjennskap til hverandres miljøer gjennom kurs
og konferansevirksomhet. Vi samarbeider
godt. Vi gir hjelp hver dag.
Arbeidsgivers iver etter å betrakte oss
som innsatsfaktorer som via Oslotrikken skal settes inn der det måtte
være hull i turnus avslører kanskje en
grunnleggende manglende forståelse av
hva sykehusdrift er og pasientbehandling
krever. For det er forskjell på bunkersolje
og legetjenester. Vi er ikke enkle faktorer
i et excel ark som kan flyttes mellom
kolonnene. Vi er del av en større helhet.
Vi jobber med pasienter side om side
med kollegaer, sekretærer, sykepleiere,
fysioterapeuter, radiografer. Dette er vårt
arbeidsmiljø og vår ressurs. Pasienten
tas inn i denne helheten. Dette samspillet
er i kontinuerlig utvikling, vi tar opp ny
kunnskap, vi etablerer nye teknikker, vi
utvikler nye samarbeidsformer og skaper

nye pasientforløp. Vi bygger fagmiljø
sammen og medarbeidere med særegen
kompetanse. En øyelege er ikke bare
en øyelege, og en ortoped ikke bare en
ortoped.
Pasientbehandling er heller ikke en enkelt
konsultasjon eller en enkelt operasjon.
Dette er en del av helheten. Kirurgen
vurderer og snakker med pasienten før
operasjonen, og følger opp i dagene
som går etter operasjonen. Lungelegen
kjenner kronikeren og vet at denne har
en forverring som krever innleggelse.
Vi er mest mulig vedvarende til stede i
helheten. Intensivlegen bør i størst mulig
grad følge opp pasienten han eller hun
kjenner, og i minst mulig grad være på
trikken mellom sykehusene.
Vi kan da ta trikken. Eller vi kan gå. Vi
kan ta fly til Afghanistan og sette opp
feltsykehus. Vi kan sirkulere, hospitere,
ambulere og rotere når dette er riktig.
Men dette kan vel ikke være sykehusets
fundament. Dette kan ikke være den store
planen. Avisredaksjoner bygges ikke med
tilfeldige ambulerende journalister eller
redaktører. Læreren reiser ikke fra skole
til skole. Et restaurantkjøkken bygges ikke
med tilfeldige innleide kokker. Kokken er
en del av helheten i kjøkkenet. Han stiller
krav til sine medarbeidere og utstyret
han jobber med. Han vet hvor skapet skal
stå, og redskapet finnes. Slik er det også
for legevirksomhet. Vi bygger og kjenner
våre kjøkken. Vi vet hvor redskapet er. Vi
trenger ikke som i et fremmed kjøkken
åpne alle skap og skuffer for å finne bryteren til respiratoren.
Vi er endringsvillige og vi er i kontinuerlig endring. Men vi bør ikke bifalle
enhver endring. Vi kan ikke akseptere at
OUS skal bygges på fragmentering av
fagmiljø, svekket utdannelse, svekket og
fraværende faglig ledelse, manglende
kontinuitet og svekket pasientbehandling.
Vi bygger da ikke sykehus ved ambulering. Dette er ikke fremskritt.
Vi har skapt oss en organisasjon som ikke
passer godt til den virkelighet vi står midt
oppe i. Og det er ingen utsikter til noen
snarlig løsning.
Kanskje er tiden moden for en grensesprengende ny plan; vi lager et elektivt
sykehus som driver med høyspesialisert
medisin, et akuttsykehus og et sykehus
med hovedsakelig lokalsykehusfunksjon.
Lyder det kjent? 

Figur 1. Antall operasjoner (all kirurgi) utført årlig fra 1969 tom
2002.

Erik H. Korvald
erik@korvald.no
Kongsberg sykehus

Karkirurgi i Norge

Karkirurgien har som etablert behandlingsform en historie på ca 50 år i Norge
(1). I Norge vokste faget frem ved de
større, sentrale institusjoner. Utover 1970
og -80 tallet ble faget desentralisert ved
at det ble etablert karkirurgi på en rekke
mindre sykehus hvor faget ble ivaretatt
av få / til dels en enkelt karkirurg. Denne
spredningen av faget skjedde sporadisk
og uten noen overordnet faglig eller
helsepolitisk plan. Karkirurgi ble i 1986
etablert som egen grenspesialitet under
generell kirurgi.

Kongsberg sykehus

Ved Kongsberg sykehus har det vært
drevet karkirurgi siden 1975 og man har
lenge hatt et ønske om å lage en oversikt
over denne aktiviteten i en avgrenset
periode.
Kongsberg sykehus er ett av 3 sykehus i
Buskerud. Ved sykehuset ble det i desember 1974 ansatt en ass.overlege som var
godkjent spesialist i generell kirurgi og
som de siste årene før ansettelsen hadde
drevet en god del karkirurgi ved Aker
sykehus og ved avd. III, Ullevål sykehus.
Sykehuset hadde som nedslagsfelt et
befolkningsgrunnlag på drøyt 55000.
I løpet av -80-tallet økte befolkningen til
ca. 65-70 000.

Figur 2. Alle karkirurgiske operasjoner årlig.

Det ble fort lagt til rette for å drive med
karkirurgi og kjøpt inn nødvendig ”instrumentarium”. Diagnostikk ble utført
med vanlig klinisk undersøkelse samt
perifer blodtrykksmåling med doppler
(ankel-arm-indeks). Ved røntgenavdelingen var det to overleger hvorav den ene
utførte arteriografier. Fra sept -75 ble det
ansatt overlege i anestesi, senere ble det
to. I årene fra 1970 og utover til 1990årene skjedde den en betydelig generell
”produksjons”-økning ved sykehuset
særlig etter innføring av dagkirurgisk
behandling. Hensikten med denne
redegjørelsen er å gi en oversikt over
karkirurgiske operasjoner på Kongsberg
i perioden 1975 til 1995.

Materiale og metode

I perioden fra 1975 og frem til 1990 hadde
man ikke IT-teknologi innført ved Buskerudsykehusene. For å få oversikt over utførte
operasjoner fra den tiden var det nødvendig å søke i de håndskrevne operasjonsprotokollene. Kliniske variabler ble
registrert retrospektivt ved gjennomgang
av operasjonsprotokoller og journal i
database-tabeller med programvaren
MS Access.
Fra operasjonsprotokollene ble det registrert følgende opplysninger:
• Navn, alder/fødselsdato
• Innkomstdato
• Diagnose
• Operasjonsdato
• Operasjonsmetode
Dessverre viste det seg at datodokumentering og spesielt fødseldato

var mangelfullt utfylt. For å få en søkbar
og sorterbar database måtte tabellene
suppleres med diagnose og operasjonskoder. Sykehuset fikk elektronisk verktøy
til pasient registrering i begynnelsen av
1990 årene. Med mulighet for å lagre
digitale data som:
• ICD9-kode
• Operasjonskodeverk 95
• PAS-data fra perioden 1990-1995
Hele pasientmaterialet fra før 1990 måtte
således derfor re-kodes ”manuelt” inn
i de ”skrevne” tabellene hentet fra
operasjonsprotokollene. Mangelfulle
dato-elementer som nøyaktig fødselsdato
fikk man regenerert ved hjelp av tilgang
til et offentlig personregister. I tilegg ble
overlevelse pr. 2010 undersøkt, og det
ble laget et tabell-register over dødsdatoer. Til slutt hadde man fått samlet en
database over personregistre der 97,5%
av fødselsdata var regenerert. Av disse så
var 90% avgått med døden frem til 2010.
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Også blant lederne er det en gryende uro.
For vi står ovenfor noen ”utfordringer”.
Problemer har vi ikke. Utfordringene er
knyttet til noen bristende forutsetninger
i denne storslåtte omorganisering; vi
mangler plass, penger, infrastruktur, men
mest alvorlig, vi mangler en plan. Den
siste er nå å unngå ”beslutningsstopp”.
Nok et nyord fra våre fremragende konsulenter. "The show must go on".

dag der. Men en seksjon eller avdeling
som får besøk av lederen en gang hver
annen uke synes kanskje ikke dette er
et stort fremskritt. Så da må vi få slått
sammen seksjoner og avdelinger fysisk.
Men vi må likevel være tilstede ved alle
de tidligere sykehusene. Det finnes ikke
noe bygg hvor vi kan samles. Og her har
man ”ad hoc” kommet på en plan som
kan hjelpe oss ut av uføret; vi sender ikke
bare lederne mellom sykehusene, men
også legene i form av ambulering og
tverrgående vaktskikt.

Karkirurgi ved Kongsberg sykehus
i en 20 års periode

I dette materialet er med inngrep for
varicer eller andre ”venøse” inngrep
og lumbale sympatectomier ekskludert.
Prosjektet er godkjent av Regional komité
for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i helse Sør-Øst.

Resultater

Figur 1 viser totalt antall operasjoner (all
kirurgi) som ble utført ved Kongsberg
sykehus årlig i en 30 års periode. Figur 2
viser samlet karkirurgisk virksomhet
inklusive embolectomier i perioden f.o.m
1975 t.o.m 1995. Frem til og med
november 1993 ble nesten all karkirurgisk
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Tabell 1: Elektive primære perifere
arterie-rekonstruksjoner

virksomhet utført av samme person.
Fra desember 1993 ble noen inngrep gjort
av andre karkirurger fra to andre større
sykehus.
Figur 3 viser materialet gruppert i operasjons typer; altså fordelt etter operasjonskoder. I denne oversikten er akutte
embolectomier ikke inkludert.
Det ble i studieperioden foretatt 377
arterielle rekonstruksjoner. Av disse var
31 inngrep for aneurismer på lumbalaorta. 346 var inngrep på perifere arterier
og av disse var 23 reoperasjoner dvs
6.6%. Det ble foretatt 323 primære
elektive perifere arterierekonstruksjoner
hos 258 pasienter.

Abdominale aorta-aneurismer:

Alt i alt ble det i 20 års-perioden operert
31 lumbale aortaaneurismer.
24 pasienter ble operert av operatør A,
6 av operatør B og 1 av operatør C.
Av disse var 8 akutte operasjoner dvs.
operasjoner for rumperte aneurismer.
Av disse døde 4 før 30 dager var gått,
man mangler data hos 2 pasienter og
2 overlevde 50%. (en pasient overlevde
100 dager og en i 5 år).
23 av pasientene med påviste aneurysmer på abdominalaorta ble operert
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elektivt. Omfanget av kar-lesjonen ble
stort sett hos alle dokumentert ved preoperativ angiografi.
Den gjennomsnittlig preoperativ liggetid
var 3 dager. 30-dagers mortalitet var 0%.
Det ble ikke funnet opplysninger om
nødvendig reoperasjon i gruppen med
elektive aneurysmeoperasjoner. Gjennomsnittlig overlevelsestid var 8 år med
en spredning fra ½ til 20 år. Dødsdato
manglet hos 2 pasienter.

Elektive primære perifere
arterie-rekonstruksjoner

De aller fleste pasienter ble vurdert
poliklinisk før de ble innlagt. Data vises i
tabell 1.
Den preoperative liggetid var i gjennomsnitt 2.6 dager. Det ble utført angiografi
preoperativt stort sett etter innleggelse.
Den post-operative 30-dagers mortalitet
var: 1,9%. En av de 6 tidlig døde gjennomgikk reoperasjon (6 p.o. dag) pga.
gangren av colon sigmoideum og døde
(bypass med dacron Y-protese). Muligens
kan sirkulasjonen i art. mesenterica
inferior ha blitt kompromittert. Hos de
5 andre var dødsårsaken cerebralt insult/
hjertesvikt og ikke relatert til det operative inngrep.

Type inngrep

4

Arteriell trombektomi

14

Aortoiliakal trombendarterektomi

33

Aortoiliakalt bypass ved
okklusjon eller stenose

25

Ilefemoral trombendarterektomi

4

Ileofemoralt bypass ved
okklusjon/stenose

23

Femoropopliteal trombendarterektomi
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Femoropopliteal bypass

3

Bypass t/leggarterie v/femoropopl. okklusjon

18

Profundaplastikk

9

Axillofemoral bypass

14

Femorofemoral bypass

1

Andre ekstraanatomiske bypassoperasjoner

1

Andre veno-venøse fisteloperasjoner/revisjoner

323

I operasjonsprotokollene var det ikke
konsekvent opplyst hva slags by-pass
materiale som var benyttet ved rekonstruksjonene. Hos ca 60% ble det anvendt
autolog vene, mens hos resten ble det
brukt protese av kunststoff.

Diskusjon

Tidlig-resultene i det foreliggende
materialet synes å være i overensstemmelse med rapporter fra andre avdelinger. Kvalitetsparametre som man trolig
alltid kan evaluere i et kirurgisk materiale
er antall re-operasjoner og mortalitetsberegninger, og slik synes kvaliteten på
kirurgien å ha vært tilfredsstillende denne
presenterte pasientoversikten.
Derimot hadde man ikke tilrettelagt
muligheten til å bedømme langtidskvaliteten hos de opererte pasientene.
At man ikke systematisk fulgte og

PTA (perkutan transluminal angioplastikk)
og EVAR som står for EndoVascular
Aneurysm Repair (eller EndoVascular
Aortic Repair) er teknikker som har
kommet og som krever nært samarbeid
med andre spesialiteter (Radiologi) og
dette gjør at slik aktivitet må samles i
større sentra. Det gjør at den åpne
”gamle” karkirurgi ikke lenger er eneste/
første valg, men den er fortsatt en nødvendig reserve når moderne minimalt
invasiv teknikk ikke lykkes.
Nyere og minimal invasive teknikker som
har kommet til etter hvert har ført til at
rekonstruktiv karkirurgi ikke lenger bør
gjøres ved mindre sykehus.

Konklusjon

Kongsberg sykehus. Foto: http://www.blefjellsykehus.no
dokumenterte det postoperative forløp er
den største mangelen. ”Patency rate”
(= funksjonstid). av rekonstruksjonene var
således ikke målbar eller dokumenterbar
i dette pasientmaterialet. Den opprinnelige intensjonen med studien var
opprinnelig å evaluere de elektive arterierekonstruksjoner, spesielt med henblikk
på hvor lenge de fungerte postoperativt,
men dette var ikke mulig ved retrospektiv
journalgjennomgang.
Man vet fra litteraturen at ved femoropopliteal bypass ovenfor kneet er
resultatene gode og 75–80% er åpne etter
to år. Etter 4 år er 60% åpne.
Vene er nok bedre enn de fleste kunststoffproteser (polytetrafluoretylenGoretex® eller polyester-Dacron®) (2).
Resultatene er best når distale
anastomose er plassert ovenfor kneet (3).
Ved stopp i en del av lårarterien kan
man ved hjelp av en ringstripper gjøre

endarterektomi og fjerne okklusjonen.
Avslutningen distalt må kontrolleres med
en åpen lappeplastikk og fastsying av
intima og det bør utføres en intraoperativ
angiografi. Fungerende arterierekonstruksjoner har dårligere langtidsresultater
enn by-pass med autolog vene (4).

Utvikling av karkirurgien

Det synes nå å foregå en orientering
mot en sterkere sentralisering av faget
karkirurgi. I rapporten fra 1993 om
"Karkirurgi i Norge" sier Myhre og medarbeidere at det ble gjort karkirurgi på 56
sykehus i Norge, og ved 22 av
disse ble det gjort mindre enn 10 operative prosedyrer per år. Etter en vurdering
og opptelling i de fem helseregioner
antyder arbeidsgruppen at et tall på
rundt 1000 åpne operasjoner per million
innbyggere synes riktig og rimelig på
landsbasis i Norge. Det synes å være en
sammenheng mellom behandlingsvolum
og kvalitet (1).

Etter en god del års virksomhet som
enslig karkirurg er erfaringen at man
både savnet og trengte kollegial kontakt
til diskusjon/råd og til dels direkte operasjonsassistanse i samme spesialitet.
Det å være ensom i en grenspesialitet er
ikke å anbefale. Man vurderer det slik at
man i sin tid gjorde en tilfredsstillende
innsats i et kirurgisk spesialområde
bedømt ut ifra beregninger av mortalitet
og re-operasjonsfrekvens.
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Figur 3. Materialet fordelt i operasjonsgrupper

Antall

Nye minimalt invasive metoder

Når det gjelder kvalitetskontroll og forskning i et tidligere klinisk kirurgisk materiale ved et lokalsykehus, er inntrykket
at dette ikke blir særlig verdsatt ”pro
tempere”. Man burde kunne forvente at
det avsettes resurser til økte forskningsmuligheter også ved mindre institusjoner.
En stor takk til Stein Olav Graff som
har gjort en uvurderlig jobb med data
innsamling 
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Nye teknikker og fremtidsrettede prosjekter
I seksjon for minimalt invasiv kirurgi er vi denne gang litt
stolte av å kunne presentere tre spennende innlegg som alle
omtaler nye teknikker og anvendelsesområder. Først ut er
Trondheims-miljøet med en artikkel om metodikk og resultater
av ablasjonsbehandling ved atrieflimmer. Atrieflimmer er den
hyppigst forekommende rytmeforstyrrelsen og prevalensen
øker med levealder. Hele 15 % av befolkningen over 70 år har
atrieflimmer. Det store flertallet av pasienter med atrieflimmer
blir antikoagulert (Marevan). Bare et fåtall pasienter tilbys
ablasjonsbehandling, enten kateterbasert eller kirurgisk.
Interessen for kirurgisk ablasjon har økt de senere årene,
mye fordi at anvendelse av alternative energikilder for å lage
isolerende vevsnekroser i atriummyokard, har gjort metoden
mer tilgjengelig for kirurger.
Neste innlegg er fra Tromsø-miljøet og beskriver 1 års erfaring
med endovaskulær ”Chimney” teknikk i aneurismer i thoracal –
og abdominal aorta. Denne teknikken kan være et alternativ til
fenestrerte graft i aorta, spesielt hos akutte pasienter. Metoden
har vært tatt i bruk uten store problemer og resultatene
fremlegges. Det oppgies at mulige begrensinger med teknikken
er langtidsresultatene. Foreløpige ubesvarte spørsmål er om
slike anlagte ”chimneys” er patente, om de migrerer, knekker
eller hvordan resultatene blir med hensyn til endolekkasje,
men svar på dette har man først når samtlige pasienter er
kontrollert i flere år etter prosedyren.
Siste artikkel fra Oslo-miljøet omhandler hvilke type vev
en nålespiss eller lignende utstyr befinner seg i ved å
registrere forskjeller i vevets elektriske egenskaper. En slik

diskriminasjon av vevstyper kan
benyttes til veiledning under
ulike typer innstikk. Det vises
til videreutvikling av metoden
for bruk i konkrete kliniske
applikasjoner. Det er foreløpig
gjennomført en studie for
bruk til automatisert tilgang
til store arterier og vener i
forbindelse med behandling
av akutt hjertestans. Videre
er det planer om å starte en
forsøksserie med sikte på å
Olaug Villanger
utvikle metoden til veiledning
MIK-Redaktør
under epidural anestesi. For at
olaug.villanger@oslometoden skal kunne komme
universitetssykehus.no
pasienter til gode, behøves det
gode elektrodeløsninger for
plassering på forskjellige typer klinisk utstyr, en god kartlegging
av elektriske egenskaper til aktuelle vevstyper og hvilke
applikasjoner som er mest aktuelle.
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Vi er stolte over å delta på Høstmøtet 2010
Velkommen til vår utstilling for å se våre siste nyheter!

Alle innleggene tar oss med på en spennende reise innen
fremtidsrettede prosjekter. Kanskje denne reisen kan fortsette på
årets Høstmøte. Møt opp og følg med, både på symposiene, frie
foredrag og utdeling av foredragspriser innen minimalt invasiv
kirurgi.
MIK redaktøren ønsker dere et godt Høstmøte!!
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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.

Ablasjon av atrieflimmer
-metodikk og resultater
Atrieflimmer er den hyppigste rytmeforstyrrelsen hos
mennesker og prevalensen øker med levealder. 15 % av
mennesker over 70 år har atrieflimmer (1).

Alexander Wahba1,2
alexander.wahba@ntnu.no
1
Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital
2
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,
NTNU, Trondheim

Kontakt oss på tlf 23 00 50 50 eller send en mail til sjur.noeland@olympus.no
for mer informasjon eller en produktdemonstrasjon. www.less-surgeru.eu.

NYHETER FOR LESS
SPESIALISERTE PORTER TIL LESS KIRURGI
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Pasienter med paroxysmal (anfallsvis)
atrieflimmer konverterer spontant til
sinusrytme i løpet av minutter og opptil
7 dager. Persisterende atrieflimmer
konverterer ikke spontant men med
behandling: elektrokonvertering eller
medikamentell konvertering. Pasienter
med kronisk, permanent atrieflimmer har
atrieflimmer hele tiden og kan ikke konverteres medikamentelt eller elektrisk.
Mange pasienter opplever en reduksjon
av livskvalitet når de har atrieflimmer.
Spesielt pasienter med paroxysmal atrieflimmer med rask overledning er symptomatisk. Atrieflimmer er forbundet med
økt risiko for hjerneslag pga thrombembolier.

Besøk vår stand på høstmøte

Utvikling av ablasjonsbehandling

Det store flertallet av pasienter med
atrieflimmer blir antikoagulert (Marevan)
og forskrives frekvensregulerende
medikasjon. Bare et fåtall pasienter tilbys
ablasjonsbehandling, enten kateterbasert
eller kirurgisk.

Kirurgisk ablasjon ble utviklet på 80-tallet
av J. Cox og andre. Cox viste at kirurgisk
ablasjon med den såkalte maze (labyrint)
-operasjonen ga veldig gode resultater,
dvs. mer enn 90 % av pasientene hadde
varig sinusrytme etter operasjonen (2).
Hensikten med maze operasjonen er å
lede den elektriske impulsen fra sinusknuten til AV-knuten ved å lage isolerende
linjer som forhindrer utvikling av re-entry
kretsløp i atriene. Dessuten isoleres triggerområder nær lungevenene fra atrium.
Dette gjøres ved å kutte vevet med kniv
eller saks og sy igjen (cut and sew).
I tillegg ble cryothermi brukt for å lage
isolerende vevsnekroser på områder hvor
det ikke er mulig å bruke kniv eller saks,
som for eksempel nær mitralanulus.
Selv om de publiserte resultater var
gode, ble metoden bare brukt i liten grad
av dedikerte kirurger, fordi maze operasjonen medførte en betydelig forlenging
av myokardischemitid og operasjonstid
og økte risikoen for blødning, pacemaker
behov og væskeretensjon (1).
Kateterbasert ablasjon har etablert seg
som et alternativ til medikamentell
behandling, spesielt for yngre pasienter
med paroxysmal AF. Ved kateterbasert
ablasjon føres ablasjonsutstyr transvenøs
inn i høyre atrium hvor det gjøres en
transseptal punksjon. Deretter kan ablasjonsbehanding under elektrofysiologisk
kontroll gjennomføres i venstre atrium.
Denne typen behandling er meget ressurskrevende med tanke på utstyr og behov
for kvalifisert elektrofysiolog. Kapasitet
for kateterbasert ablasjonsbehandling
i Norge er i utvikling og per dags dato
ikke tilstrekkelig. Kirurgisk behandling av

atrieflimmer ble omtalt i forrige utgave av
Kirurgen (7) og denne artikkelen beskriver
temaet videre.

Moderne kirurgisk ablasjon

Interessen for kirurgisk ablasjon har økt
enormt de senere årene, mest fordi bruk
av alternative energikilder for å lage isolerende vevsnekroser i atriummyokard har
gjort metoden mer tilgjengelig for mange
kirurger. I tillegg har publikasjoner på 90tallet åpnet for enklere behandlingsstrategier ved atrieflimmer.
Kirurgisk ablasjon for atrieflimmer gjennomføres i dag ved alle hjertekirurgiske
sentre i Norge og det gjøres i overkant av
100 inngrep årlig. Flere alternative
energikilder er på markedet: radiofrekvens
med eller uten væskekjøling dominerer,
men det finnes også systemer med cryothermi og høy intens fokusert ultralyd.
Mikrobølger eller LASER som alternative
energikilder er for tiden ikke kommersielt
tilgjengelige. Utvikling av bipolar radiofrekvensablasjonsutstyr er en milepæl
i kirurgisk ablasjon (Fig. 1). Strømmen
går mellom klemmene. Dette gir sikker
transmural ablasjon og minimal risiko for
kollateralskader. Dessverre kan ikke alle
linjer som anses nødvendig gjøres med
bipolar ablasjon. Annet utstyr må brukes
i tillegg. Enkelte kirurger har tilpasset
ablasjonslinjene og gjør bare det som
er lett tilgjengelig med bipolar ablasjon.
Resultatene med denne tilnærmingen er
betydelig dårligere enn ved bruk av et
komplett sett av lesjoner. I enkelte tilfeller kan en slik tilnærming likevel være
fornuftig (1).
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Ved atrieflimmer foreligger uregelmessig
elektrisk aktivitet i atriene pga. enten vedvarende hurtig ektopisk aktivitet i atriene
eller re-entry kretsløp. Ved re-entry treffer
ektopisk aktivitet fra en abnorm spontan
depolarisering (trigger) på følsomt
atrievev. Atrieflimmer utløses som
regel av triggerområder som er lokalisert i atriene, oftest i områdene nær
lungevenene. Den atriale elektriske
aktiviteten overledes uregelmessig til
hjertekammer, slik at hjerterytmen kan
variere fra bradykardi til takykardi.

B

Fig. 1: Radiofrekvensablasjonsutstyr for kirurgisk ablasjon a:
monopolar, b: bipolar
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dling for pasienter
med ellers friske
hjerter resulterer i
høyere sjanse for
sinusrytme.
I Norge gjøres
kirurgisk ablasjon
nærmest utelukkende på
pasienter i forbindelse med annen
hjertekirurgi,
såkalt ”concomittant ablation”.

Indikasjon
for ablasjon i
kombinasjon
med annen
hjertekirurgi

Kateterbasert ablasjon er et etablert
og dokumentert behandlingstilbud for
pasienter med ”lone” atrieflimmer (AF),
som har indikasjon for ablasjonsbehandling. Perkutan ablasjon gir god effekt
hos mange, men pasienter med persisterende atrieflimmer vil i større grad
ha behov for flere intervensjoner (5). I
tilfeller hvor perkutan ablasjon ikke gir
ønsket effekt, vil thorakoskopisk ablasjon være et alternativ. Spesialutstyr for
thorakoskopisk ablasjon er utviklet av
flere produsenter. Flere publikasjoner
dokumenterer gode resultater (6). I motsetning til vanlig praksis i mange land,
blir pasienter med ”lone” AF i Norge ikke
henvist til kirurgi.

Konklusjon

Vellykket kirurgisk
Kirurgisk ablasjon gir et velprøvd og valiablasjonsdert tilbud til pasienter med paroxysmal,
behandling gir
persisterende og permanent atrieflimmer.
bedre livskvalitet
Hos de fleste pasientene er ablasjon et
Fig. 2: Ablasjonslinjer i venstre atrium ved kirurgisk radiofrekvens og muligens
tilleggsinngrep. Sannsynligvis bør flere
ablasjon
reduserer risikoen
pasienter med ”lone” AF få tilbud om
for hjerneslag (1).
kirurgisk ablasjon 
Metodikk
Mange kirurger er av den oppfatning at
Referanser
Ved bruk av radiofrekvensutstyr er det
risikoen ved ablasjon som tilleggspros1. Lee R, Kruse J, McCarthy PM. Surgery for atrial
mulig å etterligne den originale labyrintedyre er liten, og at ablasjon for atriefibrillation Nat Rev Cardiol 2009;6:505-513.
operasjonen. Metoden og resultatene
flimmer derfor bør tilbys symptomatiske
2. Cox JL, Schuessler RB, D’Agostino HJ et al. The surgical
treatment of atrial fibrillation: IV. Surgical technique. J
er publisert av flere, som for eksempel
pasienter med indikasjon hjertekirurgi
Thorac Cardiovasc Surg 1991;101:584-92.
Gaynor et al (3). Mange kirurger kombimen også til asymptomatiske pasienter
3. Gaynor SL, Diodato MD, Prasad SM et al. A prospective,
single-center clinical trial of a modified Cox maze
nerer ablasjonslinjer på venstre atrium
med planlagt hjertekirurgi. Selv om
procedure with bipolar radiofrequency ablation. J Thorac
(Fig. 2) og linjer på høyre atrium (Fig. 3).
metodikken er forbedret, medfører
Cardiovasc Surg 2004;128:535-542.
4. Khargi K, Hutten BA, Lembke B et al. Surgical treatment
De fleste anbefaler ligatur eller fjerning
ablasjonsbehandling en forlengelse
of atrial fibrillation; a systematic review. Eur J
av venstre aurikkel som en tilleggsprosoperasjonen og i de fleste tilfeller en
Cardiothorac Surg 2005;27:258-265.
5. Hunter RJ, Schilling RJ. Long term outcome after
edyre for å minimere risikoen for emboli.
forlengelse av ischemitiden. Forventet
catheter ablation for atrial fibrillation: safety, efficacy and
gevinst av ablasjonbehandling bør derfor
impact on prognosis. Heart 2010;96:1259-63.
Resultater
avveies mot risiko. En grundig vurder6. Speziale G, Bonifazi R, Nasso G et al. Minimally invasive
radiofrequency ablation of lone atrial fibrillation by
Resultater av kirurgisk ablasjon er undering i samråd med rytmolog ansees som
monolateral right minithoracotomy: operative and early
follow-up results. Ann Thorac surg 2010;90: 161-7.
søkt i en rekke studier. Det finnes belegg
ønskelig.
7. Dahle G, Rein KA, Amlie JP et al. Kirurgisk behandling av
for å si at komplett ablasjon tilsvarende
atrieflimmer. Kirurgen 2010, 2, 85-7.
maze-operasjonen, som også omtales
som radiofrekvens-maze eller Maze IV, gir
like gode resultater som den tradisjonelle
maze-operasjonen (3,4). I uselekterte
pasientgrupper viser de fleste publikasjoner at minst 70 – 80 % av pasientene
har varig sinusrytme 6 måneder etter
ablasjon. Mange pasienter får tilbakefall
av atrieflimmer i perioder etter inngrepet,
men resultatene stabiliserer seg etter
6 til 12 måneder. Det er vanskelig å
sammenligne publiserte resultater fordi
disse er avhengige av en rekke faktorer,
der type atrieflimmer, pasientens alder
og varighet av atrieflimmer er viktige
faktorer. Pasienter med paroxysmal
atrieflimmer har en større sjanse for å
oppnå varig sinusrytme etter ablasjon.
Størrelsen på venstre atrium er veldig
viktig i denne sammenhengen. Et stort
venstre atrium viser at hjertesykdommen
har bestått lenge og at det har pågått betydelig remodellering. AblasjonsbehanFig. 3: Ablasjonslinjer i høyre atrium ved kirurgisk radiofrekvens ablasjon

Kirurgen nr. 3, 2010

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

03-2012-IVZ-2010-SCAN(NO)-4800-J

Indikasjon for ablasjon uten annen hjertekirurgi

181

Ett års erfaring med bruk av endovaskulær
“Chimney” teknikk i aneurismer i torakalog abdominal aorta

Tor Steensrud
tor.steensrud@gmail.com
Hjerte- og lunge klinikken, UNN

stenter er definert som en stent satt
inn parallelt med hovedstentgraftet, og
som går inn i en ellers overstentet viktig
sidegren.
Greenberg et al. var i 2003 den første til
å beskrive en forløper til denne metoden.
De satte inn stenter i nyrearteriene
samtidig med et stentgraft i abdominal
aorta, og bruken av en modifisert metode har spredt seg til flere steder etter
dette. Disse teknikkene har flere navn
og er enda å regne som eksperimentelle
(3). Metoden har blitt brukt til å bevare
nyrearteriene og mesenterielle kar i
forbindelse med stentgrafting av aorta
aneurysmer uten tilstrekkelig hals.
Prosedyren kan også brukes som en
bergingsprosedyre etter utilsiktet å ha
stentet over viktige sidegrener (6). Andre
navn på denne teknikken er “encroachment technique”, “endobranching”,
“para-grafts” eller “double-barrel”.

Chimney grafts

Teknikk
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Alder

Indikasjon

Stentgraf

Chimney Graft

Komplikasjoner

1

63

Akutt B disseksjon med
organiskemi

Relay + Gore TAG

Advanta/10 i venstre
subclavia

Aspirasjonspneumoni,
tracheostomi, intensivopphold, stomi etter
paralytisk ileus

2

74

Juxtarenalt aneurisme,
komorbiditet

Endurant 36/16/170

Advanta/7 i ve. nyrearterie

ingen

3

78

Juxtarenalt aneurisme,
komorbiditet

Endurant 32/16/170
second limb + iliaca x2
Endurant

Advanta/7 x 2 i nyreaterier Emboli i a. brachialis, embolektomert uten sekveler

4

80

Sakkulært thorakalt aneurisme, recurrensparese

Relay 42/215 + Relay 42/195 + Fluency
13,5/100x2

Advanta/10 i venstre
subclavia

Stent i en peroperativ
sprukken iliacal arterie,
anglagt carotis carotis
bypass før stenting

5

80

Sakkulært thorakalt aneurisme, recurrensparese

Relay 2 stk + Gore TAG

Advanta/10 i venstre
subclavia

ingen

6

78

Thorakoabdominalt aneurisme, contained rupture

Relay

Advanta/10 i venstre
subclavia

ingen

7

83

Juxtarenalt aneurisme,
coronarsyk, høy alder

Endurant + second limb

Advanta/7 2 stk i
nyrearterier

ingen

8

53

Contained rupture i aortabuen, multitraume

Relay stentgraft

Advanta/10 i ve. subclavia

ingen

9

75

Rumpert bueaneurisme
ulcus aortae

Relay 40/200 mm

Advanta/10 i ve. subclavia

ingen

Fig. 2. Hovedstentgraft i torakal aorta med et chimney graft
utløst i subclavia.

Pasienter med aortasykdom kan være
en utfordring å behandle. Endovaskulær
metode (EVAR eller TEVAR) krever et
sykdomsfritt område proksimalt i aorta,
en ”hals”, for å feste stentgraftet i. Er det
ikke tilstrekkelig hals, har det hittil vært
bare ett behandlingsalternativ til åpen
kirurgi, nemlig fenestrerte eller grenede
graft, som er individuelt tilpassede
stentgraft. Dette har vist seg å være en
god behandling, men ulempen har vært
at produksjonstiden har vært for lang og
dermed ikke egnet metode for den akutte
pasient. Ofte har disse pasientene
også høy risiko for komplekse åpne
operasjoner på grunn av høy alder og
tilleggssykdommer.

Et alternativ er bruk av såkalte “chimney
grafts”, som nylig er blitt tatt i bruk i andre
land, og så vidt meg bekjent bare ved
denne institusjonen i Norge. Parallelle
stenter, “chimney grafts” eller snorkel

Pasient

I korte trekk er teknikken slik: For elektive
prosedyrer kanyleres sidegrenen med
hydrofil guidewire: i aortabuen retrograd
fra arteria brachialis, i nyre- og mesenterielle arterier antegrad. Guidewire byttes

mot stiv Amplatz og en dekket stent tres
på. Deretter løses først hovedgraftet ut, til
slutt løses det dekkede ”chimney” graftet
ut.
Denne teknikken er også blitt brukt i
aortabuen under TEVAR, i truncus brachiocephalicus, i venstre arteria carotis
communis og i venstre arteria subclavia
(2, 7). I retningslinjer fra “The Society
for Vascular Surgery Practice” anbefales
revaskularisering i forbindelse med
elektive inngrep der det er nødvendig å
stente over venstre arteria subclavia for å
få proksimal forsegling. Dette gjøres i de
fleste tilfeller med en åpen prosedyre på
halsen før stentgraftet settes inn i torakal
aorta. Ved akutte inngrep anbefales å
individualisere på grunnlag av anatomi,
hastegrad og tilgjengelig kirurgisk
kompetanse (5). Sannsynligvis trenger
hastepasienter like mye revaskularisering
som elektive, men det kan være andre
forhold som vanskeliggjøre dette, alt fra
multiple skader hos pasienten til sykehusets infrastruktur.
”Chimney” teknikken kan derfor være
et alternativ til fenestrerte graft i aorta,
spesielt hos akutte pasienter. Det som

trengs er en røntgen intervensjons-stue
og standard utstyr som gjerne finnes i
skapene. Ved hver prosedyre har det vært
både kirurg og intervensjonalist til stede.
I vår institusjon blir både den torakale og
den abdominale delen av aorta behandlet
av de samme legene. Denne tilnærmingen har fungert godt hos oss. Vi har
brukt denne teknikken i litt over et år og
metoden har vært tatt i bruk uten store
problemer.

Erfaringer med ”chimney grafts”
i Tromsø

Vi har brukt denne metoden hos 5
pasienter som øyeblikkelig hjelp og hos 4
elektive pasienter med høy komorbiditet.
Aldersspennet er 53 til 83 år med en
median alder på 78 år. Alle ga samtykke
til den utprøvende behandlingen.
I tabell 1 vises alder, indikasjon, type
stentgraft og tidlige komplikasjoner.
Alle har blitt kontrollert sentralt eller
lokalt, og bildene er oversendt til UNN,
Tromsø for gransking. En pasient døde av
pneumoni etter planlagt dagkirurgi for en
annen tilstand ved lokalsykehuset.
Ellers er pasientene kontrollert regelmessig og alle ”chimney” stentene og hovedstentgraftene er hittil

åpne. Vi mangler foreløpig fullstendig
kontrollmateriale for ett års oppfølging.

Diskusjon

Mulige begrensinger med denne teknikken er langtidsresultatene. Vi vet ikke
hvor lenge ”chimney grafts” er patente,
om de migrerer, knekker eller hvordan
resultatene blir med hensyn til endolekkasje. Vi vil forhåpentligvis vite mer
om holdbarheten når samtlige pasienter
er kontrollert i et år etter prosedyren.
Alle publikasjoner om denne teknikken
de seneste to år har oppgitt et antall
pasienter mellom 2 og 18 (1, 4, 6, 7).
Teknikken er imidlertid tilgjengelig nå, og
uten andre behandlingsmuligheter kan
denne metoden være et alternativ.
Det kan være lettere å korrigere eventuelle komplikasjoner senere i forløpet hvis
for eksempel nyrefunksjonen er bevart
etter primærinngrepet ved stenting ovenfor nyrearteriene. Likeledes dersom hjertefunksjonen er bevart etter overstenting av
arteria subclavia, f. eks. etter at LIMA er
lagt som graft til hjertet 
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Fig. 1. Hovedstentgraft i abdominal aorta med et chimney
graft utløst i hver nyrearterie.
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Innstikksveiledning basert på nye
bioelektriske målemetoder
Håvard Kalvøy
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Nål med elektrisk øye

Det er i denne artikkelen forsøkt å gi en
oppsummering av avhandlingen ”Needle
Guidance in Clinical Application based on
Electrical Impedance”som førte til ph.dgraden ved Fysisk institutt 14. juni 2010.

Veiledning av nåler

Det benyttes et stort antall nåler av
forskjellige slag i enhver moderne klinikk.
Typiske bruksområder kan være injeksjon av legemidler, blodprøver, ablasjon,
biopsi og registrering av nerveaktivitet.
Ved å utvide definisjonen av nåler til å
inkludere andre små eller skarpe gjenstander for invasiv bruk, som kanyler og
mindre kirurgiske instrumenter, vil antallet intervensjoner hvor slikt utstyr brukes
bli meget høyt. Rask tilbakemelding, som
kan forsikre brukeren om at utstyret er
plassert etter hensikten, vil i de fleste
tilfeller være høyt verdsatt. Introduksjon
av forskjellig billeddannende utstyr har
derfor blitt mer og mer vanlig. Slikt utstyr
er i mange tilfeller relativt stort og kostbart, og det vil vanligvis kreve spesiell
opplæring og erfaring hos brukeren.
I årenes løp har det blitt publisert
resultater fra en rekke målinger av
biologisk vevs evne til å lede elektrisk
strøm, eller motstand mot å lede strøm.
Ut fra disse resultatene ser det ut til at
typiske forskjeller mellom ulike typer vev
er tilstrekkelig signifikante for å skille
forskjellige vevstyper fra hverandre.
Ved å benytte nåler av elektrisk ledende
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Andre har tidligere benyttet lignede
metoder for å påvise plassering i urinblære, luftrøret, tenner og andre steder
hvor man finner store forskjeller i vevets
elektriske egenskaper. Ved hjelp av
omfattende analyser av vev og elektrodeoppsett, har vi nå videreutviklet metoden
og oppnådd økt nøyaktighet i klassifiseringen. Dette gjør oss i stand til å
skille mellom langt flere vevstyper enn
tidligere, og håpet er at dette skal åpne
for en rekke nye applikasjonsområder for
denne metoden.

Elektrisk impedans

Et materiales evne til å lede elektrisitet
eller motsette seg leding av elektrisk
strøm, beskrives ofte ved å bestemme
dets elektrisk motstand eller resistans (R).
Resistans måles i ohm (Ω).
Ved likestrøm gjelder Ohms lov: U=R∙I
(hvor U er den påtrykte spenning og I
er strømmen gjennom materialet). For
vekselstrøm benyttes begrepet impedans
for å beskrive slik motstand.
Når strømmens retning alterneres, ledes
strømmen gjennom et materiale ved
at elektrisk ladde partikler (elektroner/
ioner) forflyttes frem og tilbake. På denne
måten kan også ladninger som delvis er
bundet i materiale bidra til ledning av
vekselstrøm. Et eksempel kan være ioner
som befinner seg innenfor en cellemembran eller større molekyler som
proteiner o.l. som kan polariseres av et
elektrisk felt. Vevets oppbygning med
forskjellige membraner, og varierende
antall frie og delvis bundne ioner, vil gi

utslag i impedansen man måler i et vev.
På samme måte som ved en kondensator
som lades opp til en gitt spenning, vil det
ofte måtte gå strøm i vevet en periode før
det har bygget seg opp en gitt spenning.
Dette gjør at den maksimale strømmen
i en periode ikke nødvendigvis oppstår
samtidig som den maksimale spenningen
over vevet i den samme perioden. Vi sier
derfor at strøm og spenning ikke er
synkron eller at spenningen er faseforskjøvet i forhold til strømmen. Formelverket for å beskrive impedans er derfor
noe mer omfattende for vekselstrøm enn
Ohms lov er for likestrøm.
I beskrivelse av vekselstrøm er det vanlig
å bruke komplekse tall som består av en
realdel og den såkalte imaginærdelen.
Resistansen beskrives med realdelen, og
den faseforskjøvne komponenten (den
såkalte reaktansen, X) beskrives med
imaginærdelen ved hjelp av imaginær
enheten j = √—1. Impedansen, Z, kan da
beskrives som:
Z = R + jX
Disse komponentene kan også benyttes
til å beskrive impedansen på vektorform
ved å beregne lengden til Z i det komplekse planet (modulen, |Z|), og fasevinkelen
φ (theta) som beskriver hvor mye strøm
og spenning er forskjøvet i forhold til
hverandre.
|Z| = √R2 + X2 og φ = tan-1 ( XR)
På samme måte som lys kan spaltes i
forskjellige frekvenser for å få frem alle
regnbuens farger, kan måling av
impedans i vevet også deles i frekvensområder. Som man kan registrere farger
på gjenstander ved at de reflekterer lys av
forskjellige frekvenser, kan man fokusere
på forskjellige elektriske egenskaper i
vevet ved filtrere ut impedansverdier ved
forskjellige frekvenser for videre analyse.
Som en grov forenkling kan man si at
lavfrekvente strømmer må passere rundt
cellene i extracellulær-væsken, mens
høyfrekvente strømmer også kan passere
gjennom cellemembranene. Dette gjør at
lavere frekvens hovedsakelig gir informasjon om tetthet, størrelse og sammenbinding av celler, mens høyere

Figur 2 Impedansmodul (heltrukket linje) og faseforskyving (stiplet linje) plottet på bilde av et stykke bacon ved 3 kHz. Nålen er
stukket inn horisontalt langs banen markert ved inntegning av den grønne nålen på venstre side.

frekvens også reflekterer intracellulære
egenskaper.
Ved å måle ved mange forskjellige
frekvenser kan man ved bruk av statistiske metoder, som f.eks. multivariansanalyse, kartlegge en rekke forskjellige
egenskaper i vevet. Noen vevstyper er så
forskjellige at måling ved kun en frekvens
vil være tilstrekkelig. Andre vevstyper
med mer sammenfallende egenskaper
kan kanskje bare skilles ved hjelp av
målinger ved mange frekvenser kombinert med relativt avanserte analyser.
Det kan kreves omfattende analyser av
elektroder og vev for å komme frem til
elektrodeoppsett, målefrekvenser og
algoritmer, egnet for å skille mellom
forskjellige vevstyper. Men når først dette
er på plass, vil oftest instrumenteringen
kunne reduseres og miniatyriseres
betraktelig. Vanligvis kan valget av målefrekvenser gjøres slik at tiden for hver
måling reduseres ned mot millisekunder.

Med slike responstider kan endringer i
målt impedans øyeblikkelig vises på en
dataskjerm eller som et lys- eller lydsignal til brukeren. For de fleste applikasjoner vil det derfor kunne gis tilnærmet
”live” tilbakemelding til brukeren mens
nålen beveger gjennom forskjellige typer
vev.

Spatial sensitivitet

For å nyttegjøre seg metoden, er det
viktig med riktig spatial sensitivitet. Intuitivt kan man kanskje bli fristet til å tro at
høyeste oppnålige oppløsning alltid vil
være best, men i de fleste tilfeller vil det
kanskje ikke være slik. Om man skal ta en
blodprøve eller sette et medikament i en
muskel må man kunne skille ut muskelvev eller tilstrekkelig store blodårer. Med
en oppløsning på cellenivå eller finere, vil
man ikke kunne skille blodforsyningen
innfiltrert i muskelvevet fra en blodåre.
Det vil derfor være bedre å ta gjennomsnittet over et noe større volum for å
bestemme hvilken type vev cellene utgjør
i et område. For posisjonering i organer
vil det vanligvis være viktigere å bestemme

hvilket parenchym man er i, enn å skille
enkeltceller fra hverandre. I tillegg er det
slik at finere oppløsning vil kreve mindre
måleelektroder. Dette vil også gi øket
bidrag fra uønskede elektrodeegenskaper
og derfor kunne redusere kvaliteten på
målingene.
En spatial sensitivitet i størrelsesorden
noen få millimeter er derfor lagt til grunn
for våre valg av størrelse og oppsett for
elektroder.
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Forskningsprosjektet har tidligere vært
omtalt i pressen som ”Nål med elektrisk
øye” og ”Sprøyten som kan se under
huden”. Prinsippet som er utviklet gir
brukeren informasjon om hvilke type
vev en nålespiss eller lignende utstyr
befinner seg i under innstikk i pasienten
ved å registrere forskjeller i vevets elektriske egenskaper. En slik diskriminasjon
av vevstyper kan i mange tilfeller gi
avgjørende informasjon om nålens plassering og benyttes til veiledning under
mange typer innstikk.

materiale eller plassere små elektroder
på tuppen eller andre steder på en nål,
kan man med meget små målestrømmer
kartlegge disse vevs-egenskapene.
De fysiske prinsippene for slike målinger
er av en slik art at de vanligvis lar seg
realisere ved hjelp av instrumentering
som i utgangspunktet er mye rimeligere
og bedre egnet for miniatyrisering sammenlignet med konkurrerende billeddannende metoder. Man kan som eksempel
tenke seg å integrere hele instrumenteringen i en liten sprøyte for bruk i klinikken,
hvor brukeren kan få tilbakemelding på
et lite display eller i form av et lyssignal
med en definert farge.

Figur 1. Grafene viser typiske impedansmålinger i syv
vevstyper (inkludert væsker) hos levende gris presentert som modul og fasevinkel fra 10 til 1MHz. Vi ser
hvordan forskjellene mellom vevstypene er avhengig
av frekvens og parameter. Noen av vevene har tydelige
forskjeller ved noen frekvenser, mens andre skilles
bedre i et annet frekvensområde. Valg av målefrekvens
og parameter bør derfor gjøres med hensyn på hvilke
vev som skal differensieres.

Teoretiske analyser og simuleringer
viste at målinger av tilstrekkelig kvalitet
kunne gjøres med et sensitivitetsområde
begrenset innenfor 1-3 millimeter fra
nålespissen.
Målingene i baconmodellen ga store
forskjeller i målt impedans mellom fett
og muskelvev. Spatial oppløsning i millimeter området ble bekreftet av de brå
forandringene i impedans i overgangen
mellom vevstypene.
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Veien til første prototyp

Noen av utfordringene på vei til en
fungerende metode var å kartlegge
egenskaper til forskjellige elektroder og
vev. Dette har blitt gjort med flere typer
nålelektroder kommersielt tilgjengelig
klinisk bruk og vi har valgt ut vev som vi
regner som mest aktuelle for nåleposisjonering. Stabilitet over tid var en viktig del
av dette arbeidet. Vi har også lansert en
ny metode for å fjerne uønsket påvirkning fra elektrodene i måleresultatene.
For å bestemme nøyaktig hvor vi måler
og hvilket resultat vi kan forvente i
forskjellige kombinasjoner av vev, har
vi utviklet teoretiske modeller av vev og
elektroder. Basert på vår kartlegging av

egenskaper for vev og elektrodeoppsett
ble disse simuleringsmodellene, i tillegg
til å bestemme målingenes spatialoppløsning, også brukt for å opparbeide
generell forståelse under utvikling av
målemetoden. De er også tenkt brukt i
det videre arbeidet med spesialdesign
av elektroder og utvikling av konkrete
klin-iske applikasjoner. Grunnlaget for
dette arbeidet ble lagt gjennom en rekke
måleserier på forskjellige modeller av vev
og elektroder. Algoritmer for å skille
mellom forskjellige vevstyper er utarbeidet
etter flere serier med målinger in vitro og
in vivo. Resultater fra slike målinger på
levende gris er plottet i figur 1.

Tilsvarende resultater er også bekreftet i
målinger på frivillige forsøkspersoner.
På bakgrunn av dette er det blitt laget
en prototyp for bruk under testing og
demonstrasjon av metoden. I tillegg til
elektrodene består denne kun av en liten
boks med noen få elektronikkomponenter
og en vanlig laptop. Laptopen er utstyrt
med et datainnsamlingskort og egendesignet programvare (National Instrument,
Labview) som brukes for å styre målingene og lagre resultatene.
Prototypen er så langt benyttet til å se
forskjell på blodåre, fettvev, muskelvev
og hud. For demonstrasjon i møterom o.l.

Tilbakemelding til brukeren kan tilpasses forskjellige brukergrensesnitt. Fargekodene vi nå får frem på skjermen, kan
erstattes med tall eller tekst som kan gi tilbakemelding
om hvilket vev nålespissen befinner seg i, eller en lampe
som gir ”grønt lys” når riktig posisjon er oppnådd. Ved
kontinuerlig lagring av informasjon om alle typer vev man
passerer, kan tilbakemeldingene også gis i form av et slags
bilde som viser hele innstikksbanen. På denne måten kan
man for eksempel holde brukeren oppdatert om hvilke
typer vev eller hvor mange lag av en gitt vevstype man har
passert osv. Man kan videre tenke seg å sammenligne dette
med anatomiske kart eller bilder av vevet.
Da man hele tiden måler i et lite område rundt nålespissen
(eller det stedet elektroden er plassert) er metoden
begrenset til å se hvor spissen er eller har vært. Metoden
gir ikke mulighet for å forutse hvilket vev den vil møte ved
ytterligere progresjon.

Konklusjon
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Hovedfokuset har til nå vært å opparbeide tilstrekkelig
grunnleggende kunnskap om de elektriske egenskapene
for nålelektroder og vev for å etablere den nye metoden.
Konklusjonen fra dette arbeidet har vært at plasseringen
av nåler, kanyler, sprøyter eller mindre kirurgisk utstyr, kan
bestemmes ved å analysere vevets elektriske egenskaper.
Dette vil kunne realiseres som relativt rimelig håndholdt
utstyr som kan gi brukeren meget rask tilbakemelding med
egnet spatial oppløsning.

Veien videre

Arbeidet fremover vil bestå i å videreutvikle metoden for
bruk i konkrete kliniske applikasjoner.
En realiserbarhetsstudie for bruk til automatisert tilgang
til store arterier og vener i forbindelse behandling av akutt
hjertestans er gjennomført i samarbeid med Lærdal Medical og University of Pennsylvania. Resultatene så langt er
positive med tanke på en helautomatisert applikasjon for
innstikk og plassering av nåler for vaskulær tilgang til store
arterier og vener. Vi er også i ferd med å starte en forsøksserie med sikte på å utvikle metoden for bruk til veiledning
under epidural anestesi.
For at metoden skal kunne komme pasienter til gode, vil
det fremover fokuseres på gode elektrodeløsninger for
plassering på forskjellige typer klinisk utstyr, en bredere
kartlegging av elektriske egenskaper til aktuelle vevstyper
og hvilke applikasjoner som er mest aktuelle.
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Indikasjoner: Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormon-reseptor-positiv
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5 år. Primær behandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner.
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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
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>30 ml/minutt. Det er ikke tilstrekkelig data på pasienter med kreatininclearance <30 ml/minutt eller
på pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
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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
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Interaksjoner: Letrozol hemmer cytokrom P-450-isoenzymene 2A6 og til en viss grad 2C19 in
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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,
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Vektøkning. Øvrige: Utilpasshet, perifere ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe:
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Prototypen har så langt vært satt opp for to- eller treelektrodemålinger (en eller to referanse-elektroder i tillegg
til nålespissen), men oppsett av elektroder og utforming av
disse kan gjøres med stor variasjon. Referanse-elektroder
kan plasseres på huden eller det kan plasseres flere elektroder
direkte på nålen eller andre deler av utstyret. Dette gir gode
muligheter for tilpassing til forskjellig eksisterende utstyr og
prosedyrer eller spesialdesign for å dekke forskjellige behov.
Det vil derfor være mulig å kombinere denne metoden med
nesten hvilket som helst utstyr hvor posisjonering i forhold
til et bestemt vev er av betydning.

Femar «Novartis»

artell.no

Figur 3. Prototyp utviklet for demonstrasjon og testing av den nyutviklede
metoden. Bortsett fra noen få elektronikkkomponenter plassert i den sorte boksen
på ledningen er hele instrumenteringen
realisert ved hjelp av et datainnsamlingskort (National Instrument, DAQ-Card) og
tilhørende programvare (Labview). Dette
gjør det mulig å kjøre denne prototypen
på en hvilken som helts standard PC
eller Laptop med tilkoblingsmulighet for
PCMCIA-kort.
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er det også utviklet en algoritme for bruk på egg, som kan
skille plomme og eggehvite med kontinuerlig tilbakemelding til brukeren via fargekoder på skjermen. Denne er så
intuitiv i bruk at det vanligvis ikke er behov for noen form
for opplæring bortsett fra hvordan programmet startes.
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Sammen mot brystkreft
Femar – et enkelt valg?
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– reduserer risikoen for tilbakefall1,2,3

