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REDAKTØRENS HJØRNE

Gastrokirurgisk behandling
i god utvikling
Temaet i dette
nummeret
Hans Skari
av Kirurgen
Redaktør
er kirurgisk
hans.skari@uus.no
behandling
av benigne
tilstander i gastrointestinal tractus. Hovedfokus i flere av artiklene er på kirurgisk
teknikk og denne går i retning av mindre
tilganger, mindre vevstraume og raskere
mobilisering. Flere av teknikkene er nye
for de som ble utdannet for noen år tilbake
og god opplæring er minst like viktig som
tidligere fordi flere av de nye teknikkene
krever større kirurgiske ferdigheter og økt
kunnskap til teknisk utstyr og bruk av dette.
Tusen takk til temaredaktør, Stig Norderval
fra Tromsø, for en glimrende jobb med
temanummeret denne gang.
Diagnostikk og behandling av abdominalskader er krevende og krever både
teoretisk og praktisk kunnskap og praksis.
Traumesituasjonen er stressende for alle
involverte parter og da er det avgjørende

å være godt forberedt. Oversiktsartikkelen
på bukskade i dette nummeret er nyttig i så
måte og gir en systematisk og praktisk god
oversikt over dette krevende temaet.
Minimal invasiv kirurgi er i stadig
utvikling og leserne kan glede seg til flere
spennende artikler: hvordan unngå feil
ved ”laparoskopisk galle”, laparoskopisk
kirurgi ved inflammatorisk tarmsykdom
og laparoskopisk behandling ved
ventralhernie.
Tusen takk til avtroppende MIK redaktør,
Olaug Villanger, som har gjort en stor
innsats over flere år for å skaffe flere og
gode MIK innlegg i Kirurgen. Hun har
videre skaffet Kirurgen ny MIK redaktør,
Anders J. Debes, som ønskes velkommen
inn i Kirurgen-redaksjonen og som tiltrer i
neste nummer av Kirurgen.
Samarbeidet med Norsk Thoracolaparoscopiforum (NTLF) videreføres og som
tidligere har vi 2 fellesnummer pr. år.

NTLF gjør en stor innsats med tanke
på kurs, symposier og opplæring av
kirurger, og i dette nummer vil jeg spesielt
nevne referatet fra Høstmøtesymposiet:
”Komplikasjoner etter bariatrisk kirurgi”.
Her gies en god summarisk oversikt
over postoperative problemer hos
denne pasientgruppen og dette er
viktig informasjon for alle kirurger selv
om de primært ikke driver med denne
virksomheten.
I skrivende stund har vinteren kommet
til hovedstaden, det er minus 15 ute og
effekten av global oppvarming synes liten
her og nå. Så smått kan vi begynne og
glede oss til jul.
Ønsker alle Kirurgens lesere god jul
og godt nyttår!
Takk for godt samarbeid i året som
har gått!

INFORMASJON TIL FORFATTERE
Kirurgen ønsker i hovedsak å motta
følgende typer artikler:
i Tema-innlegg, på oppfording fra
redaksjonen eller fagredaktører
i Oversiktsartikler fra de kirurgiske
spesialiteter
i Fag-/vitenskapelige artikler
i Møtereferater og konferanserapporter
i Nytt fra spesialforeningene
i Debattinnlegg med replikker
Alle innlegg må leveres elektronisk (på
tilsendt CD eller som vedlegg til e-post).
Innleggene må skrives i uformatert tekst
(MS-Word eller lignende). TEKST sendes som
Word-fil UTEN BILDER. Bilde- og figur tekst
skrives til slutt i word-filen. Bilder og Figurer
sendes som egne filer.
Referanser settes opp på samme måte som i
TDNLF: Eks. Nøkleby K, Boland E, Bergersen
H et al. Screening for cognitive deficits after
stroke: a comparison of three screening
tools. Clin Rehabil 2008; 22: 1095-1104.
E-post adressen til førsteforfatter publiseres.
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Bilder
Bilder og figurer sendes som egne filer med
god bildekvalitet (for eksempel .jpg format
for fotos). Bildene nummereres og bildeteksten skrives til slutt i Word dokument.
Bilder/illustrasjoner (digitalt):
i minimum oppløsning 300 dpi
i størrelse ca 10x15 cm eller større
i format JPG, EPS eller TIFF
i fargebilder leveres i CMYK eller RGB
i NB! Bilder i PowerPoint og Word filer
gir dårligere bildekvalitet og tekniske
problemer og kan derfor ikke aksepteres
Redaktøren forbeholder seg retten til å korte
ned innleggene av redaksjonelle hensyn.
Innlegg kan sendes redaktøren:
Innlegg sendes til redaktøren som e-post:
hans.skari@yahoo.no
hans.skari@uus.no
Innlegg til spalten for Minimal Invasiv Kirurgi
(MIK) sendes i tillegg til MIK-redaktøren
anders@debes.no

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

Ny nasjonal helse- og
omsorgsplan

Sykehusstruktur

Innenfor tema helhet og sammenheng berøres sykehusstruktur,
tilgjengelighet, desentraliserte spesialisthelsetjenester og finansiering av helsetjenesten. Vedrørende sykehusstruktur skal foretaksmodellen videreføres, men vil bli gjenstand for evaluering.
Det bes om tydelige mål for innhold og kvalitet i tjenestetilbudet. Som virkemiddel nevnes at spesialisthelsetjenesten skal bli
mer spesialisert. Videre at dagens desentraliserte sykehustilbud
skal opprettholdes og lokalsykehusene skal videreutvikles. Det
skal stilles samme krav til kvalitet til store og mindre sykehus.
Geografi og tilgjengelighet skal legges til grunn ved vurdering
av behovet for antall sykehus som har døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap. Norsk kirurgisk forening har tidligere
vært tydelige på hva et lokalsykehus må inneholde av tjenester dersom det skal ha akuttfunksjon. Breddekompetansen på
mindre sykehus skal legges til grunn ved funksjonsfordeling.
Budsjettveksten skal bremses og det gis et klart signal om mer
politisk styring. Regjeringen vil ha en helsetjeneste som ligger
i front både medisinsk og teknologisk. Det beskrives en økende
etterspørsel etter helsetjenester i Norge både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det skal være lik tilgang
til gode og likeverdige helsetjenester, uavhengig av personlig
økonomi og bosted. Et av virkemidlene som nevnes er å vurdere
behovet for mer fleksible åpningstider i helsetjenesten for å
gjøre helsetjenesten mer publikumsvennlig. Det er lite fokus på
helsepersonellet som skal levere helsetjenestene. Er der tilstrekkelig helsepersonell med den nødvendige kompetanse innen
de ulike fagfelt? Dette øker behovet for en nasjonal sykehusplan
som sikrer den nødvendige tilgjengelighet av tilbud.

Desentraliserte spesialisthelsetjenester

Mål for perioden er at dagens desentraliserte sykehustilbud skal
opprettholdes. Utfordringene i fremtidens helsetjeneste gjør
det nødvendig å finne en god balanse mellom sentraliserte og
desentraliserte helsetjenester, inkludert desentraliserte spesialisthelsetjenester. Når sykdom rammer skal folk oppleve at
de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med
størst mulig nærhet til brukeren. Desentraliseringen må likevel
primært være begrunnet i faglige og kvalitative hensyn. Nærhet
til tjenester kan ikke gå på bekostning av kvalitet, heller ikke i
de tilfeller der det er aktuelt med hyppig kontakt med spesialisthelsetjeneste. De desentraliserte spesialisthelsetjenester må
organiseres slik at man sikrer god forankring i spesialisthelsetjenesten de utgår fra (HF, sykehus) for å gi optimale betingelser
for bredt miljø for fagutvikling. Det foreslås å etablere systemer
for å sikre faglig rådgivning og kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

Kvalitet og faglighet

Innenfor tema kvalitet og faglighet berøres områdene kvalitet
og læringskultur, forskning og innovasjon, kunnskap i helsetje-

nesten, pasientsikkerhet og helseregistre og biobanker.
Helseministeren sa i mai 2010 at ”Nå som vi har mer kontroll på
økonomien, skal vi fokusere på kvalitet”. Faglighet og ferdighet
er kjernen i spesialisthelsetjenesten. Det å fremskaffe relevant
og god kunnskap er viktige mål og en nødvendig forutsetning
for kvalitet. Det er også viktig å gjøre kunnskapen tilgjengelig for både pasienter og ansatte samt å stimulere til å bruke
kunnskap. Som virkemidler nevnes å etablere flere nasjonale
retningslinjer og veiledere, styrke kravene til de regionale helseforetakenes arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet og sikre at
ledere i større grad etterspør disse resultatene.

LEDER

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

Forslag til ny nasjonal helse- og
omsorgsplan for 2011-2015 har
nylig vært ute på høring i ulike
instanser og skal legges frem
ved Stortingsmelding 2011. Den
inneholder 28 temaområder
innen blant annet folkehelse,
helsepersonell, fremtidens kommunehelsetjeneste, ny pasientrolle og kvalitet og faglighet.

Meldesystem

Fokuset på kvalitet og læringskultur er viktig. For å sikre læring
av uheldige hendelser kan det diskuteres om systemet bør åpne
for anonyme meldinger. Kvalitet styrkes gjennom avviksarbeidet, og man må unngå at uheldige hendelser ikke meldes av
frykt for ”straff”. Det er svært viktig å ha et meldesystem som gir
en best mulig avvikshåndtering som styrker kvalitetsarbeidet og
pasientsikkerheten. Systemet må ikke svekkes, man må unngå
forhåndsdømming av helsepersonell og tilsynet må ikke bli mer
individfokusert. Generelt bør meldesystem bør være lærende
systemer med analyse av hendelser, og ikke drevet av jakten
på risikanter og basert på sanksjoner. Det er uheldig at plikten
til å opprette kvalitetsutvalg er borte. Det foreslås å etablere et
nasjonalt lærings- og rapporteringssystem, først og fremst for
spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer en endring i dagens
meldeplikt og i henhold til spesialisthelsetjenesteloven vil det
bli meldeplikt til Kunnskapssenteret i stedet for Helsetilsynet.
Virksomhetene får ikke lenger plikt til å opprette kvalitetsutvalg, da ”skal” i teksten er endret til ”kan” uten fremlegging av
konsekvensanalyser. Opprettelse av en ”havarikommisjon” i
helsetjenesten hvor fokuset ligger på årsaker samt å forhindre
gjentagelser, er nødvendig. Lang saksbehandlingstid er en
belastende faktor for helsepersonellet, pasientene og pårørende. Fokus på systemfeil mer enn hovedvekt på personlige
tilsynssaker er et riktig fokus fra tilsynsmyndigheten.

Kvalitetsindikatorer og helseregistre

Det arbeides for å få til et nasjonalt rammeverk for kvalitetsindikatorer. Arbeidet med å utvikle relevante kvalitetsparametre
i helsetjenesten må skje i nært samarbeid med de kliniske avdelingene. Verktøy for rapportering av kvalitetsparametre bør i så
stor grad som mulig foregå ved automatisk uttrekk fra sykehusets systemer. Det er viktig å unngå rutiner som medfører
vesentlig merarbeid eller hvor verdien av parametrene er
usikre. Et annet oppgitt virkemiddel er å etablere nasjonale
indikatorer for pasientsikkerhet og styringskrav for helsetjenesten. Det vil i denne sammenheng være viktig å utvikle relevante
kvalitetsindikatorer og styringskrav som virksomheten kan rapportere på. Vedrørende helseregistre og biobanker foreslås det
å etablere fellesregistre for de store sykdomsgruppene samt å
følge endringer i forekomst av sykdommer og resultat av ulik
behandling, herunder forskjell i behandlingsresultat mellom
sykehusene. Det er viktig at registrene innrettes slik at informasjonen kan brukes til kontinuerlig økt kvalitet innen diagnostikk
og behandling og dermed til økt overlevelse samtidig som
personvernet ivaretas på en forsvarlig måte.
På vegne av styret vil jeg ønske alle kolleger og lesere
en god jul og et godt nyttår!!
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Gastrokirurgi ved benigne tilstander
Stig Norderval
norde@online.no
Avdeling for gastroenterologisk
kirurgi og Kompetansesenter for
inkontinens og bekkenbunnsykdom,
UNN, 9038 Tromsø
Nåværende adresse: St Vincent’s
Hospital, Healy Wing, Level 3, Suite
2, 41 Victoria Parade, Fitzroy, VIC
3065 Australia

Dette temanummeret av Kirurgen er viet
gastrokirurgi ved ikke-maligne tilstander.
Temaet er viktig av flere grunner. For
det første er dette en type kirurgi som
utføres ved de aller fleste sykehus i
landet, og derfor angår svært mange
kirurger og pasienter. For det andre er
det ved benigne tilstander, i motsetning
til ved mange cancertilstander, ikke

innlysende at kirurgi er den riktige
løsningen på en pasients plager. Ved
coloncancer vil de færreste pasienter
stille spørsmål ved behovet for kirurgi.
Oppstår en komplikasjon vet pasient,
pårørende og legen at kirurgi likevel
var nødvendig for at pasienten skulle
kunne bli frisk av kreftsykdommen. Ved
komplikasjoner etter kirurgi for benigne
tilstander vil gjerne pasienten stille
spørsmålstegn ved indikasjonen og den
metoden som ble valgt. Det er derfor
viktig at kirurgen hele tiden holder seg
faglig oppdatert, og velger operative
prosedyrer som gir best resultat og som
påfører pasienten minst mulig risiko for
alvorlige komplikasjoner.
I dette nummeret omtales blant
annet kirurgisk behandling ved to
tilstander som mange vil klassifisere
som lavstatus-plager: hemoroider og
pilonidalcyste. Behandling av disse
tilstandene blir gjerne raskt overlatt
til kolleger tidlig i den kirurgiske
utdanningen. Begge inngrepene kan
imidlertid føre til betydelig morbiditet.
Det er derfor interessant når artiklene
viser til nye metoder som gir lavere
risiko for komplikasjoner enn prosedyrer
som til nå har vært vanlige å benytte ved
disse tilstandene.
Ofte har vi mangelfull kunnskap
om hvilke prosedyrer som er best.
Dette gjelder blant annet operativ
behandling av pasienter med akutt
divertikulitt. Derfor er det svært
gledelig med SCANDIV-studien som er
omtalt i dette nummeret. Avdelinger

som kan tenke seg å være med i
denne multisenterstudien på akutt
divertikulitt oppfordres å ta kontakt
med Johannes Schultz ved Ahus. Den
andre akuttilstanden som er omtalt
i dette nummeret er abdominale
traumer. Kunnskap om riktig håndtering
av bukskader er en viktig del av
kirurgiutdanningen, og vanskeliggjøres
av at svært få kirurger i Norge oppnår
behandlingsvolum. Det er derfor ekstra
viktig med regelmessig oppdatering,
ikke bare i form av øvelser, men også
i form av oversiktsartikler som utgår
fra miljø med stor erfaring slik som
presentasjonen til Gaarder og Næss.
Et raskt blikk på innholdsfortegnelsen
i dette nummeret viser at det er en
overvekt av innlegg om kolorektale
tilstander. Dette skyldes ikke
primært min egen faglige profilering,
men reflekterer mer fordelingen
av gastrokirurgiske inngrep ved
benigne tilstander. Etter at kirurgisk
behandling av sår i magesekk og
tolvfingertarm nærmest er opphørt,
representerer kirurgi for gallblærestein
og gastroøsofageal refluks det store
volumet ved benigne tilstander i øvre del
av buken. Siden Kirurgen nylig har viet
et stort temanummer til gastroøsofageal
refluks, blir denne tilstanden ikke
omtalt i dette nummeret. Jeg håper
og tror likevel at leserne vil finne mye
anvendelig og oppdatert kunnskap som
kan være til nytte i en hektisk hverdag.
God lesning! 
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Oppdatert om

TEMA

hemoroidekirurgi
De fleste pasientene skal behandles konservativt for hemoroider. Tilstanden er svært
vanlig, ufarlig og gir oftest milde symptomer. Plagene kommer i perioder, og kan
variere mye over tid. Symptomene må telle mest når operasjonsindikasjon stilles.
Grad 1 og 2 strikkligeres, Milligan-Morgan hemoroidektomi gjøres ved ytre, kombinerte
og interne grad 3 og 4 hemoroider. HAL virker lovende, og kan sannsynligvis spare
mange pasienter for konvensjonell hemoroidektomi. Metoden er en nyttig tilvekst,
men har ikke revolusjonert hemoroidekirurgien. Minst 23 sykehus i Norge har i dag
HAL på repertoaret. Longoplastikk gjøres i dag i liten grad i Norge, grunnet risiko for
postoperativ anal inkontinens.

Jon Backer
Hjorthaug
Jon.Hjorthaug@
helse-sunnmore.no
Kirurgisk avdeling,
Volda sjukehus
Olav Skjærpe Brattli
olav.brattli@tele2.no
Gastrokirurgisk
avdeling,
St. Olavs Hospital

Innledning

Som kirurg er det dekkende å si at hemoroidene
gir oss næringsgrunnlag. De er hyppig forekommende, halvparten av oss vil i løpet av livet
kjenne på hemoroideplager. Det er ofte påfallende
dårlig samsvar mellom kliniske funn og opplevde
symptomer. Mens de aller fleste vil få god nok
hjelp konservativt, vil utvalgte pasienter profittere
på operativ behandling. Nye kirurgiske behandlingsmetoder gir temaet aktualitet.

Patofysiologi

Hemoroider er vaskulære puter i analkanalen,
som optimaliserer ventilfunksjonen, og bidrar
med 10-15% av lukningstrykket i hvile. Begrepet
”hemoroider” brukes vanligvis om symptomgivende hemoroider. Slike hemoroider er som
regel forstørrede, inflammerte, tromboserte eller
prolaberende. Man ser økt forekomst av symptomatiske hemoroider hos gravide og pasienter
med inflammatorisk tarmsykdom.
Den tradisjonelle oppfatning er at hemoroidevevet består av løst bindevev med venøse plexi,
nært koblet til portvenesystemet. Man finner
imidlertid ikke økt prevalens av hemoroideplager
hos pasienter med portal hypertensjon.
Nå fokuserer man også på den arterielle komponenten av hemoroidene. Forsynende arterier
løper radiært langs analkanalen, er typisk 6 i tallet
og lokalisert svarende til oddetallene på urskiven
med pasient i beinholdere.

Indre og ytre hemoroider

Det skilles mellom indre, ytre og kombinerte
hemoroider. De indre utgjør 90%, ligger sub-
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mukøst innenfor linea dentata, og er ofte tydelige
ved invertering av kolonoskopet i rektumampullen. De ytre ligger subkutant i ytre analkanal og perianalt. Her gir oppsvulmede hemoroider utblokking av huden, og dermed opphav
til marisker, de resulterende ”hudfiller” perianalt.
Disse kan gi renholdsproblemer, men gir i
utgangspunktet ikke symptomer. Marisker oppfattes i økende grad som et kosmetisk problem.

Gradering av hemoroider

Indre og ytre hemoroider kommuniserer tett.
Interne hemoroider er vanligste årsak til symptomer. Når de blir voluminøse, vil de kunne
lukseres utover i analkanalen ved defekasjon.
Man ser for seg en gradvis utvikling av
symptomgivende interne hemoroider.
Golighers graderingssystem er mest brukt.
Førstegrads hemoroider prolaberer ikke, andregrads reponeres spontant, tredjegrads kan
reponeres digitalt, mens fjerdegrads hemoroider
er irreponible.

Symptomer fra hemoroider

Typiske plager er periodevis kløe, svie og/eller
blødning. Store prolaberende hemoroider kan
også gi anal inkontinens. Sterke smerter analt er
utypisk ved hemoroider, og skyldes i så fall trombosering. Smertene ved trombosering skyldes at
hemoroiden hovner opp og fører til at huden over
hemoroiden kommer på strekk. Operativ akuttbehandling med incisjon og tømming av koagel
er da indisert om man kommer til innen de første
dagene etter symptomdebut. Dette gir rask og
god symptomlindring.

Ubehandlet vil imidlertid smertene gradvis reduseres spontant når symptomene
har vart utover noen dager, og man bør
derfor avstå fra incisjon senere i forløpet.

Konservativ behandling av
hemoroider

Hvem skal henvises til kirurg?

Pasienter med usikker diagnose bør
henvises. Pasienter og mange leger kaller
gjerne alle anale symptomer hemoroider. Det påvises ofte perianale fistler
og analfissurer hos pasienter henvist for
hemoroider. Angst for alvorlig underliggende sykdom er ofte betydelig hos
pasientene. I forbindelse med kolonoskopi vil man som regel utelukke slik
sykdom, og mange pasienter vil da være
fornøyde.
Ved hemoroideplager bør symptomene
styre valg av behandling. En asymptomatisk pasient blir sjelden bedre av en
operasjon! Man skal henvise pasienter
med kroniske hemoroideplager som ikke
har tilfredsstillende effekt av konservative tiltak. Selvsagt må pasientens
alder, medikasjon og komorbiditet tas
med i betraktningen når man henviser.

Kirurgiske behandlingsmetoder
1. Strikkbehandling			
2. Milligan-Morgan hemoroidektomi
3. Hemoroide arterie ligatur (HAL)
4. Longoplastikk
1. Strikkbehandling
Velprøvd og godt førstevalg ved grad

Figur 1. Indre prolabert og trombosert
hemoroide, ytre trombosert hemoroide.

2. Milligan-Morgan hemoroidektomi
Milligan-Morgan er fortsatt gullstandard
ved operativ hemoroidebehandling, men
utfordres av nye metoder. Metoden er
velprøvd og effektiv, med lav residivfrekvens, og er førstevalg ved ytre,
kombinerte, og interne grad 3-4
hemoroider2. Hemoroide med overliggende hud ekstirperes inn til linea
dentata, kløverbladformet, og basis
omstikkes. Bruk av Ligasure® diatermiinstrument gir mindre blødning og postoperative smerter3. Spinalbedøvelse eller
narkose benyttes oftest, men 1-bladet
ekstirpasjon kan greit gjøres i lokalbedøvelse. Betydelige postoperative
smerter er vanlig, og tilhelingstiden er
ofte mer enn 4 uker.
3. Hemoroide arterie ligatur (HAL)
HAL er en ny metode som øker i popularitet, også i Norge. Utstyret består av et
spesialproktoskop med dopplerfunksjon
for lokalisering av tilførende arterier,
gjennomsnittlig 6 arterier. Disse omstikkes via HAL-proktoskopet. Pasientene
har lite postoperative smerter, og de
fleste kan gå på jobb etter 1-2 dager.
Ligatur av hemoroidalarteriene fører til
at hemoroidene skrumper og fibroserer i
løpet av 6-8 uker, og er effektiv behandling for grad 2- 3 hemoroider4. Metoden
er nylig videreutviklet slik at det er mulig
å utføre pexi (RAR, ”recto anal repair”)
av hemoroidene etter utført arterieligatur
(HAL-RAR)5. Dermed blir pasienten
symptomfri umiddelbart, og ca. 90% er
residivfri ett år etter prosedyren6.
Supplerende pexi er aktuelt ved grad 3
og 4-hemoroider. HAL med eller uten
hemoroidopexi utføres i narkose

Figur 2. HAL, hemoroidearterieligaturer

eller dyp sedasjon. Residiv oppstår hos
ca. 10%4, og kan enkelt behandles med
nytt inngrep. Metodens kanskje største
fortrinn er minimal risiko for skade av
omliggende strukturer i analkanalen,
siden den ikke innebærer noen form for
eksisjon av vev.
4. Longoplastikk
Longoplastikk er en ”staplet hemoroidektomi”. Metoden baseres på eksisjon av
sirkulær slimhinnebrem ovenfor linea
dentata ved hjelp av staplerapparat.
Blodtilførsel ovenfra avskjæres effektivt,
og det oppnås en markant pexieffekt.
Metoden medfører lite postoperative
smerter, på samme nivå som ved HAL.
En stor meta-analyse konkluderer
imidlertid med dårligere resultater enn
ved konvensjonell hemoroidektomi,
med 25% residiv ved grad 4 hemoroider7.
Metoden er lite i bruk i Norge i dag etter
erfaringer med postoperativ inkontinens
hos flere pasienter. Nyere rapporter viser
betydelig forekomst av postoperativ anal
inkontinens, særlig urgency8. Metoden
er på denne bakgrunn heller ikke lenger i
bruk ved St. Marks Hospital i London, en
toneangivende institusjon innen anoproktologisk kirurgi 
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Klassiske råd for å begrense hemoroideplagene består i fiberrik diett, regelmessig mosjon og minst mulig pressing
ved toalettbesøk. Hemoroidesalver som
inneholder svake steroider kombinert
med et analgetikum har ofte god symptomatisk effekt ved periodevise plager.
Laksantia for bløtgjøring av avføringen
gir symptomlindring1. Akutt trombosering
kan evt. behandles med incisjon, men
perorale analgetika kombinert med analgetisk salve, kan gis ved trombosering
når symptomene har vart i over 5-7 dager
uten at incisjon har blitt utført.

1 og 2 hemoroider2. Metoden er lite
smertefull og kan gjøres uten bedøvelse
på poliklinikk. Selv om strikkene settes
oppskriftsmessig innenfor linea
dentata, vil en firedel få betydelig
vasovagal reaksjon etter strikkligering, og
det anbefales observasjon i 30 minutter
etter prosedyren. Det er ofte behov
for gjentatte behandlingsseanser for
tilfredsstillende resultat. Det er liten
risiko for komplikasjoner, men alvorlig
blødning kan forekomme.
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Figur 3. Etter Longoplastikk
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60%*
respondere

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.
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Kirurgisk behandling av
analinkontinens hos voksne

De fleste pasienter med analinkontinens behandles adekvat med
konservative metoder. Kirurgisk behandling kan være indisert
hos pasienter med avføringslekkasje eller betydelig urgency
kombinert med gassinkontinens. Noen pasienter kan oppnå
tilstrekkelig symptomlindring av anale injeksjoner. Utprøving med
sacralnervestimulering bør være førstevalg ved behov for mer
invasiv kirurgi. Ved større sfinkterskader er det fortsatt indikasjon for
sfinkterplastikk. Kunstig sfinkter bør reserveres til spesielt motiverte
pasienter med betydelig lekkasje der stomi er eneste alternativ.
Appendicostomi kan være en god behandling alene, eventuelt også
som supplement for å optimalisere resultat etter annen behandling.

Bakgrunn

Ufrivillig avføringslekkasje forekommer
hos 2-5% av den voksne befolkning.
Prevalensen øker med økende alder, og
på sykehjem har ca. 30% lekkasjeplager.
Tilstanden fører til betydelig reduksjon av
livskvalitet, og ofte til sosial isolasjon.

Årsaker

Det er mange årsaker til analinkontinens,
og tilstanden er ofte forårsaket av flere
faktorer. Den største enkeltfaktoren er
skade på analsfinkter under vaginal
forløsning. Selv om skaden oppdages
og repareres umiddelbart, vil 30-50%
få vedvarende lekkasje-symptomer i
større eller mindre grad. Dette forklarer
hvorfor analinkontinens er 10-20 ganger
hyppigere hos kvinner enn menn.
Flere fødeavdelinger i landet har deltatt i
et prosjekt for å redusere insidensen av
obstetriske sfinkterskader, og arbeidet
synes å lykkes1. Dette sammen med mer
nøyaktig rekonstruksjon av analsfinkter
i forbindelse med primærsutur2 vil
forhåpentligvis redusere insidensen av
analinkontinens i tiden fremover.
Andre årsaker til inkontinens kan være
annen sfinkterskade (etter perianal
abscess eller hemoroidekirurgi),
rektumkirurgi (f.eks. lav fremre eller

reservoarkirurgi ved ulcerøs colitt),
tilstander som reduserer rektal
compliance (f. eks. rectal Crohn),
løs konsistens på avføringen, nevrogen
(f. eks. MS eller skiveprolaps), perifer
nerveskade (f. eks. etter fødsel) eller
prosesser som forstyrrer analsfinkter
(f. eks. rektalprolaps).

Utredning

Utredningen tar sikte på å avdekke
årsaken(-e) til inkontinensplagene, og en
grundig anamnese er essensiell. Graden
av lekkasje klassifiseres i henhold til
validert symptomscore, og pasienten
gjennomgår klinisk undersøkelse
av bekkenbunn, rektaleksplorasjon,
anorektoskopi og anal ultralyd. Elektrofysiologiske undersøkelser, manometri
eller defekografi gjøres ved behov.
Dersom utredning viser at det foreligger
et ytre rektalprolaps eller et indre prolaps
med førende tupp i analkanalen, må dette
korrigeres operativt før videre vurdering
kan gjøres. For en mer fullstendig
presentasjon av årsaker og utredning
henvises til oversiktsartikkel i Tidsskrift
for den Norske Lægeforening3.

Konservativ behandling

Langt de fleste med analinkontinens
behandles adekvat konservativt med

bekkenbunnsøvelser, kostregulering,
avføringsmodulerende midler eller
analplugg. Det er ikke vist at effekten av
bekkenbunnsøvelser bedres ved bruk av
biofeedback-apparat, men noen pasienter
synes å ha god hjelp av dette. En helt
ny, ikke-invasiv behandlingsmetode
er transkutan stimulering av nervus
tibialis, hvor det er rapportert vedvarende
effekt hos 45% av pasientene ett år etter
avsluttet behandling4.
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Kirurgisk behandling

For pasienter som ikke oppnår
tilfredsstillende resultat av konservative
tiltak, kan kirurgisk behandling
være aktuelt. Indikasjonen bør
være avføringsinkontinens eller
gassinkontinens kombinert med
”urgency” (manglende evne til å utsette
defekasjon ved trang), siden tilgjengelige
metoder har begrenset eller ingen effekt
på gassinkontinens.

Kirurgiske behandlingsalternativ
ved avføringsinkontinens:
1. Anale injeksjoner
2. Sacralnerve-stimulering
3. Sfinkterplastikk
4. Antegrad colon-irrigasjon
5. Gracilisplastikk
6. Kunstig analsfinkter
7. Colostomi (omtales ikke i denne
artikkelen)

Vi vet lite om resultatene etter
behandling av anal inkontinens i Norge,
og det arbeides nå med å opprette et
nasjonalt register for å få bedre kunnskap
om omfang og resultat av kirurgisk
inkontinensbehandling.
1. Anale injeksjoner
Metoden går ut på å injisere en romoppfyllende substans i submucosa
eller intersfinkterisk. Ulike materialer
har vært benyttet, blant annet silikon
og hyaluronsyre/dextrosepolymer.
Behandlingen er enkel, og gjøres
ambulant uten anestesi.
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Figur 1. Skjematisk tegning av kanylering av sacral foramen
for stimulering av vestre S3-nerverot. Midlertidig elektrode
for testing (PNE-test) føres inn gjennom kanylen med
elektrode-enden beliggende an mot nerveroten.

Lette komplikasjoner som smerte og
lekkasje av injisert substans forkommer,
og perianal abscess og rectovaginal fistel
er rapportert. Det knyttet seg initialt
betydelig optimisme til behandlingsformen, men en fersk Cochrane-rapport
konkluderer med at behandlingseffekten
er usikker5. Våre foreløpige resultater
viser imidlertid at noen pasienter kan
ha god effekt av injeksjonsbehandling
(Trond Dehli, personlig meddelelse), og vi
avventer nå resultatene fra vår randomiserte studie om injeksjonsbehandling
versus biofeedback-behandling.
2. Sacralnerve-stimulering
Den første rapporten om sacralnervestimulering (SNS) som behandling ved
analinkontinens kom for 15 år siden.
Metoden innebærer at en sacralnerverot,
oftest S3, stimuleres med svak, pulset
strøm via en elektrode tilkoblet en
pacemaker. Elektroden anlegges
ved percutan teknikk (Figur 1). Først
gjennomføres en testperiode (PNE-test)
over 2 uker med en extern pacemaker.
Ved mer enn 50% symptombedring
(positiv test) foreligger indikasjon for
implantasjon av permanent pacemaker.
Positiv test oppnås hos 70-90% av
pasientene, og oppfølgingsstudier viser
at 80% har god effekt etter 5 år. Studier
viser at SNS kan ha god effekt selv ved
sfinkterskader på opp til 120 grader6.
Siden metoden er lite invasiv, er det
økende aksept for å forsøke SNS fremfor
sfinkterrekonstruksjon ved mindre og
moderate sfinkterskader.
Batterilevetiden er 5-10 år for den største
pacemakeren og 3-5 år for den minste.
Når batteriet er utbrukt må pacemakeren
fjernes og ny implanteres. De fleste av
pasientene vil ha behov for oppfølging
med justering av pacemaker-instillingene.
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Figur 2 A og B: Anal ultralydbilde av en 21 år gammel kvinne med
betydelig inkontinens etter fødsel med sfinkterskade. A: en ca 100 graders
defekt fortil i både ytre og indre sfinkter. B: Samme pasient etter sekundær
sfinkterplastikk. Både indre- og ytre sfinkter er rekonstruert, og lett
overlapp sees kl 11(hvit pil over rød pil). Pasienten var helt kontinent ved
kontroll 4 måneder postoperativt.

Reoperasjon med bytte av elektroder
pga. funksjonstap, eller flytting av
pacemaker pga. smerte eller ubehag må
påregnes hos ca. 30%. Infeksjon rundt
implantatet oppstår hos 4-10%, og fører
ofte til at utstyret må eksplanteres. Andre
komplikasjoner er smerte eller ubehag
rundt pacemakeren, elektroden, eller
utstrålende smerte til ytre genitalia, lyske
eller lår. Dette kan oftest bedres ved
justering av stimuleringen, men mellom
10 og 20% av pasientene får likevel
utstyret eksplantert pga tap av effekt eller
ubehag som nevnt over7. Alle landets
helseregioner tilbyr i dag behandling
med SNS for analinkontinens.
3. Sfinkterplastikk
Rekonstruksjon av analsfinkter har over
mange tiår vært standardbehandlingen
ved inkontinens hvor antatt årsak har
vært en skadet sfinkter. Før anal ultralyd
var tilgjengelig, var diagnosen basert
på anamnese og klinisk undersøkelse,
som medførte at en del pasienter uten
sfinkterskade fikk utført sfinkterplastikk.
Med anal ultralyd kan sfinkterskader
diagnostiseres nøyaktig (Figur 2A), og
ved bruk av 3D ultralyd får kirurgen et
presist bilde av omfanget av skaden. Ved
sfinkterplastikk rekonstrueres eventuell
defekt i indre sfinkter med adapterende
sutur, og defekten i ytre sfinkter oftest
med overlappende sutur (Figur 2B og
3). Godt korttidsresultat oppnås hos ca
80% av pasientene8, uendret resultat hos
ca 15%, mens mindre enn 5% opplever
dårligere funksjon etter rekonstruksjon.
Effekten av sfinkterplastikk synes å avta
med tiden. Selv om en større studie viser
god langtidseffekt8, viser flere studier at
bare 50% av de som ble kontinent for
avføring etter sfinkterplastikk fortsatt
er kontinent etter 7-10 år9. Best resultat
oppnås ved plastikk på bakgrunn av

tidligere fødselsskader8,9 og når pasienten
er under 40 år på operasjonstidspunktet9.
Vanlige komplikasjoner er sårinfeksjon
og dehisens, som oftest behandles
konservativt uten at plastikken ødelegges.
Større abscesser kan imidlertid føre til
behov for reoperasjoner og anleggelse
av avlastende stomi. Indikasjonen for
sfinkterplastikk har blitt endret de senere
år, siden pasienter med små og moderate
sfinkterskader nå oftere tilbys behandling
med SNS.
4. Antegrad colon-irrigasjon
Anleggelse av appendicostomi
muliggjør antegrad irrigasjon av
colon, og kan benyttes hos pasienter
med inkontinens, eventuelt kombinert
med forstoppelse eller annen
tømningsforstyrrelse10. Metoden har først
og fremst vært benyttet hos barn med
utviklingsanomalier eller nevrologisk
sykdom. Stomien anlegges som en
mucocutan fistel i hudnivå, med ytre
diameter på 5-10 mm. Det kirurgiske
inngrepet er beskjedent både som åpen
og laparoskopisk prosedyre. Åpningen
kan utenom skyllingene dekkes med et
lite plaster, selv om noen vil oppleve
periodevis refluks av tarminnhold.
Frekvensen av irrigasjon vil variere noe
fra pasient til pasient, men 3 - 7 ganger i
uken er vanlig for å unngå inkontinenssymptomer. Gjennomsnittlig benyttes ca
1.5 liter ved hver skylling hos voksne, og
prosedyren tar ca. 40 min. Den vanligste
komplikasjonen er fibrose eller striktur av
åpningen. Dette kan av og til korrigeres
med blokking eller revisjon, men fører
ofte til at appendix må fjernes. Ny
kontinent fistel kan eventuelt etableres
direkte til colon11 eller ved å benytte
terminale ileum. Det finnes også på
markedet plastkatetere som kan anlegges
som cutanocolisk fistel.
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Figur 4: System for kunstig
sfinkter (Soft Anal Band®)

Erfaringene med dette utstyret er
begrenset.
5. Gracilisplastikk
Konstruksjon av neo-sfinkter ved
bruk av musculus gracilis har vært
en etablert metode hos motiverte
pasienter. Muskelen løsnes fra sitt
feste medialt ved kneet, friprepareres
og tunneleres i en slynge rundt anus.
Best resultat oppnås ved samtidig
å implantere en nervestimulator
som kobles til gracilis-nerven. Ved
gradvis økning av strømfrekvensen
omdannes muskelfibrene fra type 2 fibre
(trettbar muskel) til type 1-fibre (ikketrettbar muskel). Denne omdannelsen
muliggjør vedvarende kontraksjon av
gracilismuskelen. Stimulatoren må
slås av når pasienten skal ha avføring.
Prosedyren er beheftet med betydelig
komplikasjonsrisiko både på kort og lang
sikt, og mindre enn 60% av pasientene
oppnår et tilfredsstillende resultat12.
Mange utvikler obstipasjon i senforløpet.
Etter innføringen av SNS har antall
pasienter som får utført gracilisplastikk

blitt kraftig redusert internasjonalt, og i
Norge har inngrepet ikke blitt utført de
siste 15 årene. Indikasjon kan imidlertid
foreligge hos pasient med inkontinens,
stor sfinkterdefekt og rectovaginal fistel
hvor andre metoder for fistel-lukking ikke
har ført frem.
6. Kunstig analsfinkter
Kunstig analsfinkter har vært på
markedet i over 20 år. Et system for
kunstig analsfinkter består av en
sfinktermuffe som legges sirkulært rundt
anus. Muffen er koblet til en vannfylt
ballong via en ventil. Når vann pumpes
inn i muffen vil denne ekspandere,
med avklemming av analkanalen som
følge. Når pasienten skal ha avføring
må sfinktermuffen tømmes for vann.
Kunstig analsfinkter er assosiert med en
betydelig komplikasjonsrate, og infeksjon
og erosjon er de mest alvorlige. Mange
pasienter med kunstig sfinkter utvikler
obstipasjon eller tømningsvansker.
Over 30% av pasientene ender med å få
utstyret eksplantert pga. komplikasjoner12.
En ny type kunstig sfinkter (Figur 4)

har blitt introdusert de senere årene,
og så langt synes resultatene lovende
selv om pasientmaterialet er lite13. I
Norge utføres implantasjon av kunstig
analsfinkter ved UNN-Tromsø. På grunn
av komplikasjonsrisikoen bør behandling
med kunstig sfinkter kun tilbys spesielt
motiverte pasienter med alvorlig
inkontinens, og hvor stomi er det eneste
alternativet 
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Behandling av rectumprolaps
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Den optimale behandling for rectumprolaps er ikke etablert.
Transabdominal reseksjonsrektopeksi med sutur er å foretrekke for
egnete pasienter på grunn av relativt lav residivrate og godt funksjonelt
resultat sammenlignet med perineale operasjoner. For ”skrøpelige”
pasienter er av samme grunner perineal fullveggs rectumreseksjon å
foretrekke (Altemeier’s op) fremfor slimhinnereseksjon og plikering av
rectum (Delorme`s operasjon). Residiv av rectumprolaps er forholdsvis lett
å operere både abdominalt og perinealt
Fig. 1. Eksternt rectumprolaps
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Eksternt og internt rectumprolaps
Eksternt rectumprolaps er et fremfall
av hele rectumveggen utenfor ytre anal
åpning. Prolapset karakterisert med
sirkulære slimhinnefolder (Figur 1), er
manifest når det hele tiden foreligger
utenfor anal åpningen eller habituelt
når det fremkommer situasjonsbetinget
ved økt intraabdominelt trykk (f. eks. ved
tyngre løft eller defekasjon).

Til forskjell fra fullveggs eksternt
rectumprolaps, vil et utelukkende
mukosalt prolaps utenfor anus være
karakterisert av radiære slimhinne folder.
Intern rektal invaginasjon ellet internt
rectumprolaps er invaginasjon av rectum
i rectumampullen eller inn i analkanalen,
men ikke utenfor anus. Behandling
av mukosalt prolaps og internt
rectumprolaps omhandles ikke i denne
presentasjonen.
Pasienter med rectumprolaps skal
anorektoskoperes for å utelukke annen
patologi. Ved habituelt prolaps basert på
anamnese, men ikke påvist ved klinisk
undersøkelse, må defekografi utføres for
verifikasjon av prolapset.
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Klinikk ved rectumprolaps

Minst 90% av pasientene med
rectumprolaps er kvinner. Median
alder er 51 år (spredning 15-79 år)
ved transabdominal operasjon og 82
år (spredning 22-95 år) ved perineal
operasjon. Symptomer er sliming og
eventuelt blod i undertøyet, smerter
og ubehag, varierende grad av anal
inkontinens (70%) og obstipasjon
(20-30%). God evaluering av pasienter
med rectumprolaps krever nøyaktig
registrering av symptomer før og etter
operasjon. Særlig anal inkontinens
og obstipasjon bør registreres med
validerte symptom-skjema, f. eks. St.
Marks inkontinens skåre (3) og KESS
obstipasjonsskåre (4).

Årsaker til rectumprolaps

Selv om etiologien til rectumprolaps er
ukjent foreligger følgende faktorer av
sannsynlig patogenetisk betydning (1)
(Figur 2):
(a) Tap av rectums tilheftning til sacrum,
(b) slapp bekkenbunn med diastase av m.
levator ani
(c) åpentstående anus
(d) dyp peritoneal omslagsfold foran
rectum
(e) ang sigmoideumslynge
(sigmoideocele)

Kirurgisk behandling av
rectumprolaps

Det finnes mange behandlingmetoder for
rectumprolaps basert på transabdominal
eller perineal tilgang. Når pasientens

allenntilstand er akseptabel, foretrekkes
transbdominal operasjon fremfor
perineal operasjon på grunn av lavere
frekvens av residiv-prolaps. Basert
på litteraturgjennomgang (2) er den
vanligste metoden ved abdominal tilgang
å gjøre:
i) rektopeksi (mobilsering og fiksasjon av
rectum til presekral-fascien) med bruk av
sutur i stedet for nett, samt
ii) sigmoidumreseksjon med
maskin- eller håndsydd anastomose
av restsigmoideum til rectum
(reseksjonsrektopeksi) (Figur 3).
Bruk av sutur i stedet for nett gir et
bedre funksjonelt resultat på grunn av
mindre stivhet i rectum på peksi-stedet,
inkludert bedre tømning av rectum ved
defekasjon. Bruk av reseksjonsrektopeksi
sammenlignet med rektopeksi uten
sigmoideumreseksjon gir mindre grad
av obstipasjon (5) og antagelig også
smerter. Det er også holdepunkt for
at man i stor grad skal unngå å dele
rectum’s sideligamenter for å redusere
risikoen for postoperativ obstipasjon (6).
Frekvensen av residiv-prolaps synes å
være er lavere etter reseksjonsrektopeksi.
Ved median oppfølging etter 42 måneder
(spredning 12-98 måneder) i 10 studier (2)
forelå gjennomsnittlig residiv-prolaps hos
2.1 % (spredning 0-5 %) av pasientene.
Imidlertid, er det også vist at residivraten
klart øker ved lengre observasjonstid,
uavhengig av hvorvidt reseksjon utføres
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Fig. 2. Patogenetiske faktorer(1)

Fig. 3. Rektopeksi med sutur og
sigmoideumreseksjon (reseksjonsrektopeksi)

til tillegg til rektopeksi. I en analyse
basert på 643 pasienter fra 15 sykehus
i USA forelå 1-, 5- og 10 års residivrate
på henholdsvis 1 %, 6.6 % og 28.9 %.
Generelt foretrekkes laparoskopisk
operasjon fremfor åpen operasjon
på grunn av mindre postoperative
komplikasjoner og smerter og antagelig
kortere liggetid i sykehus.
For pasienter som er uegnet for
transabdominal kirurgi, på grunn av
høy alder og alvorlig ko-morbiditet, er
perineal fullveggs prolapsreseksjon,
evt. med perinealplastikk foran rectum
(Altemeier’s operasjon) (Figur 4),
metoden med best resultat.
Alternativet er Delorme’s operasjon
hvor kun slimhinnedelen av prolapset
reseceres og den muskulære del av
rectum bevares men plikeres. Den

Fig. 4. Altemeier’s operasjon (perineal rectumreseksjon

mucosale anastomosen i begge metoder
anlegges i overgangs-sonen like ovenfor
linea dentata.

Residiv-prolaps

Residiv-prolaps ved Altemeier’s
operasjon etter median 49 måneder
(spredning 12-228 måneder), basert på
831 pasienter i 13 studier (2), var 5.5 %
(spredning 0-23 %). Tilsvarende residivtall
for Delorme’s operasjon etter median
33 måneder (spredning 17-73 måneder),
basert på 513 pasienter i 12 studier (2),
var betydelig høyere (20 % (spredning
(3-38 %). For Delorme’s operasjon har
residivrate på 50 % etter observasjonstid
på knapt 8 år vært rapportert (8).
Residiv av rectumprolaps er relativt lett
å operere: hos yngre gjøres dette via
abdominal tilgang med vanligvis rerektopeksi; og hos eldre med perineal
tilgang og Altemeier’s metode 
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Langtidsresultater etter

Bascoms operasjon
for pilonidal sinus

TEMA
• Bascoms kløft-løft operasjon for pilonidal sykdom er en lite invasiv
metode som gir en svært høy andel av varig helbredelse med få
komplikasjoner, kort sykefravær og et kosmetisk tilfredstillende
resultat.
• De tekniske aspektene ved inngrepet bør ikke undervurderes, og
en forutsetning for gode resultater er adekvat opplæring, at
kirurgien samles på få hender og at minst én fast ansatt kirurg i
avdelingen har et overordnet ansvar for denne kirurgien.
• Tidligere anvendt teknikk med vid eksisjon og åpen granulering er
et mutilerende inngrep med lang og smertefull sårtilheling og bør
ikke lenger være et akseptabelt inngrep i år 2010.

Kim Jonas Zahl1, Eirik Larsen1 og
Christian Rushfeldt2
Christian.Rushfeldt@unn.no
1
Medisinstudiet, Universitetet i Tromsø
2
Gastrokir.avd., UNN

Introduksjon

Pilonidal sinus i interglutealkløften er en
sykdom som er kjent for å gi langvarige
plager pga. manglende spontan tilheling
og et manglende eller utilstrekkelig
kurativt behandlingstilbud. Således
er det påvist en gjennomsnittelig
symptomvarighet på mer enn 6 år både i
Norge og i utlandet1. Tilstanden debuterer
gjerne med en abscess i rima internates
som enten direkte eller via recidiverende
abscesser går over i en tilstand med
permanent sekresjon fra én eller flere
sinusåpninger. Forsøk på kirurgisk
behandling har vært preget av hyppige
recidiv og en manglende forståelse av
sykdommens årsak og patofysiologi.
Den amerikanske kirurgen Bascom har
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gjennom sine studier vist at sykdommens
årsak sitter i selve huden og at man ved
hjelp av en enkel operasjon som flater ut
rima og løfter opp huden kan tilby kurativ
behandling.
I dette innlegget presenterer vi
resultatene fra en studentoppgave som
har sett på langtidsresultatene etter
Bascoms operasjon utført av én kirurg
ved UNN Tromsø2. Disse resultatene blir
så sammenlignet med en tilsvarende
studie fra introduksjonsfasen som var
preget av mange operatører, avvik fra
rutiner og mer varierende resultater3.

Materiale og metode

I perioden 2005-2007 ble 41 pasienter
operert med Bascoms operasjon av
samme operatør. Ved en retrospektiv
undersøkelse av disse svarte 14 pasienter
skriftlig på et spørreskjema mens 18
svarte på et oppfølgende telefonintervju
slik at total svarandel ble 32 av 41 (78%).
Operasjonene ble utført som tidligere
beskrevet3 (Figur 2).

Resultater

Tidspunktet for oppfølging var i
gjennomsnitt 3 år og 8 måneder
etter operasjonen (Tabell 1).
Samtlige pasienter var friske ved
oppfølgingstidspunktet. Fire pasienter
rapporterte komplikasjoner og av disse
ble 3 reoperert for hhv. rest av ikkeresorberbar sutur hos 1 og sårdehiscens
hos 2. En fjerde pasient opplevde
forbigående siving fra såret. Av 32
pasienter var 29 (91%) fornøyd eller
meget fornøyd med det kosmetiske
resultat mens 3 (9%) ikke var fornøyde
(Figur 1). Seks av 32 pasienter (19%)
oppgav problemer med fjerning av den
ikke resorberbare hudsuturen når dette
ble utført av sykepleier, fastlege eller av
uerfaren kirurg.

Diskusjon

Pilonidal sykdommens patofysiologi
og behandling er nylig presentert i en
større oversiktsartikkel Tidsskriftet for den
norske legeforening1. Artikkelforfatteren
tar der til orde for innføring av ny
operasjonsteknikk med Bascoms kløftløft operasjon som standard inngrep for
pilonidal sykdom i Norge. Det blir der
referert til nyere internasjonale studier
som viser nær 100% kurasjon etter
Bascoms operasjon.
Studentoppgaven vår viser tilsvarende
gode langtidsresultater for pasienter
operert ved Gastrokir. avd. ved UNN.
Våre resultater er i tabell 1 sammenlignet
med resultatene fra en tidligere studie
fra introduksjonsfasen av denne
operasjonsteknikken. Tabellen viser at
en samling av denne kirurgien på færre
hender har gitt bedre resultater og Fisher
exact test viser at det er signifikant
(p=0,02) færre recidiv i den siste
perioden.

Ikke fornøyd

Meget fornøyd

Fornøyd

TEMA

Fig.1 Kosmetisk resultat etter Bascoms operasjon.

Vi observerte at 19% av pasientene
opplevde problemer med fjerning av en
fortløpende intradermal ikke-resorberbar
sutur som har vært standard ved UNN.
Begrunnelsen for ikke-resorberbar sutur,
er at man ved å feste suturen et stykke
utenfor sårkantene, oppnår en stram
og tett hudlukning, man risikerer ikke
trådender som stikker ut av såret og alt
fremmedmateriale fjernes fullstendig
10 dager etter inngrepet. Vi mener
at dette kan redusere risikoen for
sårinfeksjon og recidiv. Vi anbefaler at
suturen helst bør fjernes av operatør for å
unngå problemer med at deler av suturen
ikke blir fjernet. Andre miljøer benytter
resorberbar sutur, men synes å ha flere
sårinfeksjoner og forsinket sårtilheling4 

Tabell 1. Sammenligning mellom aktuelle studie3 og en tidligere studie2 ved UNN
Når var pasienten operert

1.periode 2002-2004

2. periode 2005-2007

Referanse

Rushfeldt et.al. 2008 (3)

Studentoppgave 2010 (2)

Gj.sn tid etter Bascoms operasjon

17 (10-27) måneder

44 (29-62) måneder

Antall pasienter

29

32

24 (83%)

32 (100%)

5 (17%)

0

Operatører

8

1

Komplikasjoner (hematom,
sårinfeksjon, sårdehiscens etc.)

8

4

Antall som ble re-operert

0

3

Antall friske ved oppfølging
Recidiv ved oppfølging

Referanser
1) Rushfeldt C., Søreide K. ”Kirurgisk behandling
av Pilonidal sykdom” Tidsskrift for den norske
legeforening, Nr.9, pp.936-939, 2010.
2) Larsen E, Zahl KJ. ”Resultater etter innføring
av ny teknikk for operasjon av pilonidal sinus:
Sammenligning mellom introduksjonsfase og etablert
fase.” 5.-årsoppgave i Stadium IV, Medisinstudiet,
Universitetet i Tromsø, september 2010.
3) Rushfeldt C., Bernstein A., Norderval S, Revhaug A.:
“Introducing an asymmetric cleft lift technique as
a uniform procedure for pilonidal sinus surgery”
Scandinavian Journal of Surgery Vol.97, pp. 77-81,
2008.
4) Ruiken R. “Cleft lift procedure ved Ålesund sjukehus.”
Vitenskapelige forhandlinger, Abstract nr.13,
Høstmøtet i Norsk Kirurgisk Forening, oktober 2010.

Fig.2 Før og etter Bascoms kløftløft operasjon.
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Inflammatorisk
tarmsykdom hos barn
TEMA

Inflammatorisk Tarmsykdom (IBD) er en fellesbetegnelse for Ulcerøs Colitt (UC), Crohn´s sykdom (CD)
og IBD uklassifisert (IBDU). IBD har økende forekomst i barnepopulasjonen. Debut i barneårene er
forbundet med utbredt sykdom og et aggressivt forløp. Tidlig diagnostikk, kartlegging av utbredelse og
rask igangsettende behandling er viktig. Indikasjon og tidspunkt for kirurgisk intervensjon bør hos barn
og ungdom også vurderes i forhold til pubertet- og vekstutvikling. Årsaken til IBD er fortsatt ikke helt
kartlagt, men mye taler for at ulike miljøfaktorer og tarmflora kan igangsette immunologiske mekanismer hos genetiske predisponerte individer. Den genetiske predisposisjonen antas å ha større betydning ved debut i barneårene.

Gøri Perminow
Gori.Perminow@medisin.uio.no
Barnemedisinsk avdeling,
OUS-Ullevål

Introduksjon

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD),
Crohn´s sykdom (CD), Ulcerøs colitt
(UC) og IBD uklassifisert (IBDU) er
gastrointestinale sykdommer med
ukjent etiologi, men med et kronisk
tilbakevendende forløp gjennom
hele livet. Sykdommens utbredelse,
lokalisering, histopatologiske funn og
ekstraintestinale manifestasjoner er
avgjørende for å vurdere graden av
alvorlighet og hvor aggressiv man bør
være i behandlingen.
I denne artikkelen diskuteres IBD hos
barn og ungdom etter gjennomgang av
nyere litteratur. Noen forskjeller mellom
barn og voksne vil presenteres.

Epidemiologi

IBD forekommer i alle aldersgrupper,
men høyest insidens i aldersgruppen
20-30 år. Hver 4. nydiagnostiserte
pasient er et barn eller en ungdom1.
Populasjonsbaserte studier viser at
utbredelsen er ulik i ulike verdensdeler,
med høyest forekomst i den vestlige
industrialiserte verden, med Norge som
et av landene med høyest registrert
forekomst2,3,4. IBD med debut i barn- og
ungdomsår har hatt en økende forekomst
i Nord Europa og Canada, med opp mot
10-11/100 000 barn <16 år4,5.
I barne- og ungdomspopulasjonen

(definert som <18 år ved diagnosetidspunktet) er forekomsten av CD
ca. 3 ganger høyere enn for UC. Når
diagnosene UC eller CD stilles i voksen
alder er kjønnsfordelingen relativt lik.
I den pediatriske IBD populasjonen ser vi
en overvekt av prepubertale gutter som
får CD, kjønnsfordeling 1,5:16.

Klassifisering av inflammatorisk
tarmsykdom hos barn

I IBD inngår CD, UC og IBD uklassifisert
(IBDU). De tilfellene hvor man ikke
sikkert kan skille mellom CD eller UC ble
tidligere klassifisert som ”indeterminate
colitis” (IC), men etter Montreal
klassifikasjonen, kalles disse nå ”IBD
uklassifisert” (IBDU)7. Disse 3 subtypene
av IBD har klare likhetstrekk, men har
også tydelige ulikheter.

Årsaker til inflammatorisk
tarmsykdom hos barn

Selv om forskningen de siste 10 år har
gjort store framskritt, er årsaken til
at sykdommen oppstår ikke fullt ut
forstått utover at den er kompleks og
sammensatt. IBD er nå internasjonalt
akseptert som en immunologisk dysregulering hvor genetisk disposisjon har
stor betydning. Sykdommen er trigget
av tarmens mikrobiota og fortrinnsvis
lokalisert i magetarmslimhinnen8.
Miljøfaktorer anses som viktige for
sykdommens gjennombrudd hos
disponerte individer. Gjennom ”genomewide association studies” (GWAS)
har man kunnet lokalisere aktuelle
gensekvenser som forekommer hos
pasienter med IBD. Disse genenes
Figur 1. Bilder fra øvre endoskopi ved
diagnosetidspunktet hos 15 år gammel pike
med nyoppdaget Crohn. Bildene viser aftøse
forandringer i distale øsofagus (A), ventrikkel
(B) og hemorragiske forandringer prepylort (C).
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funksjon er kartlagt og dette har bidratt til
økt innsikt i mulige sykdomsmekanismer.
Hittil har man funnet 40 slike aktuelle gen
loci for CD og 17 for UC.

Gastro og
Ileocoloskopi

IBD som debuterer i barn- og ungdomsår
har mer aggressivt forløp og større grad
av familiær opphopning enn tilfeller med
debut etter 20 års alder1,9.

Klinisk presentasjon og
utbredelse av sykdom

CD og UC er begge livslange
inflammatoriske sykdommer i mage-/
tarmkanalen som har visse likheter, men
også distinkte forskjeller.

Crohn’s sykdom

CD er karakterisert med transmural
flekkvis betennelse som kan forekomme
fra munnhule til anus. Ved debut av CD
i de yngre aldersgruppene (<8 år) er
isolert tykktarmsaffeksjon den vanligste
lokalisasjonen10,11. Ved CD med voksen
debut ses derimot isolert ileitt hos ca
1/3 av pasientene. Hos større barn og
ungdom er utbredelse i tynn og tykktarm
det vanligste ofte kombinert med funn i
øvre gastrointestinal traktus9,12,13,14. Hos de
aller yngste CD pasientene er strikturer
og fistler mer uvanlig enn hos de som
får sykdommen etter 8 års alder6,15.

Ulcerøs colitt

Ved UC er betennelsen diffus,
sammenhengende og begrenset til
slimhinnen. Utbredelsen starter i rektum
og sprer seg i proximal retning. Ved
debut av UC i barne- og ungdomsår er
total-colitt med inflammasjonsutbredelse
i hele tykktarmen tilstede hos 90%

Figur 2. Endoskopi bilder ved diagnosetidspunktet for Crohn’s sykdom hos 14,5 år gammel gutt
i mai 2010. Han hadde tilnærmet ingen lengdevekst siste 3 år, fekaltest (calprotektin i avføring)
forhøyet på 350 mg/kg og SR 50. Bildene viser enkelte lesjoner i distale spiserør, fibrin belagt
ulcerasjon i terminale ileum og utbredte forandringer i hele colons forløp.

ved diagnose tidspunktet6,11,16. Dette i
motsetning til hos voksne hvor kun ca.
1/3 debuterer med total-colitt. Diffuse
funn i øvre GI traktus er heller ikke
uvanlig ved UC hos barn12.
Dersom det er oral og eller anal affeksjon
er CD mer sannsynlig. Hos de yngste
barna (<8 år) er riktig diagnose en
utfordring. Total-colitt med uspesifikke
forandringer er vanlig, og de yngste
barna får oftere med rette en IBDU

diagnose som senere revurderes.

Porto kriteriene for
diagnostisering hos barn

I pediatrien kom det nye retningslinjer for
diagnostisering i 2005, de såkalte Porto
kriteriene17. Utredning med gastroskopi,
ileocoloskopi med biopsier fra alle avsnitt
suppleres med radiologisk fremstilling
av øvrige tynntarm. MR eller røntgen
tarmserie taes dersom gjennomførbar
uten narkose. På denne måten får man
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unngås. Initial behandling med flytende
ernæringsløsning (elemental og ikkeelemental) kan forsøkes i kombinasjon
med Azathioprine (Imurel) og eller
biologisk behandling (Remicade). Det
er vist i studier at behandling med kun
flytende ernæringsløsninger uten annen
medikasjon eller ernæring over 8-9
ukers varighet, har god effekt hos barn
og ungdom med CD i motsetning til hos
voksne. Det er vist at det kan indusere og
opprettholde remisjon ved CD i tillegg
til å være et godt nutrisjonstilskudd.
Remisjonsrater er referert i opptil 50-80%,
noe som tilsvarer behandlingsrespons
ved steroider21.
Steroider over tid i en vekstfase er ugunstig
i forhold til osteoporose utvikling. I visse
tilfeller, selv om det er relativt sjelden,
bør operativ behandling vurderes
dersom man ikke oppnår remisjon med
medikamentell behandling. I pediatrien er
det ofte påkrevet rask behandlingsrespons
for å sikre pubertetsutvikling og oppnåelse
av forventet slutthøyde.

Indikasjon for kirurgisk
behandling er relativt lik
for CD og UC og inkluderer
fulminant kolitt, massiv
hemorragisk colitt,
perforasjon, striktur,
abscess, fistler (CD), toksisk
megacolon, manglende
behandlings respons, steroid
avhengighet og dysplasi.

Figur 3 . Vekstkurve hos 14,5 år gammel gutt med Crohn (endoskopi bilder i figur 2). Punkter lagt
inn viser lengde og vekt for lengde ved henholdsvis 5 og 11 år. Dobbel sirkler viser lengde og
vekt for lengde ved diagnosetidspunktet (14.5 år) og vektøkningen etter 8 uker med utelukkende
flytende ernæring i kombinasjon med oppstart av Imurel og Remikade (2 doser a 5 mg/kg).

kartlagt sykdomsutbredelse og sikret
histologisk materiale til vurdering av
diagnose.
Ved mistanke om IBD i tidlige barneår,
er det også svært viktig å utelukke
immunsvikt med utvidet prøvetagning.

IBD og pubertet

”Peak incidental age” for IBD i barne og
ungdomsår er ca 12 år, sammenfallende
med pubertetsdebut16,18,19.
Ernæringsproblematikk og forsinket
pubertet er ikke uvanlig ved diagnose
tidspunktet4. Mange barn har nedsatt
matlyst, dårligere ernærings opptak
kombinert med økt forbruk som gir dårlig
vektøkning og vekst retardasjon. Dette er
først og fremst et problem hos CD barna,
men forekommer og i UC gruppen.
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Forsinket pubertet sees dobbelt så ofte
hos CD pasienter som ved UC20.

Behandling av pediatrisk IBD

Behandlingsalternativene i pediatri
er tilsvarende som i voksengastroenterologien. Pediatrisk IBD
er regnet som en mer utbredt og
aggressiv sykdom enn når den oppstår
senere i livet. Behandlingen må ivareta
de pediatriske problemstillingene
som omhandler ernæring, vekst og
utvikling. Viktige momenter er derfor
å kartlegge sykdomsutbredelse ved
diagnosetidspunktet før oppstart
av behandling. Ut ifra utbredelsen,
varigheten av symptomer og
aggressiviteten av sykdommen bør
behandling velges. Ved CD i prepubertal
fase med dårlig ernæringstatus, utbredt
sykdom og dårlig tilvekst, bør steroider

I tillegg må man i pediatrien vurdere
operasjons indikasjon i forhold til dårlig
eller manglende vekst og ved forsinket
pubertet. Det er vist at barn og ungdom
har en ”catch-up” vekst etter kirurgi22, 23.
Målet med kirurgisk behandling er å
fjerne så lite tarm som mulig siden de
fleste pasienter med CD vil få residiv
innen 5 år etter kirurgi. Dette gjør også at
ileoanal anastomose (IAA) er en relativ
kontraindikasjon også i pediatrisk CD24.

Konklusjon

De fleste barn med IBD lever et
aktivt og relativt normalt liv med lite
begrensning i livsutfoldelse, foruten
i de dårligste fasene av sykdommen.
Selv om diagnostikk og behandling av
pediatrisk IBD har forandret seg mye de
siste årene, grunnet økt oppmerksomhet,
bedre diagnostikk og nyere kraftigere
behandling, er dette en pasientgruppe
som krever tett oppfølgning i forhold til
vekst- og pubertetsproblematikk i
tillegg til justering av behandlingen
etter sykdomsaktivitet 
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Rao & Zawislak fant en tilhelingsrate etter 4 uker på 90 % i gruppen som
fikk implantert kollagenplate impregnert med gentamicin (Collatamp®).
I gruppen som ikke fikk lokal antibiotikabehandling var tilhelingsraten 13 %.
Gjennomsnittlig tilhelingstid var 10 dager i gruppen med lukking og 50 dager
i gruppen med åpen tilheling (p<0.001) 1.
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Divertikulose i tykktarmen er
en vanlig tilstand i den vestlige
verden, mens den er nærmest
fraværende i utviklingsland1-4.
Da divertikulose i seg selv ikke
gir symptomer, er insidensberegninger vanskelig. Det er
imidlertid ingen tvil om at forekomsten har økt betraktelig i det
siste århundre1.
Sannsynligvis skyldes denne økningen
stigende inntak av fiberfattig kost. Dette
resulterer i økt avføringskonsistens og
økt intraluminalt trykk i tarmen som igjen
fører til herniering av mukosa og serosa
der vasa recta penetrerer muskellaget i
tarmveggen5,6. Man går ut i fra at mindre
enn 10% av befolkningen under 40 år har
kolondivertikler, og insidensen øker med
alderen til over 60% i befolkningsgruppen
over 80 år1,7.

Årsaker til akutt divertikulitt

Individer med divertikulose har 10-25%
livstidsrisiko for å få akutt divertikulitt8,9.
Patogenesen er uklar, men man antar
at betennelsen skyldes en obstruksjon
av divertikkelhalsen med påfølgende
inflammasjon i divertikkelveggen9.
Opptil 15% av pasienter med divertikulitt
vil få et komplisert forløp i form av
enten mikroskopisk eller makroskopisk
perforasjon av divertikkelen6.

Gradering av ”perforert
divertikulitt”

Hinchey og medarbeidere graderte
perforert divertikulitt i 4 stadier (Figur
1)10. Hinchey grad I og II omfatter dekkede
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Figur 1. Hinchey klassifikasjon (10): I. Perikolisk abscess; II. Bekkenabscess; III. Purulent peritonitt;
og IV. Fekal peritonitt (åpen kommunikasjon mellom tarm og bukhule)

perforasjoner med abscedering, mens
grad III og IV omfatter perforasjon til fri
bukhule, henholdsvis uten og med åpen
kommunikasjon fra tarmlumen. Insidens
av perforert divertikulitt angis et sted
mellom 3-5/100.000 og er økende11,12,13,14.
Begrepet ”perforert divertikulitt” er
upresist, men som regel er begrepet
reservert for perforasjon til fri bukhule
(Hinchey III og IV), men noen bruker
begrepet også ved abscessdannelse.
Til tross for at divertikulitt er en hyppig
forekommende sykdom, er behandlingen
fortsatt kontroversiell. Det mangler

gode randomiserte studier vedrørende
behandling av denne tilstanden, og
dagens anbefalinger støtter seg stort
sett til EBM evidens nivå II og III15.
Ukomplisert akutt divertikulitt behandles
som regel med antibiotika, men
nødvendigheten av dette er omdiskutert16.
Abbas og medarbeidere presenterte
i høst på den årlige konferansen til
European Society of Coloproctology
en multisenterstudie fra Sverige
hvor 600 pasienter med ukomplisert
akutt divertikulitt ble randomisert til
behandling med eller uten antibiotika17.
De fant ingen statistisk signifikant

forskjell i behandlingsresultatet.
Pasienter med kompliserte forløp (f. eks.
abscedering) ble ikke inkludert i denne
studien, og i disse tilfeller anbefales det
fortsatt antibiotikabehandling. Større
abscesser bør dreneres perkutant15,18-21.

Divertikulitt med perforasjon til fri
bukhule, presenterer seg vanligvis
klinisk som en diffus peritonitt assosiert
med pneumoperitoneum (”fri luft”)
på røntgen eller CT. CT modaliteten
har gjort det mye enklere å oppdage
”fri luft”, men dette funnet i seg selv
er ingen operasjonsindikasjon. Ved
generalisert peritonitt eller buksepsis
krever denne tilstanden imidlertid
omgående operativ behandling15,22. En
rekke operasjonsmetoder er beskrevet for
behandling av perforert divertikulitt.

Skandinavisk prospektiv
randomisert multisenter studie
(SCANDIV)

I Skandinavia ble det derfor startet en
prospektiv randomisert multisenter
studie, SCANDIV32. Per i dag deltar
26 sykehus fra Norge og Sverige i
SCANDIV-studien. Det er fortsatt mulig
for flere sykehus å delta i SCANDIV.
Pasienter med klinisk mistanke
om perforert divertikulitt og klinisk

operasjonsindikasjon kan inkluderes
i denne studien. Inkluderte pasienter
randomiseres til 1) laparoskopisk
peritoneal lavage eller til 2) primær
reseksjon. Reseksjonen kan gjennomføres
enten åpen eller laparoskopisk og med
eller uten primær anastomose. Ved fekal
peritonitt (Hinchey grad IV) skal man
konvertere til Hartmann’s operasjon.
Det siste året har flere europeiske
land startet randomiserte studier for å
undersøke om laparoskopisk lavage har
en plass i behandling av divertikulitt.

TEMA

Divertikulitt med perforasjon
til fri bukhule

Åtte pasienter hadde fekal peritonitt og
ble konvertert til Hartmann’s operasjon.
Resterende 92 pasienter ble behandlet
med kun laparoskopisk lavage og
antibiotika. Mortaliteten i lavagegruppen
var kun 3%. Dette står i sterk kontrast
til mortalitet rapportert etter primær
reseksjon som er beskrevet mellom 10
og 20%25,26. Man må også her anta en
betydelig seleksjonsbias.

Behandling av perforert divertikulitt
er fortsatt lite evidensbasert. Det er
gledelig at så mange sykehus deltar i
SCANDIV. Studien skaper engasjement
rundt denne sykdomsgruppen og et
forskningsnettverk for nye studier i
fremtiden 

Hartmann’s operasjon

På 50-tallet innførte Boyden
sigmoideumreseksjon med terminal
kolostomi (Hartmann’s operasjon) som
en standard behandling ved perforert
divertikulitt23,24. Fremdeles anser mange
kirurgiske miljøer Hartmann’s operasjon
som gullstandard ved denne tilstanden
selv om flere rapporter har vist høy
mortalitet og en betydelig morbiditet ved
denne prosedyren25,26.

Reseksjon og primær anastomose

I senere år har flere grupper hevdet
at det er trygt å anlegge en primær
anastomose27-29. Flere oversiktsartikler
har imidlertid vist at foreliggende
data er for svake og preget av
betydelig seleksjonsbias. Det finnes
hittil ingen randomiserte studier
som har sammenlignet reseksjon og
primær anastomose med Hartmann’s
operasjon25,26,29,30. Det er derfor fortsatt
i dag opp til operatøren å velge
operasjonsmetode. De fleste kirurger
er imidlertid enige om at Hartmann’s
operasjon er det tryggeste valget hos
pasienter med fekal peritonitt eller
betydelig komorbiditet.

Laparoskopisk peritoneal lavage
uten reseksjon

Laparoskopisk peritoneal lavage uten
reseksjon av det syke tarmsegmentet
er blitt introdusert som en alternativ
behandling ved perforert divertikulitt.
Meyers og medarbeidere laparoskoperte
100 pasienter med perforert divertikulitt31.

Referanser

17. www.escp.eu.com

1. Painter NS, Burkitt DP. Diverticular disease of the
colon: a deficiency disease of western civilization. BMJ
1971;2:450–454.

18. Saini S, Mueller PR, Wittenberg J, Butch RJ, Rodkey
GV, Welch CE. Percutaneous drainage of diverticular
abscess: an adjunct of surgical therapy. Arch Surg
1986; 121: 475-8.

2. Bohrer Sp, Lewis EA. Diverticula of the colon in Ibadan,
Nigeria. Trop Geogr Med 1974; 26:9–14
3. Archampong EQ, Christian F, Badoe EA. Diverticular
disease in an indigenous African community. Ann R
Coll Surg Engl 1978; 60:464–470.
4. Calder JF. Diverticular disease of the colon in Africans.
BMJ 1979; 1:1465–1466.
5. Meyers MA, Volberg F, Katzen B, et al. The
angioarchitecture of colonic diverticula. Significance in
bleeding diverticulosis. Radiology 1973; 108: 249-261.
6. Meyers MA, Alonso DR, Gray GF, Baer JW.
Pathogenesis of bleeding colonic diverticulosis.
Gastroenterology 1976; 71: 577-583.
7. Parks TG. Natural history of diverticular disease of the
colon. Clin Gastroenterol 1975; 4:53–69.
8. Martel J, Raskin JB, Jeffrey B. History, Incidence, and
Epidemiology of Diverticulosis. Journal of Clinical
Gastroenterology 2008; 42:1125-1127
9. Schoetz DJ Jr. Diverticular disease of the colon: a
century-old problem. Dis Colon Rectum 1999; 42:
703–9.
10. Hinchey EJ, Schaal PG, Richards GK. Treatment of
perforated diverticular disease of the colon. Adv Surg
1978; 12: 85-109.
11. Makela J, Kiviniemi H, Laitinen S. Prevalence of
perforated sigmoid diverticulitis is increasing. Dis
Colon Rectum 2002; 45: 955–961.
12. Kang JY, Hoare J, Tinto A, Subramanian S, Ellis C,
Majeed A, Melville D, Maxwell JD. Diverticular disease
of the colon on the rise: a study of hospital admissions
in England and Wales between 1989/1990 and
1999/2000. Aliment Pharmacol Ther 2003;17:1189-95.
13. Hart AR, Kennedy HJ, Stebbings WS, Day NE. How
frequently do large bowel diverticula perforate?
An incidence and crosssectional study. Eur J
Gastroenterol Hepatol 2000; 12: 661–5.
14. Morris CR,. Harvey IM, Stebbings WSL, Hart AR.
Incidence of perforated diverticulitis and risk factors for
death in a UK population. British Journal of Surgery
2008; 95: 876–881.
15. Rafferty J, Shellito P, Hyman NH, Buie WD and the
Standards Committee of The American Society of
Colon and Rectal Surgeons. Practice Parameters for
Sigmoid Diverticulitis Dis Colon Rectum 2006; 49: 939944.
16. Hjern F, Josephson T, Altman D, Holmstrom B, Mellgren
A, Pollack, Johansson C. Conservative treatment of
acute colonic diverticulitis: are antibiotics always
mandatory? Scand J Gastroenterol 2007; 42: 41–47.

19. Neff CC, van Sonnenberg E, Casola G, Wittich GR,
Hoyt DB, Halasz NA, Martini DJ. Diverticular abscesses:
percutaneous drainage. Radiology 1987;163:15-8.
20. Stabile BE, Puccio E, vanSonnenberg E, Neff CC.
Preoperative percutaneous drainage of diverticular
abscesses. Am J Surg 1990;159:99-104.
21. Janes SEJ, Meagher A, Frizelle FA. Management of
diverticulitis BMJ 2006; 332: 271-275.
22. Kohler L, Sauerland S, Neugebauer E, et al. E.A.E.S.
consensus statement: diagnosis and treatment
of diverticular disease. Results of a consensus
conference. Surg Endosc 1999;13:430–436.
23. Hartmann H. Chirurgi du Rectum. Paris: Masson, 1921.
24. Boyden AM. The surgical treatment of diverticulitis of
the colon. Ann Surg 1950; 132: 94-109.
25. Salem L, Flum DR. Primary anastomosis or Hartmann`s
procedure for patients with diverticular peritonitis? A
systematic review. Dis Colon Rectum 2004; 47: 19531964.
26. Constantinides V A, Tekkis P P, Athanasiou T, Aziz O,
Purkayastha S, Remzi F H, Fazio V W, Aydin N, Darzi
A, Senapati A. Primary resection with anastomosis vs.
Hartmann's procedure in nonelective surgery for acute
colonic diverticulitis: a systematic review. Dis Colon
Rectum 2006; 49(7): 966-81.
27. Schilling MK, Maurer CA, Kollmar O, Buchler MW.
Primary vs. secondary anastomosis after sigmoid
colon resection for perforated diverticulitis (Hinchey
Stage III and IV): a prospective outcome and cost
analysis. Dis Colon Rectum 2001;44:699–703.
28. Richter S, Lindemann W, Kollmar O,Pistorius GA,
Maurer CA, Schilling MK. One stage sigmoid colon
resection for perforated diverticulitis (Hinchey stages III
and IV). World J Surg 2006;30:1027–1032.
29. Abbas S. Resection and primary anastomosis in acute
complicated diverticulitis, a systematic review of the
literature. Int J Colorectal Dis 2007;22(4):351-7.
30. Zingg U, Pasternak I, Dietrich M, Seifert B, Oertli
D, Metzger U. Primary anastomosis vs Hartmann’s
procedure in patients undergoing emergency left
colectomy for perforated diverticulitis. Colorectal
Disease 2010, 12, 54–60
31. Myers E., Hurley M., O`Sullivan G. C., Kavanagh
D., Wilson I., Winter D. C. Laparoscopic peritoneal
lavage for generalized peritonitis due to perforated
diverticulitis. Br J Surg 2008; 95: 97-101.
32. www.scandiv.com

Kirurgen nr. 4, 2010 213

NY iNdikasjoN
Første og Foreløpig eNeste ppi
godkjeNt For behaNdliNg av akutt
blødeNde magesår*
Nexium® ved blødende magesår:
• Reduserer effektivt re-blødning1
• Færre dager på sykehus pga re-blødning1
• Reduserer behov for endoskopisk re-behandling
og blodtransfusjon1

* For fullstendig indikasjon se godkjent preparatomtale
1

Sung JJY, Barkun A, Kuipers EJ, Mössner J, Jensen DM, Stuart R, Lau JY, Ahlbom H, Kilhamn J, Lind T.
Intravenous esomeprazole for prevention of recurrent peptic ulcer bleeding.
Annals of Internal Medicine 2009;150(7):455-64

C
Nexium «AstraZeneca»
Syrepumpehemmer, saltsyresekresjonshemmende middel.
ATC-nr.: A02B C05
ENTEROTABLETTER 20mg og 40mg: Hver enterotablett inneh.: Esomeprazolmagnesiumtrihydrat 22,3 mg, resp. 44,5 mg tilsv. esomeprazol 20 mg, resp. 40 mg, sakkarose, hjelpestoffer.
Fargestoffer: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg: Hvert hetteglass inneh.: Esomeprazolnatrium 42,5 mg tilsv. esomeprazol
40 mg, dinatriumedetatdihydrat 1,5 mg, natriumhydroksid. ENTEROGRANULAT TIL MIKSTUR, suspensjon 10 mg: Hver dosepose inneh.: Esomeprazolmagnesium trihydrat tilsv. esomeprazol
10 mg, sukrose, glukose, hjelpestoffer. Indikasjoner: Enterotabletter: Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD): Refluksøsofagitt. Profylakse mot residiv hos pasienter med tilhelet refluksøsofagitt.
Symptomatisk behandling av gastroøsofageal reflukssykdom. I kombinasjon med antibakterielle regimer for eradikering av Helicobacter pylori: Behandling av eller profylaktisk mot residiv av
Helicobacter pylori-assosiert ulcus. Pasienter som trenger kontinuerlig NSAID behandling. Tilheling av NSAID-relaterte ventrikkelsår. Forebyggende behandling mot NSAID-relatert ventrikkel- og
duodenalsår hos risikopasienter. Vedlikehold av forebygging av mage re-blødning eller duodenalsår etter initial behandling med Nexium infusjonsvæske. Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.
Infusjons-/injeksjonsvæske, oppløsning: Som antisekretorisk behandling når oral behandling ikke er egnet: Til pasienter med gastroøsofageal reflukssykdom med øsofagitt og/eller alvorlige
symptomer på refluks. For tilheling av NSAID-relaterte ventrikkelsår. Forebyggende behandling mot NSAID-relaterte ventrikkel- og duodenalsår hos risikopasienter. Forhindring av re-blødning hos
pasienter etter terapeutisk endoskopi for akutt blødende mage- eller duodenalsår. Enterogranulat til mikstur: Primært indisert til behandling av GERD hos barn 1–11 år. Gastroøsofageal
reflukssykdom (GERD): Behandling av endoskopisk verifisert erosiv refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling av gastroøsofageal reflukssykdom. Kan også benyttes til pasienter som har
problemer med å svelge oppløst Nexium enterotabletter. For bruk av indikasjoner til barn >12 år, se Nexium enterotabletter. Dosering: Enterotabletter: Voksne og ungdom fra 12 år: Gastroøsofageal
reflukssykdom (GERD): Behandling av øsofagitt: 40 mg 1 gang daglig i 4 uker. Behandling i ytterligere 4 uker anbefales til pasienter som ikke er symptomfrie eller der øsofagitt ikke er tilhelet.
Profylaktisk behandling av pasienter med tilhelet øsofagitt: 20 mg 1 gang daglig. Symptomatisk behandling av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD): 20 mg 1 gang daglig til pasienter uten

øsofagitt. Dersom symptomkontroll ikke oppnås etter 4 uker, bør pasienten undersøkes ytterligere. Symptomkontroll kan vedlikeholdes ved bruk av 20 mg 1 gang daglig. Hos voksne kan 20 mg
1 gang daglig gis ved behov. For pasienter på NSAID-behandling med risiko for å utvikle ventrikkel- eller duodenalsår, anbefales ikke ved behov-behandling for å oppnå symptomkontroll. Voksne:
Helicobacter pylori eradikering i kombinasjon med antibiotika ved ulcussykdom: Behandling av duodenalsår som skyldes Helicobacter pylori og som profylakse for å hindre gjentatt ulcussykdom
forårsaket av Helicobacter pylori: Esomeprazol 20 mg, amoksicillin 1 g og klaritromycin 500 mg, alle 2 ganger daglig i 7 dager. Pasienter som trenger kontinuerlig NSAID-behandling: Tilheling av
NSAID-relaterte ventrikkelsår: Normaldosen er 20 mg 1 gang daglig i 4–8 uker. Forebyggende behandling mot NSAID-relaterte ventrikkel- og duodenalsår hos risikopasienter: 20 mg 1 gang daglig.
Vedlikehold av forebygging av mage re-blødning eller duodenalsår etter initial behandling med Nexium infusjonsvæske: 40 mg 1 gang daglig i 4 uker etter initial i.v. forebygging av re-blødning etter
mage- og duodenalsår. Zollinger-Ellisons syndrom: Anbefalt initial dose er 40 mg 2 ganger daglig. Dosen bør deretter justeres individuelt og behandlingen bør fortsette så lenge det er klinisk
indisert. De fleste pasienter kan opprettholde sykdomskontroll med doser mellom 80–160 mg esomeprazol daglig. Doser >80 mg daglig bør fordeles på 2 daglige doser. Svelges hele sammen
med væske. Innholdet i enterotabletten (pelletene) må ikke tygges eller knuses. For pasienter som har problemer med å svelge, kan tablettene også løses i et ½ glass vann (ikke kullsyret). Det skal
ikke brukes andre væsker da enterodrasjeen kan oppløses. Rør til tabletten løses og drikk blandingen med pellets umiddelbart eller innen 30 minutter. Skyll deretter glasset med vann og drikk.
Kan også administreres via nasogastrisk sonde. Det er viktig å teste at sprøyten og sonden som velges passer til slik bruk. Infusjons-/injeksjonsvæske, oppløsning: Pasienter som ikke kan benytte
oral behandling kan behandles parenteralt med 20–40 mg 1 gang daglig. Pasienter med refluksøsofagitt bør behandles med 40 mg 1 gang daglig. Pasienter som behandles symptomatisk for
reflukssykdom gis 20 mg 1 gang daglig. For tilheling av NSAID-relaterte ventrikkelsår er normaldosen 20 mg 1 gang daglig. Forebyggende behandling mot NSAID-relaterte ventrikkel- og
duodenalsår hos risikopasienter er 20 mg daglig. Normalt benyttes i.v. behandling i en kort periode, og oral behandling innledes så snart som mulig. Etter terapeutisk endoskopi for akutt blødende
mage- eller duodenalsår gis 80 mg som en bolusinfusjon i løpet av 30 minutter. Deretter gis kontinuerlig i.v. infusjon med 8 mg/time i 3 dager (72 timer). Den parenterale behandlingsperioden skal
etterfølges av peroral syresuppresjonsbehandling. Injeksjon: 40 mg dose: Ferdigblandet injeksjonsvæske gis i.v. i løpet av en periode på minst 3 minutter. 20 mg dose: Halvparten av den
ferdigblandede injeksjonsvæsken gis i.v. i løpet av en periode på ca. 3 minutter. Ev. ubrukt oppløsning destrueres. Infusjon: 40 mg dose: Ferdigblandet infusjonsvæske gis i.v. i løpet av en periode
på 10–30 minutter. 20 mg dose: Halvparten av den ferdigblandede infusjonsvæsken gis i.v. i løpet av en periode på 10–30 minutter. 80 mg bolusdose: Den ferdigblandede oppløsningen gis som
kontinuerlig i.v. infusjon i en periode på 30 minutter. 8 mg/time dosering: Den ferdigblandede oppløsningen gis som kontinuerlig i.v. infusjon i en periode på 71,5 timer (basert på en infusjonsrate
på 8 mg/time). Ev. ubrukt oppløsning destrueres. Enterogranulat til mikstur: 10 mg dose: Tøm innholdet i 1 dosepose à 10 mg i et glass med 15 ml vann. 20 mg dose: Tøm innholdet i 2 doseposer
à 10 mg i et glass med 30 ml vann. Bruk ikke kullsyret vann. Rør til granulatet er fordelt i vannet og la innholdet stå noen minutter for å tykne. Rør igjen og drikk innen 30 minutter. Granulatet må
ikke tygges eller knuses. Skyll med 15 ml vann for å få med alt granulatet. For pasienter med nasogastrisk- eller magesonde: Se Andre opplysninger. Barn 1–11 år med kroppsvekt ≥10 kg:
Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD): Behandling av endoskopisk verifisert erosiv refluksøsofagitt: Vekt ≥10–<20 kg: 10 mg 1 gang daglig i 8 uker. Vekt ≥20 kg: 10 mg eller 20 mg 1 gang daglig
i 8 uker. Symptomatisk behandling av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD): 10 mg 1 gang daglig i opptil 8 uker. Doser >1 mg/kg/dag er ikke undersøkt. Barn <1 år eller <10 kg: Skal ikke
benyttes pga. manglende data. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet må utvises ved alvorlig nyresvikt pga. begrenset erfaring. Nedsatt
leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon bør en maks. dose 20 mg 1 gang daglig ikke overskrides. For barn
1–11 år med alvorlig nedsatt leverfunksjon, bør en maks. dose 10 mg ikke overskrides. Blødende sår: Dosejustering er ikke nødvendig hos pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon.
For pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon, gis en initial bolusdose på 80 mg Nexium infusjonsvæske, mens det kan være tilstrekkelig med en etterfølgende dose på 4 mg/time kontinuerlig
i.v. infusjon i 71,5 timer. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for esomeprazol, substituerte benzimidazolpreparater eller øvrige innholdsstoffer. Skal
ikke brukes samtidig med nelfinavir. Forsiktighetsregler: Ved symptomer som signifikant uventet vekttap, stadige brekninger, svelgeproblemer, hematemesis eller melena, og når ulcus mistenkes
eller er påvist, skal malignitet utelukkes da preparatet kan maskere symptomene og forsinke diagnosen. Pasienter på langtidsbehandling, spesielt de som er behandlet i mer enn 1 år, bør
kontrolleres regelmessig. Langtidsbehandling er indisert hos voksne og ungdom >12 år. Pasienter som tar preparatet ved behov, bør kontakte lege hvis symptomene endrer karakter. Ved behov
behandling er ikke undersøkt hos barn og anbefales derfor ikke til denne pasientgruppen. Ved forskrivning av esomeprazol til behandling ved behov, bør implikasjoner for interaksjoner med andre
legemidler, forårsaket av fluktuasjoner i plasmakonsentrasjoner vurderes. Ved forskrivning av esomeprazol for eradikering av Helicobacter pylori bør mulige interaksjoner med alle komponentene
i trippelterapien vurderes. Klaritromycin er en potent hemmer av CYP 3A4 og derfor bør kontraindikasjoner og interaksjoner for klaritromycin vurderes når trippelterapi brukes til pasienter som
samtidig tar andre legemidler som metaboliseres via CYP 3A4, som f.eks. cisaprid. Preparatet bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukosegalaktosemalabsorpsjon eller sukrose-isomaltaseinsuffisiens. Behandling kan føre til en liten økt risiko for mage-/tarminfeksjoner med f.eks. Salmonella og Campylobacter. Samtidig administrering
av esomeprazol og atazanavir anbefales ikke. Dersom det vurderes at kombinasjon av atazanavir og protonpumpehemmer ikke kan unngås, anbefales nøye klinisk monitorering i kombinasjon
med en økning av atazanavirdosen til 400 mg/100 mg ritonavir. Dosen esomeprazol 20 mg skal ikke overskrides. Interaksjoner: Legemidler med pH-avhengig absorpsjon: Absorpsjon av enkelte
legemidler kan økes eller reduseres som følge av senket intragastrisk surhet. Absorpsjon av ketokonazol og itrakonazol kan reduseres. Det er rapportert at omeprazol interagerer med enkelte
proteasehemmere. For atazanavir og nelfinavir er det rapportert nedsatte serumnivåer når de er gitt sammen med omeprazol. Samtidig administrering av omeprazol (40 mg 1 gang daglig) og
atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg resulterte i betydelig reduksjon i atazanavireksponering (ca. 75% senkning i AUC, Cmax og Cmin). Økning av atazanavirdosen til 400 mg kompenserte ikke for
påvirkningen omeprazol har på atazanavireksponeringen. Esomeprazol skal ikke gis samtidig med atazanavir. Ved samtidig behandling med legemidler som metaboliseres via CYP 2C19, som
f.eks. diazepam, citalopram, imipramin, klomipramin, fenytoin etc., kan dermed plasmakonsentrasjonen av disse øke, og en dosereduksjon kan være nødvendig. Dette bør vurderes spesielt ved
forskrivning av esomeprazol for bruk ved behov. Det er rapportert isolerte tilfeller av kliniske relevant forhøyet INR ved samtidig warfarinbehandling. Det anbefales å monitorere ved initiering og
seponering av samtidig behandling med warfarin og esomeprazol. Samtidig behandling med 30 mg esomeprazol og diazepam resulterte i 45% reduksjon i utskillelse av diazepam. Samtidig
behandling med 40 mg esomeprazol og fenytoin resulterte i 13% økning i plasmanivåene av fenytoin hos epileptikere. Det anbefales å monitorere plasmakonsentrasjonen av fenytoin ved start
eller avslutning av esomeprazolbehandling. Samtidig behandling med esomeprazol og cisaprid resulterte i 32% økning av plasmakonsentrasjonskurven (AUC), og en 31% forlengelse av
halveringstiden (t½), men ingen signifikant økning i maksimalt plasmanivå i cisaprid. Det ubetydelig forlengede QT-intervallet som ble observert etter administrering av cisaprid alene, ble ikke
ytterligere forlenget når cisaprid ble gitt i kombinasjon med esomeprazol. Effekten av esomeprazol på legemidler metabolisert av CYP 2C19 kan være tydeligere ved i.v. høydosebehandling (80
mg + 8 mg/time) og pasientene bør derfor observeres nøye mht. bivirkninger i løpet av en 3-dagers periode. Samtidig behandling med esomeprazol og CYP 3A4-inhibitoren klaritromycin, resulterte
i en fordobling av AUC for esomeprazol, men dosejustering av esomeprazol er ikke nødvendig. Samtidig behandling med esomeprazol og en kombinert CYP 2C19- og CYP 3A4-hemmer kan føre
til fordobling av esomeprazoleksponeringen. CYP 2C19- og CYP 3A4-hemmeren vorikonazol øker AUC for omeprazol med 280%, men dosejustering er normalt ikke nødvendig. Dosejustering bør
imidlertid vurderes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og dersom langtidsbehandling er indisert. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det finnes begrensede kliniske data for bruk av
esomeprazol ved graviditet. Epidemiologiske data fra et større antall graviditeter eksponert for racematet omeprazol indikerer ingen malformasjoner eller føtotoksiske effekter. Dyrestudier indikerer
ikke direkte eller indirekte skadelige effekter på embryo/føtal utvikling. Dyrestudier med den racemiske blandingen indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige effekter ved graviditet, fødsel eller
postnatal utvikling. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til gravide. Overgang i morsmelk: Ukjent. Det er ikke utført studier på ammende. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming.
Bivirkninger: Ingen av bivirkningene er doserelaterte. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Magesmerter, diaré, flatulens, kvalme/brekninger, forstoppelse. Hud: Reaksjoner på administreringsstedet
(ved i.v. behandling). Øvrige: Hodepine. Mindre hyppige: Endokrine: Perifert ødem. Gastrointestinale: Munntørrhet. Hud: Dermatitt, kløe, utslett, urticaria. Lever: Økning i leverenzymer.
Sentralnervesystemet: Svimmelhet, parestesi, somnolens, vertigo, søvnløshet. Sjeldne (<1/1000): Blod: Leukopeni, trombocytopeni. Endokrine: Hyponatremi. Gastrointestinale: Stomatitt,
gastrointestinal candida. Hud: Alopesi, fotosensitivitet. Lever: Hepatitt med eller uten gulsott. Luftveier: Bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Smaksforstyrrelser.
Psykiske: Agitasjon, forvirring, depresjon. Øvrige: Overfølsomhetsreaksjoner f.eks. feber, angioødem, anafylaktisk reaksjon/sjokk. Malaise, økt svetting, uklart syn. Svært sjeldne tilfeller av
Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, toksisk epidermal nekrolyse (TEN), agranulocytose, pancytopeni, gynekomasti, encefalopati ved eksisterende alvorlig leversykdom, leversvikt,
muskelsvakhet, aggresjon, hallusinasjoner, interstitiell nefritt. Isolerte tilfeller av irreversibel visuell svekkelse er rapportert hos kritisk syke pasienter som er behandlet med omeprazol (racemat) i.v.
injeksjon, spesielt ved høye doser. Overdosering/Forgiftning: Det foreligger svært begrenset erfaring med overdosering. Symptomer ved inntak av 280 mg oralt: Gastrointestinale, svakhetsfølelse.
Oral enkeltdose på 80 mg og i.v. doser på 308 mg i løpet av 24 timer ga ingen spesielle bieffekter. Antidot er ikke kjent. Esomeprazol har høy proteinbinding, noe som vanskeliggjør dialyse.
Behandling av overdose bør være symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger A02B C05. Egenskaper: Klassifisering: Esomeprazol er S-isomeren av omeprazol og hemmer sekresjon av
saltsyre i magesekken ved spesifikk hemming av syrepumpen i parietalcellen. Virkningsmekanisme: Esomeprazol er en svak base som konsentreres og omdannes til aktiv form i det sure miljøet i
parietalcellen, der den hemmer H+, K+-ATPasen (syrepumpen) og hemmer både basalsekresjon og stimulert syreproduksjon. Innsettende effekt av oral dosering i løpet av 1 time. Ved gjentatt
dosering med 20 mg esomeprazol 1 gang daglig i 5 dager, reduseres den maksimale pentagastrinstimulerte syresekresjon med 90%, målt 6–7 timer etter dosering dag 5. Etter 5 dager oral
dosering vedlikeholdes en intragastrisk pH >4 i gjennomsnitt ca. 13–17 timer i en 24 timers periode hos pasienter med symptomatisk gastroøsofageal reflukssykdom. Effekten er lik uavhengig av
om esomeprazol gis oralt eller i.v. Andel pasienter som vedlikeholdt pH >4 i minst 8, 12 og 16 timer var resp. 76%, 54% og 24% for esomeprazol 20 mg. Tilsv. andel for esomeprazol 40 mg var
97%, 92% og 56%. Effekten på syresekresjonen er relatert til arealet under plasmakonsentrasjonskurven (AUC) av esomeprazol. Etter gjentatt dosering med 20 mg og 40 mg esomeprazol var
total eksponering (AUC) og tid til oppnådd maks. plasmakonsentrasjon (Tmax) i 12–18-åringer tilsvarende som for voksne ved begge doser. Etter gjentatt dosering med esomeprazol 10 mg, var
AUC ganske lik innenfor aldersgruppen 1–11 år, og tilsvarende eksponeringen ved esomeprazol 20 mg hos ungdom og voksne. Gjentatt dosering av esomperazol 20 mg ga høyere AUC i 6–11
åringer sammenlignet med samme dose hos ungdom og voksne. Ved behandling med antisekretoriske midler øker serumgastrin som følge av redusert syresekresjon. Økt antall ECL-celler som
mulig kan assosieres med økt serumgastrinnivåer er observert hos noen pasienter ved langtidsbehandling med oralt esomeprazol. Ved langtidsbehandling med antisekretoriske midler er det
rapportert en noe økt forekomst av glandelcyster i magesekken. Disse endringene er en fysiologisk følge av uttalt syresekresjonshemming, er godartede og synes reversible. Absorpsjon: Raskt.
Maks. plasmakonsentrasjon i løpet av 1–2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er 64% etter enkeltdose på 40 mg og øker til 89% ved gjentatt dosering 1 gang pr. døgn. Tilsvarende verdier for
esomeprazol 20 mg er hhv. 50% og 68%. Gjennomsnittlig maks. plasmakonsentrasjon er ca. 13,6 mikromol/liter etter gjentatte i.v. doser esomeprazol 40 mg. Gjennomsnittlig maks.
plasmakonsentrasjon etter tilsv. orale doser er ca. 4,6 mikromol/liter. En har sett en mindre økning (ca. 30%) i total eksponering ved i.v. administering, sammenlignet med oral dosering.
Distribusjonsvolum: Ca. 0,22 liter/kg. Proteinbinding: 97%. Halveringstid: Ca. 1,3 timer. Total plasmaclearance: Ca. 17 liter/time etter engangsdose og ca. 9 liter/time etter gjentatt dosering.
Metabolisme: Metaboliseres fullstendig via cytokrom P-450 (CYP). Metaboliseres hovedsakelig via CYP 2C19 og CYP 3A4. AUC øker ved gjentatt dosering. Økningen i AUC er doseavhengig og
ikke-lineær. Det er en doselineær økning i AUC etter i.v. administrering av esomeprazol som en 30-minutters infusjon (40 mg, 80 mg eller 120 mg) etterfulgt av en kontinuerlig infusjon (4 mg/time
eller 8 mg/time) i 23,5 timer. Utskillelse: Ingen tendens til akkumulering. Ca. 80% utskilles som inaktive metabolitter i urinen, resten i feces. <1% esomeprazol gjenfinnes i urin. Oppbevaring og
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Levercyster
TEMA

Levercyster er en kongenital malformasjon utgående fra intrahepatiske galleganger. Aberrant gallegang taper kommunikasjon
med galletreet, øker gradvis i omfang og utvikler seg til cyster.
De kan være medfødte eller ikke. I likhet med epitelet i gallegangene produserer epitelet i cysteveggen vann og elektrolytter,
men cystevæsken inneholder ikke gallesyrer og bilirubin hvilket
gjør at den ikke er toksisk (f.eks. mot peritoneum).
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Inndeling av levercyster

Levercyster har flere betegnelser og presentasjonsformer,
men i klinikken skiller vi mellom:
1. Simple levercyster som kan være solitære eller multiple
2. Polycystisk leversykdom som kan forekomme med eller
uten samtidig polycystisk nyrelidelse (Figur 1).

1. Simple levercyster

Forekomst
Levercyster er den hyppigst forekommende av fokale
leverlesjoner med en prevalens varierende fra 1%
(autopsier) til 2,5-18% basert på billed-diagnostiske funn.
De diagnostiseres sjeldent før 40 års alder og kvinne-mann
ratio er 1,5: 1 av symptomfrie cyster, mens symptomgivende
cyster finnes hyppigst hos kvinner 9: 1. Dette samsvarer med
våre egne funn i en studie som inkluderte 1541 pasienter.
Prevalensen var 0% under 40 år og 5,9% i aldersgruppen
40-49 år, stigende gradvis til 29% i aldersgruppen > 80 år,
median 11,3%.
Symptomer
Simple cyster er sjeldent årsak til akutte abdominale
symptomer. Når det forekommer, skyldes det spontan eller
traumatisk ruptur, blødning i cysten eller torsjon av en
exofyttisk cyste eller infeksjon.

Figur 1. Øverst til høyre sees solitær symptomgivende lever-cyste
og nederst til venstre lever gjennomsatt av større og mindre cyster
(polycystisk lever).

Vanligst er ubehag og trykkfornemmelse (sjeldent direkte
smerter som krever analgetika), tidlig metthetsfølelse
dersom cysten trykker mot ventrikkel. Ved multiple
cyster, som medfører betydelig volumøkning av leveren,
innskrenkes bevegelighet og livskvalitet gradvis; i ekstreme
tilfeller i invalidiserende grad. Ved kompresjon av sentrale
galleganger kan icterus forekomme.
De fleste pasientene med simple levercyster vi får til
vurdering har ingen eller minimale plager. Selv relativt store
simple cyster behøver ikke å gi plager. Utredningen tar
derfor bl.a. sikte på å finne ut om aktuelle cyster faktisk gir
behandlingstrengende symptomer eller ikke. Vår erfaring er
at cyster med volum over 500 ml beliggende dypt i leveren
og f.eks. under diafragmakuppelen eller posteriørt kan være
lite symptomgivende, mens cyster som er beliggende nær
midtlinjen og overfladisk kan gi symptomer selv om de er
mindre enn 100 ml.
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Figur 2. Her sees et karakteristisk forløp etter sklerosering av solitær
levercyste. Legg merke til den temporære refyllingen av cysten de første
ukene etter behandling.

Dette fordi de kommer i konflikt med
costalbue/xiphoid og med bekledning/
belte ved bevegelse.

Behandling
Bare cyster som gir plager behandles;
enten med kirurgi eller tapping og
sklerosering. Ved tvil om pasientens
plager skriver seg fra levercysten(-e) kan
det gjøres en diagnostisk ultralydveiledet
tapping av cysten. Dersom de aktuelle
symptomene reduseres/forsvinner etter
tapping, men tar seg opp igjen samtidig
med at cysten refylles tilbys pasienten
operasjon eller sclerosering.
Operasjon
Den vanligste kirurgiske prosedyren av
simple levercyster er laparoskopisk ”unroofing” eller ”fenestrering”.Tilgjengelig
cystevegg reseceres. Cystevæsken
dreneres nå inn i bukhulen og resorberes.
Noen velger, dersom det er mulig å legge
en flik av omentet i cystekaviteten for
å unngå residiv. Dersom det foreligger
multiple cyster lokalisert til ett eller to
nabosegment mens resten av leveren
er fri eller der cysten(e) for det meste
er lokalisert ekstrahepatisk (oftest da
utgående fra sement 6 eller 2 og 3),
vil kirurgisk reseksjon være den beste
løsningen.
Sclerosering
Ved den minste mistanke om
ekkinokokkcyste, bør man teste på dette.
Vi har ingen erfaring med sklerosering
av slike cyster og kan ikke anbefale vår
prosedyre på slike pasienter. Tidligere
benyttet vi premedikasjon, men enkelte
pasienter spesielt de med multiple
cyster og polycystisk lever kan få sterke
smerter når cysten tømmes. Derfor har
vi nå alltid anestesisykepleier tilstede
som gir analgetica intravenøst etter
individuelt behov. På angiolaboratoriet
gjøres ultralyd-dirigert punksjon
gjennom 1-3 cm levervev for å redusere
faren for lekkasje fra cysten. Deretter
fortsetter prosedyren under veiledning
av gjennomlysning. En stiv lede-wire

Behandlingsalternativer

Kirurgi eller sklerosering

Reseksjon

Transplantasjon

TEMA

Diagnostikk
De fleste simple levercyster påvises
tilfeldig, oftest i samband med en gastroenterologisk utredning. Ultralyd eller CT
er den vanligste påvisningsmetoden.
Det typiske funn ved CT er tynn, ikke
målbar vegg som ikke lader kontrast,
skarp avgrensning mot normalt levervev
og lav tetthet, vanligvis 0-10 HU. Ved
første gangs utredning anbefales CT
eller MR med intravenøs kontrast for å
karakterisere cysten i forhold til cystiske
tumores.

Figur 3. Skjematisk fremstilling av behandlingsalternativer relatert til
cystenes størrelse og utbredelse.

føres inn. Nålen fjernes og et 7 French
30 cm langt ”grisehalekateter” føres inn
over lederen. All cystevæske aspireres.
Kontrastvæske settes inn og man
tar bilde i tre projeksjoner for å sikre
seg at der ikke er kommunikasjon til
galleganger eller lekkasje til peritoneum.
Dersom dette blir påvist må sklerosering
ikke utføres. Deretter aspireres all
kontrastvæske. Alkohol svarende til 10%
av cystevolumet kan nå settes, men ikke
mer enn 100ml. Vi anbefaler 96% etanol,
alternativt 99% etanol. Alkoholen er inne i
cysten i 10 min. mens pasienten vekselvis
ligger i høyre og venstre sideleie tre
ganger. All alkohol aspireres. Deretter
gjentas prosedyren. Etter at all alkohol
er aspirert etterskylles med saltvann
før drenet fjernes. Pasienter som har
fått mye smertestillende overvåkes på
postoperativ avdeling i en eller to timer.
Andre pasienter sendes rett på post og
kan sendes hjem samme ettermiddag.
Tidligere målte vi promille i blodet etter
prosedyren, men det er ikke lenger rutine
hos oss. Det kan være aktuelt å behandle
flere cyster i samme seanse.
Oppfølging
Kontroll med CT (uten intravenøs
kontrast og med lav stråledose) etter 12
måneder er vår anbefaling. Det vanlige er
at det kommer en refylling av cysten(e)
i løpet av de første mnd. samtidig som
symptomene residiverer. Det er da
fristende å foreta ny behandling, men
dette er som regel ikke nødvendig.
Som Figur 2 viser er denne refyllingen
forbigående i det cysten over tid (ca 6-12
mnd) går i nesten total regress samtidig

som symptomene blir borte. Pasient og
fastlege må informeres om dette.

2. Polycystisk leversykdomcystelever

Cystelever (Figur 1) er en autosomal
dominant sykdom ofte kombinert med
cystenyrer hvor hele leveren eller store
deler av den er gjennomsatt av større og
mindre cyster.
Symptomene er her dominert av hepatomegali. Men den kliniske manifestasjon
av polycystisk leverlidelse er meget
variabel. Derfor må hver enkelt pasient
vurderes individuelt.
I Figur 3 har vi gitt en skjematisk fremstilling av behandlingsalternativene.
Leveren kan inneholde multiple cyster
med diameter knapt en centimeter
uten vesentlig hepatomegali og med
minimale symptomer. Terapi er da
unødvendig. Eller der kan være en
eller få store symptomgivende cyster
og multiple små. De store cystene
kan behandles med sklerosering eller
kirurgi (”unroofing”), eller leveren kan
være gjennomsatt av multiple cyster
med diameter 0,5-3 cm med uttalt
grad av hepatomegali (Figur 1) og
invalidiserende virkning på livskvaliteten.
Da kan levertransplantasjon være eneste
behandlingsalternativ. Konvensjonell
leverreseksjon for å redusere levervolumet er svært komplisert kirurgi som
er forbundet med betydelig morbiditet. I
påvente av transplantasjon har vi i noen
tilfeller hatt en viss palliativ suksess med
tapping og sclerosering av de største
cystene 
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Bukskader

Bukskader forekommer hos ca 20% av
alvorlig skadde pasienter og er assosiert
med betydelig morbiditet og mortalitet.
Buken er relativt sett beskyttet mellom
bekkenet og thorax. Dette innebærer at
bukskader ofte forekommer samtidig
med skader i andre regioner. Rask
diagnostikk og behandling med fokus
på pasientens fysiologi er avgjørende
for gode behandlingsresultater hos
alvorlige skadde pasienter. Bukskader
med pågående blødning representerer
en spesiell utfordring, da det ikke
alltid er enkelt å erkjenne og oppnå
blødningskontroll.
Vi gir i artikkelen en oversikt over nyere
prinsipper for diagnostikk og behandling
av pasienter med abdominalskader.
Den baserer seg på retningslinjer for
behandling av bukskader ved OUSUllevål nedfelt i vår Traumemanual.
Skademekanismer:
1. Stumpe abdominalskader skyldes
oftest trafikkulykker, men ses også
etter fall, voldshandlinger, sports- og
fritidsaktiviteter. Ved stumpe skader
er skademekanismen direkte slag/
trykk mot abdomen eller kraftig
deselerasjon. Kompresjon kan forårsake
knusningsskade av parenkymatøse
organer. Økt intraabdominalt trykk
kan medføre perforasjon av hulorgan
og diafragmaskade. Akutt strekk på
bukorganer kan forårsake kar- og
krøsskader. Ved stumpe skader
forekommer ofte skader i andre regioner
i tillegg.
2. Penetrerende skader. Voldshandlinger
med stikk- eller skytevåpen er de
vanligste årsakene til penetrerende
skader. De hyppigst skadede
bukorganene er tynntarm, lever,
magesekk, colon og kar. Innstikk eller
skuddåpning kan ligge utenfor abdomen
(fra lyske til over mamille fortil, fra
glutealregion til scapula baktil).

Fysiologi og klinisk undersøkelse
Rask initial diagnostikk og behandling
er viktig for å redusere mortalitet og
komplikasjoner. Første undersøkelse
av pasient med mistenkt bukskade
følger samme retningslinjer som andre
potensielt alvorlig skadde pasienter
uavhengig av skademekanisme og funn
- ABCDE

Energien respekterer ikke
spesialitetsgrenser!

En traumepasient som viser tegn
til sirkulatorisk kollaps (som ikke
lar seg stabilisere med initial
væskeresuscitering) i form av blek og
klam hud, hurtig puls og rask respirasjon
samt redusert bevissthetsgrad, er suspekt
på større blødning i thorax, abdomen
eller bekken (utelukk trykkpneumothorax,
hjertetamponade eller nevrogent sjokk
som årsak).
Ved usikkert blødningsfokus gjøres
FAST (”Focused Assessment with
Sonography in Trauma”). Positiv FAST gir
laparotomiindikasjon. Negativ FAST skal
føre til supplerende undersøkelser for å
utelukke bukblødning, enten ved gjentatt
FAST, diagnostisk peritoneal lavage (DPL)
eller laparotomi hos ustabil pasient.
Ved sikker bukskade gjøres eksplorativ
laparotomi.
Vurder behovet for ”Damage Control
Resuscitation” (DCR) – noen pasienter
er så ustabile at de ikke tåler definitiv
kirurgi. Man skal ved DCR skaffe
målrettet kontroll over blødning og
kontaminasjon, deretter stabilisere
pasienten på intensivavdelingen og først
gjøre definitiv kirurgi når pasienten er
fysiologisk korrigert.
En stabil pasient (eventuelt stabilisert
etter initial væskeresuscitering) er ikke
acidotisk, tåler transport og diagnostiske
undersøkelser som CT og angiografi.
Dersom åpenbar laparotomiindikasjon
foreligger hos en stabil pasient (se
senere), skal pasienten ikke utsettes for
tidkrevende tilleggsundersøkelser.
Klinisk undersøkelse etter et stumpt
traume er ofte usikker. Nedsatt

bevissthetsnivå, assosierte skader i
CNS og inntatte eller administrerte
medikamenter kan bidra til dette. Hos en
våken pasient vil det ofte være mulig å
påvise kliniske tegn når abdominalskade
foreligger: Lokalisert ømhet, slippømhet,
”defense”, abdominal distensjon og
blødning fra endetarm, urinveier eller
hematemese. Peritonitt vil ofte være tegn
på hulorganskade. Ved hemoperitoneum
er ofte peritoneal irritasjon ikke til stede.
De hyppigst skadede intraabdominale
organer er lever og milt, krøs og nyre.
Ved synlige bukveggs-hematomer, er
risikoen stor for samtidig hulorgan-skade.
Både CT og DPL har lav sensitivitet for
hulorganskade kort tid etter skaden.
Kontinuitet i den videre oppfølging
med gjentatte kliniske undersøkelser,
helst utført av samme kirurg, er av
avgjørende betydning for å oppdage
behandlingstrengende bukskader tidlig.
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Christine Gaarder
chga@uus.no
Pål Aksel Næss
Avdeling for traumatologi
OUS-Ullevål

Informasjon om skademekanisme kan
gi mistanke om bukskade, men kan ikke
utelukke bukskade.

• Klinisk undersøkelse gjøres for å
avdekke intraabdominal blødning
og peritonitt
• Kontinuitet i oppfølging: gjentatte
kliniske undersøkelser ved samme
kirurg
• Hovedmål: å identifisere de
pasientene som krever laparotomi

Videre utredning
For pasienter uten åpenbar
laparotomiindikasjon bør supplerende
undersøkelser av abdomen gjøres ved:
• Usikker klinikk
• Samtidig thorax- eller bekkenskade
• Makroskopisk hematuri
• Nedsatt bevissthet
• Ryggmargskade
• Andre skader som krever narkose og
dermed vanskeliggjør videre oppfølging
Valg av supplerende undersøkelser
avhenger av hemodynamikk og
assosierte skader. Blødningskontroll
prioriteres fremfor videre diagnostikk!
Blodprøver
Blodprøver (inklusive arteriell blodgass)
tas umiddelbart etter innkomst som
utgangsverdier, i tillegg til forlik av blod.
Blodprøver tatt kort tid etter skade er
ofte normale. Normal Hb utelukker ikke
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Bilde 2. Angiografi viser
pågående blødning
(pil på bildet til
venstre), gjennomført
okklusjonsembolisering
av miltarterien (bildet til
høyre) og pasienten ble
vellykket ikke-operativt
behandlet.
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Bilde 1. Hemodynamisk stabilitet er en
forutsetning for at pasient med mistenkt
abdominalskade kan undersøkes med CT!
I dette tilfellet ble det påvist miltskade med
kontrastekstravasering (pil) og betydelig
hemoperitoneum.

blødning! ASAT/ALAT er oftest forhøyet
ved innkomst hos pasienter med
leverskade. Amylase er uspesifikk for
vurdering av pancreasskade tidlig, men
stiger oftest ved repeterte prøver ved
signifikant pancreasskade.
Røntgen thorax og bekken er indisert
hos alle multitraumatiserte pasienter.
Førstnevnte kan påvise diafragmaskade,
men er lite sensitivt for dette. Rtg.
oversikt abdomen er kun indisert for å
lete etter prosjektiler etter skuddskade.
Focused Assessment with Sonography
in Trauma (FAST)
FAST er en rask, ikke-invasiv
undersøkelse for påvisning av
hemoperitoneum og blod i pericard.
FAST er indisert hos hemodynamisk
påvirket pasient uten åpenbar
laparotomi-indikasjon. Sensitivitet
hos ustabile pasienter er lav, ved OUS
Ullevål er den vist å være 62%. FAST er
spesielt vanskelig å tolke ved adipositas,
subkutant emfysem, bekkenfrakturer og
mye tarmluft.
Diagnostisk peritoneal lavage (DPL)
DPL er en rask og følsom metode for
påvisning av intraabdominalt blod
med sensitivitet på nærmere 97 %. DPL
kan være indisert hos hemodynamisk
ustabil pasient uten åpenbar laparotomiindikasjon med negativ FAST (eller der
FAST ikke er tilgjengelig). Man skal huske
at DPL er invasiv (1% komplikasjoner),
ikke spesifikk, ikke er egnet for å
vurdere retroperitoneale skader og
diafragmaskader. DPL forstyrrer også
senere CT diagnostikk.
Teknikk ved DPL
Dersom operatør er vant til tilgang
transumbilicalt, kan denne benyttes.
Lavage-kateteret introduseres da via en
1 cm incisjon i umbilicus samtidig med
at bukveggen løftes med en tøyklype på
hver side. DPL gjøres ellers via en 3-5 cm
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lang hudincisjon i midtlinjen kaudalt for
umbilicus. Ved graviditet og bekkenskade
legges snittet kranialt for umbilicus.
Fascien incideres og peritoneum åpnes
før introduksjon av lavage-kateteret som
føres ned i det lille bekken. Ved åpenbar
intraabdominal blødning ved åpning av
peritoneum eller aspirasjon fra kateteret
(> 10 ml blod ), konverteres direkte til
laparotomi. Hvis ikke, lukkes fascie og
hud rundt kateteret som sutureres fast.
1000 ml Ringer-acetat eller NaCl 0,9 %
infunderes. Posen legges på gulvet og
minimum 300 ml må komme i retur på
posen for at undersøkelsen skal kunne
vurderes og væsken kan sendes til
biokjemisk analyse. Undersøkelsen kan
gjentas etter noen timer. Kateteret fjernes
senest etter 24 timer.
Kriterier for positiv DPL
> 10 ml blod aspireres, tarminnhold
aspireres, tekst kan ikke leses gjennom
posen, > 500 leukocytter/mm3, bakterier
v/mikroskopi, galle påvist.
DPL kan være normal ved
tarmperforasjoner, spesielt hvis det er
kort tid siden skaden. Undersøkelsen bør
derfor gjentas etter noen timer.
CT abdomen
Forutsetningen for å kunne utføre
denne undersøkelsen er at pasienten
er sirkulatorisk stabil eller stabilisert
(Bilde 1). CT med i.v. kontrast gir
god fremstilling av skadegrad i
parenkymatøse organer som lever
og milt og viser fri intraabdominal
væske (blod) og ”fri luft” med høy
sensitivitet. CT fremstiller også
retroperitoneale skader. CT med ”tette
snitt” i øvre abdomen er viktig ved
mistanke om pancreas-skade. De
vanligste skadene som overses med
CT er tarmperforasjoner, pancreas- og
diafragmaskader. Normale CT-funn kort
tid etter skaden utelukker ikke at det
foreligger perforasjoner i gastrointestinal-

tractus. CT-funn som bør gi mistanke om
hulorganskade, er ”mer enn minimal”
væskemengde intraabdominalt uten tegn
til pågående blødning eller parenkymatøs
organskade samt dilatasjon eller
fortykkelse/oppladning i et tarmsegment.
Slike funn betinger at pasienten må
følges nøye, eventuelt med ny CT, og
laparotomi bør overveies.
Peroral og rektal kontrast benyttes på
spesifikk indikasjon hos pasienter med
bukskader.
Normale CT-funn kort tid etter
skaden utelukker ikke skader
Undersøkelser kan gjentas
Pasienten følges nøye klinisk

Angiografi
Angiografi ved abdominalskader
er spesielt aktuell ved skader i
parenkymatøse bukorganer som lever,
milt og nyre, samt ved bekkenskader
(Bilde 2). Sykehus med angiografisk
døgnservice bør ha klare protokoller
for behandling av pasienter med
aktuelle skader. Det er viktig å være
klar over at angiografisk behandling til
blødningskontroll er tidkrevende, slik at
denne typen behandling kun unntaksvis
er aktuell hos ustabile pasienter.
Spesielle forhold ved penetrerende
bukskader:
Klinikk
Det er vesentlig å undersøke HELE
pasienten for ikke å overse noen sår (rull
begge veier; husk axiller og perineum).
Prosjektiler som ikke treffer knokler følger
vanligvis en rett bane. Denne banen er
nøkkelen til påvisning av skader. Tell
antall skuddåpninger. Summen av hull og
prosjektiler må være delelig på to. Hvis

Bilde 3. Åpenbar laparotomiindikasjon:
Penetrerende abdominalskade med
prolaberende tynntarmslynge. Thoraxskadene
ble revidert og drensbehandlet.
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ikke, er det minst et prosjektil i kroppen.
Antall skuddåpninger = antall prosjektiler
i kroppen til det motsatte er bevist.
Røntgen thorax og abdomen er
nyttig i bestemmelse av prosjektilretning og for å lokalisere prosjektiler
i kroppen. Alle skuddåpninger skal
merkes med binders tapet på huden
før røntgenundersøkelse (bindersen
peker ↓ baktil, peker ↑ fortil). I tillegg
kan man påvise pneumoperitoneum,
frakturer, pneumothorax og hemothorax.
Ved skudd mot truncus tas automatisk
røntgen fra hals til lyske for å lete etter
prosjektiler.
CT abdomen har liten verdi i
primærutredning ved skuddskader
mot abdomen og stikkskader i fremre
bukvegg. CT er nyttig i evalueringen av
stikkskader mot rygg og flanke.
Ultralyd og DPL har tvilsom verdi i
utredning av skudd- og stikkskader mot
abdomen.
Undersøk HELE pasienten for ikke å
overse noen sår
Prosjektiler som ikke treffer knokler,
følger vanligvis en rett bane
Antall skuddåpninger = antall
prosjektiler i kroppen til det motsatte
er bevist

Indikasjoner for laparotomi

Stumpe skader
• Ustabil pasient med påvist bukblødning
• Peritonitt
• Påvist skade ved supplerende
undersøkelser (diafragmaskade,
hulorganskade, pancreasgangskade)
Penetrerende skader
• Skuddskade der man ikke kan

utelukke bukskade
• Stikkskade mot abdomen med påvirket
hemodynamikk, peritoneal peneterasjon
eller blod per rectum, urinveier eller
hematemese
Sikker penetrasjon av peritoneum
påvises enten ved synlig bukinnhold i
såret (Bilde 3) eller ved eksplorasjon av
såret. Eksplorasjon av såret anses som
positiv ved påvist penetrasjon av fremre
fascieblad. Ved sikker penetrasjon av
peritoneum er det indikasjon for protokoll
eksplorativ laparotomi. Ved større
traumsentra er det innført protokoller
som tillater observasjon av selekterte
pasienter med penetrerende bukskade.
Dette anbefales ikke ved sykehus med
liten erfaring med penetrerende skader.
Ved hemodynamisk normal pasient,
usikker penetrasjon og usikker bukstatus
kan det utføres laparoskopi for å bekrefte/
avkrefte penetrasjon av peritoneum
eller diafragma. Hvis det er penetrasjon
til bukhulen, konverteres til eksplorativ
laparotomi.
Ikke-operativ behandling av stumpe
abdominalskader
I løpet av de to siste ti-år har man vist at
en stadig større andel av pasienter med
bukskader behandles best ikke-operativt.
Ikke-operativ behandling anbefales
etter stumpe skader hos pasienter som
er sirkulatorisk stabile og uten tegn til
peritonitt eller annen påvist laparotomikrevende skade. Kandidater for ikkeoperativ behandling er pasienter med
skade i parenkymatøse bukorganer, samt
retroperitonealt hematom uten tegn til
pågående blødning. Selektiv arteriell
embolisering er ledd i den ikke-operative
behandlingen av parenkymatøse
bukorganskader og bekken-skader ved
traumesentra. Pasientene overvåkes
klinisk, hemodynamisk og evalueres med
gjentatte CT-undersøkelser ved behov.

Damage Control Resuscitation (DCR)
I nyere traumatologisk litteratur
beskriver begrepet ”Damage Control
Resuscitation” en teamtilnærming
der nødkirurgiske prosedyrer på riktig
indikasjon kombineres med resuscitering
etter massiv blødningsprotokoll hos
alvorlig skadde pasienter. Ofte har
disse pasientene behandlingstrengende
bukskade som en vesentlig del av sitt
skadebilde.
Kombinasjonen av alvorlige skader
og påvirket fysiologi med hypotermi,
acidose og koagulopati er et faresignal
som tilsier forkortet laparotomi med
blødnings- og kontaminasjonskontroll
som eneste mål. Definitiv kirurgi utsettes
til pasienten er fysiologisk korrigert.
Parallelt med hemostatisk nødkirurgi er
det livsviktig med optimal tilførsel av
væske og blodprodukter i henhold til en
massiv transfusjonsprotokoll. Samtidig
innsats for å motvirke hypotermi ved
varming av alle væsker, samt forkjellige
metoder for ekstern oppvarming (varmt
rom, bair hugger) og kortest mulig
operasjonstid er viktig.
Indikasjon for DCR ved blødning
er pågående transfusjonsbehov,
økende acidose,
synkende kroppstemperatur og forventet lang total operasjonstid.
Beslutning skal tas av kirurgen tidlig.
DCR utføres når pasienten er sirkulatorisk
ustabil på grunn av intraabdominal
blødning. Ved skuddskader der
skuddåpningen(e) er lokalisert svarende
til abdomen eller i umiddelbar nærhet av
abdomen gjøres alltid laparotomi. Ved
stikkskader med tegn til intraabdominal
blødning eller peritonitt, gjøres alltid
laparotomi. For å forhindre eller unngå
forverring av hypotermi, acidose og
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Bilde 4. «Vac pack» er en rask,
velfungerende og billig metode
for midlertidig bukveggslukking
hos traumepasienten dersom man
har øvet inn teknikken på forhånd!
(Sekvens fra venstre mot høyre og
så ned)

koagulopati skal akutt laparotomi hos
traumepasienter gjøres raskest mulig og
helst på operasjonsstue. Operasjonen
utføres kun med sikte på å stanse
blødning og forhindre kontaminasjon.
Operasjonen skal gjøres med tilstrekkelig
assistanse (minst 3 operatører) for
optimal tilgang og mulighet for
kompresjon av blødende organer og kar.
Husk at målet er å skaffe kontroll
over blødning og kontaminasjon!
Tilkall bakvakt i forkant!

Teknikk ved nødlaparotomi
Det dekkes slik at man har tilgang fra
kranialt for mamiller, ut i flankene og til
kaudalt for lyskene. Midtlinjesnitt legges
fra processus xiphoideus til symfysen.
Blødningskontroll: Ved stumpe skader
pakkes det med store kompresser slik
at man danner en ”søyle” på hver side
av midtlinjen etter at man har sjekket
diafragma bilateralt. Sannsynlige
blødningskilder er lever, milt, krøs og
bekken (ofte i form av retroperitonealt
hematom). Ved penetrerende skader vil
prosjektilet eller våpenets retning antyde
skadet område eller organ og pakkingen
rettes mot dette. Påvisning og behandling
av blødning er første prioritet. Dersom
man oppnår kontroll ved initial pakking,
fjernes nå kompresser systematisk i
det man begynner utpakking der det
er minst sannsynlig skade. De fleste
blødninger kan komprimeres manuelt.
Primær hemostase utføres hvis det kan
gjøres raskt, ved omstikning av blødende
kar eller reseksjon av blødende organ.
Ved miltblødning gjøres splenektomi
hvis pasienten er multitraumatisert. Ved
blødning fra leverparenkymet evalueres
hemostase-mulighetene i det operatør
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Bilde 5. Postoperativ angiografi hos pasient med leverskade behandlet
med pakking som ledd i «Damage Control Resuscitation», viser
pågående arteriell blødning (merket med pil på bildet til venstre). Bildet
til høyre viser opphevet blødning etter selektiv embolisering.

komprimerer de blødende flatene mot
hverandre. Primærbehandlingen ved
alvorlig leverskader med pågående
blødning er pakking. Store kompresser
legges slik at kompresjonen vinkelrett
på de blødende flater kan opprettholdes
ved midlertidige lukking av abdomen.
Ved karskader er det viktig å oppnå
proksimal og distal kontroll. De fleste
vener kan ligeres dersom det ikke er
mulig eller for tidkrevende å reparere.
Vurdér lokalhemostatika og pakking.
Ved arterieskader vurderes primærsutur,
midlertidig shunt, graft og ligatur i
nevnte rekkefølge. Behandling av alvorlig
bukblødning med alvorlig hypotensjon
kan kombineres med thorakal eller
abdominal aorta-avklemning for å
heve blodtrykket til CNS og myokard.
Retroperitoneale hematomer som
ekspanderer vesentlig, krever
eksplorasjon.
Kontaminasjonskontroll: Ved skader på
gastrointestinal-(GI-) traktus med lekkasje
av innhold ekskluderes det skadede
området ved bruk av GIA-type stapler,
bendelbånd eller liknende, og abdomen
rengjøres med oppvarmet skyllevæske.
Systematisk eksplorativ laparotomi:
Det er vesentlig med systematisk
gjennomgang av hele abdomen, enten
ved primæroperasjonen (dersom
pasienten tåler dette hemodynamisk)
eller ved planlagt relaparotomi. Lag
deg et system du følger hver gang!
For å utelukke diafragmaruptur, gjøres
grundig palpasjon av begge diafragmakupler helt bak til den costale tilhefting
(randsonene). Hele GI-tractus skal
undersøkes, bursa omentalis åpnes
og retroperitoneale del av duodenum
undersøkes etter mobilisering ved
Kochers manøver. Ekspanderende
retroperitoneale hematomer skal
eksploreres. Ikke-ekspanderende

retroperitoneale hematomer lateralt og
i bekken kan forbli urørt. Alle sentrale
retroperitoneale hematomer skal
eksploreres, men ikke i den akutte fasen
hvis det ikke er ekspansjon.
Lukking: Ved definitiv kirurgi lukkes
bukveggen med fortløpende, enlaget
sutur av fascie dersom dette kan gjøres
uten tensjon og der man ikke mistenker
høy risiko for utvikling av abdominalt
compartment syndrom (ACS). Ved DCR
og dersom relaparotomi er planlagt
anlegges ”vac pack”. Dersom definitiv
kirurgi er utført, anlegges ”vac pack” ved
risiko for utvikling av ACS.
Midlertidig bukveggslukking med
”Vac pack” (Bilde 4): Et kirurgisk
bomullshåndkle (sterilt) eller kompresser
brettes til rektangel som dekker hele
buksnittet + 10 cm kaudalt og kranialt
samt ut i begge flanker. Håndkledet
plasseres på stor Steridrape® som er
lagt med limsiden opp på et rent bord.
Steridrape® brettes rundt kanten for
å gi en 5 cm bred brem. Viktig at ikke
oversiden er helt plastdekket. Håndkledet
plasseres flatt intraabdominalt mellom
bukvegg og bukorganer med helt
plastdekket side inn mot bukorganene.
To 18 Ch vakumdren plasseres
langs sårkantene med enden ned
mot symfysen og trekkes subcutant
(ikke gjennom fascien) ut gjennom
separate hudinsisjoner kranialt. Ny
stor Steridrape® dekker bukveggen
på utsiden før drenene kobles til sug
(vakumbelg eller veggsug). Man bør
unngå stomi og intraabdominalt dren
til definitiv lukking kan finne sted.
Hvis nødvendig anlegges disse i
midtaksillærlinjen.
Laparotomi etter tilleggsundersøkelser
Funn ved røntgen eller CTundersøkelse som tilsier laparotomi er

diafragmaruptur, fri luft intraabdominalt
eller annen mistanke om perforert
hulorgan, pancreasgangskade og
intraabdominal blæreruptur.
Behandling av spesifikke bukorganskader
1. Lever
2. Milt
3. Ventrikkel
4. Tynntarm
5. Colon/rectum
6. Duodenum/pancreas
7. Diafragma
8. Abdominalt compartment syndrom

Ikke-operativ behandling: Hemodynamisk
stabile pasienter med påvist stump
leverskade uten annen laparotomikrevende skade behandles i dag ikkeoperativt, uavhengig av skadegrad.
Fritt blod sett på CT er ikke en
kontraindikasjon mot ikke-operativ
behandling. Kontrastlekkasje sett ved CT
som uttrykk for pågående blødning hos
alvorlige leverskader, har høy risiko for
ytterligere blødning og angiografi utføres
dersom pasienten ikke er hemodynamisk
ustabil.
Operativ behandling: Laparotomi eller
angiografi med embolisering er indisert
etter forsøkt ikke-operativ behandling
når pasienten viser tegn til blødning.
De fleste leverskader (ofte påvist ved
laparotomi for annen skade) er enkle
skader, der behandlingen kan gjøres
med lett kompresjon, diatermi eller sutur.
Ved laparotomi for større leverblødning
kontrolleres leverblødningen midlertidig
ved at de blødende flatene trykkes mot
hverandre, og ved å klemme leveren opp
mot laterale bukvegg/diafragma og bak
mot vena cava inferior for å komprimere
rupturen. Dersom man oppnår kontroll,
er pakking primærbehandling. Ved
fortsatt blødning, utføres Pringles
manøver (avklemming av portatriaden).
Man må vurdere behov for å undersøke
om det foreligger et definert blødende
kar i laserasjonen som kan omstikkes,
eller en gjennomgående (penetrerende)
skade som egner seg for plugging før
pakking. Dersom Pringles manøver ikke
hjelper, står man overfor blødning fra
retrohepatiske vena cava eller levervener.
Den mest realistiske opsjonen er da
kompresjon mot diafragma og bakre
bukvegg og pakking slik at denne
kompresjonen opprettholdes. Reseksjonsdebridement av devitalisert vev anbefales
fremfor formelle reseksjoner. Leveren
mobiliseres kun hvis det er nødvendig.

Obs! Det er viktig å bestemme seg
tidlig for pakking. Sjansene for vellykket
pakking avtar i takt med utvikling
av acidose og hypotermi som gir
koagulopati.
2. Miltskade
Diagnose: Pasienten kan ha tegn til
blødningssjokk eller kan være øm under
venstre costalbue (25 % av pasienter med
nedre costafrakturer på venstre side har
miltskade). Ustabile pasienter har oftest
positiv FAST.
Ikke-operativ behandling: Hos stabile
pasienter uten annen laparotomikrevende skade vil diagnosen stilles
på CT og man tilstreber ikke-operativ
behandling. Ved ikke-operativ behandling
av alvorlig miltskade (OIS skadegrad 4/5)
kan det være aktuelt med angiografisk
embolisering for å redusere risiko for
senblødning. Dersom angiografi ikke er
et tilbud ved eget sykehus, kan det være
aktuelt med overflytting til traumesenter
dersom pasienten ikke viser tegn til
blødning første 24 timer etter skaden, for

å få utført embolisering. Hos pasienter
med alvorlig miltskade bør CT-kontroll
gjøres dag 3-5 for å oppdage tegn til
pseudoaneurysmeutvikling. Ellers gjøres
kun billeddiagnostikk på indikasjon.
Tendensen går i retning av tidligere
mobilisering og utskrivning.
Operativ behandling: Hos laparotomert
stabil(-isert) pasient med miltskade, men
der det ikke foreligger kontaminasjon
fra annen skade kan milt-konserverende
behandling vurderes. Milt-konserverende
kirurgisk behandling krever mobilisering
av milten og er vanskelig å gjennomføre.
Splenektomi er indisert hos ustabile
pasienter, multitraumatiserte pasienter,
pasienter med mange blødningsfoci
eller kontaminert bukhule. Milten
mobiliseres stumpt fra tilheftningen
lateralt og mobiliseres frem i midtlinjen.
Vasa breviae settes av først (hvis mulig),
deretter avsettes karstilken på peanger
hilusnært for å unngå pancreashalen.
Milten fjernes, og karstilken omstikkes.
Drenasje vurderes kun ved mistanke
om affeksjon av pancreashalen. Etter
splenektomi administreres vanligvis
pneumokokkvaksine før utskriving eller
senest etter 14 dager. Vaksinasjonsstatus
bør revurderes etter 5 år med måling
av immunglobulin-titer hos egen lege.
Pasienten skal utstyres med penicillin
for oppstart ved symptomer på
luftveisinfeksjon.

TEMA

1. Leverskade
Diagnose: Klinikk er ofte upålitelig etter
stumpe skader. Positiv FAST hos ustabil
pasient gir operasjonsindikasjon. DPL er
sensitiv for blødning, men ikke spesifikk
for organskade. CT abdomen gjøres hos
sirkulatorisk stabile pasienter.

Ved manuell kontroll vurderes pakking.
Oppnår man kontroll, kan pasienten
væskeresusciteres før man går videre.
Ved pakking legges det inn store
kompresser mot leverens overflate slik
at man oppnår lokalt trykk vinkelrett
på de blødende flatene. Kompressene
som legges mellom lever og diafragma,
skal være flate. Operatør må påse at
kompresjons-hemostasen fungerer i det
abdomen lukkes (med ”vac pack”). Ved
OUS Ullevål vil pasienter med leverskade
som er behandlet med pakking, få utført
angiografi og eventuelt embolisering
ved positivt funn (Bilde 5). Selv om man
får kontroll over blødning initialt ved
pakking, vil det hos enkelte pasienter
være nødvendig med reseksjon senere
i forløpet etter overflytting til regionalt
traumesenter dersom pasienten initialt er
behandlet ved annen institusjon (Bilde 6).

3. Ventrikkelskade forekommer sjelden
ved stumpe traumer. Diagnosen
stilles klinisk ved peritonitt, blod på
ventrikkelsonde, fri luft på røntgen eller
funn på CT. Pasienten har ofte assosierte
skader. Perforasjonen sutureres i
ett lag, påse at mucosa er inkludert.
Husk å sjekke ventrikkelens bakside.
Ventrikkelsonde anlegges. Bukhulen
skylles.
4.Tynntarmskade er hyppigst
forekommende skade ved penetrerende

Bilde 6.
Utpakking
av alvorlige
leverskader
krever erfaring,
stor grad av
forsiktighet,
god assistanse
og rikelig med
kroppstemperert
væske for
å unngå
reblødning.

Kirurgen nr. 4, 2010 223

TEMA
Bilde 7. Høyresidig diafragmaruptur
visualisert ved laparotomi.

Bilde 8. Lukning av
diafragmaruptur ved laparotomi.

traumer. Tynntarmskade forekommer
sjeldnere ved stumpe traumer og da ofte
med krøsskade. Akutt økning i buktrykket
ved traumet kan forårsake små isolerte
perforasjoner.
Diagnose: Mistenk tynntarmskade
ved kontusjonsmerker i bukvegg
etter setebelte. Ved samtidig lumbal
columnaskade er risikoen 30-60 %.
Tynntarmskade vil ofte gi seg til kjenne
først noen timer etter skaden som
peritonitt, hos våkne pasienter. Hos
bevisstløse pasienter er det vanskelig
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å stille diagnosen preoperativt. CT er
ofte falsk negativ tidlig etter skaden.
Undersøkelsen kan gjentas etter noen
timer. CT-funn som bør gi mistanke
om tynntarmskade er: Fri væske uten
parenkymatøs organskade, ødematøs
tarmvegg, fortykket krøs, fri luft
intraperitonealt .
Operativ behandling: Hemostase sikres
før reparasjon av tarm. Hematomer i
tarmvegg forsenkes, små perforasjoner
debrideres og sutureres på tvers. Større
laserasjoner reseceres og anastomose

sys ende-til-ende. Tegmentering med
oment kan vurderes, spesielt hvis det er
gått mer enn 3 timer etter skaden eller
det foreligger uttalt peritonitt. Ved DCR
settes skadede segment av med GIA¬liknende stapler. Anastomose sys ved
relaparotomi på stabil pasient.
5.Colon-/rectumskade forekommer
sjelden ved stumpe traumer (2-5
%). Rectumskader utgjør 5 % av
colonskadene.
Diagnose: Peritonitt, fri luft

intraabdominalt på rtg eller CT. DPL
vil eventuelt vise bakterier, formet
materiale/faeces eller forhøyet antall
hvite blodlegemer. Makroskopisk blod
på hansken ved rektal-eksplorasjon
og samtidig bekkenskade eller
penetrerende skade mot bekkenet
indikerer rectumskade og bør utredes
med rectoscopi. Ved samtidig ustabilt
bekken kan skopi med fordel gjøres med
fleksibelt skop.

Kirurgisk behandling av rectumskade:
Rectumskadene deles i intraperitoneale
og ekstraperitoneale skader.
Intraperitoneale skader kan ofte repareres
primært. Dersom ikke primær sutur er
mulig og ved ekstraperitoneale skader,
legges avlastende bøylesigmoideostomi.
Skylling av distale colon er omdiskutert
og ikke rutine. Anleggelse av presakrale
dren er sjelden indisert. Når colostomi
er aktuell ved samtidig bekkenskade, bør
plassering av stomien diskuteres med
involverte ortopeder.
6.Duodenum- og pancreasskade
forekommer ofte samtidig, ses sjelden
etter stumpe skader, men forekommer
da typisk etter knusning og trykk
mot epigastriet. Ved penetrerende
skader forekommer pancreas- og
duodenalskader noe hyppigere.
Assosierte intraabdominale skader
påvises hos over 90 % av pasientene.
Duodenalskade kan diagnostiseres ved
funn av retro- eller intraperitonal luft
eller kontrastlekkasje retroperitonealt på
CT. Peroperativ undersøkelse gjøres ved
Kochers manøver.
Ved mistanke om pancreasskade er det
viktigst å identifisere skade på ductus
pancreaticus. CT kan vise peripancreatisk
hematom, men kan overse en
laserasjon i tidlig fase. Klinikken kan
være lite uttalt første døgn (smerter
i rygg, ømhet i epigastriet, oppkast).
Operasjonsindikasjon er ofte stilt på
grunn av assosierte skader. Ved mistanke
om pancreasskade gjøres CT med

Behandling av pancreasskade:
Hovedprinsippet for behandling er
blødningskontroll og drenasje, samt
fjerning av devitalisert pancreasvev (evt.
halereseksjon). Kombinert ventrikkel/
jejunalsonde (Easy-in®) legges
for ernæring ved alvorlige skader,
evt. jejunocath. Ved skadet ductus
pancreaticus til venstre for mesenterica
superior-karene (OIS grad 3) gjøres
pancreashalereseksjon, miltpreservasjon
tilstrebes hos hemodynamisk stabil
pasient uten annen intraabdominal
skade. Ved stor skade med knusning
av caput pancreatis kombinert med
duodenalskade (og skade av distale
choledochus eller ampulle), kan Whipples
operasjon være aktuell. Inngrepet vil
være for tidkrevende hos ustabil pasient,
og bør gjøres etter initial DCR med
påfølgende hemodynamisk stabilisering.
Skader av pancreasgang til høyre for a.
mesenterica sup.uten massiv destruksjon
eller involvering av duodenum/
galleganger har vært behandlet vellykket
med dren.
Behandling av duodenalskade:
Hovedprinsippet for behandling er
reparasjon og drenasje. Ved påvisbar
duodenalskade gjøres sutur, gjerne
med dekning av jejunal serosapatch eller oment, og drenasje.
Utsjaltingsoperasjoner (pyloruseksklusjon, gastroentero¬stomi) kan
være aktuelt for å avlaste duodenum ved
større reparasjoner.
7. Diafragmaskade forekommer hos
1-8 % av stumpe skader. Assosierte
intraabdominale skader forekommer hos
95 % ved OUS Ullevål.
Diagnose: Dette er en vanskelig skade
å erkjenne klinisk. Pasienten kan ha
respirasjonsproblemer, smerter i
thorax eller abdomen. Diafragmaruptur
forekommer hyppigst på venstre side.
Diafragmaruptur skyldes kraftig støt
mot buken med høyt trykk som får
diafragma til å revne. Ved støt fra siden
kan muskelfestet lateralt revne. Rtg.
thorax, CT eller MR kan påvise eller gi
mistanke om, men kan ikke utelukke

diafragmaruptur. Uklar diafragmakontur
på røntgen gir mistanke. Av og til ses
abdominalorganer tydelig i thorax.
Ventrikkelsonde opp i thorax er et sikkert
tegn. Ofte er diafragmaruptur et tilfeldig
funn ved laparotomi (Bilde 7). Skaden
er lett å overse ved laparotomi, og det
er derfor viktig rutinemessig å palpere
hele diafragma, spesielt randsonene.
Blødning fra ruptur på venstre side kan
noen ganger virke forvirrende og bli
misoppfattet som fra milten.
Penetrerende diafragmaskader kan
være vanskelige å diagnostisere,
men må mistenkes ved stikkskader
nedenfor mammillen fortil eller nedenfor
skulderbladet baktil og ved stikk øverst
i buken. Ved én stikkåpning vil påvist
blod både i thorax og i buk være et
sikkert tegn. Hos helt stabil pasient vil
thorakoskopi gi diagnosen.

TEMA

Kirurgisk behandling av colonskade:
Nyere data støtter primær sutur ved
mindre perforasjoner, reseksjon og
primær anastomose uten stomi. Ved
DCR eller usikker hemodynamisk
situasjon reseseres skadet område og
tarm settes av ved hjelp av GIA-liknende
stapler. Stomi er ikke aktuelt ved DCR.
Anastomose sys ved relaparatomi hos
stabil pasient. Stomi vurderes da ved
langvarig kontaminasjon, komorbiditet,
høy alder og sepsis.

intravenøs og peroral kontrast. S-amylase
er uspesifikk og lite sensitiv initialt, men
viser oftest stigning ved gjentatte prøver
ved signifikant pancreasskade. Hvis det
er tvil om skade av ductus pancreaticus,
gjøres sekretin-stimulert magnetisk
resonans cholangiopancreaticografi
(S-MRCP). Endoskopisk retrograd
cholangiopancreaticografi (ERCP) er
sjelden aktuelt i akuttfasen.

Kirurgisk behandling: De fleste
pasientene har operasjonstrengende
intraabdominal skade og bør
laparotomeres. Skaden repareres fra
buksiden. Rupturen syes fortløpende
med resorberbar sutur (Bilde 8). Oversett
diafragmaskade kan forårsake ileus
senere med betydelig morbiditetsrisiko.
Hos pasient hvor diafragmaskaden
oppdages sent ,og det ikke er risiko for
oversett intraabominal skade, repareres
diafragmaskader lettest via tilgang fra
thorax.
8.Abdominalt compartment syndrom
(ACS)
Tilstanden kjennetegnes av forhøyet
intraabdominalt trykk kombinert med
tegn på nyoppstått organsvikt. Pakking av
abdomen kan føre til økt intraabdominalt
trykk, men også krøsskader, tarmødem,
pågående blødning og tarmdilatasjon vil
kunne bidra til økt buktrykk etter traumer
(primær ACS). ACS kan oppstå som følge
av massiv volumresuscitering uten at det
foreligger abdominalskade (sekundær
ACS). Mortaliteten ved ubehandlet ACS
er meget høy, og dekompresjon kan være
livreddende behandling.
Klinikk/diagnostikk
Typiske tegn er stinn, utspilt buk,
høye luftveistrykk, acidose, oliguri,
nedsatt hjerte-minuttvolum og økt
intraabdominalt trykk (IAP). Blæretrykket
brukes som mål på IAP og måles ved at
25-50 ml saltvann innstilleres via Foleykateter i tom blære. Det er viktig alltid
å bruke det samme volumet. Kateteret
holdes loddrett og væskesøylens høyde
i cm måles fra symfysen. Det finnes
en rekke målemetoder, men dette er
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den enkleste og utstyret er tilgjengelig på alle sykehus.
Trykk over 12 mmHg (16 cm H2O) regnes som forhøyet, og
videre utvikling bør følges. Pasienter innlagt PO/INT med
påvist eller mistenkt bukskade, og pasienter med klinisk
mistanke om forhøyet IAP skal ha blæretrykksmålinger
minst 3 ganger/døgn det første døgnet, deretter til det
er målt to blæretrykk under 15 cmH2O. Pasienter med
midlertidig bukveggslukking (”vac pack”) skal følges med
blæretrykksmålinger til to trykk under 15 cmH2O etter at
abdomen er lukket. Dersom trykket overstiger 25 cmH2O,
skal målinger utføres minst hver 4. time og ansvarlig kirurg
informeres.

TEMA

Det er viktig å vurdere pasientens totaltilstand i det forhøyet
trykk i seg selv ikke er tilstrekkelig for å diagnostisere ACS.
Ved stigende blæretrykk er sentralvenøst trykk (CVP) et
upålitelig mål på hjertets fylning.
Kirurgisk behandling: Ved blæretrykk over 30 cmH2O (20
mmHg), samtidig stinn abdomen og tegn til nyoppstått
organsvikt, skal det utføres kirurgisk dekompresjon, med
påfølgende anleggelse av ”vac pack”.
Den beste ”behandlingen” er å unngå ACS. Det betyr at
man skal anlegge ”vac pack” ved høy risiko for utvikling av
ACS. ”Vac pack” anlegges også ved: Planlagt relaparotomi
(sparer fascien), tarm over fascienivå ved relaksert bukvegg,
subjektivt stram lukking, tiltagende ustabil sirkulatorisk eller
respiratorisk ved forsøk på lukking, samt ved pakket buk.
Henvisning til traumesenter ved abdominalskade er oftest
indisert hos pasienter med:
• større karskade
• betydelig urogenital skade
• leverskade med transfusjonsbehov
• pankreas- eller duodenalskade
• pasient med ”åpen buk” etter traumelaparotomi og
spesielt dersom dette har vært ledd i DCR
• pasienter med skade i mer enn 2 organsystemer
• pasienter med buktraume hvor det tilkommer
komplikasjoner som sepsis og multiorgansvikt i
behandlingsforløpet
Dette dreier seg om pasienter som de fleste norske sykehus
vil ha svært begrenset erfaring med og som vi mener vil
profittere på videre behandling ved traumesenteret.

Avsluttende kommentarer

Vi beveger oss i Norge i retning av mer subspesialisert
kirurgi samtidig som vi er i ferd med å skulle implementere
et nasjonalt traumesystem. Traumesystemet stiller krav til
kompetansen ved de sykehus som skal ta i mot alvorlig
skadde pasienter i fremtiden. For å bedre tilbudet til
disse pasientene, bør traumesentrene tilføres ressurser
slik at man kan bidra til kompetansehevning og bedre
samhandling i regionene.
Generell kirurgisk spesialitet gir ikke automatisk tilstrekkelig
kompetanse i behandling av alvorlig skadde (med eller
uten abdominalskade). For å kunne stille med relevant
kompetanse på døgnbasis, vil ytterligere skolering
være nødvendig. Ikke minst gjelder det i vurderingen av
pasientens fysiologiske status etter skade for dermed å
sikre optimal behandling initialt og i det videre forløpet.
Avanserte traumekirurgiske kurskonsepter som DSTC
(”Definitive Surgical Trauma Care”), kombinerer nettopp
kirurgisk beslutningstaking basert på fysiologi med
nødkirurgiske prosedyrer i en teamsituasjon 
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C Zometa Novartis
Benresorpsjonshemmer. Varenummer ATC-nr.: M05B A08
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv. zoledronsyre 0,8 mg, mannitol,
natriumsitrat, sterilt vann.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 μmol/liter eller <4,5 mg/dl. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt
kreftsykdom som involverer skjelettet: Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCR) bør bestemmes når behandling initieres hos pasienter
med multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide tumorer. ClCR beregnes ut fra serumkreatinin ved å bruke Cockcroft-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
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 μmol/liter eller f4,5
mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin f265 μmol/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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Thopaz™ – Den digitale
thorax drenasje
Journal of Cardiothoracic Surgery
publiserte i 2009 en studie* av Thopaz™
denne sammenlignet Thopaz™ fra Medela
opp mot den analoge Sahara S-11000 fra
Teleﬂex.

Studien viste at Thopaz™ ble funnet
mer nøyaktig og konsekvent
Terapi tiden ble betydelig forkortet
ved bruk av Thopaz™
Thopaz fremmer raskere mobilitet
for pasienten.

Se vår hjemmeside:

www.medinor.no
for hele vårt sortiment
* Robert J. Cerfolio1, Ayesha Bryant1, Maryline Simon2, 1University of Alabama, Birmingham, 2Medela AG Healthcare, Switzerland.
Manuscript submitted for publication in the Journal of Cardiothoracic Surgery (2009).
Hele studien kan tilsendes på forespørsel, kontakt kristine.sylling@medinor.com
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Kirurgens 1. og 2. pris for
beste artikkel siste år
Jan Erik Varhaug
jan.varhaug@kir.uib.no
Anstein B. Bergan
Hans Skari
Prof. Jan Erik Varhaug og Prof. Anstein
B. Bergan takket ja til oppdraget
med å velge ut de to beste artiklene i
Kirurgen nr.3/2009, 4/2009, 1/2010 og
2/2010. Aktuelle artikler var fagartikler,
originalartikler, tema-artikler og artikler
fra spalten Minimal invasiv kirurg.
Prisene ble utdelt på Norsk kirurgisk
forenings Generalforsamling den
28.10.2010.
Rangering til pris kan gjøres etter ulike
kriterier. Bedømmelseskomiteen valgte
som utgangspunkt at en faglig artikkel i
Kirurgen først og fremst skal gi mulighet
til å kikke over gjerdet til områder av
kirurgien leseren selv ikke har spesiell
innsikt i. En slik artikkel, som tar sikte på
å skape nysgjerrighet hos kolleger fra
andre deler av kirurgien, bør ikke være
for lang. Den må realistisk ta hensyn til
at leseren har begrenset tid til å innhente
nytt fra andres fagområder. Forfatteren
må demonstrere både innsikt, oversikt og
klar formidling.

Første pris gikk til Henriette Veiby Holm.

Den artikkelen som ble valgt til 2. pris
hevdet seg i konkurransen fordi den er
en av de korteste artiklene, - og samtidig
meget innholdsrik. Forfatteren beskriver
de betydelige faglige forandringer
i feltet og trekker konsekvenser for
behandlingsnivå. Denne prisverdige
kombinasjon av ”to-the-point” enkelhet
og rikt innhold finner vi i Kirurgen nr
1/2010 i artikkelen ”Venøs insuffisiens i
underekstremitetene” forfattet av TERJE
HASSELGÅRD fra Molde sjukehus.
I artikkelen som er valgt til 1. pris,
presenterer forfatterne et meget
komplekst felt, der de sorterer ut grupper
med ulik årsaker til funksjonsforstyrrelser
og knytter forbindelser til ulike typer
behandling. Artikkelen er en del av
det fremragende temanummer om
urologiske funksjonsforstyrrelser. Dette
er tilstander som ikke sjelden finnes som
comorbiditet hos pasienter på andre
kirurgiske områder. Forfatterne åpner opp
feltet for ikke urologer på en oversiktelig

Andre pris gikk til Terje Hasselgård. Ortoped Jens Stutzner fra Molde mottok prisen på vegne av
Terje Hasselgård som på utdelingstidspunktet oppholdt seg i Afrika.

måte. 1. pris går til artikkelen i Kirurgen
nr 4/2009 med tittelen ”Årsaker til
funksjonsforstyrrelser i nedre urinveier,
utredning og konvensjonell behandling
av disse”, forfattet av HENRIETTE VEIBY
HOLM og HANS HEDLUND fra Urologisk
seksjon, Rikshospitalet.

Kirurgens redaksjon benytter
anledningen til å takke Anstein B.
Bergan og Jan Erik Varhaug for vel utført
oppdrag! Videre takkes prisvinnerne for
svært gode og nyttige artikler! 
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Høstmøtet 2010 for
plastikkirurgene
Tradisjon tro ble det arrangert frie foredrag for plastikkirurgene på
torsdag og seminar på fredag i høstmøteuka.

Elisabeth Sætnan
esaetnan@hotmail.com
Alle 35 abstrakt som var innsendt til de
frie foredragene ble akseptert.

Prisen ”Beste vitenskaplige
presentasjon” gikk til:

Styret i Norsk plastikkirurgisk forening
(NPKF) opprettet for 2 år siden en ny pris:
beste vitenskapelige presentasjon. Styret
ønsker på denne måten å fremheve
presentasjonene med en klar vitenskapelig fremstilling. For vurderingen av
den beste vitenskapelige presentasjonen
hadde styret i år utvalgt Anadi Begic fra
Sykehuset Telemark (Skien), Kim Tønseth
fra OUS og Thomas Sjøberg fra UNN.
Prisen ble tildelt Marius Solli Nilsen
sammen med Torgrim Isaksen og Jørgen
Utvoll, OUS-Ullevål (abstrakt 23).
De hadde retrospektivt sett på forekomsten av resttumor etter reeksisjon av
basalcellecarcinom og plateepithelcarcinom. Dette er en meget aktuell problemstilling i vår kliniske hverdag. Bare ved
OUS- Ullevål behandlers det mer enn 800
pasienter årlig med disse krefttypene.
Presentasjonen tok for seg pasientmateriale over en 18 måneders periode og
studien vil nå bli utvidet.

Marius Solli Nilsen

PULS prisen

PULS prisen ser på den mest interessante plastikkirurgiske problemstillingen.
Prisen ble opprettet i 2000 for å stimulere
og utvikle det faglige miljøet innen
plastikkirurgi i Norge og er fullfinansiert
av firmaet PULS. Styret hadde i år utvalgt
Eystein Hauge fra Teres gruppen, Christian Tiller fra SUS og Kathrin S. Sneve fra
St.Olav til å sitte i komiteen sammen med
en representant fra firmaet PULS.

Hilde Bjærke

PULS prisen gikk i år til Hilde Bjærke,
OUS- Rikshospitalet som presenterte
kasustikker med semi-dynamisk reanimasjon av facialisparese med temporalis
elongasjonsplastikk am Labbè (abstrakt
32). Presentasjonen var utformet i samarbeid med HE Høgevold og T Bjark ved
Rikshospitalet samt M Frey ved Universitetssykehuset i Wien.
Begge priser er et reisestipend på
15.000 

Prisvinnere NKKF
Tonje Berglund
tonje@pogostick.net
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Prisen for beste karkirurgiske foredrag
(fra B.Braun) gikk til ARNE SETERNES
(St. Olavs Hospital) for:

Beste karkirurgiske foredrag fra utdanningskandidat (NKKF pris) ble tildelt
CARL HENRIK SCHELP for foredraget:

”Resultater etter lukking av åpen buk
etter aortakirurgi med vakuum og fascietraksjon” (abstrakt 170) og ”Trinnvis
lukking av åpen buk etter aortakirurgi”
(abstrakt 171).

”Endovenøs laser-ablasjon av vena
saphena magna og vena saphena parva
med varilase” (abstrakt 181).
Vinnerne er invitert til å skrive en artikkel
fra hvert av disse temaene i Kirurgen
nr.1/2011 

Prisvinnere NFGK

NFGK`s pris for beste eksperimentelle
foredrag gikk til: JO ERLING RIISE
WAAGE og medarbeidere fra Haukeland
sykehus vant prisen med foredraget;

NFGK`s pris for beste foredrag fra miljø
utenfor universitetssykehus gikk til:
JOHN HJORTHAUG for foredraget;
"Overlevelse hos pasienter operert for
coloncancer ved fem sykehus i helse
midt-norge" (abstrakt nr: 96)
Begrunnelse: Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom flere mindre
sykehus. Resultatene gir tilbakemelding
til de enkelte sykehus om deres resultat
etter coloncancer kirurgi. Resultatene
er tilfredsstillende uten forskjeller
sykehusene imellom. Det gir positiv
tilbakemelding til mindre sykehus om
forsvarlig drift i en tid med mye fokus på
sentralisering.

Endorectal elastografi evaluering av
svulster i endetarm" (abstrakt nr: 104)
Tom Glomsaker

NFGK`s pris for beste kliniske foredrag
gikk til: TOM GLOMSAKER og
medarbeidere ved Universitetssykehuset
i Stavanger, for foredraget;
"ERCP i Norge - tidstrender i perioden
1998 - 2009 " (abstrakt nr: 149)
Begrunnelse: Et betydelig arbeid er
nedlagt i å samle inn data fra hele landet.
Resultatene er fremlagt på en oversiktelig

Begrunnelse: Grundig redegjørelse for
metoden uten at det ble for detaljert.
Gode illustrasjoner. Metoden kan være
et godt supplement til eksisterende
metoder og vil kunne legge til rette for
nye behandlingsstrategier. Sannsynligvis
er det kort vei til klinisk anvendelse.
Prisene som ble utdelt på Høstmøtet i
regi av NTLF er nevnt i siste seksjon av
bladet (side 259) 
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måte og gir nyttig informasjon om ERCP
aktiviteten i Norge. Arbeidet er originalt
og ikke tidligere publisert.

Rolv-Ole Lindsetmo
rolv-ole.lindsetmo@unn.no

Prisvinner NTF
Rune Haaverstad
runes.haaverstad@helse-bergen.no

”Prediksjon av mortalitetsrisiko i åpen
hjertekirurgi: Sammenligning av en ny
modell med Euroscore” (abstrakt 187).
Hjertekirurgi innebærer en viss risiko for
komplikasjoner og død relatert til type
inngrep, pasientens alder og komorbiditet. Det er utviklet flere modeller som
estimerer sannsynligheten for tidlig
død etter hjertekirurgi, og av disse er
EuroSCORE den mest brukte i Norge.
Det er imidlertid vist at EuroSCORE ikke
fungerer optimalt under alle forhold.
Berg og medarbeidere hadde som mål
å utvikle og validere en lokal preoperativ risikoskåre, sammenligne den med
EuroSCORE og undersøke om inklusjon
av intraoperative variabler kunne bedre
prediksjonsevnen til skåren.

Medistim-prisen kr 20 000 for beste
foredrag ved Thoraxkirurgisk seksjon gikk
til Stud. med. KRISTIN SANDAL BERG,
NTNU/St. Olavs Hospital:

Alle pasienter som gjennomgikk åpen
hjertekirurgi ved St. Olavs hospital i
perioden 2000 – 2007 ble inkludert, totalt
5029 pasienter, og endepunktet var død
innen 30 dager etter inngrepet eller i
løpet av det samme sykehusoppholdet.
Forfatterne startet med et utvalg risikofaktorer som var antatt å ha betydning

for tidlig død etter hjertekirurgi, og brukte
logistisk regresjon til å utvikle risikoskårene. Skårene ble deretter validert
med Hosmer Lemeshow-testen, beregning av arealet under receiver operating
characteristic-kurven for hver skåre og
beregning med ”estimated shrinkage
factor”.
Forfatterne utviklet en preoperativ skåre
som var enklere enn EuroSCORE, og fant
at den var mer nøyaktig og hadde bedre
evne til å skille mellom pasienter med
høy og lav risiko for tidlig død. EuroSCORE hadde god evne til å skille mellom pasienter med høy og lav risiko, men
overestimerte risikoen for tidlig død hos
alle pasientene unntatt de med høyest
risiko, hvor den underestimerte risikoen.
Inklusjon av intraoperative faktorer
forbedret modellen noe men ikke signifikant. De lokale skårene ble beregnet til å
estimere risiko nøyaktig også i fremtidige
datasett. Forfatterne vil teste den nye
preoperative skåren i et nyere datasett før
den kan bli tatt i bruk i klinikken 
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Alexander Seldal
alexanderseldal@gmail.com
Under årets generalforsamling ble totalt
syv verdige stipendmottakere hedret for
sin faglige innsats. Det er to flere enn
i fjor. Best Paper Award og Best LISPaper Award er to av året nyopprettede
stipender for å stimulere til ytterligere
forskningsinnsats. Grunnet en noe
anstrengt foreningsøkonomi har styret
sett seg nødt til å redusere utbetalingen
for Nof-stipendene fra 75 000,- til 50
000,- med virkning fra neste år. Tiltaket
er forhåpentligvis kun nødvendig i et
begrenset tidsrom men vi må være
realistiske og vektlegge foreningens
totaløkonomi fremfor alle ønsker og gode
intensjoner.

Charnley-stipendet på 100 000,- ble
utdelt for 25. gang (sølvbryllup!) av
supporterprismottager Kjell Thygesen
og tilfalt OVE TALSNES ved Sykehuset
Innlandet, avdeling Elverum for
studien ”Prospektiv randomisert
multisenterstudie mellom sementert
og usementert hemiprotese ved
lårhalsbrudd hos eldre”.
Smith & Nephewstipendet er i
utgangspunktet på
100 000,-. Stipendets
statutter tilsier
at halvparten av
midlene skal tildeles
basalforskning men
der var i år ingen
søknader til denne
delen av stipendet. TARJEI VINJE ved
Haukeland universitetssjukehus mottok
50 000,- for sitt arbeid vedrørende
mortalitet ved lårhalsbrudd.
Norsk ortopedisk forenings stipend
til støtte for forskningsarbeid,
formidling av eget forskningsarbeid
eller utdanning på 75 000,- ble tildelt
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CHRISTIAN ØYE ved St. Olavs hospital
for arbeidet Ultralydundersøkelse
av patellofemoralleddet hos barn.
Prosjektets hovedformål er å kartlegge
geometrien til patellofemoralleddet hos
nyfødte for å kunne si noe om hvorvidt
trochleadysplasi er en medfødt tilstand
eller om det er en konsekvens av
remodellering under vekst.

Norsk ortopedisk forenings stipend
for leger i spesialisering til støtte for
forskningsarbeid, formidling av eget
forskningsarbeid eller utdanning
på 75 000,- ble tildelt RAKEL SIF
GUDMUNDSDOTTIR ved Haukeland
universitetssjukehus for følgende arbeid;
Ekstraartikulære distale radiusfrakturer
hos eldre pasienter over 70 år: Gips vs.
Ekstern fiksasjon.

Norsk artroskopiforenings stipend
på 10 000,- ble tildelt STIG HEIR ved
Martina Hansens hospital for studien:
Bruskkirurgi: Mosaikkplastikk resulterte
i høyere grad av vevsfylning men
affiserte det subchondrale benet mer
enn mikrofrakturteknikk. En blindet,
randomisert, kontrollert, langtids
oppfølging i 88 kanin knær.
Årets to nyvinninger på stipendfronten
var Best Paper Award og Best LIS-Paper

Award. For begge disse tildelingene ble
paperne først plukket ut av faggruppene,
og tre finalister i hver gruppe ble plukket
ut av Forskningsutvalget i Nof. Dette
vil da si at den faglige vurderingen
var først utført av faggruppen, før
Forskningsutvalget bestemte finalistene.
Når det så kom til selve kåringen av en
verdig vinner blant de tre, så foregikk
det slik at Forskningsutvalget hørte på
foredragene til finalistene, og plukket
ut en vinner blant annet etter vurdering
av aktualitet, framføring, kvalitet på
slides (tydelighet) og hvordan eventuelle
spørsmål ble besvart. Det var tett match,
men likevel full enighet om vinnerne. De
privilegerte mottakerne av Nof-historiens
to første Best Paper Awards er som
følger:
Best Paper Award
tilfalt JOHN
WILLIKSEN ved Oslo
universitetssykehus
for sin presentasjon
av følgende paper:
Ekstern fiksasjon
og pinner vs. volar
platefiksasjon
ved distale
radiusfrakturer. En randomisert studie
(1 års resultater). Han er således sikret
presentasjon av sitt foredrag på EFORT
2011 i København med reise og opphold
finansiert av Nof.

Best LIS-Paper Award ble tildelt
HÅVARD VISNES ved Kysthospitalet
Hagavik for presentasjonen av paperet:
Treningsmengde som risikofaktor for
utvikling av hoppekne? Data fra The
Patellar Tendinopathy Cohort 20062010. Dette innebærer at prisvinneren
automatisk blir Nofs kandidat til EFORT
Travelling Fellowship i midten av mai
2011, denne gang i Tyskland.
Gratulerer til hele gjengen. Forsmådde
søkere får ha bedre lykke neste gang 

Prisvinnere NFBE

Norsk forening for mamma- og
endokrinkirurgi delte ut 3 priser for beste
foredrag på Kirurgisk Høstmøte i år, hver
pris på kr 5000,-. Disse gikk til:

INGA KARSRUD, OUS, for
"Postoperativ hypocalcemi og
hypoparathyreoidisme etter total
thyroidectomi" (Abstrakt 217).

LENE TØSTI, Sykehuset Innlandet, for
"Frysesnittundersøkelse av sentinel node
med telepatologi". (Abstrakt 223) 

BIRGITTE B.BRANDT, Sykehuset
Østfold, for "Sentinel node prosedyren
og axilletoilette ved primært operabel
invasiv brystkreft og DCIS: Et fem-års
materiale" (Abstrakt 220).

Prisvinnere NUF
Christian Beisland
christian.beisland@helse-bergen.no

Norsk urologisk forening delte ut 3 priser
under årets høstmøte:
ERIK S. HAUG og medarbeidere
vant NUF-prisen med abstrakt nr. 84
"Cystectomi hos pasienter over 75 år - en
multisenterstudie".
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Ellen Schlichting
ellen.schlichting@uus.no

PER ESPEN LÅHNE og medarbeidere
vant Wolf-prisen med abstrakt nr. 60
"Kombinert prosedyre med PCNL og
fleksibel URS (fURS) i ryggleie".

Erik S. Haug

Per Espen Låhne

Dag Gullan

NUF's Rekrutteringspris gikk D. GULLAN
og E. KVAN for abstrakt nr. 68 ”Ufrie
kirurgiske marginer ved laparoskopisk
partiell nyrereseksjon” 

Prisvinner NBKF
”Postoperativ smertelindring med
lokalanestesi i flankesnitt hos barn”.

Hans Skari
hans.skari@uus.no
NBKF’s stipendium
for beste foredrag
ble i år vunnet
av Assistentlege
i barne-kirurgi,
LIVE LUNDAR, for
abstrakt 64:

Studien var retrospektiv og ble gjort
på 86 barn operert på Barnekirurgisk
seksjon, OUS-Rikshospitalet med
nyreinngrep via flankesnitt. Hos 42 av
barna ble det innlagt sårkateter og gitt
bupivacain postoperativt. Gruppen
med sårkateter hadde signifikant lavere
forbruk av opiater, og dette var assosiert

med raskere mobilisering og bedre
ernæring. Dette er et viktig funn for barn
som opereres med åpen tilgang for
nyrebekkenplastikk, heminefrektomi og
nefrektomi.
Takk til bedømmelseskomiteen som
bestod av Morten Vigen (St. Olavs
Hospital), Karl Olav Viddal (OUSUllevål) og Ragnhild Emblem (OUSRikshospitalet) 

Kirurgen nr. 4, 2010

233

Nytt æresmedlem i NKF
FA G M E D I S I N S K E F O R E N I N G E R

Hans Skari
hans.skari@uus.no
Sigvald Refsum ble født i 1941. Han tok
ex.artium i 1960 og ble cand.med. i 1967.
Etter turnustjeneste ved Sarpsborg
sykehus og i Sør Odal distrikt 1967-68
jobbet han som assistentlege på Oslo
Legevakt og Rikshospitalet med. avd.
A i 1969. Etter militærtjeneste i Harstad
var Refsum assistentlege ved Harstad
sykehus kir. avd. 1970-71 og reservelege
ved Sarpsborg sykehus kir. avd. 1971-74.
Han var assistentlege ved Rikshospitalet
kir. avd. B 1974-78, og amanuensis/
universitetslektor ved samme avdeling
1978-81. Sigvald Refsum ble godkjent
spesialist i generell kirurgi i 1977 og
godkjent spesialist i barnekirurgi i 1978.
Han var reservelege ved Rikshospitalet
barnekirurgisk seksjon 1981-84. Han
har også arbeidet i Gøteborg (Østra
Sjukhuset) på barnekir. klinikk 198485, som overlege ved barnekirurgisk
avdeling på Haukeland sykehus i 1985
og som barnekirurg i Saudi Arabia i
1985. Han var ass. overlege /overlege
på Ullevål sykehus, barnekir.avd. fra
1985 til 1993, og fra 1993 har han vært
overlege ved barnekirurgisk seksjon,
Rikshospitalet.
Sigvald Refsum har hatt stor betydning
for barnekirurgien i Norge og han var en
fremragende operatør. Han har innført
eller bidratt til innføring av mange
nye operasjonsmetoder på barn ved
Rikshospitalet:
• Nissen fundoplikasjon (1981)
• Hypospadi teknikker (Mathieu, MAGPI,
vaskularisert island flap, Snodgrassmetoden, forhudsplastikk,
scrotalplastikk)scrotalplastikk)
• Epispadi opr a.m. Ransley (1992)
• Injeksjonsbehandling ved vesicoureteral
reflux (1993)
• Colon interposisjon ved long-gap
øsofagusatresi (1994)
• Bladder augmentation (1994)
• Injeksjonsbehandling i blærehalsen ved
inkontinens (1997)
• Kontinent urostomi (1997)
• Blærehalsplastikk a.m. Young Dees (1997)
• Radikal opr ved Mb Hirschsprung (1998)
• Feminizing genitoplasty (2001)
Sigvald Refsum har innført urodynamiske
undersøkelser på barn, og begynte med
det allerede i 1978, og det har vært av
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stor betydning for å kunne klassifisere
forskjellige former for blæredysfunksjon
og for å kunne utelukke nevrogen blære.
Sigvald Refsum har vært leder av
Norsk barnekirurgisk forenig og
leder av Spesialitetskomiteen i
barnekirurgi. Han bidro til stiftelsen
av Nordisk barneurologisk forum.
Han har vært styremedlem i Nordisk
barnekirurgiskforening. Refsum har
vært medlem av Helsedirektørens
rådgivende utvalg, medlem av
Fagrådet i NFA (analatresi), NFBE
(blæreexstrofi), NFØ (øsofagusatresi).
Han har vært styremedlem i Norsk
Enurese Forum og konsulent for Senter
for sjeldne sykdommer og syndromer
(Smågruppesenteret) på Rikshospitalet

for øsofagusatresi, analatresi,
blæreexstrofi og genitale anomalier.
Sigvald Refsum utga sammen med
barnekirurg Henrich Sommerschild
boken ”Barnekirurgi” i 1999, og i 2006
utga Refsum en revidert utgave av
”Barnekirurgi”. Refsum har vært kursleder
for 7 universitetskurs for leger, og han
har undervist på tallrike kurs, symposier,
workshops og kongresser. Han har
publisert ca. 30 vitenskaplige artikler.
Sigvald Refsum gikk av med pensjon
1.1.2010 men er fortsatt meget
interessert i faget. Han deltok på Nordisk
barneurologisk konferanse i okt. 2010
og skal være med på arrangere det 11.
nordiske barneurologiske møtet i Oslo
(uke 43/2011) 

SADE
Scandinavian Association for Digestive Endoscopy
17.–19. January: hands-on
training @ units in Norway,
Sweden and Denmark

20.–21. January: theory part in Copenhagen
Crowne Plaza Copenhagen Towers @ Ørestaden
(5 min drive from Copenhagen Airport)
Theme for theory part:

COMPLICATIONS IN
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY
• Complications – are we talking about
the same?
• Non-endoscopic complications
• What is most dangerous and how do we
avoid complications?
• Accreditation, certification and training
• Can accreditation protect against
complications?
• Is hands-on training dangerous –
do we teach how to avoid
complications?
• Complications case marathon - learn
from others complications
• State-of-the-art Session
• Adverse events – is it a
complication and what can be
learned?
• GI Endoscopy in 2020 – will
technical stuff, robots or… – remove
complications?
• Awards for best “ case” – and ”Take
Home Guide”

FA G M E D I S I N S K E F O R E N I N G E R

28.SADE course in advanced endoscopy
for physicians & endoscopy assistants
17.–21. January 2011

Complication case marathon
Purpose: To become an expert
endoscopist or assistant – one have to
learn from your own mistakes OR learn
from others mistakes. “Complication Case
Marathon” – provide a unique learning.
1st Price: 5,000 DKK + free registration
(theory part) to SADE 2012
2nd Price: Digital HD mini video camera +
free registration (theory part) to SADE
2012
3rd Price: Free registration (theory part) to
SADE 2012

Read more on:

www.sade-endoscopy.com

Detailed program, registration and other information on

www.sade2011.dk

Welcome to Copenhagen!
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Ortopedisk høstmøte
FA G M E D I S I N S K E F O R E N I N G E R

Ketil J. Holen
Leder, Norsk ortopedisk forening
ketil.holen2@stolav.no

Det fjerde selvstendige ortopediske
høstmøtet ble arrangert på Hotel Plaza
i Oslo 27-29.10. Møtet ble en suksess,
deltakelsen var større en noen gang, og
det faglige tilbudet var bedre og bredere
enn noen gang tidligere. Vi hadde 139 frie
fordrag, det samme som året før, og vi
hadde 20 symposier, delvis arrangert av
industrien, og delvis av våre faggrupper.
Ortopedisk Høstmøtet har på kort tid
utviklet seg slik at det faktisk er knapphet
på store nok møterom på Hotel Plaza.
I år var det 564 betalende deltagere på
torsdagen, og 112 av disse var LIS-leger.
Totalt var det 147 LIS-leger som besøkte
Høstmøtet en eller flere dager, og det er vi

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

meget godt fornøyd med. Likevel ønsker
vi et større engasjement fra våre LIS-leger,
derfor ble det på årets generalforsamling
(GF) vedtatt å etablere en egen undergruppe for LIS-leger i Nof, statutter og
endelig godkjennelse vil framlegges på
neste års GF.
Nytt av året var Best Paper Award og
Best LIS-Paper Award. I tillegg til disse to
utmerkelsene, ble det også delt ut de faste
forskningsstipender, 2 Nof-stipender på
75000 kroner hver, Charnley-stipendet fra
OrtoMedic (100000 kr.), Smith&Nephews
forskningsstipend (50000 kr.) og Norsk
Arthroskopi-forenings stipend (10000 kr.).
Se for øvrig egen omtale av prisvinnerne.
Alt i alt kan vi konkludere med at
Ortopedisk Høstmøte 2010 ble meget
vellykket, og vi ser allerede fram til neste
års møte 

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

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

Rethinking
net tReatment

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

Rethinking net tReatment
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Referanser: 1. Yao et al. J Clin Oncol (2008) 26:3063–3072. 2. Modlin et al. Lancet Oncol (2008) 9: 61–72. 3. Hauso et al. Cancer (2008) 113:2655–64. 4. Welin et al. Eur
J Endocrinol (2004) 151(1):107–12. 5. Arnold R et al Gut.1996;38:430-438. 6. PubMed [database online]. National Center for Biotechnology Information. Available at
www.ncbi.nlm.nih.gov. Accessed January 17, 2008. 7. Plöckinger U et al. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2005;19:553-576. 8. Rubin et al. J Clin Oncol 1999;17:600–606.
9. Ringborg et al. (Eds). (2008). Onkologi. (Second edition). Liber. ISBN 978–91–47–08401–2. Swedish. 10. Hansen CP, Knigge U. Ugeskr Laeger (2008) 170(24):2145–8. Danish.

Intervju av NKF Styret (2009-2011)
FA G M E D I S I N S K E F O R E N I N G E R

Hans Skari
hans.skari@uus.no

Navn: Olaug Villanger
Spesialforening: Leder av NKF
Kirurgisk erfaring: 16 år
Arbeidssted: Gastrokir seksjon, OUS
Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- NKF 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. Fagpolitiske
spørsmål og fellessaker for de ulike
spesialitetene 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 være felles talerør for de kirurgiske fagmiljøer i helsepolitiske spørsmål
og i saker som dreier seg om ledelse,
drift og kvalitet av kirurgisk virksomhet.
NKF gått fra å være en selvstendig spesialforening til en fagmedisinsk forening
i Legeforeningen. Omorganiseringen
internt i Legeforeningen har gjort de fagmedisinske foreningens rolle viktigere.
Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- a. Norsk kirurgisk forening bør ha fokus
på faglighet, kvalitet og opprettholdelse
av kompetanse i den kirurgiske virksomheten i norske helseforetak.
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b. Norsk kirurgisk forening har lenge
engasjert seg i utdanningsspørsmål. NKF
er opptatt av rammevilkår og struktur på
kirurgiutdannelsen og ser et klart behov
for effektivisering av utdannelsen med revisjon av struktur og innhold i utdanning
av kirurger. Et økende samarbeid mellom
NKF, Universitetet og offentlig myndighet
kan ha potensialer for å effektivisere
kirurgi utdannelsen i Norge.
c. Norsk kirurgisk forening har 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 og ”Basic
surgical skills” kurs). Styret ønsker å få
til et utvidet internasjonalt samarbeid om
utdanning av kirurger.
c. Det er et økende rekrutteringsproblem i
norsk kirurgi. NKF ønsker økt fokus på rekruttering av begge kjønn til de kirurgiske
fag. 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.
d. Generell kirurgi, som lett faller mellom
to stoler, må ivaretas. Kirurger i periferien
er også opptatt av omstillingsprosessene og funksjonsfordelingen i Hovedstadsprosessen som sannsynligvis blir
førende for resten av landet.
e. Videreutvikle kommunikasjon fra NKF
både innad og utad. Innad gjennom våre
egne medier i form av medlemsbladet
”Kirurgen”, vår nyopprettede hjemmeside, arrangement av kurs, møter og
kongress. Høstmøtet vil bli en enda
viktigere arena for det norske kirurgiske
fagmiljø fremover. Utad gjennom media
og deltagelse i den offentlige debatt.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- En målsetting er å vektlegge godt utført
klinisk og kirurgisk arbeid og bidra til en
samling av lever- og pancreaskirurgi samt
avansert laparoskopisk kirurgi i hovedstaden. Jeg ønsker også å prioritere
forskning og publikasjoner. Og sist, men
ikke minst, har jeg et ønske om å være
en tydelig og inkluderende leder som når
viktige mål for Norsk kirurgisk forening.

Navn: Ketil J Holen
Spesialforening: Norsk ortopedisk
forening
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, St.
Olavs Hospital, Trondheim
Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Det er to viktige hovedoppgaver for styret i Nof i denne perioden: det er utdanning og rekruttering.
Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Utdanning og rekruttering, og seniorpolitikk.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Å fullføre påbegynte veilederoppgaver,
samt å jobbe for å bedre utdanning,
rekruttering og internasjonalisering for
norsk ortopedi.
Navn: Rolf-Ole Lindsetmo
Spesialforening: Norsk forening for
gastroenterologisk kirurgi
Kirurgisk erfaring: 19 år
Arbeidssted: Gastrokirurgisk avdeling,
UNN
Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Kvalitetssikring av norsk gastrokirurgi.
Vurdere å innføre sertifiseringsordninger
både på den teoretiske og praktiske delen
av gastrokirurgien (for eksempel pankreas- og rectumkirurgi).
Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Utdanning av generell kirurger og
innholdet i spesialiteten generell kirurgi.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Ønsker at vi på Gastrokirurgisk avdeling, UNN i løpet av 2010-2011 skal kunne
utføre 80% av de colorectale inngrepene
laparoskopisk.

Navn: Tonje Berglund
Spesialforening: Norsk Karkirurgisk
Forening
Antall år kirurgisk erfaring: 13
Arbeidssted: Kar/thorax avdelingen,
Akershus Universitessykehus

Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Saker som er av felles interesse for
alle i de fagmedisinske foreningene, for
eksempel utdanning og rekruttering til
faget; generell kirurgi.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Sørge for å bli en dyktig og erfaren
karkirurg!
Styret i NKF består hovedsaklig av
lederne for spesialforeningene - hvilke
3 satsningsområder vil du som styremedlem engasjere deg i?
- Jeg vil engasjere meg i fremtidig rekruttering av kirurger og ytterligere modernisering av utdanning til generell kirurgi.
Man satser i Norge mot en kortere vei
til subspesialisering, men man har valgt
å bevare spesialiteten generell kirurgi.
Det skal bli spennende å følge denne
utviklingen.
Hvilke mål har du for egen spesialforening i denne styreperioden?
- Målsetting må være at man i vår innen
faget karkirurgi alltid streber etter å holde
en internasjonal standard på behandlingstilbudet i Norge og at tilbudet er
enhetlig uansett hvor man jobber og bor i
Norge. Mange kollegaer nærmer seg pensjonsalder og vi må sørge for at faget får
tilstrekkelig rekruttering gjennom gode
utdanningsintitusjoner.

Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Sikre at faget kirurgi utvikles på steder
der det er riktig i forhold til kompetanse,
forskning, nedslagsfelt og kontinuitet.
Videre være på banen i forhold til prioriterings- og samhandlingsdebatt. Kirurger
kan lett bli passive tilskuere.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Generelt utvikle det faglige nivået for
spesialiteten her i landet og støtte opp
under sentralisering av akutte funksjoner
samt innføring av ny teknologi der dette
kan gi bedre resultater. Egne faglige mål
må fokusere på å holde seg oppdatert.
Styret i NKF består hovedsaklig av
lederne for spesialforeningene - hvilke
3 satsningsområder vil du som styremedlem engasjere deg i?
- Utdannelse
- Utvikling av det kirurgiske fagområde i
norske sykehus
- Arrangement av høstmøtet
Hvilke mål har du for egen spesialforening i denne styreperioden ?
- Besørge faglig oppdatering for det
thoraxkirurgiske miljøet i Norge gjennom
Vårmøte og Høstmøte
- Opprettholde og utvikle Norsk Nasjonalt
Hjertekirurgiregister og Norsk Thoraxkirurgi Register
- Promotere utvikling av hjerte- og
lungekirurgi i Norge
Navn: Tomm Brostrup Müller
Spesialforening: Norsk Nevrokirurgisk
Forening
Arbeidssted: St Olavs Hospital

gisk behandlingstilbud, så håpet må være
at vi får mulighet til videre utbygging av
disse. Personlig er det å fullføre et mindre
forskningsprosjekt som startet tidligere
i år.
Navn: Thomas Sjøberg
Spesialforening: Plastikkirurgisk
forening
Antall år kirurgisk erfaring: 9 år
Arbeidssted: Universitetssykehuset
Nord Norge
Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Fortsatt arbeid med gode retningslinjer
for kosmetisk og rekonstruktiv kirurgi, for
å sikre mest mulig ensartet vurdering/
behandling over hele landet.
Vi har store utfordringer i økende behov
for plastikkirurgi etter overvektskirurgi
eller behandling av brystkreft, der vi må
få til stand bedre operasjonskapasitet innenfor offentlig helsevesen.
Vi bør få til en mer allsidig utdanning for
LIS. Per i dag er det noe mangler i de krav
vi stiller til ferdig utdannede spesialister
som følge av at karakteren på offentlig
plastikkirurgi har blitt forandret som
resultat av økt innsparing i helsevesenet
og at spesialiteten har utviklet seg siden
den gang de nåværende spesialistreglene
ble vedtatt.
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Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Sørge for at fagmiljøet innen karkirurgi
stimulerer til utvikling og forskning, samt
at man i Norge holder et internasjonalt
nivå på behandlingen, til det beste for
pasientene

Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Besørge at fagutvikling ikke taper i en
tid hvor helseadministrasjon og sykehusdrift dreier seg mest om å spare penger
og nedprioritering av høyspesialisert medisin som det også er et stort behov for.

Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Å sikre leger i spesialisering gode muligheter for en allsidig utdanning, inklusiv
muligheten for få en del av sin utdanning også andre plasser enn opprinnelig
tjenestested ved behov. Videreformidling
av nye behandlingsmetoder og annen ny
viten via f eks tidsskriftet Kirurgen.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Ønsker å frigjøre mer tid til forskning
innenfor mikrokirurgi og sårbehandling.

Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Den helsepolitiske viktigste oppgaven er
nok å bidra til å opprettholde fullverdige
nevrokirurgiske tilbud i alle regionale
helseforetak. Foreningen bruker også
relativt store ressurser på avvikling av
nevrokirurgisk høstmøte og symposium.

Navn: Rune Haaverstad
Spesialforening: Norsk Thoraxkirurgisk
Forening
Antall år kirurgisk erfaring: 26 år
Arbeidssted: Haukeland
Universitetssykehus

Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Ivareta kvaliteten og videreutvikle utdanning av spesialister inne de kirurgiske
fag. Viktig premissleverandør når det
gjelder organiseringen av akuttkirurgien.

Navn: Kari Erichsen
Spesialforening: Representant for
leger i utdanning
Arbeidssted: Kirurgisk klinikk,
Haraldsplass Diakonale Sykehus,
Bergen

Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Jeg mener det foreligger klart vekstpotensiale når det gjelder flere nevrokirur-
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Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Dette spørsmålet er ikke relevant for
meg.
Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Fokus på utdanning i generell kirurgi og
i grenspesialitetene. Særlig i utarbeidelse
av kurs, både obligatoriske og valgfrie,
nasjonale som internasjonale, kan NKF
være med å legge føringer.
Høstmøtet og Kirurgen er veletablerte,
men viktige satsningsområder for NKF.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Lære nye prosedyrer og perfeksjonere
prosedyrer jeg kan, og selvfølgelig fylle
operasjonslisten.

ing, kursdeltagelse i utdannelse og etterutdanning inkludert overlegepermisjon
med studieopphold i utlandet.

Navn: Anne Irene Hagen
Spesialforening: NFBE
Arbeidssted: St. Olavs Hospital/NTNU
Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Arbeide for økt rekruttering, bedre
forhold for forskning og etterutdanning.
Kvalitetssikre mamma og endokrinkirurgien.
Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Arbeidsforhold, vaktordninger, spesialiteter, utdanning.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Få kombinert forskning og klinikk på en
god måte, samt sørge for at NFBE fortsetter å utvikle seg i riktig retning.

Navn: Christian Beisland
Spesialforening: Norsk Urologisk
Forening
Arbeidssted: Avdeling for Urologi,
Haukeland universitetssykehus,
Bergen
Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Urologi er en spesialitet som trenger
å styrkes, både rekrutteringsmessig og
forskningsmessig. Det nye styret i NUF
vil jobbe med begge disse sakene
Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Det blir å fortsette som en paraplyorganisasjon, og finne middelveien mellom
de sakene som er felles for alle kirurger,
uten å interferere med spesialitetsforeningene.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Det blir å prøve å få til forskningsmessige samarbeidsprosjekter mellom avdelinger i ulike landsdeler.
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Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Arrangere høstmøtet. Stimulere til at
den faglige standard er god. NKF kan
stimulere kirurger til fortsatt samarbeid
på tvers av subspesialitetsgrensene. Å
delta i den offentlige debatt på aktuelle
saker som fusjon av sykehus/funksjonfordeling mellom sykehus, arbeidsforhold, vaktordninger, spesialiteter
og utdanning av generell kirurger og
kirurgiske grenspesialister.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Å kombinere klinisk kirurgisk virksomhet
og jobbe med diverse tillitsverv i Norge
og i den Europeiske barnekirurgiske
foreningen (EUSPA). Jobbe videre med
å gjøre Kirurgen best mulig. Samtidig
jobbe videre med forskningsprosjekter og
veiledning av PhD studenter.
Navn: Toril Morken
Spesialforening: Representant for
Spesialitetskomiteen i Generell Kirurgi
i NKF Styret
Arbeidssted: Sykehuset Asker og
Bærum, Kirurgisk avdeling
Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Den viktigste oppgaven for Spesialitetskomiteen i Generell Kirurgi er å følge
opp hvordan de nye kravene til spesialiteten i Generell Kirurgi fungerer i praksis
og å sørge for at utdanningskandidatene
får en god utdanning, tilpasset moderne
pasientbehandling. For Bryst-og Endokrinkirurgiens vedkommende gjelder å
utvikle den nye spesialiteten.

Navn: Hans Skari
Spesialforening: Norsk barnekirurgisk
forening
Kirurgisk erfaring: 13 år
Arbeidssted: Barnekirurgisk avdeling,
OUS Ullevål
Hva mener du er den viktigste oppgaven
for din spesialforening i denne perioden?
- Stimulere til nasjonalt og internasjonalt
faglig barnekirurgisk samarbeid.
Bidra til å kvalitetssikre spesialisert
barnekirurgi og kirurgi på barn.
Bidra til å bedre betingelsene for forskn-

Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
- Få fokus over på fag i stedet for markedsøkonomi og administrasjon. Bevare og
utvikle akuttsykehus med både Kirurgi og
Medisin. Forsvarlige vaktordninger. God
kvalitet på utdanningen av nye kirurger
og inspirasjon til de som har vært i faget
en stund.
Hva er dine viktigste faglige ambisjoner i
2010-2011?
- Videreutvikle kirurgisk teknikk innen
mine spesialiteter gastrokirurgi og
mamma-endokrin 

Brystkreftsykdommen i dag og fremover.
Fra forskning til praktisk medisin
Referat fra det 19. Ullevålsymposium 21.-22. oktober 2010.

Ellen Schlichting
Ellen.schlichting@uus.no
Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi
OUS-Ullevål

Brystkreft rammer ca. 2800 kvinner
hvert år og insidensen har flatet ut de
siste årene. Behandlingsresultatene er
kraftig forbedret og 90% lever etter fem
år. Bedre diagnostikk, behandling og
opprettelse av multidisiplinære team har
alle æren for dette.
Molekylærgenetisk er forskningsmiljø i
OUS i verdenstoppen. Professor AnneLise Børresen-Dale har bygget opp en
stor forskningsgruppe med mange
internasjonale kontakter og de har gitt
svært viktige bidrag som er banebrytende
for vår forståelse av brystkreft. Moderne
genteknologi har gjort det mulig å
studere skader i arvematerialet på
mange nivåer i en kreftsvulst; på DNA
og kromatin nivå ved å se på både
genetiske og epigenetiske forandringer
i hele genomet samtidig; RNA nivå
ved å studere mRNA uttrykk av alle
kodende gener samt miRNA uttrykk av
alle ikke-kodende gener som regulerer
mRNA, og på protein-nivå. Hennes
forskningsgruppe har vist at brystkreft
kan deles opp i mange undergrupper
basert på forandringer i de forskjellige

I et pågående Oslo 2 prosjekt analyseres
vev fra tumores, benmarg og blod. Alle
pasienter som opereres for brystkreft
i OUS blir spurt om å delta i dette
forskningsprosjektet og hittil er ca.
800 pasienter inkludert. Målet er at
kombinasjonen av molekylære analyser
på mikronivå kan føre til bedre og mer
korrekt diagnostikk, bedre estimering av
prognose, nye behandlingsmuligheter
og til monitorering av terapirespons.
På denne måten er håpet at pasienter
kan tilbys en langt mer skreddersydd
behandling enn i dag.
Stipendiat Hans Kristian Vollan er for
tiden tilknyttet Cambridge Research
Institute og arbeider bl.a. med
bioinformatiske algoritmer for analyse
av strukturelle endringer i tumor-DNA.
Klassifisering av brystkreftsvulster
basert på deres ekspresjonsmønster
av gener er assosiert med forskjeller i
kopitallsendringer i tumorcellens DNA.
Slike molekylære subgrupper har til en
viss grad relasjon til mer tradisjonelle
histopatologiske inndelinger av
brystkreft.
Postdoktor Hege Edvardsen fortalte
oss hva Single Nucleotid Polymorfism
(SNP) er og hvilken betydning det kan
ha for utvikling av brystkreft og respons
på behandling. SNP er en variasjon i
en enkelt base i genomet som finnes
i minimum 1% i en gitt befolkning og
er den vanligste formen for genetisk
variasjon hos mennesker. SNPer er vist å
ha betydning for både sykdomsrisiko og
–utvikling, kan gi stor variasjon i respons
på medikamenter, grad av bivirkninger
som følge av behandlingen og kan gi
informasjon om økt brystkreftrisiko og
effekt av behandling.
Professor Ingrid Gribbestad fra NTNU ga
en imponerende innføring i prinsipper
for metabolske studier in vivo og in
vitro av brystkreft med MR spektroskopi.
Kombinasjonen av metabolsk profil og
genuttrykk kan subgruppere svulster
og den metabolske fenotype kan

korrelere med overlevelse og in vivo
monitorering av behandlingseffekter ved
neoadjuvant terapi.
Dette er eksempler fra forskningsfronten
innen brystkreft som ble presentert
første symposiedag. For de 260 påmeldte
kursdeltakere innen alle grupper helsepersonell ble dette en flott innføring i hva
som bidrar til å øke vår forståelse av brystkreftsykdommen og behandling av den.
Fra den mer kliniske delen av symposiet
fikk vi lære om nye trender innen
moderne billeddiagnostikk som muliggjør
påvisning av små forandringer i brystet,
men som innebærer en utfordring med
henblikk på falske positive funn. Arv og
miljø som årsak til brystkreft ble diskutert
og eksposisjon for østrogener gjennom
livet er en viktig årsak til brystkreft. Den
kirurgiske behandlingen av brystkreft
er blitt mindre omfattende og det pågår
nå studier for å avklare aksilletoilettets
betydning selv ved positiv sentinel node.
Mulighetene for primære og sekundære
rekonstruksjoner er blitt betydelig bedre
pga nye operasjonsteknikker og interesse
for å utvikle dette tilbudet. Nye teknikker
for peroperativ strålebehandling er under
utprøving og kan spare utvalgte pasienter
for 6 uker postoperativ strålebehandling.
Fysisk aktivitet har ingen sammenheng
med utvikling av evt. lymfødem og alle
brystkreftpasienter bør oppfordres til et
fysisk aktivt liv også fordi det er av stor
betydning for å forebygge recidiv av
sykdommen.

FA G N Y T T • D E B AT T

Ullevål symposiene har vært arrangert
årlig i 19 år og formålet har vært å være
et utstillingsvindu for aktive fagmiljø og
for å understreke den nære relasjonen
mellom forskning og pasientbehandling.
Det er første gang brystkreft er tema for
et Ullevål symposium. Foredragsholdere
var i hovedsak fagfolk fra OUS, men
noen andre norske sykehus var også
representert med dyktige kolleger. Det
har alltid vært et ønske om spesielt å
la unge forskningsinteresserte leger
legge fram sine forskningsprosjekt
på disse symposiene. Tverrfaglige
forsknings- og kliniske miljø ved Oslo
universitetssykehus var godt representert
og demonstrerte synergieffekter av tett
samarbeide.

nivåene og at dette har betydning for
prognose og behandlingsrespons.

Disse smakebitene fra forskning og
klinikk og det nære samarbeidet mellom
disse er en stor inspirasjon i det videre
arbeidet for å bedre forståelsen for og
prognosen ved brystkreft 
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Håndtering av gallegangsskader
og ulcerøs colitt

Gallegangsskader i forbindelse med kolecystektomi er iatrogene
katastrofer og er fortsatt ikke eliminert. Artikkelen fokuserer på
hvordan man kan unngå gallegangsskader og beskriver trygg
kirurgisk teknikk.
Dernest diskuteres laparoskopiens plass i kirurgisk behandling
av ulcerøs colitt. Ullevåls erfaring tilsier at total kolektomi bør
utføres laparoskopisk grunnet fravær av adheranser ved senere
rekonstruksjonskirurgi. Det antydes at barn med ulcerøs kolitt
muligens vil profitere ytterligere på laparoskopisk kolektomi. De
konkluderer med at på sikt er det sannsynlig at utviklingen vil
gå i laparoskopisk favør ved koloproktektomi og rekonstruksjon,
ikke minst fordi bedre utstyr og økte ferdigheter vil redusere
operasjonstidene.
Siste innlegg beskriver et materiale på 177 pasienter som er
operert laparoskopisk for arrbrokk eller primære ventralhernier
i perioden 2002-2009 og evaluert prospektivt. Metoden som
er brukt er adaptasjon av brokkdefekten og forsterkning med
intraperitonealt nett. Resultatene presenteres.
Etter disse tre fagartiklene kommer årets siste nummer av
Norsk Thoraco-Laparoskopi- forum (NTLF) sitt nyhetsbrev
”NTLF-nytt”, hvor leder også har noen betraktninger rundt

håndtering av gallegangsskader.
NTLF ble etablert i 1993 som
en arbeidsgruppe under Norsk
Kirurgisk Forening og har vært
bidragende til utviklingen av
minimalt invasiv kirurgi innen
flere kirurgiske spesialiteter
i Norge, og vi er glade for
samarbeidet med dem.
Jeg annonserte egentlig min
avgang som MIK redaktør på
disse tider i fjor, men det har vært
Olaug Villanger
noe vanskeligere å rekruttere en
MIK-Redaktør
arvtager enn forventet. Men den
olaug.villanger@oslosom venter på noe godt, venter
universitetssykehus.no
ofte ikke forgjeves. Det er derfor
jeg med glede nå kan overlate
roret til en entusiastisk kirurg som er spesielt interessert i
minimalt invasiv kirurgi, Anders Debes. Det er fire år siden jeg
påtok meg ansvaret for denne faste spalten om minimalt invasiv
kirurgi. Det har vært til dels arbeidsomme, men fantastiske år.
I starten krevdes det betydelig overtalelseskunst for å verve
kollegaer som bidragsytere, men etter hvert har responsen blitt
mye større. Takk for alle bidrag!!
Det er derfor med noe vemod, men mest glede jeg overlater
ansvaret for minimalt invasiv kirurgi til min etterfølger med
mange lykkeønsker. Likeledes ønskes alle lesere en god jul og et
godt nyttår!!
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Vi avrunder årets siste seksjon for Minimalt invasiv kirurgi
(MIK) med tre flotte innlegg som denne gang har relasjon
til bladets temaemne benign gastrokirurgi. Innleggene er
alle fra Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål og spenner fra
kirurgisk behandling av gallegangsskader, via ulcerøs colitt til
ventralhernier.

Ny MIK-redaktør
Med stor interesse for laparoskopi og endoskopisk kirurgi starter
Anders Debes som ny MIK-redaktør i Kirurgen fra nr.1/2011.
Han er under utdanning i urologi og jobber ved Sykehuset
Østfold. I tillegg er han opptatt av kirurgisk utdanning og er
involvert i kursvirksomheten i laparoskopisk kirurgi. Han holder
på å avslutte sin doktorgrad om opplæring i grunnleggende
laparoskopiske ferdigheter ved bruk av simulatorer.
Avtroppende (Olaug Villanger) og påtroppende (Anders Debes) MIK-redaktør

Kirurgen nr. 4, 2010

243

LESS - En port kirurgi
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Laparoskopisk kolecystektomi
Hvordan unngå gallegangsskader? Trygg kirurgisk teknikk
Gallegangsskader i forbindelse med kolecystektomi er iatrogene katastrofer. Et svensk
materiale med 1386 skader som krevde rekonstruksjon, viste redusert overlevelse med
et år i forhold til pasienter operert uten skade, med hazard ratio 3,74, og risiko for å dø
av leversykdom fire ganger økt i forhold til generell befolkning1.

Erik Trondsen og Knut Jørgen Labori
ertr@uus.no
Gastrokirurgisk avdeling
OUS-Ullevål

Klassiske eksempler på farlig anatomi
er manglende eller svært kort ductus
cysticus eller ductus cysticus som
avgår fra høyre ductus hepaticus
(Figur 1). Typisk for farlig patologi
er inflammasjon og fibrose i Calots
triangel, der galleblære, ductus cysticus
og gallegangen er fast adherent til
hverandre innleiret i arrvev som gjør
oversikt nær umulig. Vi vil hevde at til
tross for tilfeller med farlig anatomi og
patologi kan skade unngås, forutsatt
optimalt valg av kirurgisk metode og
trygg kirurgi og adekvat opplæring i
laparoskopisk teknikk2.

Laparoskopisk disseksjon

Inntil anatomisk oversikt foreligger,
gjøres all disseksjon i relasjon til
galleblæren som angitt i Figur 2. Etter
å ha etablert traksjon av galleblæren
anteriort og cranialt, deles peritoneum
over nedre del av infundibulum og så opp
på begge sider av galleblæren inn mot
lever. Dernest dissekeres et ”vindu” bak
galleblæren ned mot fundus og Calots
triangel. Dette øker mulighet for lateral
traksjon av infundibulum og ductus
cysticus, og øker vinkelen mellom denne
og de dype gallegangene. Først på dette
tidspunkt starter frilegging av ductus
cysticus ved at serosa trekkes ned fra
delingsstedet på indundibulum og ned
over ductus cysticus og arteria cystica.
Alle drag som deles må være så tynne
at man er sikker på at de ikke inneholder
gangstrukturer. ”Verstefallstenking” må
prege denne disseksjonen. Drag mellom

Figur 1: Eksempler på farlig anatomi: Kort ductus cysticus, og kort ductus cysticus med avgang
fra høyre ductus hepaticus. Slik anatomi kan også gi telting av gallegang, som ytterligere kan
disponere for gallegangsskade.

disse to strukturene og ”vinduet” deles
så med samme prinsipp og bevissthet.
Ductus cysticus frigjøres kun så mye som
er nødvendig for kolangiografi og sikker
lukning med klips, vanligvis ½-1 cm. Etter
denne prosedyren vil anatomien være
klarlagt hinsides enhver tvil og deling
kan skje. En alternativ metode er såkalt
”fundus først”3, idet disseksjonen starter
i fundus og man får samme tilnærming
mot Calots triangel som beskrevet
ovenfor.

Amputasjon av galleblære

I tilfeller der slik tilnærming til
strukturene i Calots triangel ikke er mulig
på grunn av inflammasjon og fibrose,
anbefales amputasjon av galleblæren i
et nivå der en har anatomisk oversikt4.
Oftest vil det innebære deling av
galleblæreveggen mot en innkilt stein,
som etter deling lett fjernes. Dette

innebærer at en konus av galleblæren
på 1 – 2 cm lengde settes igjen ned mot
infundibulum (Figur 3). Man vil etter slik
prosedyre kunne se ned i denne, evt. se
steiner som plukkes ut, evt. se åpningen
ned i ductus cysticus. Er denne åpningen
lett tilgjengelig for en kryssutur og det
lekker galle fra den, kan denne sys, med
mindre en er redd for at suturen vil
komme så dypt at galleganger affiseres.
Konusen kan evt. bare etterlates som
sådan, det er imidlertid viktig å legge
eksternt dren for å drenere evt. galle
som måtte lekke etter at operasjonen
er avsluttet. Dersom det lekker galle
over flere dager, anbefales avlasting av
galleveiene med stent, hvorpå lekkasjen
opphører i løpet av 2-3 dager. Dette
forutsetter en ERCP-prosedyre, men ERCP
er forbundet med mye mindre risiko
enn en hasardiøs utdisseksjon av Calots
triangel i slike tilfeller.
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Figur 2. De ulike trinn ved fridisseksjon av Calots triangel

Bruk av monopolar diatermi kan være
årsak til termisk skade av galleganger,
enten ved direkte varmeeffekt på
gallegangsveggen, koagulering av
nutrisjonskarene eller ved strømvandring
via kanaler med høy strømtetthet,
relevant da galle er en svært god
strømleder. Stor forsiktighet anbefales
generelt og spesielt ved disseksjon
der det foreligger fibrose i trianglet.
Skjæremodus (”cut”) anbefales framfor
koagulasjonsmodus, da både lokal
oppvarming og strømvandring er mindre.

Peroperativ kolangiografi

Peroperativ kolangiografi antas
å redusere risiko for alvorlige
gallegangsskader (2, 5). Det er også vist
at overlevelse er bedre etter skader i de
tilfeller kolangiografi er gjort. Dette kan
bero på at skaden er mindre, begrenset
til et sidehull for kolangiografikateteret,
eller at transeksjonsskade erkjennes
umiddelbart og rekonstruksjon kan
iverksettes. I de aller fleste tilfeller vil
disseksjonsmetode som beskrevet, gi
overbevisende klar anatomi. I enkelte
tilfeller er kolangiografi nyttig for
bekreftelse på anatomioppfatning og

i noen få tilfeller nyttig for å forstå
anatomien. I slike tilfeller er det
svært viktig at kolangiografiteknikken
beherskes godt av operatøren. Vår
anbefaling er derfor at alle som bedriver
laparoskopisk kolecystektomi, skal
ha grundig opplæring i teknikken og
utføre denne regelmessig for å bevare
kompetansen.

Opplæring

Det antas at det er en lærekurve ved
laparoskopisk kolecystektomi, og at risiko
for gallegangsskader er relatert til tidlig
fase av denne. Systematisk opplæring
av utdannelseskandidater i sunne og
trygge disseksjonsrutiner er derfor helt
vesentlig. Vår anbefaling er utførelse av
minimum 30 prosedyrer under veiledning
av erfaren senior-kirurg med stor erfaring
med laparoskopisk kolecystektomi, før
kandidaten sertifiseres til selvstendige
prosedyrer. Et vesentlig læremoment
er å forstå når en skal stoppe og tilkalle
mer erfaren hjelp. Kolecystektomi er
et inngrep som sjelden må utføres på
ubekvemme tider av døgnet, slik at hjelp
vanligvis lett kan innhentes. Forventes en
vanskelig kolecystektomi, bør slik

prosedyre ikke startes uten at en vet at
relevant kompetanse finnes tilgjengelig.

Konvertere eller avslutte
inngrepet?

I noen tilfeller bør laparoskopiske
kolecystektomi prosedyrer konverteres
til åpne operasjoner. Eksempler er
der galleblæren er dekket av så mye
adheranser og fibrose at det er vanskelig
å finne den, og risiko for colonskade eller
annen tarmskade er tilstede. Digitaltaktil evne kan da være nyttig. Andre
alternativer er å avslutte prosedyren,
revurdere indikasjon eller velge en annen
løsning, for eksempel ekstern drenasje 

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

Forsiktig med diatermi

Figur 3. Amputasjon av galleblæren med gjenstående konus
av infundibulum.
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Kirurgisk behandling av ulcerøs kolitt
– laparoskopi på vei inn?
M I N I M A LT I N VA S I V K I R U R G I

Hans Olaf Johannessen og
Harald Langeggen
hans-olaf.johannessen@uus.no
Gastrokir.avd og Barnekirurgisk avd.
OUS-Ullevål
Ulcerøs kolitt og morbus Crohn viser
generelt betydelig økende incidens1.
Prevalens i Norge og Sverige er nå 0,5-1
%2,3. Det tilsvarer ca. 600 nye pasienter
i Norge per år, de fleste i alderen 25-35
år 2. Incidensen blant barn synes også
å være økende1. Kjønnsfordelingen er
ganske jevn1.
Etiologien er ukjent, men patogenetisk
hypotese tar utgangspunkt i at genetisk
disponerte individer utmerker seg med
overdreven immunologisk respons
på innhold i normal tarmflora, og
at dette fører til en kronisk T-celle-

Figur 1. Trokaroppstilling ved laparoskopisk kolektomi med
angivelse av trokarstørrelse (mm) hos voksen pasient.
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mediert inflammasjon4. Typiske kliniske
symptomer som blodig/slimet diaré,
magesmerter, redusert allmenntilstand
og evt. ekstraintestinale symptomer, kan
variere fra milde former hos mange til
akutte livstruende tilstander hos et fåtall
pasienter. Mange pasienter bruker ingen
medikamentell behandling5, og for øvrig
klarer de fleste seg med sulfasalazin
og 5-ASA-preparater, evt. supplert
med corticosteroider, azatioprin,
og antistoffer mot TNF-α. I tidligere
skandinavisk litteratur angis det at ca.
20 % av pasientene kolektomeres innen
10 år etter sykdomsdebut og ca 25-30
% totalt i løpet av livet 6,7. Nye norske
data fra Ibsen-studien viste derimot at
kun ca. 10 % er operert innen 10 år etter
sykdomsdebut 8.

1. Akutt, fulminant kolitt, inkl. akutt
forverrelse av kronisk kolitt
2. Medisinsk behandlingsrefraktær
sykdom
3. Utvikling av dysplasi, evt.
kolorektal cancer
4. Rekonstruksjon etter tidligere kirurgi
for ulcerøs kolitt

Akutt kolitt, inkl. akutt forverrelse
av kronisk kolitt
Pasientene har uttalte symptomer,
betydelig svekket allmenntilstand p.g.a.
sykdommen, og de vil ha gjennomgått
immunsupprimerende behandling.
Overvåkningen, inkl. rtg. oversikt
abdomen, fokuserer på å unngå akutt
kolonperforasjon, Det er en svært
sjelden komplikasjon, men behøver ikke
være forutgått av toksisk dilatasjon.
Det er vist at pasienter som ikke har
adekvat respons på store steroiddoser
innen ca. 5 døgn, bør vurderes for
kirurgi omgående, I motsatt fall ses
økende morbiditet og evt. mortalitet
med ventetid før kirurgi9. Det utføres
total kolektomi med endeileostomi.
Distale sigmoideum avsettes i overkant
av promontoriet, uten å åpne det
mesorektale planet, for å gi normale
disseksjonsforhold ved senere
rekonstruktiv kirurgi.
Rektosigmoid-stumpen er utsatt
for lekkasje hos denne pasient-

Figur 2. Prinsipp for rekonstruksjon med ileoanalt bekkenreservoir (IPAA) ved ulcerøs
kolitt. Bøyleileostomien legges tilbake minimum 6 uker etter reservoirkirurgi.

gruppen. Rektum skylles/tømmes
peroperativt. Stumpen kan lukkes hvis
inflammasjonen er moderat, men mange
velger da å legge intraluminalt dren i
rektum de første 3-4 dager. Ved uttalt
grad av proktitt anbefales fremlegging
av stumpen som mukøs fistel i snittet
rett over symfysen.

Laparoskopisk kirurgi ved akutt
kolitt

Det er vist i mindre serier at
laparoskopisk kolektomi ved akutt
kolitt kan gjøres med godt resultat10,11,
men forekomsten av postoperative
komplikasjoner er, som ved åpen
kirurgi, uakseptabelt høy ved samtidig
rekonstruksjon12. Vi har i løpet av det
siste året operert et fåtall pasienter i
denne sykdomsfasen med laparoskopisk
total kolektomi. Den laparoskopiske
oppstillingen inkluderer fem trokarer
(Fig. 1). Kolon transversums krøs
fikseres mot fremre bukvegg med
suturer for å sikre adekvat traksjon
og motvirke kompliserende mobilitet.

Disseksjonen gjøres med ultralydkniv eller Ligasure® i medial til lateral
retning, startende ved rektosigmoidovergangen. Vi har utført krøsdisseksjonen tarmnært langs v. kolon,
men benyttet vanlig laparoskopisk
plan ved venstre fleksur, åpnet bursa
omentale lateralt for Treitzke ligament
og fulgt dette planet fra begge sider
av transversum, men avsatt a. kolika
media og ileokolika perifert. Terminale
ileum og rektosigmoid avsettes med
lineær laparoskopisk stapler med blått
magasin. Laterale peritoneale tilhefting
og gastrokoliske ligament insideres
til slutt etter at medial disseksjon er
fullført. Preparatet tas ut via utvidet
suprapubisk port i form av et ca. 4
cm langt Pfannenstiel-snitt. Colon
håndteres hele tiden med “no touch”teknikk for å unngå perforasjon, og det
suprapubiske snittet beskyttes med
plastforing. Terminal ileostomi legges ut
ved åpning av nedre høyre trokar-port.
Etter skylling sutureres rektosigmoidstumpen med inverterende 2-0 PDS,
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Anbefaling til pasient med ulcerøs
kolitt om kirurgisk behandling er
basert på tverrfaglig vurdering ved
gastromedisiner/gastrokirurg eller
pediater/barnekirurg. Bortsett fra et
mindretall øyeblikkelig hjelp pasienter,
vil de fleste ha god tid til å “modne”
og fatte beslutningen om kirurgi.
Grunnlaget for kirurgisk behandling ved
ulcerøs kolitt er:
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som forsterkende lag i tillegg til
staplene. Vi har likevel sett lekkasje fra
rektumstumpen. Lukning av stumpen
lyktes ved reoperasjon gjennom
Pfannenstiel-snittet.

Behandlingsrefraktær sykdom

Hos pasienter med nedsatt
allmenntilstand og betydelig
sykdomsaktivitet vil det være aktuelt
å gjøre laparoskopisk total kolektomi
som skissert under akutt kolitt. Vi har
også operert barn i en slik sykdomsfase
med tilsvarende inngrep. Barn med
kronisk aktiv, behandlingsrefraktær
ulcerøs kolitt kan ha veksthemning, og
de har ofte redusert mineralisering av
benmassen13, sykdomsfaktorer som
må tas i betraktning ved vurdering av
kirurgiindikasjon.
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Vi har prinsipielt benyttet samme trokaroppstilling og disseksjonsteknikk som
hos voksne, men bortsett fra 12 mm
port for staplerinstrument, kun 5 mm
porter og 5 mm laparoskop. Dette har
gitt gunstige operative betingelser, og
det er en klar tendens til at inngrepet
går raskere med erfaring. Siden
disseksjonsfeltet er betydelig mindre
enn hos voksne, vil laparoskopisk total
kolektomi med ende-ileostomi hos barn
kunne gjøres på 2-3 timer.
Hos pasienter i bedre allmenntilstand
og med mindre sykdomsaktivitet, med
lav CRP og normalt proteinnivå har man
tradisjonelt gjort total koloproktektomi
med IPAA (ileoanalt bekkenreservoir) og
midlertidig avlastende bøyleileostomi
(Fig. 2). Alternativt gjøres total
koloproktektomi med intersphinkterisk
disseksjon og ende-ileostomi. Begge
inngrep kan gjøres laparoskopisk,
evt. med håndport-teknikk. Ved
disseksjon i bekkenet benyttes
mesorektalt plan baktil, mens man
på sidene, spesielt i nivå med nn.
erigentes, går tarmnært for å unngå
nerveskade3. Ved total koloproktektomi
vil man benytte Pfannenstiel-snitt
eller kort periumbilicalt snitt for
uttak av preparatet og konstruksjon
av bekkenreservoiret. Hos pasienter
der det utføres laparoskopisk total
koloproktektomi uten rekonstruksjon,
fjernes preparatet transperinealt uten
abdominell incisjon utover porter og
stomi.
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Dysplasi og cancer

Patologisk-anatomisk diagnose dysplasi
ved ulcerøs kolitt er vanskelig, med
betydelig inter-observer variasjon14,
og diagnosen bør fremkomme ved
konsensus mellom minst to IBDpatologer. Ved grov dysplasi vil
koloproktektomi, evt. med IPAA,
anbefales. Ved mindre uttalt dysplasi,
spesielt hvis den synes avgrenset
etter koloskopi med multiple biopsier
fra alle deler av kolorektum, kan
nøye endoskopisk overvåkning med
multiple biopsier være et alternativ
hos noen pasienter15. Ved ulcerøs kolitt
og påvist kolorektal cancer vil total
koloproktektomi utføres.
Kirurgisk teknikk vil være tilsvarende
som under akutt kolitt, men med sentral
krøsdisseksjon og karavsetning, og med
disseksjon i mesorektale plan (TMEteknikk) ved ca. rekti3. Holdningen til
rekonstruksjon etter koloproktektomi
vil avhenge av tumorstadium og evt.
behovet for neoadjuvant og adjuvant
behandling i tillegg til kirurgi. Total
koloproktektomi og ende-ileostomi
vil være et naturlig alternativ hos
pasienter som trenger onkologisk
tilleggsbehandling.

Rekonstruksjon etter
tidligere kirurgi

Rekonstruksjon etter tidligere total
kolektomi med ende-ileostomi
innebærer proktektomi og anleggelse
av ileoanalt bekkenreservoir med ny
avlastende bøyleileostomi på stedet
for tidligere ende-ileostomi (Figur
2). Dette er pasienter som har vært
gjennom tidligere operasjon for alvorlig
kolitt, og som har gjenvunnet normal
allmenntilstand og tilnærmet normal
kroppsvekt etter total kolektomi. For
at pasienten skal være rehabilitert
og adheransene egnet for kirurgi,
bør rekonstruksjon med ileoanalt
bekkenreservoir først gjøres når
det har gått minimum 7 mnd. etter
første inngrep16. Det er vel kjent at
rekonstruksjon etter tidligere åpen
kolektomi for akutt kolitt som oftest
innebærer utstrakt adheranseløsning
av tynntarm, og dette forlenger og
kompliserer inngrepet betydelig.
Laparaskopisk rekonstruksjon etter
tidligere åpen kolektomi synes derfor
lite egnet. Derimot er vår erfaring med
et fåtall pasienter til rekonstruksjon
etter primær laparoskopisk kolektomi
ganske annerledes, idet disse ikke har

hatt noen tegn på tynntarmsadheranser.
Rekonstruksjons-inngrepet, fortsatt
utført som åpen kirurgi, har blitt langt
enklere, raskere og uten risikoen
forbundet med enterolyse.
Kirurgisk behandling av ulcerøs kolitt
innebærer store reseksjoner i form
av total kolektomi, proktektomi eller
koloproktektomi, evt. med ileoanalt
bekkenreservoir. Mange pasienter er
allment redusert av sykdommen og
potent immunmodulerende behandling,
og komplikasjonsraten ved åpen kirurgi
er fortsatt høy. På denne bakgrunn har
laparoskopisk kirurgi for ulcerøs kolitt
fortsatt et svært begrenset omfang. I
sin review-artikkel fra 2005 stadfestet
Wexner at kirurgisk behandling av
ulcerøs kolitt medførte svært lange
operasjonstider, og at dette kunne
være en vesentlig årsak til at man
ikke kunne påvise gunstige effekter
mht. komplikasjonsrate, liggetid og
livskvalitet i forhold til tilsvarende
åpen kirurgi17. I et Cochrane review
fra 2009 vedrørende laparoskopisk
vs. åpen koloproktektomi med IPAA
for ulcerøs kolitt og FAP, konkluderes
det igjen med at det ikke kan påvises
forskjeller m.h.t. komplikasjoner eller
liggetid. Operasjonstiden er vesentlig
lenger ved laparoskopisk operasjon
(90 min.), men laparoskopi gir bedre
kosmetisk resultat18. Det poengteres
at godt kosmetisk resultat er av
vesentlig betydning for disse ofte unge
pasientene. Som review-grunnlag
inngår 10 mindre, prospektive casecontrol studier og kun en prospektiv
randomisert studie av laparoskopi med
handport versus åpen kirurgi, med 30
pasienter i hver arm19. Totalt inkluderer
studien 607 pasienter, av hvilke 41 %
hadde fått utført laparoskopisk kirurgi.
Man avventer videre resultatet av
LapConPouch undersøkelsen som skal
inkludere 80 pasienter i hver arm i en
prospektiv randomisert studie mellom
åpen og totalt laparoskopisk, elektiv
proktokolektomi med rekonstruksjon20.

Konklusjon

Laparoskopisk kirurgi for ulcerøs kolitt er
gjennomførbart, men operasjonstidene
er fortsatt betydelig lengre enn for åpen
kirurgi, og det er ikke påvist avgjørende
fortrinn, bortsett fra bedre kosmetisk
resultat, idet det kun er gjennomført en
prospektiv randomisert undersøkelse og
et mindre antall case-control studier.

Colon Rectum 2001; 44:1441-45.
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Egen erfaring tilsier at total kolektomi
bør utføres laparoskopisk, idet en
vesentlig tilleggseffekt, som ikke har
vært fokusert på i studier, synes å
være fravær av adheranser ved senere
rekonstruksjonskirurgi. Det er også
mulig at barn med ulcerøs kolitt vil
profitere ytterligere på laparoskopisk
kolektomi. Stor reduksjon av
incisjonslengde i forhold til åpen kirurgi
og betydelig kortere operasjonstider enn
ved tilsvarende laparoskopisk kirurgi hos
voksne, kan være viktige faktorer. På sikt
er det også trolig at utviklingen vil gå i
laparoskopisk favør ved koloproktektomi
og rekonstruksjon, ikke minst fordi
bedre utstyr og økte ferdigheter vil
redusere operasjonstidene. Det synes å
være avgjørende for at laparoskopi skal
kunne bli rutinemetode ved kirurgisk
behandling av ulcerøs kolitt 

Laparoskopisk operasjon
for ventralhernier
Erik Trondsen
ertr@uus.no
Tom Nordby
Gastrokirurgisk avdeling
OUS-Ullevål

Sammendrag
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Ventralhernier er vanlig. Ulike kirurgiske
metoder har vært benyttet med vekslende
resultater. Formålet med denne artikkelen
er å presentere våre erfaringer med
laparoskopisk operasjon (adaptasjon
av brokkdefekten og forsterkning med
intraperitonealt nett) for ventralhernier.
Alle pasienter (n=177) operert
laparoskopisk for ventralhernie i perioden
2002-2009 er evaluert prospektivt. Det
var 61 kvinner og 116 menn, median
alder 54 år (28-85 år). 164 hadde arrbokk,
de fleste av de primære blokkene var
rectusdiastase. Median operasjonstid
var 130 min. I 6 tilfeller ble operasjonen
konvertert til åpen operasjon. Liggetid
postoperativt var median 5 dager. 28
komplikasjoner oppsto hos 26 pasienter
(14,7 %), sju av dem hadde alvorlige
komplikasjoner (4,0 %) og det var et
dødsfall. Ved etterkontroll var 81,2 %
fornøyde, 10,3 % hadde litt smerter,
likevel fornøyde og 8,5 % hadde smerter.
Det er registrert seks pasienter med
residiv (3,5 %).
• Laparoskopi er egnet ventralhernier, men prosedyrene kan være
teknisk vanskelige
• Et overveiende flertall av
pasientene er fornøyde med
resultatet
• Residivforekomst er lav
• Risiko for alvorlige komplikasjoner finnes, kan forebygges ved
laparoskopisk erfaring og kirurgisk
årvåkenhet. Adherenseløsning bør
gjøres med kald saks og bipolar
diatermi.
• Omfattende preoperativ informasjon til pasientene er nødvendig
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Forekomst av arrbrokk etter
abdominalkirurgi angis i litteraturen
ofte mellom 5 og 20 %. I en randomisert
kontrollert studie av 625 pasienter
der bukveggen ble lukket med ulike
suturmaterialer og suturteknikker,
fantes senere brokk hos 8,4 -15,9
% av pasientene1, og i et dansk
kohortstudie var frekvensen 26 % etter
bukveggslukning ved gastrokirurgiske
inngrep2. Arrbrokk synes derfor å
være et betydelig problem både
for pasientgruppen så vel som
helseøkonomisk. Det forekommer også
primære ventralhernier som kan være
symptomatiske.
Operasjon for ventralhernier har
vært forbundet med komplikasjoner,
høy residivrate og kosmetisk mindre
tilfredsstillende resultater. Vi innførte
laparoskopisk metode for operasjon
av ventralhernier i 2002. Teknikk og
erfaringer fra Ullevål universitetssykehus
presenteres.

Materiale

Alle 177 pasienter der operasjon er
påbegynt laparoskopisk inkluderes. I
tilfelle av konvertering kan operasjonen
fullføres åpent, i de fleste tilfeller går
vi imidlertid tilbake til laparoskopi for
avsluttende nettfiksering. I perioden
2002 til desember 2009 ble 177 pasienter
operert, 61 kvinner og 116 menn, median
alder 54 år (28-85 år). Pasientene fikk
rutinemessig oppfølging etter 2 måneder.
Ytterligere oppfølging avtales etter
behov.

Kirurgisk teknikk

Vi benytter tre porter, en 12 millimeter
port for kamera og innføring av nett og
to 5 millimeter arbeidsporter. I sjeldne
tilfeller ved store brokk og store nett
benyttes en fjerde port. Alle adheranser
i det området nettet skal ligge mot
peritoneum, dissekeres bort. Ved brokk i
øvre del av abdomen deles ligamentum
rotundum og ligamentum falsiforme.
Brokkantene adapteres med resorberbar
sutur nr 1, med sting satt perkutant,
enten i madrassform eller som enkle

med minimum 1 cm tak i fasciekantene
og avstand 2 cm. Suturene innbefatter
også tak i peritoneum for å invertere
brokksekken.
Vi velger nettstørrelse slik at frisk
bukvegg overlappes minimum 5 cm. I
tilfeller av arrbrokk tilstreber vi også at
nettet skal dekke den delen av arret som
er uten brokkdefekt. Vi benytter Parietex
Composite® (Covidien), et polyesternett
dekket av en resorberbar kollagenfilm
på den flaten som skal ligge mot viscera
for å motvirke adheransedannelse.
Filmen desintegrerer i løpet av 2 uker,
under tiden for peritonealisering av
nettet (Figur 1). Nettstørrelser tilgjengelig
er 15x10 cm, 20x15 cm, 25x20 cm og
30x20 cm. Nettets lokalisasjon tegnes
inn på huden med stor nøyaktighet, i en
ramme som er 1,5 cm større enn nettet
i alle fire retninger for å kompensere for
utspilingen ved pneumoperitoneum.
Det anlegges suturpar i nettet før
introduksjon i abdomen. Der vi kun skal
bruke transmuskulære suturer for feste
av nettet, anlegges disse med 4 cm
avstand, langs kantene, langs midten av
nettet ved de minste nettene, i to rader
ved de større. I tilfeller der vi vil feste
nettet med såkalte tackere (Protac®,
Covidien), anlegges også et antall suturer
for å kunne henge nettet opp eksakt
intraabdominalt før festing med tackerne.
Steder for disse suturene merkes av
på huden med stor nøyaktighet. Nettet
merkes med tusj for å lette orientering
intraabdominalt. Trådparene hentes ut
og knytes prefascielt via 3 millimeter
hudsnitt. Når tackere benyttes, settes
disse langs kantene av nettet med 1,5 cm
avstand og i en ring rundt den adapterte
brokkdefekten.
Dersom brokkdefekten når helt ned til
symfysen, deles peritoneum nede ved
symfysen i nettets bredde, peritoneum
skrelles ned for å avdekke Coopers
ligamenter, slik at nettet kan festes i
disse med tackere. Etter festing brettes
peritoneum opp igjen og festes mot
nettet.

Figur 1. Laparoskopisk bilde 6 måneder etter operasjon for ventralhernie med Parietex Composite nett. Nettet er festet med
transmuskulære suturer. Det er ingen adheranser mot nettet (Foto: Anton Langebrekke).

Resultater

Brokkene var lokalisert i midtlinjen
i 121 tilfeller, i 11 av disse helt nede
ved symfysen. I 20 tilfeller var
defekten lateralt, etter galleoperasjon,
appendicittoperasjon eller sted for lukket
tarmstomi. Tre pasienter hadde kombinert
midtlinjebrokk og lateralt brokk,
mens seks hadde lumbalt brokk etter
nefrektomi, benhøsting på crista iliaca
eller posttraumatisk. Fjorten pasienter ble
operert for symptomatisk rectusdiastase,
de fleste i øvre del av abdomen.
Største diameter av brokkdefekten
varierte fra 1,5 til 30 cm, median 7 cm.
Brokk-areal beregnet ved produkt av
lengste og korteste diameter, varierte
fra 2 til 250 cm2, median 35 cm2. Det
minste nettet ble brukt hos 63 pasienter,
neste størrelse hos 57 pasienter, det nest
største hos 37 pasienter og det største
hos 20 pasienter.
Peroperativ blæreperforasjon oppsto
hos to pasienter, denne ble lukket
laparoskopisk. Seks pasienter fikk
tynntarmsperforasjon, i 3 tilfeller lukket
laparoskopisk, i 3 andre tilfelle førte dette
til konvertering. I ytterligere 3 tilfeller
ble operasjonene konvertert på grunn av
uttalte adheranser.
Operasjonstid var median 130 minutter
(53-355 minutter). Postoperativt forløp
var ofte preget av mye smerter, og
postoperativ liggetid var median 5

dager (0-270 dager). I den senere tid har
pasientene fått epiduralbedøvelse ved
operasjonsstart.
Tjueåtte postoperative komplikasjoner
forekom hos 26 pasienter (14,7 %) (Tabell
1). Det var sju alvorlige komplikasjoner
(4,0 %). En pasient fikk en termisk skade
av ventrikkel og sekundær perforasjon
som ble erkjent for sent, slik at han døde
av intraktabel sepsis. Tre pasienter fikk
tynntarmsskade. De ble reoperert med
tarmsutur og nettfjerning, hvorav en
pasient fikk sepsis og langt opphold på
intensivavdeling og i sykehus på grunn
av en persisterende tynntarmsfistel. En
pasient fikk trykkpneumothorax etter
pleuraskade av en tacker i diafragma, en
annen pericardblødning og tamponade
(pga. en tacker i diafragma). Hun utviklet
en reaktiv pericarditt og tackerne måtte
fjernes før denne tilhelet. En pasient fikk
ileus på grunn av herniering av tynntarm
under en fold i nettet. Åtte pasienter
hadde neuralgiske smerter som krevde
løsning av festesuturer.
Ved oppfølgingskontroll på poliklinikken
var et overveiende flertall (81%) fornøyd
med resultatet (Tabell 2). Av 173 pasienter
med nettet i behold, har 6 (3,5%) fått
recidiv.

Diskusjon

Årsaker til ventralhernie
Den viktigste disponerende faktor for
arrbrokk er suboptimal lukketeknikk ved
den primære operasjonen. Flere studier
har dokumentert at fortløpende sutur
med langsomt resorberbar tråd, 5-8 mm
tak i fascie, lengde tråd forbrukt i forhold
til sårlengde ≥ 4 og låseknuter ved start
og avslutning er det som gir minst risiko
for sårruptur og brokk1,3. I et materiale

Tabell 1. Postoperative komplikasjoner
blant 177 pasienter operert laparoskopisk for ventralhernie på OUS-Ullevål.
Type komplikasjon

Antall

Ventrikkelperforasjon

1

Tynntarmsskade

3

Hjertetamponade

1

Trykkpneumothorax

1

Ileus

1

Blødning

2

Løsning av nett

1

Respirasjonssvikt

1

Infeksjon

3

Pneumoni

3

Serom

3

Neuralgisk smerter

8

Totalt

26
(14,7%)

kunne man vise reduksjon fra 18,0 % til
5,6 % i frekvens av arrbrokk når disse
prinsippene ble benyttet3. Pasienter som
må reopereres for sårruptur og pasienter
der operasjon gjøres gjennom gammelt
arr, er mer disponert, opptil 44 % etter
37 måneder er rapportert4. Sårinfeksjon
er en kjent disponerende faktor. Flere
studier viser at transversale incisjoner
er mindre utsatt enn midtlinjeincisjoner.
Halm et al. viste i en randomisert studie
forekomst på henholdsvis 2 % og 14 %
etter åpen kolecystektomi5.
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Postoperativt får pasienten en abdominal
kompresjonsbandasje som anlegges på
operasjonsbordet. Denne erstattes av
eget anskaffet brokkbind for bruk natt og
dag i to måneder. Pasientene får etter det
avtale for kontroll på poliklinikken.

Risiko for brokk er etter manges mening
økt etter operasjon for aortaaneurysme,
men Israelsson har imidlertid vist at
dette ikke er tilfelle forutsatt optimal
lukketeknikk6.
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Tabell 2. Pasienttilfredshet ved etterkontroll ca. 2 måneder etter laparoskopisk
operasjon for ventralhernie (n=165)
Fornøyd

Litt smerter, men
fornøyd

Smerte

Antall

134 17

14

%

81,2 10,3

8,5

Kontitusjonelle faktorer kan innvirke,
høyere alder, mannlig kjønn og røyking
angis. Sørensen og medarbeidere fant en
firedoblet risiko for røykere (Sørensen).
Overvekt er også tradisjonelt forbundet
med økt risiko, også imidlertid vist uten
betydning ved adekvat sårlukning7.
Indikasjon for operasjon av ventralhernie
En sikker indikasjon for operasjon er
strangulerte brokk, etter vår erfaring
forekommer dette imidlertid sjelden,
sannsynligvis beroende på relativt stor
brokkdefekt. I operasjonsmaterialer
varierer forekomst fra 0-30 %8. Forøvrig
er indikasjon for operasjon tradisjonelt
omdiskutert, dels beroende på høy
komplikasjonsrisiko og høye residivrater.
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Det er mange årsaker til at pasienter
ønsker operasjon for ventralhernie,
oftest en blanding av smerter,
tyngdefornemmelse, problemer med
ønsket aktivitetsnivå, kosmetiske
årsaker og dårlig kroppsfølelse.
Mange er redd brokket vil vokse og
dermed øke besværet de har. Redusert
respirasjonsfunksjon beskrives også
som følge av betydelig eviscerasjon9. I
en internasjonal spørreundersøkelse til
erfarne brokkirurger fant Nieuwenhuizen
et al. at 23 % av pasienter henvist for
vurdering av operasjon for ventralhernie
var asymptomatiske, og at 78% av de
henviste ble operert. De to viktigste
grunner for kirurgi var smerter og
begrensning av daglig aktivitet. En
mulig incarcerasjonsepisode, økende
størrelse, respirasjonspåvirkning,
ubehag uten smerte og dysfunksjon,
ung alder og kosmetisk besvær var
faktorer med avtagende betydning8.
Det er nærmest ingen litteratur som
omhandler det naturlige forløpet av en
ventralhernietilstand og dermed risiko
ved ekspektans9.
Morbiditet og mortalitet ved kirurgi for
ventralhernie må ikke undervurderes, det
bør derfor foreligge en god indikasjon,
og en omfattende informasjon om
risiko og forventet forløp forutsettes
før indikasjon stilles. Prosedyrene må
karakteriseres som ”tunge” inngrep, da
selv små brokk kan kreve omfattende
og vanskelig adheranseløsning for
å preparere peritoneum for nettet.
Respirasjonsfunksjonen kan påvirkes
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betydelig ved reponering av større
eviscerasjon. Komorbiditet må vurderes
med lav terskel for formell preoperativ
medisinsk vurdering.
Tekniske aspekter
Metode ved operasjon av ventralhernie
innebærer flere valg. Man kan velge å
oppheve bukveggsdefekten eller ikke.
I motsetning til de fleste rapporter,
tilstreber vi alltid komplett lukning, i
sjeldne tilfeller blir det for stramt, og vi
adapterer da partielt så mye vevet tillater.
Reetablering av normal abdominal
muskelanatomi anses positivt for
kroppsholdning og respirasjonsfunksjon,
gir et godt kosmetisk resultat og
reduserer forekomst av serom
betydelig10.
Nettet kan festes med transmuskulære
fiksasjonssuturer10, eller tackere11. Vi
benytter oftest en kombinasjon: suturer
for feste av nettet og dels for å sikre
optimal plassering av nettet i forhold til
den lukkede brokkdefekten og dernest
supplerende tackere. Suturer kan
appliseres i nettet uten å skade den
adheransebeskyttende egenskapen ved
nettene. Når suturfesting benyttes alene,
kan de ha lenger avstand (4 cm) da de gir
større styrke enn tackere, som appliseres
i 1,5 cm avstand. I begge tilfeller bør
nettet ikke bare festes langs kantene,
men også sentralt, dels for å øke styrke,
dels for å motvirke hematom og serom
mellom nettet og bukveggen.
Ulike nett er kommersielt tilgjengelige.
De har alle egenskaper som initierer
fibrose mot bukvegg. De er inerte
mot viscera og tillater overvekst av
normalt mesotel. Størrelse velges for å
få minimum 5 cm overlapp på normal
bukvegg. Innvekst i bukvegg er en
prosess som tar to måneder. Vår rutine
har vært å bruke abdominal støtte i form
av brokkbind under denne perioden, dels
for å motvirke nettløsning og dels for å
hindre seromdannelse.
Kirurgiske resultater
Vår operasjonstid er lenger enn i
mange andre serier12. Dette kan bero på
rutinen med å lukke bukveggsdefekten.
Lang operasjonstid gjenspeiler
imidlertid først og fremst tid benyttet
til adheranseløsning. Postoperativ

hospitalisering er også noe lengre enn
i andre materialer, dette skyldes først
og fremst smerter, sannsynligvis i stor
grad forbundet med stramningen ved
bukveggslukningen.
Komplikasjonsfrekvensen i vårt materiale
kan synes høy, men er i nivå med andre
rapporter13 og er uttrykk for at dette kan
være store og kompliserte prosedyrer.
Sju prosent av pasientene hadde
alvorlige komplikasjoner. Betegnende for
alle disse er imidlertid at de er tekniske
og kunne alle vært unngått. Økende
erfaring med metoden samt stor grad av
årvåkenhet under prosedyren og ved den
umiddelbare postoperative oppfølgingen
er nøkkelord.
Ved den minste tvil om intraabdominal skade, bør pasienten
relaparoskoperes umiddelbart.
Den fatale komplikasjonen var
forårsaket av terminsk skade ved
adheranseløsningen. Etter denne
hendelsen benytter vi kun kald saks
til denne disseksjonen, ev blødning
kontrolleres med bipolar diatermi.
Neuralgiske smerter av transfiksasjonssuturene har i vårt materiale vært et
større problem enn i andre materialer10
til tross for lik teknikk. Problemet byr
seg vanligvis umiddelbart postoperativt,
men kan også debutere etter noen dager
eller uker. Behandlingen er å klippe det
eller de aktuelle stingene, enten ved små
incisjoner i lokalbedøvelse, eller ved å
klippe dem innenfra laparoskopisk. Den
smertestillende effekten er som regel
umiddelbar.
Det var lav forekomst av seromer,
beskrevet i andre materialer opp til
16,6%14. De viktigste årsakene til dette
er lukning av bukveggsdefekten med
invertering av brokksekken og bruk av
brokkbind i to måneder.
Det finnes mange studier som
sammenligner åpne og laparoskopisk
operasjoner for ventralhernie. En
stor meta-analyse av randomiserte
kontrollerte studier fra 2009 konkluderer
med at laparoskopisk metode er
minst like bra som åpen, med tanke
på komplikasjoner som blødning,
seromdannelse, infeksjoner og skader12.
En høy andel av pasientene var fornøyd
med resultatet, ikke minst kosmetisk
da bukveggen hadde fått tilbake sin
opprinnelige form. Av de pasientene
som fortsatt hadde smerter, syntes disse
i mange tilfeller relatert til andre årsaker
enn de postoperative.

Forekomst av residiv var lav. Residiv kan oppstå
flere år etter operasjonen, kun halvparten i løpet av
de to første årene etter operasjonen13. Vi har fulgt
pasientene opp etter ca 2 måneder, og deretter
registrert evt. residiv hos de pasientene som henvises
tilbake eller kontakter oss. Residiver er så å si
utenkelig svarende til det opprinnelige brokkområdet,
da nettene ikke ryker, og de heller ikke glir etter
innhelingen. Den viktigste årsaken til residiv i vårt
materiale som i andre materialer15, er at nettet
ikke dekker hele det utsatte området, hos opererte
svarende til hele det gamle snittet, ved generell
bukveggssvakhet, hele det svake området. Vi tilstreber
derfor slik dekning så fremt adheranseproblematikk
ikke gjør dette vanskelig eller risikabelt, eller nettene
blir uforholdsmessig store.
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Inntil 10. november har vi fått 12 forslag til svar
på dette bildet som har stått i NTLF nytt nr 3 og i
Kirurgen nr 2 i år, alle forskjellige.

Følgende svar har kommet inn:
1. Tippe på laparoskopisk duodenotomi
med reseksjon av papillenært vev…
2. Er det innmunningen til ductus cysticus
vi ser fra innsiden av galleblæren, istmus
av galleblæren er åpnet og tangen holder
til side galleblæreveggen?
3. Jeg tror bildet viser nederste del av
ventrikkelen, kanskje pylorus.
4. Dette er et uhell! Dette er et hul i et
hulorgan intraabdominelt, muligens en
tarm, eller urinblære.
5. Vi ser innsiden av ventrikkelen;
sannsynligvis i forbindelse med Bariatrisk
kirurgi (”gastric sleeve” eller koblingen til
et alimentært løp?)
6. Dette er bilde av laserasjon (traumatisk
hull) i bakre veggen av tarmen. Fremre
veggen er åpnet.
7. Duodenotomi /enterotomi hvor vi ser
papilla Vateri.
8. Åpning av d. choledochus med
innmunning av d. cystikus
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9. Jeg tror bildet viser åpen tarm med
polypp.
10. Jeg tror det er gjort en duodenotomi,
og at man ser inn på bakre duodenalvegg
med papilla Vateri.
11. Papilla Vateri sett via en duodenotomi
12. Dersom bildet er orientert slik at
man har pasientens hode i øvre kant,
og pasientens h.side til venstre i bildet,
vil jeg tro det er leverparenchym bak
den fenestrerte grasperen. Oppe til h. i
bildet v.leverlapp? Instrumentet ser ut
til å ha tak i en oppklippet vegg av en
slimhinnekledt struktur, hvor slimhinnen
ser ut til å være som i duo-denum eller
tynntarm. På ”tuppen” av instrumentet
ser det ut til å være patolgi i en ellers
tilsynelatende normal slimhinne. Det er
også gulfarge inne i/på denne slimhinnen
som kan se ut som galle. For meg ser det
ut som Papilla Vateri, evt patologisk, i så
fall: tidlig Papille-cancer (eller post-ERCP
forandringer/avgått konkrement?).
Nederst i bildet ser det ut til å være en
serosakledd struktur som i så fall kan
passe med colon siden den har noe fett
heftet til seg på det som ser ut til å være
på den antimesenterielle siden.

(Alternativt oppklippet galleblære,
men da kan jeg ikke vite om en evt.
galleblærecancer ser slik ut. Evt. meget
dilatert choledocus som smalner av
mot sentrum av bildet hvor en mer
normalkalibret choledocus går ned
gjennom pancreas mot utløpet i papillen).
13. Kan det være duodenum med papille?
14. Tarm mucosa eller fimbrieapparat
Det riktige svar var nr. 8 ved Øystein
Mathisen. Gratulerer med Olympus
Camera uTough3000! 

Kjære Kollegaer!
Vinteren står for døren og NTLF-NYTT kommer sammen med
KIRURGEN, fjerde året med 2 fellesnummer pr. år. Vi i NTLF er
meget glade for dette samarbeidet med KIRURGEN.
Årets høstmøte er over, og vi hadde 2 godt besøkte symposier
på tirsdagen, sammen med Covidien, Johnson & Johnson, B.
Braun Medical og Olympus. Det første var om ”singel port”. Her
var det Jørn Kjeve som hadde organisert dette, så det var meget
beklagelig at han ikke fikk anledning til å delta denne tirsdagen.
Det andre symposiet var om komplikasjoner til adipositas
kirurgi. Det er referat fra sistnevnte symposium i dette nummer
av KIRURGEN.

I Trondheim har NTLF vært med på ett basal kurs i laparoscopisk
teknikk som NSALK stod for i vårsemesteret. Kurset hadde
stor søkning og fikk meget god kritikk, slik at NSALK holder ett
nytt kurs denne uka (17.-19. november). Det vil bli holdt samme
kurset i Oslo i februar 2011. Her vil vi komprimere kurset til 2
dager.
Spesialitetskomiteen i generell kirurgi vil innføre et obligatorisk
kurs i kirurgisk teknikk, da med både åpen og laparoscopisk
teknikk. I Oslo ble det holdt et kurs i åpen kirurgisk teknikk i år
(Intercollegiate Basic Surgical Skills course). Det burde gå an å
kombinere disse to til et 4 dagers kurs, som de nye ass.legene
tar tidlig i sin utdannelse.
Det arbeides nå intenst med videodokumentasjon av
operasjoner, som i fremtiden muligens vil bli lagret på samme
måte som røntgen prosedyrene. Dette blir parallelt med
sertifisering for de forskjellige prosedyrer.
I 2011 vil vi forsøke å få til et vintermøte i Lofoten om
laparoscopiske komplikasjoner. Fortsatt ser vi for mange
gallegangsskader. Med økende video dokumentasjon har vi
bedre muligheter til å analysere årsakene til disse skadene. Så
hvorfor skjer dette på operasjonsstuene rundt om? Og hvorfor
har vi ikke i dag rutiner for hva vi skal/bør gjøre når det blir
problemer? Hva gjør man på de større avdelingene når man
ser at dette vil bli vanskelig? Hvilke rutiner bør det være på de
små avdelingene hvor kirurgen ikke har andre kolleger å støtte
seg på? Her er det mange spørsmål som vi ikke har tatt opp til
videre diskusjon i vår forening enda.
Styret i NTLF har diskutert dette og kunne tenke seg å komme
med noen ”regler” som for eksempel:

Etter Helsepersonelloven er det helt klart operatørens ansvar å
gjøre det beste for pasienten. Det betyr at kommer det klar galle
(levergalle) i feltet så skal man stoppe opp, orientere seg på
nytt – tenke ”worst case”. Man skal diskutere med teamet sitt og
tilkalle den mest kompetente kollega som er tilgjengelig. Og for
all del ikke gjør skaden verre!!
Regionsykehusene har ansvaret for reparasjon av disse
skadene, og hvis man ikke har kompetanse på stedet, skal
kirurgen ta kontakt med regionsykehuset og bli enige om
hvordan man best kan rette opp i dette. Det beste for pasienten
er at alt blir gjort i samme narkose, og at pasienten ikke behøver
overflyttning til annet sykehus i denne fasen. Det er bedre å
flytte på en kirurg fremfor å flytte pasienten.
Og husk det er operatøren som har ansvaret for å ta de rette
avgjørelsene - ikke ledelsen av avdelingen eller sykehuset.
Operatøren står fritt til å kontakte ekspertisen der operatøren
mener denne finnes. Etter Helsepersonellovens paragraf 4 er
du som ansvarlig operatør faktisk pålagt dette. Og ikke nok med
det, men etter Helsepersonellovens paragraf 6 er vi også pålagt
å gi forsvarlig behandling på lavest mulig omsorgsnivå. Altså
ikke flytte pasienten hvis det ikke er nødvendig.
Hvis alle fulgte dette opplegget, vil vi unngå de fleste alvorlige
gallegangsskader.
Og igjen vil konsekvent videodokumentasjon kunne bedre vår
forståelse av mekanismene som forårsaker de skadene som
allikevel vil oppstå.
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Kursene i generell kirurgi er i støpeskjeen fikk vi høre
på NKF`s generalforsamling. Vi (NTLF) har foreslått for
spesialitetskomiteen i generell kirurgi å dele det obligatoriske
kurset opp i 2: ett basal kurs på 2-3 dager, som skal tas tidlig
i utdannelsen (første året) og ett mer avansert kurs etter
2-3 år. I tilegg til dette kommer så laparoscopikurset for
grenspesialiteten.

Vi har kollegaer som har forstått at klar galle i feltet betyr
gallegangsskade inntil man eventuelt kan bevise at det er
galleblæren eller cysticus man har fått hull på. Det siste er jo
det man helst vil tro lengst mulig. Fortsetter man å dissekere og
man da bruker monopolar diatermi blir ofte skadene verre og
verre.

I ett av numrene av Tidsskriftet i våres tok Michael Bretthauer
opp uttesting av nytt utstyr og nye teknikker uten noen annen
styring enn at industrien kommer rundt til forskjellige kolleger
og spør om de vil prøve det nye, og hvem vil vel ikke være blant
de første?? Altså hvordan skal dette gjøres i fremtiden? ”Singel
port” teknikken er jo over oss.
Det er fortsatt store utfordringer rent faglig foran oss, så
bruk vinteren og neste år til å forberede gode innlegg/
forskingsresultater og videoer til høstmøtet 2011. Det blir også
til neste år 4 priser som vinnes av de beste i hver sin kategori.
God Jul og GODT NYTTÅR! 
Oslo 15. november 2010
Arne R. Rosseland
arne.rosseland@oslo-universitetssykehus.no
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Egil Amundsen Lecture 2010:

"Fast-track Surgery - what is it and why should we do it?”
Egil Amundsen forelesningen 2010 ble holdt 18. oktober i Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet av professor Henrik Kehlet fra Rikshospitalet og Universitetet i
København. Forelesningen hadde tittelen ”Fast-track Surgery - what is it and why
should we do it?”
Professor Kehlet har utgitt mer enn 700 vitenskapelige
publikasjoner og er æresmedlem av både American College
of Surgeons, German Surgical Society og Royal College of
Anesthesists.
Institutt for kirurgisk forskning er i dag det fremste instituttet for
translasjonsmedisinsk forskning innenfor Oslo universitetssykehus. Forskningen er rettet mot sykehusets hovedvirksomhetsområder, kirurgi og intensivmedisin, transplantasjonsmedisin,
kreftsykdommer og hjertesykdommer.
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Professor Henrik Kehlet (til v.) mottar diplomet som takk for
Egil Amundsen forelesningen 2010 av klinikksjef Otto A. Smiseth.

“Egil Amundsen Lecture” organiseres av Institutt for kirurgisk
forskning og ble holdt første gang i 2006 I forbindelse med instituttets 40 års jubileum. Forelesningen ble opprettet til minne
og til ære av instituttets første leder, professor Egil Amundsen.
Professor Egil Amundsen var utdannet kirurg og kom til instituttet med bred forskningserfaring og en rekke gode kontakter i
det internasjonale medisinske fagmiljø.
Amundsens rolle som inspirator, hans fantasi og hans utradisjonelle måte å nærme seg problemstillingene på, ble helt avgjørende for hva instituttet etter hvert kunne frembringe. I løpet av
kort tid bygget han opp et institutt av høy internasjonal klasse.
Amundsen var opptatt av tverrfaglighet i forskningen og i hans
sjefstid ble det også gjennomført mange samarbeidsprosjekter
mellom kliniske avdelinger og instituttet som ledet til ny og
bedre behandling for pasientene.
Årets foredragsholder av ”Egil Amundsen Lecture”, Henrik
Kehlet, er professor i peri-operativ terapi og leder av Seksjon
for patofysiologi ved Juliane Marie Centeret, ved Rigshospitalet
i København. Før professor Kehlet kom til Rigshospitalet i
2004 var han overlege ved Mave-tarm kirurgisk avdeling ved
Hvidovre sykehus og professor i kirurgi ved Universitetet i
København.
Hans forskning har vært rettet mot patofysiologiske reaksjoner
ved kirurgi og traume og om hvordan kirurgisk stress kan
reduseres og hemmes hos operasjonspasienter. I dag er
resultatene av denne forskningen best kjent under ”Fast-track
surgery” som gjør at pasienter, selv etter større kirurgiske
inngrep, kan utskrives til hjemmet i løpet av få dager.
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Forskningsvirksomheten omfatter hele spekteret fra molekylærbiologi, eksperimentelle studier på små forsøksdyr, inklusiv
genmodifiserte dyr, stordyrforskning, til pasientnære studier.
Forskningen i instituttet er organisert i følgende 9 forskningsgrupper med forskningsgruppeledere enten i hovedstilling
ved instituttet eller i klinisk hovedstilling ved Oslo universitetssykehus:
• Surgical Intensive Care Medicine
(Gruppeleder: Professor Ansgar O. Aasen)
• Molecular Cardiology
(Gruppeleder: Professor Håvard Attramadal)
• Integrated Cardiovascular Function
(Gruppeleder: Professor Otto A. Smiseth)
• Vilhelm Magnus Laboratory for Neurosurgical Research
(Gruppeleder: Professor Iver A. Langmoen)
• Experimental Orthopaedic Research
(Gruppeleder: Professor Lars Nordsletten)
• Cell Transplantation
(Gruppeleder: Overlege, avd.leder Aksel Foss)
• Experimental microsurgery and Transplantation Group
(Gruppeleder: Klinikksjef Pål-Dag Line)
• Research Group for Transplantation and Malignancy
(Gruppeleder: Overlege , avd.leder Aksel Foss)
• Research group in plastic and reconstructive surgery
(Gruppeleder: Overlege, avd.leder Kim A. Tønseth)
I tillegg til forskningen har instituttet også en viktig
rolle i etterutdanning og spesialisering av leger i flere
spesialistområder og undervisning av medisinske studenter.
Instituttet arrangerer årlig kurs i minimal invasiv/laparoskopisk
kirurgi, mikrokirurgi og i nyfødtmedisinske teknikker.
I dag er Institutt for kirurgisk forskning en
avdeling ved klinikk F, Hjerte-, lunge- og
karklinikken ved Oslo universitetssykehus,
som ledes av klinikksjef, professor Otto A.
Smiseth.
Instituttets leder er professor, overlege
Ansgar O. Aasen. 

Medaljen med professor Egil Amundsens
portrett som ble tildelt professor Henrik Kehlet.

Norsk thoraco-laparoskopi forenings (NTLF)

Høstmøtepriser

Marianne Berg og Arne R. Rosseland
arne.rosseland@oslouniversitetssykehus.no

Prisene sponses av følgende
firmaer:

Bedømmelseskomiteen besto
av overlege Ole-Christian Olsen,
Drammen, overlege Ragnhild
Størksson, Tønsberg, assistentlege
Trond Gjengstø, Trondheim og
overlege Ronald Mårvik, Trondheim.
Det var gledelig mange priser som
gikk til de urologiske miljøene
og blant de 50 presentasjonene i
urologisesjonen var 13 laparoskopiske/
robot.
Blant de 78 innleggene på gastrosesjonen var 32 laparoskopisk relaterte.
På thorax/kar-sesjonen var det 2
laparoskopiske innlegg. På mammaendokrin var det 4 laparoskopiske
innlegg. Dessverre var det ingen av
disse som nådde opp til noen pris
ifølge bedømmelseskomiteen.

Prisen overrekkes Jon Roar Hoff av Covidien/
Ingar Væge

Pris for beste Video (Ethicon, Johnson
& Johnson) gikk til ”DNR-gruppen”
representert ved Jarl Hovland for abstrakt
nr 37: ”Robotassistert laparoskopisk
utvidet lymfeglandeltoilette i bekkenet –
tekniske aspekter”.
Prisen overrekkes Jarl Hovland av representanten fra Ethicon/Mari

Pris for beste foredrag Yngre kollega (B.
Braun Medical) gikk til adipositasgruppen
i Tønsberg, representert ved GunnSigne Jakobsen, abstract nr. 140:
”Medikamentopptak etter gastric bypass
– to års resultater”.
Prisen overrekkes en meget glad vinner av
representanten fra B. Braun Medical
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• B. Braun Medical
• Covidien Norge AS
• Ethicon, Johnson&Johnson AB
• Olympus Norge AS

Pris for beste Innlegg (Covidien Norge
AS) gikk til ”Aker-gruppen” representert
ved Jon Roar Hoff for abstrakt nr 85:
”Robotassistert partiell nefrectomi versus
laparoskopisk partiell nefrectomi”.

Pris for beste Eksperimentelle
foredrag (Olympus Norge AS) gikk til
Haugelandsgruppen ved Jo Erling Riise
Waage for abstract nr 104: ”Endorectal
elastografievaluering av svulster i
endetarmen”.
Jo Erling Riise Waage fotografert på lab’en sin,
Haukeland universitetssykehus
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Referat fra symposium 26.10.2010:

Bariatrisk kirurgi
- oppfølging og komplikasjoner
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Figur 1.

Ronald Mårvik
ronald.marvik@ntnu.no
Jøran Hjelmeseth innledet med temaet:
”Patofysiologiske konsekvenser av
Bariatrisk kirurgi”. I Norge utføres
rundt 3000 overvektsoperasjoner pr.
år, hovedsakelig 3 operasjonsmetoder:
”Gastrisk bypass”, ”Duodenal switch”
og ”Gastric sleeve”-reseksjon. Disse
metodene har litt forskjellig effekt
på de gastrointestinale hormoner,
malabsorpsjon og effekt på for eksempel
diabetes mellitus type II.
Den hormonelle ”omkobling” etter et
bariatrisk inngrep er omfattende og
har betydelig innvirkning på sult og
metthetsfølelse hvor ghrelin (sulthormon)
og GLP-1 (metthetshormon) spiller
en viktig rolle. Det er også en rekke
andre signalstoffer og hormoner som
påvirkes etter Bariatrisk kirurgi (Figur
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1). Insulin og Glucagon-reguleringen
bedres også betydelig for pasienter som
har Diabetes mellitus type II slik at de
fleste kan redusere og noen seponere
diabetes-medikasjon. I tillegg gir alle
3 operasjonsmetodene betydelig
innskrenkning på ventrikkelvolumet.
Ronald Mårvik presenterte: ”Oppfølging
etter Bariatrisk kirurgi, hvordan og på
hvilket nivå”. Helse Midt-Norge har i
likhet med de andre regioner opprettet
et regionalt senter for sykelig overvekt
(RSSO) som har til hensikt å planlegge,
evaluere behandling og oppfølging
av overvekt i regionen. Endokrinolog
Bård Kulseng er daglig leder og
senteret har tilsatt sykepleiere, leger,
ernæringsfysiologer og psykologer
som er til uvurderlig hjelp i utredningen
og oppfølgingen ved kirurgi. Ved de
fleste operasjonsmetoder risikerer man
komplikasjoner som vitaminmangel, sår i
magesekken, og indre brokk. Dette er

bivirkninger som kan være livstruende
for pasientene.
RSSO har derfor drevet utstrakt
kursvirksomhet blant allmennleger
og kommunale helsearbeidere for at
primærhelsetjenesten skal involveres
mer i utredningen og oppfølgingen av
denne pasientgruppen. Fylkesmannen
i Sør Trøndelag har bidratt med midler
til oppstart av ”frisk-livs-sentraler” i 15
kommuner som er under planlegging og
i oppstartsfase. Disse vil kunne avlaste
sekundærhelsetjenesten betydelig.
Inntil videre blir pasientene fulgt opp
ved kirurgisk poliklinikk 3 og 12 mnd
postoperativt og senere årlig, samt i
grupper på 10-15 pasienter halvårlig ved
RSSO.
Torunn Nestvold presenterte noen videokasuistikker vedrørende komplikasjoner
etter Bariatrisk kirurgi.

Jon Kristinsson og Gunn Signe Jakobsen
presenterte: Praktisk håndtering av
kirurgiske komplikasjoner.
Tidlige komplikasjoner etter kirurgi
(innen 6 dager) kan være:
blødning (intraabdominalt eller
intestinalt)
• anastomoselekkasje/tarmperforasjoner
(ca. 2%)
• ileus
• pneumoni
• lungeemboli
• dilatasjon av utsjaltet ventrikkel
• brokk i trokarporter
Senkomplikasjoner (etter 6 dager)
kan være:
• magesmerter
• lekkasje ved staplerekke eller
anastomoser
• intraabdominale infeksjoner
• ulcus/stenose i anastomose 2-5%
• gallestein/koledokussten
• nyrestein
• interne hernier (Figur 2)

I Minnesota ble 21% av pasienter etter
Bariatrisk kirurgi reinnlagt ila. 90 dager.
Ca 5% ble reoperert. De vanligste
årsakene for reinnleggelse var kvalme,
smerter og dehydrering.
–Surg Obes Relat Dis. 2009 JulAug;5(4):416-23.

Forekomsten av interne hernier er
mellom 3 og 5%. De kan oppstå når
som helst etter ”gastric bypass”
operasjon. Å ikke erkjenne tilstanden
tidlig kan medføre alvorlige
komplikasjoner og i verste fall være
fatal for pasienten.

Dette er noe alle kirurger må vite om og
kunne behandle. Brokkene kan komme
uansett om slitsene er lukket eller ikke.
Kanskje økt risiko ved max.vekttap (ca.
1 år) og ved svangerskap. Symptomene
skyldes sannsynligvis mest torkvering av
krøset rundt sin egen akse og ikke så mye
tarmobstruksjonen. Ischemi-symptomer

(= smerte). Pasienten kan fint opereres
laparoskopisk av kirurger som er vant til
å bla i tynntarm og kan sy. NB !! Start
reponering fra terminale ileum.
Villy Vaage ledet diskusjonen og
oppsummerte med:
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Figur 2.

• Alle sykehus skal kunne diagnostisere
og behandle pasienter med interne
hernier da disse pasientene kan
risikere å miste mye tynntarm om
behandling ikke blir gitt i tide.
• Septiske pasienter med anastomoselekkasjer bør behandles på sentra hvor
Bariatrisk kirurgi utføres.
• Det ble også fremhevet at undervisning
i komplikasjoner til Bariatrisk kirurgi
bør inngå i utdanningen innen
generell kirurgi 
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Årsrapport 2009/2010
Styret i Norsk thoraco-laparoskopiforum har bestått av følgende medlemmer:
Leder:		
Arne R. Rosseland
Sekretær:
Bjørn Edwin
Kasserer:
Marianne Berg
Medlemmer:
Ragnhild Størksson
		Erik Fosse
		Jørn Kjæve
		Ronald Mårvik
		Trond Buanes
Styret har avholdt 3 styremøter i 2009 og behandlet 17 saker, gjennomsnittlig 6 saker
pr. møte.
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KURSVIRKSOMHET
Avholdt et obligatorisk kurs i laparoskopisk kirurgi i Trondheim for generelle kirurger i
april (24 deltagere) og ett i Oslo i september (25 deltagere), til sammen 49 deltagere.
Fortsatt er det mange som skal ha kurs (over 60 påmeldte interessenter til kurset i
september). 49 gjennomførte.
SYMPOSIER UNDER HØSTMØTET 2009
Det første symposiet omhandlet smerter etter lyskebrokk-operasjon med overlegene
Odd Mjaaland, Einar J. Amlie, Elisabeth Hegstad og Audun Stubhaug som forelesere.
Det andre symposiet omhandlet opplæring i colorectal laparoskopisk kirurgi med
overlegene Ragnhild Størksson og Ole-Christian Olsen samt konsulent Faiza Moghal
som forelesere.
Professor Jacomovic fra Nederland var invitert som gjesteforeleser, men måtte
dessverre melde avbud.
BROKKSYMPOSIUM LOSBY GODS
NTLF arrangerte Brokksymposium på Losby Gods 8. og 9. april 2010 i samarbeid med
Forum for brokk-kirurgi og Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi.
NYHETSBREV
Det har vært utgitt 2 egne nyhetsbrev samt 2 i samarbeid med Kirurgen.
Oslo, 29. oktober 2010
Arne R. Rosseland			
Marianne Berg
Leder				Kasserer/Kontorsjef
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C1 TABLETTER 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Letrozol 2,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.
Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormon-reseptor-positiv
brystkreft i tidlig fase. Utvidet adjuvant behandling av hormonavhengig brystkreft i tidlig fase hos
postmenopausale kvinner som har gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i
5 år. Primær behandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner.
Behandling av avansert brystkreft hos kvinner med naturlig eller kunstig indusert postmenopausal
status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen etter tidligere behandling med antiøstrogener.
Effekt er ikke vist hos pasienter med negativ østrogen-reseptor status.
Dosering: Voksne og eldre: Anbefalt dose 2,5 mg daglig. Ingen dosejusteringer er nødvendig hos
eldre. Adjuvant behandling bør pågå i 5 år eller til tilbakefall. Ved tidlig adjuvant behandling er klinisk
erfaring tilgjengelig med en median behandlingstid på 25 måneder. Ved utvidet adjuvant behandling er klinisk erfaring tilgjengelig med en median behandlingstid på 4 år. Ved avansert brystkreft
eller metastatisk sykdom bør behandlingen fortsette til tumorprogresjon er vist. Nedsatt lever- eller
nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon med kreatininclearance
>30 ml/minutt. Det er ikke tilstrekkelig data på pasienter med kreatininclearance <30 ml/minutt eller
på pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller ett eller flere av hjelpestoffene. Premenopausal endokrin status, graviditet og amming.
Forsiktighetsregler: Ved usikker postmenopausal status må LH-, FSH- og/eller østradiolnivå
måles før behandlingsstart for å fastsette sikker menopausal status. Dokumentasjon mangler ved
bruk hos pasienter med ClCR <10 ml/minutt. Potensiell nytte/risiko bør vurderes nøye før disse
behandles med letrozol. Bruk av letrozol er studert hos et begrenset antall ikke-metastaserende
pasienter med mild til moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Hos personer uten kreft med alvorlig nedsatt leverfunksjon (levercirrhose og «Child Pugh score» C) økte systemisk eksponering og
terminal halveringstid 2–3 ganger. Bør derfor gis med forsiktighet og etter en grundig vurdering av
potensiell risiko/nytte for slike pasienter. Hos kvinner som har forhistorie med osteoporose og/eller
tidligere frakturer, eller som har økt risiko for osteoporose, bør mineraltettheten (BMD) bestemmes
vha. bentetthetsmåling før adjuvant og utvidet adjuvant behandling påbegynnes. Disse kvinnene
bør under og etter behandling følges opp med tanke på utvikling av osteoporose. Behandling eller
forebygging av osteoporose bør igangsettes og følges nøye opp når dette er nødvendig. Ettersom
svimmelhet, slapphet og søvnighet kan opptre, anbefales det å utvise forsiktighet ved bilkjøring
og håndtering av maskiner. Inneholder laktosemonohydrat og bør derfor ikke brukes ved sjelden,
arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.
Interaksjoner: Letrozol hemmer cytokrom P-450-isoenzymene 2A6 og til en viss grad 2C19 in
vitro. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med andre legemidler der metabolismen
hovedsakelig avhenger av disse isoenzymene og dersom de har et smalt terapeutisk vindu.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Før behandlingsstart må behov for graviditetstest og
bruk av sikker prevensjon vurderes hos kvinner som potensielt kan bli gravide, inntil postmenopausal status er fastsatt.
Bivirkninger: Vanligvis milde eller moderate. Inntil 1/3 av pasientene som har metastaser, inntil 70–75% som får adjuvant behandling og inntil 40% som får utvidet adjuvant behandling kan
få bivirkninger. De vanligste hos pasienter som har metastaser er hetetokter, artralgi, kvalme og
tretthet. Mange bivirkninger kan tilskrives østrogenmangel (f.eks. hetetokter, håravfall og vaginal
blødning). Ved utvidet adjuvant behandling (med median oppfølgingstid på 28 måneder) er det
sett økt insidens av hetetokter, artralgi/artritt og myalgi. De fleste av disse er observert i løpet av
1. behandlingsår. En økt, men ikke signifikant insidens av osteoporose og benfrakturer er observert. Ved ytterligere utvidet adjuvant behandling, etter en median behandlingsvarighet på 47
måneder, er det sett økt insidens av hetetokter, artralgi/artritt og myalgi. De fleste av disse er
observert i løpet av 1. behandlingsår. En økt insidens av osteoporose og benfrakturer er observert.
Nydiagnostisert osteoporose ble rapportert hos 3,6%, mens frakturer ble rapportert hos 5,1%.
Tromboemboliske hendelser (1,5%), angina pectoris (0,8%), hjerteinfarkt (0,7%) og hjertesvikt
(0,9%) har forekommet på ulike tidspunkter etter behandlingsstart. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Økt
svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Øvrige: Hetetokter, tretthet inkl. asteni. Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Gastrointestinale: Kvalme, brekninger, dyspepsi, obstipasjon, diaré. Hud: Håravfall, utslett,
inkl. erytematøst, makulopapuløst, psoriasislignende og vesikulært utslett. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, bensmerter, osteoporose, benfrakturer. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Psykiske: Depresjon. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, økt appetitt, hyperkolesterolemi. Undersøkelser:
Vektøkning. Øvrige: Utilpasshet, perifere ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe:
Leukopeni. Gastrointestinale: Abdominale smerter, stomatitt, munntørrhet. Hjerte/kar: Palpitasjoner, takykardi, tromboflebitt inkl. overflatisk og dyp tromboflebitt, hypertensjon, iskemiske kardiale
hendelser. Hud: Kløe, tørr hud, urticaria. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal
blødning, vaginal utflod, tørr vagina, brystsmerter. Lever/galle: Økning i leverenzymer. Luftveier:
Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artritt. Nevrologiske: Søvnighet, søvnløshet, svekket hukommelse, dysestesi inkl. parestesi og hypoestesi, smaksforstyrrelser, cerebrovaskulære skader.
Nyre/urinveier: Økt vannlatingsfrekvens. Psykiske: Angst inkl. nervøsitet og irritabilitet. Stoffskifte/
ernæring: Generelle ødem. Svulster/cyster: Smerter lokalisert til svulster. Undersøkelser: Vekttap.
Øye: Katarakt, irritasjon i øyet, tåkesyn. Øvrige: Pyreksi, tørre slimhinner, tørste. Sjeldne (≥1/10 000
til <1/1000): Hjerte/kar: Lungeemboli, arteriell trombose, cerebrovaskulært infarkt. Svært sjeldne
(<1/10 000), ukjent: Hud: Angioødem, anafylaktisk reaksjon.
Overdosering/Forgiftning: Isolerte tilfeller med overdosering med letrozol er rapportert. Ingen spesifikk behandling ved overdosering, men behandlingen bør være symptomatisk og støttende.
Egenskaper: Klassifisering: Selektiv, ikke-steroid aromatasehemmer. Virkningsmekanisme: Hemmer aromataseenzymet ved kompetitiv binding til hemdelen i cytokrom P-450-subenheten av enzymet og medfører dermed redusert østrogenbiosyntese i alle vev. Via reduksjon i konsentrasjonen
av sirkulerende østrogen, kan veksten av østrogenfølsom tumor hemmes. Hos postmenopausale
pasienter med avansert brystkreft har daglige doser på 0,1–5 mg letrozol vist å redusere plasmakonsentrasjonen av østradiol, østron og østronsulfat med 75–95% i forhold til «baseline» hos alle
de behandlede pasientene. Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Absolutt biotilgjengelighet er 99,9%.
Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 1–2 timer etter inntak. Proteinbinding: Ca. 60%. Fordeling:
Tilsynelatende distribusjonsvolum: 1,87 liter/kg. Konsentrasjonen av letrozol i erytrocytter er ca.
80% av plasmakonsentrasjonen. Halveringstid: Ca. 48 timer. Metabolisme: I lever, via CYP 3A4
og CYP 2A6, hovedsakelig til en farmakologisk inaktiv carbinolmetabolitt. Utskillelse: Hovedsakelig
via urin, noe i feces.
Pakninger og priser: 30 stk. (blister) kr 1121,10. 100 stk. (blister) kr 3655,30.
Refusjon: Se L02B G04, side f. i Refusjonslisten.
Sist endret: 15.06.2009
(SPC 08.05.2009)
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Sammen mot brystkreft
Femar – et enkelt valg?
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– reduserer risikoen for tilbakefall1,2,3

