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Gastrokirurgi ved cancer sykdommer
I forrige
nummer av
Kirurgen fikk
leserne en
flott oppdatering på
kirurgisk
behandling
ved benigne
Hans Skari
tilstander i
Redaktør
GI-tractus.
hans.skari@uus.no
Det viste seg
i fjor høst at
temaet for Kirurgen nr. 1 (2011) måtte endres, og ”kirurgisk behandling ved cancer i
GI tractus” ble valgt som tema for nr. 1.
Jon Arne Søreide påtok seg oppgaven
som temaredaktør og har gjort dette på
en glimrende måte. Resultatet har blitt så
godt at tema-innleggene måtte fordeles på
nr. 1 og nr. 2 av Kirurgen, og tusen takk til
alle bidragsyterne. Vi har mottatt mange
bidrag fra Stavanger, Bergen og Oslo, og
det er gledelig med geografisk bredde på
innleggene. I dette nummer kan du lese
om ”Cancer i øvre GI-tractus”. I neste nummer kommer ”Cancer i nedre GI-tractus”.
Ny MIK redaktør, Anders Debes, har
kommet godt i gang med sine oppgaver
og det er redaksjonen veldig glad for.
Innlegget “Respect!” fra kollega Per
Fuggeli er tankevekkende og velskrevet.

”Vær gode knivleger” er en viktig beskjed
i en tid preget av mange endringer som til
dels stjeler tid og oppmerksomhet fra det
som er kjernen og unikt ved vår virksomhet
– å gjøre god kirurgi. Når man selv blir syk
og trenger kirurgisk behandling, forstår
man aller best hvor viktig dette er.
Et annet moment i artikkelen: å kunne gi
kreftpasienter en ”Fast kirurg”. Dette er
vanligvis en fordel for pasienten, og vi bør
som kirurger jobbe lokalt for å få til dette.
Ordningen med ”pasient ansvarlig lege”
er allerede etablert, men så vidt jeg vet
fungerer den kun på relativt få avdelinger.
”Fortsett med få ord, men dere kan si syv
til” skriver Fuggeli. Dette er viktig både når
kirurgien har vært radikal og vellykket, og i
situasjoner hvor man står ovenfor en uhelbredelig kreftsykdom.
Mange av kreft-diagnosene som omtales i
nr.1 er alvorlige, men den vitenskaplige og
kirurgiske utviklingen går den riktige veien
med bedre behandlingstilbud og bedre
resultater enn tidligere. Et eksempel er
Bjørnebeth’s artikkel på ”Moderne
behandling av colorectale levermetastaser”.
Disse pasientene ble tidligere unisont
bedømt å ha uhelbredelig kreftsykdom,
men nå kan en selektert gruppe oppnå
gode resultater ved kirurgisk behandling
kombinert med cytostatica.

Laparoskopisk behandling av cancer pancreatis og av maligne leversykdommer var
for få år siden utenkelig, og artiklene ved
hhv. Røsok et al. og Kazaryan et al. viser
at minimal invasiv kirurgi kan gjøres med
gode resultater hos selekterte pasienter
med disse kreftsykdommene. Minimal
invasiv behandling ved gastrointestinal
kreft med stenter er et relativt nytt og
viktig behandlingstilbud som omtales av
Hauge og Larssen.
Styret i NKF vedtok i februar å gjennomføre et pilotprosjekt for å gi våre lesere
kirurgiske nyheter på www.kirurgen.no.
Dette omtales i en kort artikkel og det er
viktig å få bidrag og ideer fra leserne.
Prosjektet vil i en viss grad innebære bruk
av sosiale medier som ”Facebook” og
”Twitter”. Bård Røsok er nettredaktør og
vil lede prosjektet. Styret i NKF vedtok
også at ”Kirurgiske stillingsannonser” kan
legges ut på www.kirurgen.no og styret
ønsker dette istedetfor at annonsene legges ut på www.nav.no og www.finn.no.
Mange andre spennende artikler er også å
finne i dette nr. av Kirurgen og jeg ønsker
alle leserne:
GOD PÅSKE OG GOD LESNING!

Informasjon til FOrfattere
Kirurgen foreligger i en papirversjon
og en nettversjon www.kirurgen.no

Alle innlegg må leveres elektronisk
(som vedlegg til e-post).

Kirurgen ønsker å motta artikler og innlegg
av følgende typer og omfang:

Manuskriptet skrives i uformatert tekst
(Word anbefales) på norsk språk.
TEKST sendes som Word-fil UTEN BILDER.
E-post adressen til førsteforfatter publiseres.
Bilde- og figur tekst nummeres og skrives til
slutt i word-filen.

i Tema-innlegg, på oppfording fra
redaksjonen eller fagredaktører samt
oversiktsartikler fra de kirurgiske
spesialiteter
• Inntil 2500 ord. Maksimalt 5 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 20 referanser.
i Fag-/vitenskapelige artikler samt
møtereferater og konferanserapporter.
• Inntil 1250 ord. Maksimalt 2 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 10 referanser
i Nytt fra spesialforeningene.
• Inntil 750 ord. Det oppfordres til å legge
ved minst en illustrasjon/bilde.
i	Debattinnlegg med replikker.
• Inntil 750 ord. Replikk inntil 300 ord
i Forum for Mini-Invasiv Kirurgi
(MIK-spalten).
• Tar i mot innlegg innenfor fagområdene
minimalt invasiv kirurgi med samme
spesifikasjoner som over.
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Referanser settes opp på samme måte som
i TDNLF. De 3 første forfatterne nevnes.
Se eksempel:
Weber JC, Bachellier P, Oussoultzoglou E
et al. Simultaneous resection of colorectal
primary tumour and synchronous liver
metastases. Br J Surg 2003; 90: 956-62.
Bilder og Figurer sendes som egne filer.
NB! Bilder i PowerPoint og Word filer
gir dårligere bildekvalitet og tekniske
problemer og kan derfor ikke aksepteres.

Bilder
Bilder og figurer sendes som egne filer med
god bildekvalitet (for eksempel .jpg format for
foto). 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
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@ous-hf.no
Innlegg til spalten for
Minimal Invasiv
Kirurgi (MIK) sendes til
MIK-redaktøren
anders@debes.no
med kopi til
hans.skari@yahoo.no

Viktige Landsstyresaker
Årets Landsstyremøte skal
behandle flere viktige prinsipielle
saker, og de viktigste vil bli kort
omtalt nedenfor.

Endringer i generelle
bestemmelser for
spesialistutdanningen

Ingen av spesialistkomiteene har vært involvert i
forarbeidene frem mot høringsforslaget og NKF er kritisk
til prosessen i Legeforeningens sentrale organ. Endringer
av spesialistutdanningen krever en omfattende utredning
der de fagmedisinske foreninger og spesialistkomiteer
bør trekkes inn tidlig i prosessen. Spesielt vil vi påpeke at
fokus på kvalitet i utdannelsen må være førende og må
sikres fremfor omorganisering. Legeforeningen har allerede
gitt spesialistkomiteene i oppdrag å revidere utdanningsprogrammet med bakgrunn i ønske om opphevet gruppeføring.
NKF mener det bør være andre kriterier enn fjerning av
gruppeføring for å sikre leger faste stillinger. Vi mener
det fortsatt kan være behov for å stille krav til tjenesten,
som dessverre vil innebære flytting for mange. Dersom
Legeforeningen ønsker å få fjernet slik tjeneste for at det
skal bli lettere å innføre faste stillinger, blir vi bekymret
for at fagligheten forsakes for å få igjennom politiske
målsettinger. NKF mener dette kan løses på andre måter og
vil gjerne bidra med forslag. Gruppeføring kan brukes som
et kvalitetsstempel på avdelinger som kan tilby komplett
spesialistutdanning versus de avdelinger som har avtaler
med en større avdeling for å sikre utdanningskandidaten
et komplett utdanningsforløp. Denne ”kvalitetskontrollen”
bør spesialistkomiteene ha. Sentralstyret må i de videre
forhandlinger med sentrale myndigheter forsikre seg om at
kvaliteten i spesialistutdanningen ivaretas og at det blir den
førende kraft for omorganiseringen. Dette kan gjøres ved å
involvere Legeforeningens organer med høyest fagkunnskap i
det videre arbeidet.
Fordeling mellom gruppe I/II sykehus har tidligere vært en
styrke for kirurgi utdanningen. Tradisjonelt har gruppe I sykehus
hatt større grad av spesialisering enn gruppe II sykehusene og
vitenskapelig aktivitet har foregått i all hovedsak på gruppe I.
Innenfor enkelte fag kan det således være vanskelig å fjerne
gruppeføringen. Dersom full utdanning skal gjennomføres
innen ett helseforetak, krever det at sykehus innenfor helseforetaket må holde et nivå tilsvarende dagens gruppe I sykehus.
Samtidig oppleves nok dagens system som noe foreldet.
Det gjøres en god del av de samme inngrepene på gruppe

NKF mener derfor at fullmakten til sentralstyret er altfor vid
og har fremmet endringsforslag om at forslag om endringer
i de generelle bestemmelser for spesialistutdanningen som
vil komme i løpet av 2011 og 2012, er forankret i hensyn til
opprettholdelse av kvalitet på spesialistutdanningen.

Endring av kursretningslinjer

Det er fremkommet forslag om utvidete regler for mulighet til
å ha utstilling av medisinsk teknisk utstyr ved arrangement i
fagmedisinske foreninger.
Nåværende hovedregel er at det er mulig å ha utstilling
av medisinsk teknisk utstyr kun ved ett årlig møte i hver
fagmedisinsk forening. For allmennmedisin aksepteres utstilling
av medisinsk tekning utstyr ved flere større kursarrangementer
hvert år, og kursretningslinjene er supplert i tråd med dette.
Det er en rask utvikling av medisinsk teknisk utstyr til bruk ved
operativ virksomhet og det er svært viktig at kirurger gjøres
kjent med ny teknologi innen sitt eget fagområde. Det bør
således åpnes for utstillere ved flere enn ett arrangement årlig
også innen vårt fagområde.
NKF støtter at kursreglene endres slik at samtlige fagmedisinske
foreninger kan ha utstilling av medisinsk tekning utstyr ved
flere enn ett årlig arrangement.

Lederutdanning tellende som del
av spesialistutdanningen

Sentralstyret foreslår at inntil 1 år av spesialistutdanningen
skal kunne erstattes med ledererfaring eller lederutdanning
ut fra den begrunnelse at lederutdanning og ledererfaring er
en viktig del av enhver leges kompetanse. Det er foreslått at
ledererfaring/lederutdanning etter visse kriterier kan godkjennes
på lik linje med forskningstjeneste, tjeneste i andre spesialiteter,
tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling
eller i allmennmedisin.
NKF syns det er positivt at også tillitsvalgtfunksjon, minimum
på nivå som hovedtillitsvalgt (klinikktillitsvalgt i OUS) teller
som ledererfaring. Det er bemerket at funksjonen må utgjøre
en vesentlig del av legens arbeidstid. Derfor må det være den
faktiske arbeidsbelastning i funksjonen som må vektlegges
ved vurdering av hvor mye en periode skal gjøres tellende for
spesialiteten.
2011 er et jubileumsår. Legeforeningen fyller 125 år,
Norsk kirurgisk forening og Yngre legers forening 100 år og
Norsk Overlegeforening 50 år. Vårt eget jubileum skal vi prøve å
markere stort under årets høstmøte med seminar, presentasjon
av jubileumsboken og bankett. Vi håper på stor deltagelse!
God og avslappende påske til dere alle!
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LEDER

På bakgrunn av stortingsvedtak
i 2009 skal Helsedirektoratet
på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet
gjennomgå vår spesialistutdanning av leger. Sentralstyret
antar at dette vil føre til endringer
i spesialistreglene, og ber landsstyret om et åpent mandat til
å fremme forslag til endringer av generelle bestemmelser for
spesialistutdanningen overfor helsemyndighetene. Herunder
nevnes antatt behov for endringer i spesialistreglene i
forbindelse med overgang til faste stillinger uten å utdype dette
nærmere. Et av forslagene er å oppheve tradisjonell gruppe I/
II-føring av utdanningsinstitusjoner.

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

I og gruppe II sykehus. Et system med mer spesifikke
krav med hensyn på innhold i utdanningen (vitenskapelig
aktivitet og operative inngrep) kan være bedre. Opphevelse
av gruppeføring av utdanningsinstitusjoner kan evt
gi større fleksibilitet både for den enkelte lege og for
arbeidsgiver. Man må få til gode samarbeidsavtaler som
sikrer hospitering/undervisning i deler av faget som ikke
dekkes på mindre sykehus. Eksisterende og eventuelt nye
prosedyrekrav/operasjonslister vil sikre komplett utdanning i
hovedspesialiteten generell kirurgi, og i grenspesialitetene.
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Behandle nyrekreft ...
Cancer i øvre GI-tractus
og palliativ GI-kirurgi
Jon Arne Søreide
jon.soreide@kir.uib.no
Kirurgisk avdeling/
gastrokirurgisk seksjon
Stavanger universitetssjukehus

Noen gastrokirurger og mange generell
kirurger som tidligere var involvert i
”abdominal-kirurgi” er blitt mindre involvert

Referanser
1. Jacobsen M. Det usikre bildet av medisinsk kvalitet. Dagens
Medisin , 24.02.2011, s.26
2.	Fugelli P. Respect!. KIRURGEN 2011, 1.

1,2,3,4,5

Pasientgruppen vi fokuserer på er stor, oppgavene vokser, og problemstillingene gjerne
mer sammensatt. Uavhengig av om man
arbeider som kirurg på et mindre sykehus,
eller på en større seksjonert gastrokirurgisk
avdeling, så konfronteres vi med ulike
kliniske problemstillinger knyttet til kreft.
Ikke sjelden er det nødvendig å løfte problemstillinger inn i kollegafellesskapet. En tverrfaglig dialog, best formalisert gjennom felles
møter med kolleger fra andre spesialiteter, er
ofte avklarende og derfor viktig.

Som kirurger er vår autopilot innstilt på å
gjøre noe, bidra aktivt, skape en forskjell.
Kirurger er gjerningskvinner og –menn,
slik kollega og tidligere pasient Per Fugelli
melder tilbake til oss i dette nummeret(2).
Og dette viktige og utfordrende håndtverket
skal vi nok få fortsette med. Men vi må gjøre
minst én ting samtidig – vi må tenke. Vi må
tenke på innholdet i spesialistutdannelsen til
morgendagens kirurger og gastrokirurger.
Hvordan vi kan rekruttere interesserte og
engasjerte yngre kolleger inn i dette spennende fagfeltet, hvordan vi kan fordele
spesialister slik at problemstillingene og
pasientgruppen det gjelder kan ivaretas
på en god måte – i hele landet ? I tillegg
til å drøfte nye operative tilganger bør vi
også være opptatt av tilgjengelig faglig
kompetanse – og kontinuitet. Vi er fanget i
regelverk og avtaler, men likevel: noe kan vi
kanskje selv bidra med, tross alt. Subjektive
pasientopplevelser er ikke alltid objektivt
riktige, heller ikke om pasienten er kollega.
Men det er god grunn til å lytte til pasienten
– selv om pasienten er en kollega.
I all respekt 
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Tema for
KIRURGEN
denne gang
er kreft i den
øvre delen av
fordøyelsestrakten. Ulike
problemstillinger knyttet
til (gastrointestinal)
palliativ kreftkirurgi blir
også drøftet.
Artiklene spenner vidt tematisk. Forfatterne
har fokusert på viktige faglige poeng.
De færreste gastrokirurger er like vant med
å ta ansvar for alle disse pasientgruppene.
Men uansett er det nyttig for oss kirurger å
få muligheter for en oppfriskning av passiv
kunnskap, eller påfyll av ny. Det skulle være
litt for enhver smak, og noe for ethvert behov
i dette nummer av KIRURGEN. I neste nummer av KIRURGEN fokuseres det på nedre GI
og spesielt colorectal kreft.

i deler av kreftkirurgien. Dette er en prosess
som trolig kommer til å fortsette – funksjonsfordeling er stikkordet. Behandlingsenhetene,
pasientvolumet og det faglige miljø skal
være stort nok for å være godt nok. Men hvor
stort er stort nok? Og hvor godt er godt nok
i denne sammenhengen? Hva vet vi egentlig
om den kontinuerlige faglige kvaliteten på
vår kirurgiske kreftomsorg, når det er epikrisetider, fristbrudd og antall korridorpasienter som synes å være det som gjelder
(1)? Fagmiljøet har heldigvis tatt initiativ selv;
erfaringer fra Norsk Colorectal Cancer
Register har høstet anerkjennelse, og
lignende kvalitetsregistere er underveis.
Verdien av dette ser nok mange – men denne
innsatsen og dugnaden har også en kostnadsside. Hvem ser den siden?

... fra en annen vinkel

TEMA

TEMA

Respect!
Jeg bor på Grønland i Oslo, også kalt Lille Pakistan. Her er det beste vi kan si til hverandre: Respect!

Per Fugelli
per.fugelli@medisin.uio.no
Er ikke det en underlig hilsen for en
sosialmedisiner å bringe videre til
Kirurgen? I trygg forvisning om at også
dere har taushetsplikt, innrømmer jeg:
Jeg er hemmelig forelsket i kirurgene.
Hvorfor? Fordi kirurgene har skåret kreft
ut av tarm og lunge og gitt meg en ny
dose liv (1)? Ja.
Men jeg har beundret kirurgene, i lønn,
lenge før det. Hvorfor? Av samme grunn
som jeg bukker for bøndene på Jæren,
fiskerne i Lofoten og reindriftsamene
i Finnmark. Dere er gjerningsmenn og
gjerningskvinner. Kirurg kommer av latin
"chirurgus" som betyr: Den som arbeider
med hånden. Operasjon kommer av latin
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"operatio" som betyr: Arbeid. Dere er
håndverkere og arbeidsfolk. Dere får ting
gjort, på jorden, på en onsdag, mens
jeg sitter på en sky og gynger og tenker
søndagstanker. Når vakten er over, har
dere ikke trøbbel med regnskapet, kanskje i DRG-systemet, men ikke overfor
pasienten, Vår Herre eller egen samvittighet. Dere har gjort nytte for dere.
Resultatet er konkret, synlig og målbart:
En svulst er fjernet, et brudd skrudd på
plass, en ny åre gir hjertet kraft, et hull i
kraniet drenerer blod, et kunstig ledd er
satt inn. Derfor står kirurgene i mitt
heltebilde sammen med:
- bonden på Orre som bygger steingjerde
- fiskeren på Værøy som bryter ti tonn
skrei om bord på et sjøvær
- samen ved Sangovann som holder
tusen reinsdyr samlet i flokken sin

Er det flere grunner til å bli kirurg i neste
liv? Ja: Spenning. Jo da, alt legeliv er
spennende så lenge vi arbeider med det
gåtefulle mennesket, men i operasjonsteateret krystalliseres dramaet.
Brått oppstår vansker og farer.
Binyrene er i rød alarm. Du må handle
NÅ – i blod og tåke. Mange av oss lever
flate liv i bomull og beskyttelsesdrakt.
Kirurgen lever i anfall i høyspenning, livsfare. Tøft kan det være, men det gir også
livet tenning og mening.
Når jeg psykoanalyserer min forbudte
binding til kirurgene videre, kommer
jeg til: Det kirurgiske gemytt. Men har vi
ikke 918 kirurger og dermed gemytter i
Norge? spør jeg selvkritisk meg selv.
Har ikke Fremskrittspartiet rett i sitt
motto: Vi er ikke like, vi er unike? Neida.
Kjærlighet gjør blind. Jeg ser bare én
kirurgisk væremåte, én kirurgisk
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Bytt til mTor-hemmer ...

Kirurgenes selvbilde henger høyt i Det
medisinske hus. De er Alfa-hannene i den
medisinske dyrehagen. De vet det, nyter
det og demonstrerer det på elegante og
primitive måter. Der er en naturlig arroganse over kirurgene som det er umulig
å ikke falle for. Kirurgenes selvherlighet
er mystisk i et historisk perspektiv. I det
gamle Perserriket var det tre slags leger:
Knivlegen, Urtelegen og Ordlegen.
Størst blant dem var Ordlegen.
Hans ord var antibiotika, analgetika, ja
endog cytostatika. Han var medisinens
konge. Knivlegen skar byller og tømte do.

- Helhet og sammenheng. For å være
trygg må du erfare kontinuitet og forutsigbarhet i helsetjenesten. Jeg møtte en
stim av engangsleger, i alt 37 i løpet av
mitt sykdomsår. Det etterlot meg i en
Kafka-liknende uro. Her var mange leger
og mye rot. Her manglet en hovedlege
som fulgte meg over tid, som kjente
sykdommen min og kanskje litt av
livssituasjonen min, som det var mulig
å bygge tillit til, som jeg kunne kalle
”min lege”. Ikke alle pasienter trenger
”fastlege” på sykehuset. Men det vet
jeg fra meg selv og mine medpasienter
i cellegiftstolen ved siden av: Alvorlig
syke mennesker som skal ha nærkontakt
med sykehuset i måneder fram mot
døden har ett stort ønske: Å få møte den
samme legen over tid.

Gjorde de klokt, de dristige menn i 1811?
Materialet er lite, n=1, men min personlige erfaring med kirurger det siste året
roper: JA!

Kirurger, vær åpne for tre råd fra
en hemmelig beundrer:
- Vær gode knivleger. Gi det prioritet
nummer 1.
- Fortsett med få ord, men dere kan
si syv til.
- Lag fastlegeordning i sykehuset og på
poliklinikken for alvorlig syke fram mot
døden 

Når du er farlig syk og kan hende skal dø,
hungrer du etter trygghet. Trygghetens
kilder i medisinen er:
Litteratur

- Kyndighet. Du må stole på at legene
kan sine saker. Kirurgene mine utstrålte
selvsikker kompetanse, med god grunn.
Det skaper tillit.

1.	Fugelli P. Døden, skal vi danse? Oslo:
Universitetsforlaget, 2010.
2. Nickelsen T. Kunne fått verdens mest moderne
universitet. Appolon 2011; nr 1: 23-25.
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Universitetet i Oslo er 200 år i år.
I anleggsarbeidet for medisinstudiet var
det strid om knivlegene, kroppens
smeder og snekkere, skulle få gå på
samme skole som de fornemme legene.
Den gangen var det radikalt å slå sammen utdanningen av kirurger, som ble
regnet som håndverkere, og utdanningen
av leger (2).

- Deling av makt. Du blir trygg av å bli
hørt. Dine fortolkninger, verdier, bekymringer og forventninger må med i Det
store spelet om liv og død. Hvis jeg skal
være prippen, kan jeg antyde et visst
demokratisk underskudd i kirurgien,
men jeg synger ikke Marseillaisen av
den grunn.

6,7,8,9,10,11

- En anelse empati. Du blir glad hvis du
merker at legen bryr seg om deg.
Mine kirurger var av få ord, men etterlot
likevel en følelse av å ville meg vel.

... når TKI svikter

mentalitet, én kirurgisk personlighetstype. Kirurgene likner på samme maskingevær der de iler og klaprer på sine
tresko. Kirurgene har kun ett kollektivt
håndtrykk: Kort og kontant. Kirurgene
ser på deg med sitt direkte, men hastige
fellesblikk. Kirurgene er alle samme
blanding av telegrafist og autist når det
kommer til språk. Kirurgene er alle likt
svake i ånden, som naturlig er for folk
som har viet sitt liv til hånden. Kirurgene
har bare lest ett dikt, og bare tittelen på
Inger Hagerup: Vær utålmodig menneske!

Kirurgi ved spiserørskreft
I samarbeid med Helsedirektoratet har faggrupper innen Norsk Gastrointestinal Cancer
Gruppe (NGICG) utarbeidet nasjonale retningslinjer for en rekke kreftformer innen
mage-tarm-systemet. For spiserørskreft har man hatt slike retningslinjer siden 2007, og
de foreligger nå i revidert utgave (1).

TEMA

5 cm
TYPE I

Type I: Sentrum av tumor
over GE-overgang
- Utgangspunkt i Barrett-slimhinne

1 cm
TYPE II

0
2 cm

TYPE III
5 cm

Type II: Omfatter GE-overgang,
finnes både over og under
(den egentlige cardiacancer)
Type III: Lokalisert vesentlig
under GE-overgang
(ventrikkelcancer)

Figur 1

Asgaut Viste
asgaut.viste@helse-bergen.no
Avdeling for akutt- og gastrokirurgi
Haukeland Universitetssykehus
I Norge diagnostiseres årlig omkring
200 nye tilfeller med kreft i spiserøret.
Insidensen har vært jevnt økende, og i
vestlige land er dette den kreftform som
prosentvis øker mest. Spiserørskreft
finnes som plateepitelcarcinom og
adenocarcinom. Plateepitelformen er
på sterk retur, mens adenocarcinomene
øker. En antar at den siste formen
er korrelert til dysplasi som følge av
gastroøsofageal refluks. Det utføres årlig
mellom 40 - 50 øsofagusreseksjoner
for kreft i Norge. I tråd med nasjonal
handlingsplan for spiserørskreft er all
kurativ behandling av denne kreftformen
lagt til regionsykehusene.
Det foreligger ingen sikker evidens
for å skille mellom behandling ved
plateepitelkreft og adenocarcinom.
Internasjonalt gis samme behandling
uansett histologisk krefttype, og i
publiserte studier inngår som oftest
begge kreftformene.
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Kirurgisk behandling planlegges
nærmest uten unntak i kurativ hensikt.
Så langt er kirurgisk behandling av
spiserørskreft, eventuelt i kombinasjon
med kjemoradioterapi ansett som eneste
mulighet for helbredelse, selv om det
finnes et par studier som antyder like god
prognose ved kjemoradioterapi alene. I
randomiserte studier og i metaanalyser
er det beskrevet overlevelsesgevinst
for pasienter som fikk preoperativ
cytostatika, eventuelt i kombinasjon
med strålebehandling, sammenlignet
med kirurgi alene (2). Radiokjemoterapi
gis også i kurativ hensikt. Overlevelsen
basert på én randomisert studie og
noen ikke-randomiserte studier har vært
likeverdig med kirurgi (3).
Resultatene etter kirurgi er imidlertid
dårlige, da en stor andel av pasientene
har fjernmetastaser, særlig til lunger og
benmarg. Totalt regner en med at rundt
20% av pasientene med spiserørskreft
gjennomgår en operasjon med kurativ
intensjon (4).
Pasienter med følgende funn bør primært
ikke tilbys kurativ kirurgi: metastaser til
lunger, lever eller andre fjernmetastaser,
innvekst i lunge, trachea, pericard, aorta

eller spredning til supraclavikulære
lymfeknuter. Pasienter med alvorlig
hjerte/lungesykdom som medfører sterkt
begrenset fysisk aktivitet er heller ikke
kandidater for kirurgi.
I review-undersøkelser har man
funnet at resultatene med henblikk på
stadieinndeling, beslutning vedrørende
behandling, komplikasjoner og
perioperativ mortalitet er bedret når
pasientene blir behandlet av flerfaglige
tverrfaglige team ved høy-volum sentra
(5). Dette er derfor også i Norge innført
som standard.

Premaligne tilstander/grov dysplasi
Ved grov dysplasi er endoskopisk
reseksjon et alternativ til kirurgi.
Unntaksvis kan endoskopisk reseksjon
også utføres ved cancer stadium T1
uten lymfeknutemetastaser. Dette
er spesielt aktuelt for pasienter med
ledsagende sykdommer, spesielt redusert
kardiopulmonal funksjon, som utelukker
kirurgisk reseksjon. Det er imidlertid
vanskelig med rimelig sikkerhet å avgjøre
om det foreligger lymfeknutemetastaser.
Endoskopisk ultralyd kan her
være av stor nytte. Endoskopisk
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Les mer på…

Neoøsofagus

Teknikk ved konstruksjon av ventrikkelrør

Fra Sabiston et al. Texbook of surgery

Figur 2

behandling gir lav behandlingsrelatert
morbiditet og mortalitet samt bevart
fordøyelsesfunksjon. Rapporter fra
ekspertsentra viser likeverdige resultater
som etter kirurgisk behandling (6).
Bortimot 50 % av disse pasientene
har imidlertid ukorrekt preoperativ
stadieinndeling, med funn av invasiv
cancer i resektatet. I sentra hvor en
sjelden ser slike tumorformer, vil
kirurgisk behandling være det sikreste.
Ved cancer i overgang øsofagus
/ ventrikkel anvendes Siewert’s
klassifikasjon (Figur 1). I følge UICC´s
siste klassifikasjon av 2010 er imidlertid
Siewert’s klassifikasjon av cardia-nære
svulster ikke lenger relevant, da den ikke
er relatert til prognose. Klassifikasjonen
er imidlertid fortsatt nyttig for planlegging
av behandlingen.

Valg av operasjonsmetode

Kirurgisk tilgang: Spiserøret kan fjernes
kirurgisk med tilgang via brysthule
(vanligvis høyresidig thorakotomi) eller
via kombinert tilgang med laparotomi
(transhiatalt) og incisjon på halsen
(jugulum). I en europeisk randomisert
studie fant man ingen forskjell i 5-års
overlevelse ved transthorakal versus

transhiatal reseksjon ved distale
adenocarcinomer. Ved Siewert type I
svulster var det imidlertid 14 % bedre
overlevelse etter transthoracal reseksjon
og utvidet to-felts lymfeknutedisseksjon
sammenliknet med transhiatal tilgang.
Det er antatt at komplikasjonsfrekvens
hos pasienter som får utført transhiatal
tilgang er lavere enn ved transthoracal
tilgang, og denne tilgangen bør derfor
anbefales hos eldre og skrøpelige
pasienter (7). Noen sentra utfører
operasjonen helt eller delvis med
minimal invasiv teknikk, mens de fleste
foretrekker åpen operasjon. Laparoskopi/
thorakoskopi er teknisk- og tidskrevende,
og det foreligger ingen dokumentasjon
som tilsier at dette gir bedre resultater
enn ved konvensjonell åpen kirurgi.
Når svulsten er lokalisert distalt i
spiserøret kan man foreta en reseksjon
av nedre del av spiserøret, men ofte
fjernes hele spiserøret. Som erstatning
lager man et rør av magesekken og
skjøter det sammen med øvre del av
spiserøret, enten øverst i brysthulen eller
på halsen (Figur 2). Som alternativ til å
bruke magesekken kan man også bruke
tykktarm som substitutt for spiserøret.
Et tredje alternativ er å bruke tynntarm,

... nyrekreft.no

Del av ventrikkel
som fjernes

TEMA
Figur 3. Overlevelse (data fra Kreftregistret) (9).

som gjerne rekker opp til carina nivå for
anastomosering. Ved svulster lokalisert til
halsdelen av spiserøret, kan man erstatte
denne delen med et fritt transplantat
av tynntarm som sutureres inn mellom
endene på spiserøret.
Spesielt japanske pasientserier
rapporterer om svært gode
resultater ved anvendelse av 3-felts
lymfeknutedisseksjon (abdomen,
thorax og hals). Det har imidlertid i
den vestlige verden vært en generell
oppfatning at overlevelsen er så dårlig
ved spredning til lymfeknuter på
halsen, at lymfeknutedisseksjon her
ikke er hensiktsmessig. Av denne grunn
utføres det ved radikal transthorakal
reseksjon 2-felts lymfeknutedisseksjon
(abdomen + mediastinum) i Norge.
Ved transhiatal operasjon anbefales
lymfeknutedisseksjon i abdomen og
nedre mediastinum.
Postoperativt kan pasienten begynne
å drikke etter få dager. Tidlig enteral
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ernæring via jejunumkateter eller
nasoduodenal sonde reduserer
postoperativ morbiditet. Epidural
smertelindring fører til at pasientene kan
mobiliseres nærmest umiddelbart.
Hyppigst forekommende komplikasjoner
er pneumoni og pleuravæske.
Anastomoselekkasje forekommer hos
2-5 %, lymfelekkasje hos 1-2 % og
recurrensparese hos 1-2 % av pasientene.
Ved bruk av ventrikkelen som øsofagussubstitutt er en del pasienter plaget
med ventrikkelretensjon. Det er ingen
dokumentasjon for at pyloroplastikk
hjelper med hensyn til postoperativ
ventrikkelretensjon.
Totalt finner en komplikasjoner hos bortimot 40 % etter øsofagectomi. Sykehusmortalitet bør være under 5 % for å være
akseptabel. I enkelte høyspesialiserte
sentra rapporteres 5-års overlevelse
på 20-25% (8). Overlevelse ved kreft i
spiserøret i Norge vises i Figur 3 
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Leverkirurgi ved Hepatocellulært
carcinom (HCC)
TEMA

Hepatocellulært carcinom (HCC) er en av de mest vanlige kreftformer i verden.
Spesielt er insidensen og prevalensen høy i Asia. I deler av Kina er HCC den ledende
årsak til kreftrelatert død. I Norge diagnostiseres årlig kun omkring 125 nye tilfeller med
HCC, som da utgjør en svært liten andel av de vel 26000 nye krefttilfellene i vårt land.
Forekomsten av HCC er noe hyppigere hos menn.

Øystein Mathisen
omathise@ous-hf.no
Avdeling for Gastroenterologisk kirurgi
OUS - Rikshospitalet
Det er velkjent at hepatitt B, C og alkoholindusert levercirrhose kan føre til HCC. De
fleste av pasientene som henvises OUS
har ikke levercirrhose, men frekvensen av
pasienter med leversykdom som opereres har økt fra 10% til 35% de siste 20 år
(1,2 ). Karakteristisk for HCC hos norske
pasienter er at svulstene ofte er store
( > 10 cm), eller at de er multinodale.
Hepatitt og non-alkoholindusert steatohepatitt (NASH) vil sannsynligvis bidra til
en økning av HCC i Norge, slik det også
observert i USA. NASH er en manifestasjon av metabolsk syndrom (3). Dette
innebærer leversykdom hos pasienter
med adipositas, dyslipidemi eller diabetes mellitus. I land med høy forekomst av
kronisk leversykdom anbefales regelmessig kontroll av leveren med ultralyd, og
måling av alfa-føtoprotein (AFP) (4).
En veileder for håndtering av pasienter
med HCC er utarbeidet av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (www.ngicg.no).
HCC er en kompleks tilstand med
multiple variable som affiserer sykdomsforløpet og behandlingsalternativene.
Det er innført en rekke ulike klassifiseringssystemer med beskrivelse av
behandlingsalgoritmer (5). Viktige
faktorer er leverens funksjon, tumor
stadium, kreftrelaterte symptomer og
pasientens funksjonsstatus (PS). En nyttig behandlingsalgoritme er Barcelona
Clinic Cancer staging system (BCLC) (4).
Leverfunksjon er klassifisert etter ChildPugh og Performance Status (PS) etter
WHO (Tabell 1 og 2). Generelt gjelder at
pasienter med og/eller Child-Pugh status
D/PS > 2 ikke tilbys kirurgisk behandling.
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den syke og fjernede leveren. De såkalte
Milanokriteriene (MK) ble derfor innført.
Pasienter med én HCC svulst < 5 cm i
diameter, eller med inntil tre svulster
< 3cm i diameter, kunne tilbys transplantasjon. Empirisk kunne det vises 5-år
overlevelse på > 70%, og tumorresidiv på
under 15% (7). Bedre immunsuppresjon
og kirurgisk teknikk har ytterligere bidratt
til en bedring av langtidsoverlevelsen.

Kirurgi er den eneste behandlingen som
kan gi varig helbredelse. Kirurgisk radikal
behandling betyr enten levertransplantasjon eller leverreseksjon. Av de henviste
pasientene er det kun hos ca. 30% at
denne kirurgiske behandlingen kan tilbys
(1,2,6).
Indikasjon for levertransplantasjon
HCC var en vanlig indikasjon de første
årene etter at levertransplantasjon ble
etablert som et behandlingstilbud.
Residivfrekvensen var imidlertid høy,
og overlevelsen nedslående. Mange av
disse pasientene, som ble transplantert
i starten, hadde store ikke-resektable
svulster. Etter hvert observerte man en
lav residivfrekvens hos pasienter som
ble transplantert for benign leversykdom,
men som viste seg å ha tilfeldig påvist
HCC ved patologisk undersøkelse av

Risiko for residiv er avhengig av tumorstørrelse og utbredelse (8,9). I Norge er
indikasjoner for levertransplantasjon
ved HCC utvidet i forhold til de opprinnelige MK. Oslo-kriteriene (OK) omfatter
pasienter med én HCC svulst ≤ 10 cm i
diameter, eller med maksimum 5 svulster
med diameter < 4cm, eller > 5 svulster
der alle er < 2cm i diameter. Forventet
langtidsoverlevelse er da >50% (8).

Tabell 1. Child-Pugh klassifisering
PARAMETER

POENG
1

2

3

Bilirubin µmol/l

<34

34-50

>50

INR

<1.7

1.7-2.2

>2.2

Albumin g/l

>35

28-35

< 28

Ascites

Ingen

Lett-behandlet

Refraktær

Encefalopati, grad

Ingen

1-2

3-4

Child A: < 7poeng
Child B: 7 - 9 poeng
Child C: > 10 poeng
Tabell 2. WHO Performance status
0

Fullt aktiv, normalt liv, ingen symptomer

1

Få symptomer, nedsatt fysisk aktivitet

2

Kan stelle seg selv, kan ikke arbeide oppe mer enn 50% av dagen

3

Begrenset kapasitet til å stelle seg selv, lenket til stol/seng 50% av dagen

4

Kan ikke stelle seg selv, lenket til stol/seng

Tabell 3. Inklusjonskriterier for transarteriell kjemoembolisering (TACE)
1.

Pasienten er bedømt inoperabel

2.

Det må ikke foreligge ekstrahepatisk vekst

3.

Det må ikke foreligge tumortromber i vena porta systemet

4.

Vena porta’s hovedstamme må være åpen

5.

Tumor < 10 cm, kasus med diameter > 10 cm kan vurderes

6.

Multifokal tumoraffeksjon med diffus leveraffeksjon: relativ kontraindikasjon

7.

Child A-B, ikke Child C

Indikasjon for leverreseksjon
Store svulster
Hovedindikasjon for leverreseksjon er
tumor affeksjon utover Oslo kriteriene.
Dette betyr ofte store svulster (> 10 cm)
og/ eller multiple svulster. Tumorlokalisasjon i begge leverlapper behøver ikke å
være en kontraindikasjon hvis det kan
gjøres en R0 reseksjon og gjenværende
leverrest er bedømt som akseptabel stor.
Pasienter som har leversykdom, med
funksjonsgrad svarende til Child-Pugh A,
kan også leverreseseres. Hos pasienter
med kronisk leversykdom, avtar toleransen for reseksjon. Portveneembolisering
(PVE) av den syke delen av leveren kan
være aktuelt for å oppnå tilstrekkelig størrelse på restleveren. Hvis ikke PVE fører
til hypertrofi av den planlagte restleveren,
kan dette bety at den syke leveren ikke
har kapasitet for regenerasjon. Dette vil
være en kontraindikasjonsfaktor for en
større leverreseksjon.
Hvis trykkgradienten mellom portvenen
og levervenen er > 10 mmHg øker
risikoen for postoperativ leversvikt, og
muligheter for langtidsoverlevelse
reduseres. Leverreseksjon ved klinisk

portahypertensjon medfører økt
mortalitet, og er assosiert med dårlig
prognose. Forventet resultat må veies
opp mot alternativ behandlingsstrategi.
Leverreseksjon anbefales utført som
segmental eller anatomisk reseksjon,
enten inngrepet gjøres med åpen eller
laparoskopisk teknikk. Dette gir mindre
risiko for residiv og bedrer langtidsoverlevelsen (6,12 ).
Reseksjon av store og multinodulære
HCC svulster i normal lever, eller hos
pasienter i Child-Pugh stadium A, kan
i mange tilfeller føre til varig kurasjon.
Langtidsoverlevelsen kan være så høy
som 50%, men seleksjon av pasientene er
svært viktig (2,13). Ved store svulster kan
det være vanskelig å mobilisere leveren
med vanlig teknikk. Unødig kompresjon
av begge leverlapper kan trolig føre til
øket risiko for spredning av tumorceller.
I slike tilfeller kan anvendelse av en
fremre tilgang være gunstig (Fig. 1).
Dette innebærer deling av leveren forfra
ned til v. cava inf., og deretter frigjøring
av tumor fra diafragma (6).
Små svulster
Som små HCC svulster regnes de som
er < 5cm i diameter, og solitære. Slike
svulster er ofte lette å fjerne ved reseksjon. Dessverre er prognosen likevel
høyst variabel, selv om det riktignok
finnes flere publikasjoner som rapporterer høy langtidsoverlevelse. Selv små
svulster kan være assosiert med mikrovaskulær karinfiltrasjon. Dette er en
faktor som indikerer økt residivfrekvens,
og som er assosiert med redusert overlevelse. Stratifisert for størrelse ser det ut
som leverreseksjon gir bedre overlevelse
for solitære svulster < 2 cm enn for de
som er mellom 3 og 5 cm i diameter (14).
Radio-frekvens-ablasjon (RFA) kan gi
tilsvarende godt resultatet ved svulster <
2 cm. Enten det anvendes RFA eller det
utføres leverreseksjon, så må pasientene
nøye følges opp. Ved første tegn til residiv må pasienten vurderes for levertransplantasjon. Leverreseksjon og RFA for
behandling av små svulster kan derfor

sees på som ”bridge” til transplantasjon.
Er det valgt leverreseksjon, vil laparoskopisk tilgang være å foretrekke på grunn
av redusert utvikling av adheranser.

TEMA

Et hovedproblem etter leverreseksjon er
den høye residivfrekvensen på rundt 80%
etter 5 år (10,11). Innenfor Oslo kriteriene
er derfor levertransplantasjon den mest
attraktive kirurgiske prosedyren. I mange
land er organtilgangen svært begrenset,
og pasientene kan måtte vente lenge
før transplantasjon er mulig. I denne
ventetiden kan HCC svulsten vokse så
mye at pasienten ikke lengre faller inn
under kriteriene for transplantasjon, eller
i verste fall dør av sykdommen.
I Norge er heldigvis donortilgangen ennå
såpass høy at organtilbudet dekker mer
enn det behovet som er for transplantasjon ved benigne leversykdommer.
Ventetiden er derfor kort for HCC pasienter i Norge. Absolutt kontraindikasjon mot
transplantasjon er ekstrahepatisk tumor
vekst og makroskopisk innvekst i store
leverkar.

Inoperabel HCC
– behandling med TACE eller RFA

HCC svulster er hovedsakelig forsynt
med arterielt blod. Dette utnyttes ved
transarteriell kjemoembolisering (TACE).
Dette er en intervensjonsradiologisk
prosedyre der det injiseres partikler ladet
med cytostatika (”drug eluting beads”)
supraselektivt arterielt. Ved OUS anvendes doxorubicin. Randomiserte studier og
meta-analyser har vist at 3-år overlevelse
kan øke med nærmere 30% (15,16).
Svulster > 10 cm og multinodalitet er
ingen absolutt kontraindikasjon.
Hvis ikke full effekt oppnås, kan
prosedyren gjentas. TACE kan ikke
anvendes ved portvenetrombose.
RFA anvendt på HCC > 2-3 cm må også
ansees som en ikke-kurativ behandling.
De aller fleste undersøkelser har vist
lavere langtidsoverlevelse og høyere
residiv rate ved RFA hos slike pasienter
sammenlignet med leverreseksjon.
Svulster < 4 cm kan imidlertid behandles
med RFA, og selv om behandlingen ikke
er kurativ, synes den å bidra til en øket
overlevelse.
I behandlingen av inoperable pasienter
kan disse to prosedyrene kombineres, og
behandlingen av enkeltpasienter kan derfor individuelt tilpasses. Etter oppstart av
TACE ved Rikshospitalet er 16 pasienter
med HCC behandlet. RFA er kombinert
med TACE hos 5 pasienter. En pasient
med HCC og kronisk leversykdom fikk
initialt utført kombinert leverreseksjon og
RFA (utenfor OK). Progresjon av leversykdommen ble senere behandlet med
levertransplantasjon. Etter mer enn 2 års
observasjonstid er pasienten uten tegn
til HCC residiv. TACE og RFA kan derfor
benyttes som ”downstaging” av HCC.
Nytten av dette er ikke endelig avklart i
randomiserte studier.
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Figur 1. Bildet viser reseksjonslinje ved fremre tilgang
(ante situm teknikk). Stort hepatocellulært carcinom
med trombe i høyre portvene og antydningsvis i
v. cava inf. Pasienten i live 9 år etter reseksjon.

Konklusjon

Levertransplantasjon basert på de gitte kriterier er den
behandlingsmåten som gir best langtidsresultater.
Leverreseksjon tilbys først og fremst pasienter som er
utenfor transplantasjonskriteriene. Det er viktig å planlegge
en tilstrekkelig stor leverrest. Leverreseksjonen bør gjøres
anatomisk, det vil si at arterie- og portvenegren til det
resecerte området skal deles. Ved inoperable svulster kan
TACE og RFA bidra til en viss livsforlengelse. Disse prosedyrene kan også brukes til ”downstaging” som kan gjøre
det mulig å vurdere kirurgisk behandling. I Norge med
såpass lav incidens av HCC bør pasientene vurderes ved
senter som har tilbud innen alle behandlingsmodaliteter,
inkludert levertransplantasjon 
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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.
00.
Pakninger og priser: 5 ml (plasthettegl.) kr 2800,00.
Sist endret: 19.03.2010 (SPC 25.01.2010)
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Kirurgisk behandling av
gastrointestinal stromal tumor
(GIST)
TEMA

Gastrointestinal stromal tumor (GIST) er en sjelden type svulst i fordøyelseskanalen. Like fullt
er den en nyttig modell for forståelse av moderne onkologisk behandling. Et Pubmed-søk etter
”gastrointestinal stromal tumor” for perioden 1991-2001 gir 79 treff, mens det for den siste
tiårsperioden fram til 2010 er 1399 treff. Denne store økningen skyldes nok først og fremst en
større oppmerksomhet rundt denne svulstsykdommen på bakgrunn av en ny og bedre
forståelsen tumorbiologien og dermed også nye muligheter for nye behandlingstrategier.
De nye fremskritt innen diagnostikk, klassifisering og behandling av gastrointestinale
stromale tumorer har bidratt til utarbeidelse av flere nasjonale og internasjonale retningslinjer
for utredning og behandling. I den følgende framstillingen har vi i særlig grad støttet oss til
retningslinjene utgitt av European Society for Medical Oncology (ESMO)[1] og National
Comprehensive Cancer Network (NCCN)[2].
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Hva er GIST?

Disse spesielle svulstene antas å
utgå fra forløperceller til Cajal’s
interstitielle celler. De kjennetegnes
av en aktiverende mutasjon i genene
som koder for tyrosinkinase reseptoren
KIT (80-95%) eller PDGFRA (5%), som
er drivkraft i celleproliferasjonen i
svulstene [3]. GIST kan forekomme
i hele fordøyelseskanalen, men er
hyppigst i ventrikkel (60%) og tynntarm
(30%). Slike svulster er i sjeldne tilfeller
diagnostisert i mesenteriet, omentet og
retroperitoneum.

Forekomst

GIST er de vanligste mesenchymale
svulstene i fordøyelseskanalen, men
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utgjør likevel < 1 prosent av svulstene
der. Incidensen oppgis å være mellom
5-20 pr million, og det er ingen sikker
kjønnsforskjell. Ved diagnosetidspunkt
er de fleste pasienter i 60-årene, og GIST
er svært sjelden hos pasienter yngre enn
30 år.

Behandling før og nå

Før den kliniske effekten av
tyrosinkinase-hemmere ble beskrevet
i 2001[4], var kirurgi eneste effektive
behandlingsalternativ. Svulstene er
resistente mot konvensjonell kjemoterapi
og oftest uegnet for radioterapi.
Behandlingsresultatene var tidligere
nokså lite oppløftende; – pasienter
kunne ikke opereres eller de fikk residiv
av sykdommen etter kirurgi. Femårs
overlevelse ved lokalisert sykdom var
omkring 50% og ved metastatisk sykdom
eller residiv var median overlevelse 9-23
måneder.
KIT tyrosinkinasehemmeren imatinib
mesylat (Glivec®) har vært standard
førstelinje medikamentell behandling
av ikke-resektabel eller metastatisk
GIST siden 2001. En sentral studie har
vist komplett eller partiell responsrate

hos 68% av pasientene, med klinisk
gevinst hos 84%, og median 24 mnd
til sykdomsprogresjon, og en total
overlevelse på median 57 mnd [5].
De gode behandlingsresultatene ved
avansert sykdom har ført til studier for
å evaluere tyrosinkinasehemmere som
(neo-)adjuvant behandling til kirurgi.

Prognostiske faktorer

Til tross for tilsynelatende effektiv
kirurgisk behandling er recidivrisikoen
relativt høy, avhengig av ulike
tumorkarakteristika. Prognostiske faktorer
for å selektere pasienter som vil kunne
ha nytte av neoadjuvant eller adjuvant
behandling vil derfor være viktig.
Tumorstørrelse, mitosetall og lokalisering
er de viktigste prognostiske parametre
for primær GIST. Risikovurderingene
er basert på resultater fra retrospektive
studier. Det er uavklart om
mutasjonsstatus kan gi prognostisk
informasjon, og om denne analysen
derfor bør brukes i rutinediagnostikk.
Pasienter med R0-reseksjon (makro- og
mikroskopisk frie kanter) har signifikant
lengre overlevelse enn de som ikke blir
operert radikalt. Tumorruptur, enten

Tabell 1. Samletabell over ulike klassifiseringssystemer for GIST. Omarbeidet og gjengitt med tillatelse fra forfatteren [8].
Tumorkarakteristika

Risiko for progresjon (%) AFIP, 2006

Risiko NIH,
2002

Risiko rev.
NIH, 2008

Risiko rev.
NIH, 2008

Mitoser/ 50
HPF

Ventrikkel

Jejunum/
ileum

Duodenum

Rektum

Alle lokalisasjoner

Ventrikkel

Utenom
ventrikkel

≤2 cm

<5

Ingen (0%),
benign
UICC IA

Ingen (0%),
benign
UICC I

Ingen (0%),
benign
UICC I

Ingen (0%),
benign
UICC I

Meget lav

Meget lav

Meget lav

>2 ≤5 cm

<5

Meget lav
(1.9%)
UICC IA

Lav (4.3%)
UICC I

Lav (8.3%)
UICC I

Lav (8.5%)
UICC I

Lav

Lav

Lav

>5≤10 cm

<5

Lav (3.6%)
UICC IB

Moderat
(24%)
UICC II

Høy (34%)a
UICC II

Høy (57%)a
UICC II

Intermediær Intermediær Høy

>10cm

<5

Moderat
(12%)
UICC II

Høy (52%)
UICC IIIA

Høy (34%)a
UICC II

Høy (57%)a
UICC II

Høy

≤2 cm

>5

Ingenb
UICC II

Høy (50%)b
UICC IIIA

Ukjent
UICC IIIA

Høy (54%)
UICC IIIA

Intermediær Intermediær Intermediær
eller høyc
eller høyc
eller høyc

>2 ≤5 cm

>5

Moderat
(16%)
UICC II

Høy (73%)
UICC IIIB

Høy (50%)
UICC IIIB

Høy (52%)
UICC IIIB

Intermediær Intermediær Høy
eller høyc
eller høyc

>5≤10 cm

>5

Høy (55%)
UICC IIIA

Høy (85%)
UICC IIIB

Høy (86%)a
UICC IIIB

Høy (71%)a
UICC IIIB

Høy

Høy

Høy

>10 cm

>5

Høy (86%)
UICC IIIB

Høy (90%)
UICC IIIB

Høy (86%)a
UICC IIIB

Høy (71%)a
UICC IIIB

Høy

Høy

Høy

a
b
c

Høy

Høy

TEMA

Størrelse

Grupper slått sammen pga. lavt antall.
Lavt antall.
Risiko avhenger av om det er 6-10 eller > 10 mitoser/50 HPF

spontan eller i forbindelse med kirurgi,
er forbundet med svært høy risiko for
peritoneale metastaser, helt uavhengig
av andre prognostiske faktorer. NIH
Consensus Risk Classification baserer
seg på tumorstørrelse og mitosetelling.
Høyrisiko-gruppen har mye dårligere
prognose enn de andre, mens lav og
svært lav risiko er assosiert med god
prognose[6]. AFIP-klassifiseringen (Armed
Forces Institute of Pathology) tar i tillegg
hensyn til at anatomisk lokalisering
har betydning for residivrisiko og
metastaseringspotensiale [7]. Generelt
gir GIST i ventrikkel bedre prognose enn
de øvrige. I den siste utgaven av UICC’s
(Union for International Cancer Control)
TNM-klassifisering (7th Edition, 2010) er
det for første gang et eget klassifiseringsog stagingsystem for GIST. Dette likner
til forveksling på AFIP-systemet (Tabell 1).
De fleste residiv og metastaser
finnes i lever og peritoneum.
Lymfeknutemetastaser, metastaser til
lunger eller til andre ekstraperitoneale
organer er sjeldent forkommende.

Klinikk

GIST kan presentere seg på mange

måter, som akutt abdomen hos pasient
med tumorruptur, ileus, eller i form av
diffuse abdominalsmerter, kvalme eller
slapphet på grunn av anemi. En del
svulster gir ingen symptomer og påvises
tilfeldig ved laparotomi/-skopi, endoskopi
eller radiologiske undersøkelser,
eventuelt først ved obduksjon.

Utredning

Utredning ved mistanke om GIST
omfatter anamnese, klinisk undersøkelse,
orienterende blodprøver, gastroskopi
med eller uten EUS (ventrikkel/
duodenum), CT (røntgen) thorax, CT
abdomen og bekken med kontrast
(førstevalg i utredning og oppfølging),
og/eller MR eller ul med kontrast. PETCT anbefales ikke i den rutinemessige
primærutredningen. ESMO anbefaler
biopsier av større lesjoner, særlig hvis
kirurgi ville innebære multivisceral
reseksjon, og fortrinnsvis EUS-veiledet,
evt. UL- eller CT-veiledet. Dette for å
unngå unødvendig kirurgi (for eksempel
ved lymfom, mesenterisk fibromatose)
eller for vurdering av neoadjuvant
behandling. Risiko for peritoneal utsæd
er liten ved god teknikk, men svulstene
kan være skjøre og lettblødende.

Kirurgi uten forutgående biopsi er et
alternativ, særlig ved et begrenset
inngrep. Biopsi er oftest tilstrekkelig
ved åpenbar metastatisk sykdom, slik
at diagnostisk laparotomi kan unngås.
Histologisk diagnostikk bygger på
morfologi (inkl. størrelse og mitoser/50
HPF) og immunhistokjemi (CD117 og evt.
DOG1). ESMO anbefaler, i motsetning til
NCCN, rutinemessig mutasjonsanalyser
også ved primære svulster. Det er enighet
om å anbefale mutasjonsanalyser i de
fleste tilfeller ved avansert sykdom.
Pasienter med GIST bør bli vurdert og
behandlet i et tverrfaglig samarbeid
mellom spesialister (kirurg, onkolog,
radiolog, patolog) med nødvendig
kompetanse innen sarkomer eller
gastrointestinale svulster.

Behandling av begrenset sykdom

Standard behandling av lokalisert primær
GIST består i en fullstendig kirurgisk
tumoreksisjon der intakt pseudokapsel
og frie mikroskopiske kanter er målet
[9]. Reseksjon av klinisk upåfallende
lymfeknuter er ikke nødvendig.
Tumor må behandles varsomt for å
unngå blødning og ruptur. Ofte er de
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intraoperative forhold bedre enn den
preoperative bildediagnostikken skulle
tilsi, da tumor gjerne kan løftes vekk fra
omkringliggende organer. Hvis tumor
derimot er adherent til disse, kan det
være nødvendig med reseksjon av
omliggende vev/organer en bloc. Ved
R1-reseksjon (makroskopisk, men ikke
mikroskopisk frie kanter) kan re-reseksjon
vurderes, forutsatt at vevsområdet
med ufri kant kan lokaliseres, og at et
nytt inngrep kan gjennomføres med
akseptabel risiko for pasienten. Det er
imidlertid lite vitenskapelig evidens for
denne tilnærmingen. Observasjon eller
adjuvant imatinib kan i slike tilfeller være
alternative strategier.

Lokalt resektabel
GIST

Kirurgisk reseksjon

TEMA

Ventrikkel
<2cm
<10cm/≤5 mitoser pr 50 HPF
Øvrige
<5cm/≤5 mitoser pr 50 HPF
<10% recidivrisiko

Ventrikkel
>10cm/≤5 mitoser pr 50 HPF
2-5cm/>5 mitoser pr 50 HPF
Tynntarm
5-10cm/≤ mitoser pr 50 HPF
12-24% recidivrisiko

Resten
>30% redicivrisiko

Lav risiko/
ingen adjuvans

Intermediær risiko/
individuell vurdering

Høy risiko/
adjuvant behandling

Figur 1. Hvis < 10% risiko for residiv brukes som grense for ikke å anbefale adjuvant behandling og
> 30% risiko for residiv som grense for å anbefale adjuvant behandling, gjenstår en gruppe som
krever særlig grundig individuell vurdering.

Lokalisert sykdom

Intermediær/
høy risiko

Lav risiko

Meget lav risiko

Det er publisert pasientserier med laparoskopisk reseksjon av svulster fra 0,3 til
12,5 cm. Det rapporteres gode resultater
ved laparoskopisk kilereseksjon av GIST,
hovedsakelig i ventrikkel. Det er sparsomt
med oppfølgingsdata. Per- og postoperative komplikasjonsrater ligger omkring
7%, hyppigst ved svulster på bakveggen
og i den gastroøsofageale overgangen
(for eksempel suturinsuffisiens og stenose). Vanlige prinsipper for onkologisk
kirurgi må følges også ved laparoskopi.
Laparoskopi frarådes hos pasienter med
store eller vanskelig tilgjengelige svulster.

Små svulster

Små GIST (<2 cm) er vanligere enn
tidligere antatt, spesielt i ventrikkelen.
Den kliniske betydningen av disse
oftest tilfeldig påviste lesjonene er
usikker. Risiko for metastaser eller
tumorrelatert død synes relativt lav.
ESMO anbefaler endoskopisk ultralyd
(størrelse, avgrensning, ekkomønster)
og oppfølging (først etter for eksempel 3
mnd, deretter evt. med lengre intervall).
Kliniske symptomer eller tumorvekst
styrker indikasjon for eksisjon.
Alternativ er biopsi, og ved påvist GIST
eksideres tumor. Hvis tumor tilhører lav
risiko kategorien, kan man i samråd
med pasienten velge å kontrollere
uten reseksjon.

Øsofagus

CT
Hver 3. - 4. mnd i 3 år,
hver 6. mnd i 2 år,
deretter årlig

CT
Hver 6. mnd i 5 år

Ingen oppfølging

Figur 2. Et forslag til oppfølging etter kirurgisk behandling av begrenset GIST sykdom.
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Små svulster i øsofagus kan
behandles med lokal reseksjon, hvis
frie reseksjonskanter kan oppnås.
Enukleasjon er ikke adekvat. Det er
viktig å differensiere GIST fra leiomyom
(som er mye vanligere i øsofagus).
Ved store svulster og svulster nær
den gastroøsofageale overgang vil det
være aktuelt å vurdere for neoadjuvant
behandling før øsofagektomi. Hos høyrisiko pasienter med distale svulster
kan reseksjon a.m. Merendino (vagussparende segmental reseksjon og jejunal
interposisjon) være aktuelt.

Ventrikkel

70 år gammel mann med GIST, operert med åpen reseksjon (på grunn av litt vanskelig
tilgjengelig tumor). R0-reseksjon. Tumorstørrelse 2.3 cm. Ingen mitoser påvist.
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Små svulster er omtalt ovenfor. De kan
observeres eller fjernes, eventuelt med
laparoskopisk kilereseksjon, eventuelt
med intraoperativ gastroskopi/EUS. Små
svulster i gastroøsofageal-overgangen
behandles ofte med åpen reseksjon
(”cut and sew”) og lukning over bougie.
For større svulster kan Merendinos
prosedyre være aktuell. Lokalavansert
GIST i gastroøsofageal-overgangen bør
vurderes for neoadjuvant behandling.
Kirurgiske behandling vil vanligvis bety
øsofagogastrektomi. Lesjoner i fundus
og langs curvatura major vil som regel
kunne behandles med laparoskopisk
kile- eller ”sleeve”-reseksjon. Svulster
i antrum må ofte fjernes med distal
ventrikkelreseksjon fremfor ”cut and
sew” på grunn av risiko for stenose.

Duodenum

Svulster < 10 mm som er lokalisert
mer enn 2 cm fra papilla Vateri
kan kilereseceres. Ved svulster i
tredje og fjerde del av duodenum
kan det gjøres segmentreseksjon.
Pankreatoduodenektomi er aktuelt ved
større svulster lokalisert i første og
andre del av duodenum. Neoadjuvant
behandling bør drøftes og vurderes.

Tynntarm

Ved GIST i tynntarm kan det gjøres
segmentreseksjon uten lymfeknutedisseksjon. Små svulster kan ofte fjernes
med laparoskopisk tilgang.

Figur 1a (over). Endoskopisk bilde av en
gastrointestinal stromal tumor i ventrikkelen. Den henger inn i lumen, med bredbaset
stilk utgående fra ventrikkelens minorside
opp mot cardia.
Figur 1b (til høyre). CT-snitt (aksial- og
koronalplan) av den samme svulsten (piler)
som måler 2.3 cm i største diameter.

Tykktarm

Ved GIST i kolon kan det også
gjøres segmentreseksjon uten
lymfeknutedisseksjon.

Rektum

Transanal reseksjon kan være et
alternativ ved svulster < 3 cm som har
en begrenset ekstrarektal vekst. Store
GIST i bekkenet, særlig nær analplanet,
kan med fordel vurderes for neoadjuvant
behandling med imatinib. Kirurgisk
reseksjon gjennom en lokal bakre eller
fremre tilgang kan være hensiktsmessig.

Neoadjuvant behandling

Neoadjuvant behandling kan være aktuelt
hos pasienter hvor det er tvil om lokal
resektabilitet på grunn av tumorstørrelse
eller tumorlokalisasjon (særlig ved
den gastroøsofageale overgang og
i rectum). Behandlingen gis først og
fremst for å redusere tumorvolum.
I tillegg er behandlingen rettet mot
eventuelle mikrometastaser. Cytoreduktiv
behandling med imatinib, som anbefalt
i retningslinjer fra ESMO og NCCN,
kan bidra til å oppnå en R0-reseksjon
og kan muliggjøre organsparende
kirurgi [10]. Retningslinjene inneholder

ingen konkrete råd om seleksjon av
pasienter eller behandlingens varighet.
Cytoreduksjon kan også være aktuelt ved
økt risiko for blødning eller tumorruptur.
Generelt ser en maksimal tumorrespons
(definert som ingen videre regress
mellom to påfølgende CT-undersøkelser)
i løpet av 6-12 måneder, men det er ikke
alltid nødvendig å vente på maksimal
effekt før kirurgi. Behandlingsrespons kan
ofte evalueres med CT eller PET etter få
uker, slik at kirurgi ikke utsettes unødig
hos ikke-respondere[11].

Adjuvant behandling

De gode behandlingsresultatene ved
disseminert sykdom har ført til studier av
tyrosinkinasehemmere som adjuvans til
kirurgi ved lokalisert GIST. Det foreligger
ennå ingen endelige overlevelsesdata
fra disse studiene. En randomisert,
placebokontrollert studie av imatinib i ett
år etter makroskopisk radikal reseksjon
(R0/R1) av lokalisert GIST > 3 cm har
vist at behandlingen øker 1-års residivfri
overlevelse [12].

Basert på denne studien ble imatinib 400
mg daglig godkjent for adjuvant bruk ved
svulster > 3 cm. Det ble ikke gitt noen
anbefaling om behandlingsvarighet.
ESMO nevner adjuvant imatinib
som en mulighet hos pasienter med
betydelig risiko for residiv (basert på
risikovurdering og mutasjonsanalyse) og
da i ett år. NCCN anbefaler imatinib som
et alternativ til observasjon i minst ett år
etter komplett reseksjon hos pasienter
med intermediær eller høy risiko GIST.
Et forslag til praktisk tilnærming er gitt i
Figur 1[10].

Oppfølging etter kirurgisk
behandling av begrenset sykdom

Ingen har studert hvordan oppfølgingen
etter kurativ reseksjon best kan legges
opp. Pasienter med høy risiko får gjerne
tilbakefall innen 2-3 år, mens de med lav
risiko (i sjeldne tilfeller) kan få tilbakefall
senere. Et forslag til oppfølging er gitt i
Figur 2.

Behandling av utbredt sykdom
For pasienter med lokalavansert
inoperabel eller metastatisk sykdom
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Ved sykdomsprogresjon med imatinib
400 mg/dag er det anbefalt å doble
dosen (unntatt ved enkelte mutasjoner).
Det er viktig å utelukke falsk progresjon
bedømt radiologisk eller dårlig pasientmedvirkning. Sunitinib, en annen TKI
for KIT, er godkjent ved resistens eller
intoleranse for imatinib og er andre
linjes behandling for pasienter med
sykdomsprogresjon. Ved progresjon
på sunitinib bør en vurdere inklusjon i
kliniske studier (Figur 3).
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Retroperitoneale bløtdelssarkomer
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Oppsummering
Pasienter med retroperitoneale sarkomer er sjeldne og representerer både diagnostiske
og behandlingsmessige utfordringer. Det begrensede antallet pasienter og rekrutteringssvikt til kliniske studier tilsier at alle pasienter med retroperitoneale sarkomer bør vurderes
for inklusjon i en forskningsprotokoll. Høygradig malign tumor og tumoraffeksjon av
margin (makroskopisk eller mikroskopisk), ruptur av tumor i operasjonsfeltet, og lavvolum sentre er alle statistisk assosiert med øket risiko for residiv i operasjonsfeltet.
Resultatene bedres når behandlingen integreres via høyvolum sentre.
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Abdominale sarkomer tilhører en
gruppe histologisk og biologisk svært
heterogene svulster. Svulstene utgjør
mindre enn 1 % av alle nye kreftsvulster,
men forekomsten i befolkningen er svakt
økende (1). Andelen sarkomer lokalisert
i retroperitoneum angis med variasjon
fra 10% – 15% til 27% (2, 3). Antallet nye
retroperitoneale sarkomer i befolkningen
er anslått til 1 – 3 pr. 100 000 innbygger
pr. år med en tilnærmet kjønnsnøytral
fordeling (4).

blir mer dominerende når pasienten
skal bøye seg. Smerter og ubehag i
rygg, lyske og bein kan være relatert
til kompresjon eller infiltrasjon av
nerver (37 %) (7, 8). Symptomer relatert
til obstruksjon av tarm eller urinveier
opptrer sjelden og helst sent i forløpet.

Diagnostikk

Retroperitoneale svulster omfatter en
rekke primære og sekundære maligne
svulster, men også benigne svulster og
cyster med utgangspunkt i strukturer ved
bakre bukvegg. Svulster som involverer
magetarmkanalen må differensieres fra
svulster som primært utgår fra mage-/
tarmkanalen. Omtrent 1/3 av alle påviste

Symptomatologi

Retroperitoneale sarkomer gir få eller
ingen symptomer og ved diagnosen
er svulstene ofte voluminøse.
Retroperitoneale sarkomer er betydelig
større enn tilsvarende svulster i hode/
hals eller ekstremitetene (1), og median
største diameter ved diagnosetidspunktet
var 27 cm i to serier (5, 6). Vanligste
presentasjonsformer er tilfeldig oppdaget
tumor i abdomen eller symptomer
relatert til økende tumorvolum og
abdominalomfang (80 %) (7). Eventuelle
symptomer er ukarakteristisk trykk,
ubehag eller smerte i abdomen, bekkenet
eller rygg. Ofte utløses plagene av eller
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Figur 1. Retroperitonealt liposarkom.

retroperitoneale svulster er sarkomer
og en rekke differensialdiagnoser må
derfor vurderes ved nydiagnostisert
retroperitoneal svulst. Pasientene
må vurderes av en multidisiplinær
faggruppe som innbefatter patolog,
radiolog, onkolog og kirurg, for raskt
å kunne skille differensialdiagnoser,
etablere en sannsynlighetsdiagnose og
fastsette videre utredningsalgoritme
(9). Sykehistorien sammen med
klinisk undersøkelse bidrar vesentlig
til utredningen, men alle vanlige
radiologiske prosedyrer (transabdominal
og endoskopisk ultrasonografi, computer
tomografi og magnettomografi, inkludert
CT- og MR-angiografi) kan komme
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til anvendelse ved differensiering
mellom svulstene og vurdering av
resektabilitet (Figur 1). Fjernmetastaser
påvises hos inntil 28 % av pasientene
ved diagnosetidspunktet, hvilket også
påvirker behandlingsstrategien (10).
Biopsi av primærtumor er vanligvis
ikke indisert, men biopsi kan bli aktuelt
dersom histologisk undersøkelse av
svulsten vil endre planlagt behandling,
herunder også inklusjon til neo-adjuvante
behandlingsregimer. Transperitoneal
biopsi bør unngås og stikkanalen
planlegges slik at den kan fjernes ved
kirurgi. Biopsi er oftest indisert ved
multifokal sykdom, men indikasjon
for biopsi fastsettes i siste instans av
behandlende kirurg.

Inndeling og gradering

Liposarkomer av ulik differensieringsgrad
er dominerende histologisk type (41 –
76%), etterfulgt av leiomyosarkom (13
– 27 %) og malignt fibrøst histiocytom
(5 – 11 %) (6, 7, 10, 11). Resterende
retroperitoneale sarkomer er sjeldne
histologiske typer hvor hver en
og utgjør færre enn 1 – 3 % av alle
retroperitoneale sarkomer (6, 7, 10).
Dedifferensierte liposarkom kan være
vanskelig å erkjenne fra maligne
fibrøse histiocytom (MFH), pleomorfe
sarkom eller intermediære til høygradig
myxofibrosarcom (12). Svulstenes
malignitetspotensiale graderes
histologisk (i denne presentasjonen
avgrenset til lavgradig eller høygradig) i
henhold til det franske graderingssystem
(FNCLCC) (13, 14) eller i henhold
til Skandinavisk Sarkom Gruppes
system (15). Svulstenes heterogenitet
innebærer at histologisk klassifisering av
malignitetspotensiale er svært vanskelig
i små kjernebiopsier. Klinisk stadium
kan klassifiseres etter American Joint
Committee on Cancers (AJCC), men for
retroperitoneale sarkomer har systemet
en del svakheter (2, 10).

Behandling

Akutt kirurgisk intervensjon er sjelden
nødvendig og sarkom behandles
etter nitid utarbeidet strategi forut for
den kirurgiske prosedyren. En del
beslutninger må likevel treffes i løpet av
operasjonen. Laparoskopiske prosedyrer
kommer sjelden til anvendelse. Lang
midtlinje incisjon eventuelt sammen
med ulike tverrsnitt benyttes oftest som

Figur 2. Høyre kolon og høyre nyre med omliggende fettvev er
fjernet samme med tumor.

tilgang for komplett kirurgisk fjernelse av
tumor med frie marginer.
De fleste svulstene vokser ekspansivt
uten infiltrasjon i omliggende vev, men
infiltrasjon i nabostrukturer er likevel
et aktuelt problem (13 – 41 %) (6, 10).
Retroperitoneale liposarkomer kan
klinisk være vanskelig å differensiere
fra normalt retroperitonealt fettvev, og
peritoneum kan stedvis være eneste
margin. Omliggende / adherente organ
kan være involvert i tumor og må fjernes
sammen med denne, hvilket også må
tas høyde for ved sammensetning av
operasjonsteam og planlegging av
oppfølgning og rehabilitering. Reseksjon
av naboorgan er ofte nødvendig (63 – 77
%) (Figur 2) og indikasjonen styres av
muligheten for makroskopisk komplett
fjernelse av tumor etter radiologiske
tegn på tumor ”encasement” eller
“adherence” (6, 7). Ipsilateral nyre (35.5
%), kolon (22 %), milt (14 %) og pancreas
(8.5 %) er de organ som oftest må følge
med i et resektat (6). Andelen svulster
med påviselig infiltrasjon i fjernet
naboorgan kan likevel være så lav som
13 % (6). Preservering av ipsilateral nyre
er mulig uten at langtidsresultatene
påvirkes, men nyret må ofte ofres når

tumor involverer nyrehilus selv om
histologiske tegn til infiltrasjon i nyret
er fraværende i 73 % av tilfellene
(16). Sarkomer metastaserer svært
sjelden til lymfeknuter (3 %), og
lymfeknutedisseksjon utføres sjelden for
retroperitoneale sarkomer (10). Reseksjon
og rekonstruksjon av store kar kan bli
nødvendig (18 %), og god funksjon,
sykdomskontroll og overlevelse rater
kan oppnås som ved andre komplette
reseksjoner (17). Makroskopisk komplett
reseksjon av retroperitoneale sarkomer
kan med god strategi oppnås ved 80 – 85
% av primæroperasjonene (6, 7).
Histologisk undersøkelse og
bestemmelse av mikroskopiske marginer
(R1) på store retroperitoneale svulster
kan være vanskelig og resultatene av
undersøkelsen kan bidra til å komplisere
bildet av kirurgisk radikalitet (Figur 3).
Mikroskopisk involvert margin (R1) er
definert som makroskopisk komplette
reseksjon hvor avstanden mellom
svulst og fri margin er mindre enn 0,1
millimeter. Andelen pasienter med
mikroskopisk positive margin (R1)
varierer både med kirurgisk strategi
(19 – 40 %) (18) og med økende
diameter på tumor og kan nå 45 % selv
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Figur 3. Preparat fra figur 2, liposarkom med makroskopisk fri margin.

ved førstegangs reseksjon av store
retroperitoneale svulster (3). Ufullstendig
reseksjon (R2) og makroskopisk
resttumor i operasjonsfeltet kan
forekomme i inntil (20 %) av tilfellene (7).
Komplikasjoner er rapportert blant 22 %
av pasientene, 16 % av komplikasjonene
var kirurgiske og foranlediget
reoperasjon hos halvparten. Resterende
komplikasjoner var medisinske (18).
Komplikasjonsfrekvensen er noe høyere
når det må utføres rekonstruksjon av kar
(36 %) (17). Det er kjent risiko for død
under operasjon (1%) eller i forløpet av
operasjonene (3 – 4%) (6, 7, 18).

Overlevelse

Residiv- og overlevelsesrater avhenger
av en rekke forhold og noen er
særegne for retroperitoneale sarkomer.
Sykdomsspesifikk og samlet 5-års
overlevelse ved retroperitoneale
sarkomer rapporteres fra 47 - 68 %,
og langtidsresultatene bedres når
behandlingen integreres via høyvolum
sentre (1, 6, 7, 10).
Histologisk påvist affeksjon av margin
(R1) innebærer risiko for lokale
residiv, metastaser og redusert samlet
overlevelse, selv om 72 % av pasienten
med positiv margin ikke utvikler residiv
eller metastaser (3, 7, 18). Multivisceral
og kompartmental reseksjon antas å ha
bidratt til reduksjon av lokale residiv og
metastaser (18, 19), men reseksjons av
naboorgan utover nyre har også vært
forbundet med redusert overlevelse
(12). Andre studier viser at mikroskopisk
margin (R1 – status) ikke har noen sikker
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betydning for residiv, sykdomsspesifikkeller samlet overlevelse (6, 12).
Ufullstendig reseksjon og makroskopisk
resttumor (R2) innebærer derimot
en signifikant reduksjon av
sykdomsspesifikk og samlet 5 – års
overlevelse (25 %, HR: 4.69, 95 % CI:
2.95 – 7.44) (6, 10, 18). Tilsvarende
5 – års overlevelse (27 %) observeres
etter ruptur av tumor i operasjonsfeltet
(18). På den annen side kan tumorreduserende kirurgi gi levetidsgevinst
ved noen histologiske typer dersom
sammenligningsgrunnlaget er
eksplorativt inngrep uten reseksjon (8).
Ufullstendig reseksjon av tumor kan også
bli aktuelt i situasjoner hvor det er “for
sent å snu” eller når det er behov for
palliasjon av symptomgivende tumor.
Pasientenes prognose er sterkt assosiert
med histologisk klassifisering av
malignitetsgrad. Den observerte 5års overlevelse blant pasienter med
høygradig malign tumor (26 – 41 %)
skiller seg signifikant fra dem med
lavgradig malign (76 – 85 %)(HR: 17.3,
95 % CI: 6.5 – 46.3) (6, 10, 18). Men selv
lavgradig maligne svulster er opphav til
sykdomsrelatert død ved lokale residiv
eller metastaser (20). Overlevelse er
også forbundet med histologisk type og
undertyper (12), mens tumors diameter
er av mindre betydning (10).

Adjuvant / neoadjuvant
behandling

Kirurgi er viktigste behandlingsmodalitet
ved primære retroperitoneale sarkomer
og adjuvant behandling er omdiskutert.
Andelen pasienter som tilbys radioterapi

som tilleggsbehandling er lav (23.5 – 25.9
%), og 85.5 % er behandlet postoperativt
(4, 21). Flere sammenlignende studier av
perioperativ radioterapi angir forlengelse
av lokal kontroll og 5-års sykdomsfritt
intervall (fra 69 % til 88 %) (11, 22).
Perioperativ radioterapi har også i
samlematerialer bidratt til forlengelse av
total overlevelse (19). Men det er store
variasjoner i strålingsprotokollene, og
en randomisert studie av neo-adjuvant
radioterapi ved retroperitoneale sarkomer
ble stoppet av sviktende rekruttering til
studien (23). Et nytt forsøk på å avklare
betydningen av neo-adjuvant radioterapi
har likevel kommet i gang i regi av
EORTC.
Neo-adjuvant kjemoterapi med
hypertermi synes også bedre enn
regulær neo-adjuvant kjemoterapi for
lokal kontroll og overlevelse (24).

Residiv kirurgi

Residiv i bukhulen (62%) er vanligste
årsak til progress av sykdom, og residivene oppstår lokalt eller med varierende
utbredelse i peritoneum (22). Residivfrekvensen er ca. 5% pr år i gruppen
som fremdeles er i risiko for residiv, og
residivfrekvensen varierer derfor med
observasjonstiden (21 – 47%). Residivene
kan oppstå etter lang tid og 5-års residivfrihet innebærer ikke sykdomsfrihet (6,
7, 11, 18). Andelen pasienter som utvikler
fjernmetastaser er lav (9 – 27%) (7, 11,
18), og metastaser opptrer oftest hos
pasienter med høygradig malign sykdom
(6, 7). Metastasene oppstår i lever (44%),
lunger (38%) eller samtidig i begge organ
(18%) (7).

Residiv av liposarkom er assosiert med
progredierende dedifferensiering av
tumor fra 17% ved første residiv til 44
% ved andre residiv (12). Residiv med
tilveksthastighet over 0,9 cm pr. måned
har betydelig redusert overlevelse (5).
Komplett reseksjon tilstrebes likevel også
ved residiv, og komplett reseksjon er
mulig hos 57% ved første residiv, 33%
ved andre og 14% ved tredje residiv
(7). Komplett eksisjon av residiv tilfører
betydelig overlevelsesgevinst, men
malignitetsgrad og dedifferensiering
modulerer også resultatene av
residivkirurgi (7, 25).

Nær halvparten av pasientene
med intraabdominalt (intra- og
retroperitonealt) sarkomer opereres mer
enn en gang, og ca. 40 % av pasientene
med residiv er ikke tilgjengelig for
kirurgisk behandling. Palliativ abdominal
kirurgi omfatter reseksjon av tumor
(44%), reseksjoner i magetarmkanalen
(24%), og perkutane prosedyrer (18%).
Behandlingen er forbundet med en
betydelig komplikasjonsfrekvens (35%)
og mortalitet (12%) (26). Varighet av
symptomlindring er begrenset, og 100
dager etter prosedyrene var 54% av alle
pasientene symptomfri (26) 
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Hvordan oppdages sykdommen?

Pasienter med colorectale
levermetastaser oppdages hovedsakelig
på tre måter:
1. Utredning for colorectalcancer,
og som ledd i utredningen gjøres
undersøkelse av leveren som
påviser synkrone metastaser.
2. Kontroll for colorectal cancer
eller levermetastaser og
undersøkelse av leveren påviser
levermetastaser.
3. Funn i lever i forbindelse med
undersøkelse av annen årsak.

Pasienter med levermetastaser
fordeler seg i tre hovedgrupper:
1. Resektable.
2. Potensielt resektable.
3. Ikke resektable.

De to første gruppene skal vurderes av
tverrfaglig levermøte. Den siste gruppen
trenger ikke det.
Hvordan vet man at en pasient tilhører
gruppe 3?
Denne avgjørelsen kan ofte ikke tas
umiddelbart. Hvis pasienten kan
gjennomføre kjemoterapibehandling, bør
man vente med å hevde inoperabilitet til
man har gjennomført første evaluering av
behandlingen. Mange pasienter opplever
betydelig metastasereduserende effekt
av kjemoterapi, og vil dermed bli vurdert
operable etter 3-6 kurer. Pasienter med
god respons på kjemoterapi bør henvises
til vurdering i tverrfaglig levermøte
selv om tilfellet virket ”håpløst” før
behandling.
Kirurgi kombinert med andre
behandlingsmodaliteter
(kjemoterapi, ablasjonsteknikker,
portveneembolisering) gjør at opp mot
15-20 % av pasientene kan vurderes for
leverreseksjon. Etter leverreseksjon er
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5-årsoverlevelsen 30-50 %.
Ikke resektable pasienter som gjennomgår nye kjemoterapiregimer har median
overlevelse på 12-20 måneder.

Nasjonalt Handlingsprogram

Kriterier for inoperabilitet fremkommer
i de nasjonale anbefalingene
for behandling av colorectale
levermetastaser som er utarbeidet i regi
av NGICG og publisert i samarbeid med
Helsedirektoratet (1):
• Reseksjon vil medføre tap av mer
enn 70 % av funksjonelt levervev.
• Ekstrahepatiske tumorlesjoner som
ikke kan fjernes.
• Affeksjon/innvekst i begge
portvenegrener.
• Affeksjon/innvekst i vena cava inferior.
• Affeksjon/innvekst i alle tre levervener.
• Andre medisinske kontraindikasjoner
mot kirurgisk behandling.
Reseksjon er en fordel, selv ved R1reseksjon, det vil si ”kant i kant”
med tumor. Det er likevel viktig å
tilstrebe en sikker tumorfri margin.
Retningslinjene er retningsgivende,
men ikke absolutte. Det vil være mulig
å strekke seg lengre, noe som også
forsøkes, særlig hos unge pasienter.

Tverrfaglig møte

Tverrfaglig levermøte vurderer
pasientens sykehistorie og røntgenfunn
(2). Røntgenundersøkelser skal si noe om
to ting:
1. Utbredelse av sykdom i lever,
og dermed om det foreligger en
teknisk mulig reseksjonsløsning for
pasienten?
2. Foreligger det tegn til sykdom
utenfor lever? Undersøkelse av
lunger er obligatorisk. I økende grad
benyttes PET-CT for å avklare om det
foreligger ekstrahepatisk sykdom. Er
evt. ekstrahepatisk sykdom teknisk
resektabel?
PET-CT er fremdeles en ”ny” modalitet
og det er viktig å være oppmerksom
på de begrensninger undersøkelsen
har i forhold til inflammasjon (nylig
gjennomført kirurgi, annen pågående
sykdom eller skade). Likeledes er

det viktig å være oppmerksom på
mulighet for falsk negativ undersøkelse
hos pasienter som nylig har fått
kjemoterapi og pasienter med mucinøse
adenocarcinomer.

Poliklinisk konsultasjon

Når pasienten er vurdert på tverrfaglig
levermøte venter poliklinisk konsultasjon.
Denne har to siktemål:
1. Vurdere pasientens almenntilstand
og komorbiditet i forhold til
foreslåtte løsning på levermøtet
(operabilitetsvurdering).
2. Informasjon til pasient og ofte
pårørende. Dette er ofte første gang
pasienten får informasjon om sin
sykdom, utbredelse og plan videre.
Etter poliklinisk vurdering skal pasienten
være gjort kjent med planen som er lagt,
og denne skal også foreligge i journalen.

Behandling
Kjemoterapi

De fleste behandlingforløp vil inneholde
kombinasjonsbehandling med
kjemoterapi og reseksjon. Kjemoterapi
gitt i forbindelse med operasjon kalles
for perioperativ kjemoterapi. Denne
kan gis preoperativt (neoadjuvant) og
postoperativt (adjuvant). Det foreligger
best dokumentasjon for sekvensen
kjemoterapi-kirurgi-kjemoterapi (3,4).
Indikasjonen for preoperativ behandling
vil kun være retningsgivende siden det
ikke foreligger nasjonale anbefalinger.
Ved Oslo universitetssykehus anbefales
følgende:
1. Pasienter med stor tumorload
(tre eller flere metastaser eller en
metastase med diameter over 3 cm).
2. Unge pasienter ECOG 0-1 med
forhøyet CEA.
3. Pasienter med synkron sykdom,
dvs. sykdom påvist innenfor 6 mnd
etter påvist primærtumor.
4. De pasientene som ikke har fått
kjemoterapi i forbindelse med
behandling for primærtumor pga.
ikke påvist spredning til lymfeknuter
(cancer coli, stadium Dukes B).

Operasjon

Operasjon gjennomføres så tidlig som
mulig etter at pasienten er ferdig utredet,
og det har gått minimum fire uker etter
siste kjemoterapibehandling. Som hovedprinsipp bør reseksjon utføres mest mulig
leversparende. Det vil si at den metoden
som etterlater pasienten med mest mulig
funksjonelt levervev etter reseksjon med
fri margin bør velges.
Leversparende reseksjoner er viktig fordi
en stor andel av pasientene vi behandler
vil få residiv. De vil da i større grad kunne
behandles repeterte ganger, og det er
vist at forsøk på kurativ behandling av
residiverende levermetastaser gir bedre
prognose enn ”best supportive care” for
denne gruppen (5).
I økende grad benyttes nå ablasjonsteknikker for mindre metastaser, ofte i
kombinasjon med reseksjon. Ablasjon
benyttes for å unngå store reseksjoner
hvis mulig. Metoden har størst sikkerhet
som åpen prosedyre og da ofte i
kombinasjon med åpen reseksjon.

Laparoskopisk operasjon

Laparoskopisk teknikk gir færre
adheranser og letter dermed eventuelle
seinere operasjoner. I tillegg har
laparoskopisk leverreseksjon de samme
fordeler som annen laparoskopisk
kirurgi for pasienter postoperativt.
Ønske om laparoskopisk teknikk må
ikke gå på bekostning av radikalitet ved
reseksjonen. Det foreligger data som
viser at metoden er trygg både i forhold
til teknisk gjennomførbarhet og at
metoden ikke gir øket forekomst av lokalt
residiv eller residiv generelt (6).
I dag utføres samlet ca. 45 % av
alle leverreseksjoner ved Oslo
universitetssykehus laparoskopisk.
Potensialet er trolig noe høyere.
Hvilke pasienter som egner seg for
laparoskopisk teknikk vil avgjøres av de
tekniske muligheter og ferdigheter som

er tilgjengelig. Det er ukontroversielt å
anbefale lateral venstresidig reseksjon
samt kilereseksjoner i segment 4B, 5 og 6
som laparoskopisk prosedyre. I tillegg vil
mange metastaser, spesielt subkapsulære
metastaser, i de øvrige segmenter
være tilgjengelige laparoskopisk etter
en grundig vurdering i forhold til
mulighetene vi har for mobilisering
av lever og pasientens konstitusjon.
Utviklingen i dette feltet er helt sikkert
ikke avsluttet, og det er for tidlig å si hva
standard vil bli i fremtiden.

Kontrastforsterket ultralyd

Peroperativ ultralydundersøkelse av
leveren er i ferd med å bli en nyttig
standard ved leverreseksjoner. I tillegg
er undersøkelsen nyttig for påvisning av
anatomiske landemerker peroperativt
(karstrukturer). Kontrastforsterket ultralyd
(CEUS) gir øket sensitivitet for påvisning
av levermetastaser.

Portveneembolisering

I tillegg til at vi i noen tilfeller kan
få reduksjon av tumor i lever etter
kjemoterapi (neoadjuvant behandling),
er det også en mulighet med toseanse operasjon i kombinasjon med
embolisering av enten høyre eller
venstre portvenegren. Prinsippet her
er at vi øker opp levervolumet på en av
sidene for deretter å kunne gjennomføre
en forholdsvis omfattende 2. seanse
reseksjon (oftest utvidet høyresidig
leverreseksjon etter forutgående
kilereseksjoner/ablasjoner på venstre
side). Vi gjennomfører da en beregning
av fremtidig levervolum (FLV). Som
retningsgivende ønsker vi at det skal
være 30 % eller mer av utgangsvolumet.
Dette er en beregning som gjøres
av radiolog sammen med kirurg på
grunnlag av CT lever og pasientens
høyde og vekt. Det er ikke uvanlig at
man ønsker mer enn 30 % hvis leveren
er syk av andre årsaker eller er preget av
kjemoterapibehandling.

Synkrone reseksjoner
eller "lever først"?

Ved synkron sykdom bør det vurderes
om pasienten kan få gjennomført
reseksjon av både primærtumor og
levermetastase(r) i en operasjon.

Det foreligger gode studier på at dette er
gjennomførbart (7). Fordelen er at flere
pasienter ser ut til å kunne gjennomføre
det vi kan kalle komplett kreftbehandling
med kjemoterapisekvenser og kirurgi i
kombinasjon. Flere operasjoner oppleves
som mer belastende enn en operasjon,
men dette er selvsagt en avveining. Et
inngrep må heller ikke bli for omfattende
og langvarig.
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Preoperativ behandling bør gis som
seks kurer med røntgenkontroll etter
de tre første. Ved betydelig effekt av
kjemoterapibehandling etter tre kurer
bør leverreseksjon vurderes før videre
kjemoterapi gis.

Ved "lever først" gjøres en vurdering
av pasienter med synkron sykdom i
forhold til om det er hensiktsmessig å
operere levermetastasene først. Det er to
argumenter for det:
Ved synkrone levermetastaser hos
rectumcancer pasienter, som skal ha
radiokjemoterapi for sin rectumcancer,
vil det være en behandlingspause
etter avsluttet strålebehandling på 4-6
uker. Denne perioden kan utnyttes til
leverreseksjon.
Hvis lever framstår som mest truede
organ (ved å vente ytterligere, kan
levermetastasene vokse og bli ikkeresektable), kan man argumentere for at
lever bør opereres før primærtumor.
Det er viktig å være klar over at mye
innen dette området fremdeles er
uavklart, og rekkefølgeproblematikken er
ikke endelig avklart. Det kommer stadig
flere holdepunkt for at kjemoterapi bør
ha en mer sentral plass under oppstart
av behandlingen, spesielt hos noen
undergrupper av pasienter med dårlig
prognose. Synkron sykdom er en slik
prognostisk faktor.

Komplikasjoner

Etter større leverreseksjoner (tre eller
flere leversegmenter) forekommer
komplikasjoner i opp til 30 % av tilfellene.
Den mest fryktede komplikasjon etter
større leverreseksjon er leversvikt.
Den utvikler seg langsomt, og
krever aktpågivenhet og erfarent
behandlingsmiljø for å oppdages og
behandles riktig. De fleste pasienter har
en lett til moderat leversvikt etter større
reseksjoner. Den er forbigående, men
kan ved samtidig postoperativ infeksjon
utvikle seg til alvorlig leversvikt.
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Gallelekkasje forekommer hos ca 10
% av pasienter som har vært gjennom
leverreseksjon. Tallet er litt høyere i serier
som har stor andel større reseksjoner,
mindre der kilereseksjonene dominerer.
Drenasje samt stentbehandling av
sentrale galleveier for å lette galleavløpet
er oftest tilstrekkelig for å behandle
tilstanden.
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I tillegg forekommer selvsagt vanlige
generelle kirurgiske komplikasjoner
også etter leverkirurgi. Clavien et al.
har publisert gode definisjoner av de
vanligste komplikasjoner og behandling
av disse ved leverreseksjon (8).

Som hovedregel er det ønskelig at de
pasientene som har mottatt 3-6 kurer
preoperativt også mottar 6-9 kurer
postoperativt for å komplettere den
perioperative kjemoterapien.

Postoperativ kjemoterapi

Alle pasienter bør til regelmessig
kontroll etter behandling. Nasjonalt
anbefales kontroll hver 4. mnd det første

Bør vurderes av onkolog ut fra hva
pasienten samlet har fått av kjemoterapi.

Kontroll
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Kvalitetsregister

Et viktig arbeid for denne pasientgruppen
er registerdata. Vi starter i disse dager
opp med registrering av alle pasienter
med levermetastaser som et nasjonalt
prosjekt. Vi ønsker at alle som påviser
levermetastaser hos pasienter utfører
registrering og sender skjema til

Kreftregisteret. Dette må dessverre gjøres
pr. post enn så lenge, men vår vurdering
(NGICG-HPB) er at det er viktigere å
komme i gang med dette arbeidet nå enn
å vente på tilgang til en web-løsning.
Vi håper at selv om registreringsskjemaet
kom ut i uke 5, vil det være mulig å samle
en nær komplett årgang for 2011.
Registerdata vil hjelpe oss i arbeidet
med å se på effekten av det vi gjør og
sykdommens utbredelse. Et viktig poeng
er at vi ønsker et mest mulig likt tilbud for
pasientgruppen i Norge. Standardisering
via nasjonale anbefalinger og standard
registreringsskjema for påvisning/utredning samt behandling (todelt skjema) vil
være to svært viktige redskaper i dette
arbeidet. Alle som bidrar i behandlingen
av denne pasientgruppen oppfordres til å
bruke skjemaet 
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året, deretter hvert halvår. Samlet bør
pasienten kontrolleres i minst fem år.
Kontroll bør inneholde UL med kontrast
eller CT/MR lever og CEA måling.
Det er viktig i dette arbeidet å tenke på
strålehygiene. Undersøkelse av thorax
bør gjøres som lavdose CT undersøkelse.
Ved påvist residiv, bør pasienten som
hovedregel henvises til vurdering i
tverrfaglig møte hvis det ikke foreligger
åpenbare kontraindikasjoner mot videre
behandling.

Palliativ gastroenterologisk kreftkirurgi
– om struktur og kultur
TEMA

Årlig diagnostiseres vel 28 600 nye krefttilfeller i vårt land. Kreft i mage-tarm trakten, inkludert pankreas, galleveier og lever, utgjør om lag 21% av disse (1). Kirurgisk reseksjon av tumor(er) er ikke mulig for
alle pasienter, og palliativ kirurgi kan være indisert for å bedre livskvalitet eller lindre symptomer.
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Kirurgisk reseksjon av tumor er basis
for behandling med kurativ intensjon.
Andelen pasienter som kan forespeiles
kurativ behandling varierer, og er relatert
til lokalisasjon av primærtumor og
sykdomsutbredelse når diagnosen stilles.
Pasientens generelle helsetilstand og
eventuelle ledsagende sykdommer, som
begge kan være knyttet til alder, er også
av betydning. Ytterpunkter hva gjelder
reseksjonsrater kan være kreft i tykktarm,
der vel 80% av pasientene gjennomgår
en reseksjon, og kreft i bukspyttkjertelen,
der knapt 15% av pasientene har
resektabel sykdom, eller er generelt
operable.
Vi er som gastroenterologiske kirurger
ansvarlige for utredning og behandling
av pasienter med pre-maligne eller
maligne lesjoner i fordøyelsestrakten i
samarbeid med andre spesialister, i første
rekke radiologer, patologer, onkologer
og medisinske gastroenterologer.
Rasjonell klinisk virksomhet med
gode pasientforløp er avhengig
av et gjensidig og godt samarbeid
mellom engasjerte kolleger fra ulike
fagmiljøer. Kommunikasjon er en sentral
suksessfaktor i dette samspillet, og
språket det viktigste verktøyet. Tydelighet,
forutsigbarhet og en omforent forståelse
av innholdet i de formuleringer
og begreper som daglig brukes er
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forutsetninger for god kommunikasjon
mellom kolleger – men også mellom oss
leger, våre pasienter og deres pårørende.
Noen pasienter vil dessverre ikke kunne
behandles med kurativt siktemål.
I tillegg vil en varierende andel pasienter
som primært er behandlet med kurativ
intensjon likevel få tilbakefall av
kreftsykdommen. Også pasienter
med kreftsykdommer innenfor andre
organsystemer kan ha primær eller
få sekundær sykdomsutbredelse som
affiserer fordøyelsestrakten; peritoneale
metastaser fra ovarialkreft er ikke
sjelden, og abdominale symptomgivende
metastaser fra andre primærsvulster er
heller ikke uvanlig.
Pasientene kan ha plagsomme
symptomer og tilstander som dysfagi,
kvalme, oppkast, ikterus og ileus
som følge av stenose og obstruksjon,
eller eventuelt transfusjons-krevende
tumorblødning. Som gastrokirurger
utfordres vi regelmessig til å vurdere
mulige symptomlindrende og
avlastende tiltak hos slike pasienter (2).
Operative inngrep og endoskopiske
prosedyrer står vi ofte for selv, mer
eller mindre. Men i de fleste sykehus
er bl.a. medisinske gastroenterologer
og intervensjonsradiologer viktige
samarbeidspartnere hva gjelder
anvendelse av endoskopiske og
perkutane teknikker. Pasientene er likevel
ofte innlagt i en kirurgisk sengepost – det
overordnende ansvar ligger hos kirurgen.
Pasientens selvopplevde livskvalitet
står i fokus, og er kjernen i all palliativ
kirurgisk tenkning. Palliativ kirurgi er
definert som kirurgiske prosedyrer som
utføres primært i den hensikt å bedre
livskvalitet eller lindre symptomer som
følge av avansert kreftsykdom (3). Derfor
er det også pasientens opplevelse og
beskrivelse av symptomlindring og
varigheten av denne som er avgjørende
suksesskriterier. Dette må ikke forveksles
med ikke-kurative kirurgiske inngrep,

operasjoner som er gjort med kurativ
intensjon, men som likevel resulterte
i gjenværende sykdom eller ufrie
reseksjonskanter hos pasienten.
Ved svært mange sykehus, også
sykehus med egen onkologisk avdeling,
er det de kirurgiske avdelingene som
faktisk er de største kreftavdelingene.
Vi eksponeres for et vidt spekter av
utfordringer: pasienter som utredes
og behandles med kurativ intensjon,
pasienter som vurderes og behandles
med ulike palliative prosedyrer som for
eksempel endoskopiske eller perkutane
avlastninger med stenter eller katetre, og
pasienter som er kommet til veis ende i
et lengre sykdomsforløp – de innlegges
i den kirurgiske ”moderavdeling” i
terminal pleiefase fordi alternativer
(en lindrende enhet, et sykehjem med
kapasitet og kompetanse, en forsterket
hjemmesykepleietjeneste) ikke var
tilgjengelige, eller fordi pasienten har
behov for spesialisthjelp for tilstrekkelig
lindring av alvorlige symptomer (4).
Hva har vi fra vår spesialistutdanning til
å hjelpe oss med i denne sammenheng?
Finnes det en omforent refleksjon i de
enkelte seksjoner og på de kirurgiske
avdelinger hva gjelder holdninger og
handlinger i forhold til denne gruppen
av kirurgiske kreftpasienter? Er vårt
opplegg så bra at det er godt nok for våre
aller nærmeste, eller for oss selv – om
det skulle bli nødvendig? Hvis noe mer
enn ”frie reseksjonskanter”, ”minimal
peroperativ blødning”, ”ukomplisert
postoperativt forløp”, ”kort postoperative
liggetid”, og ”kort epikrisetid”(!), skal stå i
fokus – hva er det da som er vesentlig og
viktig for pasienten for at helsehjelpen og
kreftomsorgen skal oppfattes adekvat og
relevant?
De aller fleste kirurger vil være enige
i at palliativ behandling er viktig.
Ikke alle er like opptatt av å se seg
selv som en konkret del av dette

Noen ganger er det åpenbart at tiltak
bør iverksettes nokså umiddelbart,
men det kan være en klinisk utfordring
å vurdere alternativer for palliativ

intervensjon; hva som skal gjøres, og
når. Enkelte pasienters, og ikke minst
pårørendes forventninger om at ”noe
må da kunne gjøres” må balanseres mot
risikoen for å påføre pasienten nytteløse
inngrep, der risikoen for å skade og
forverring overskygger mulighetene
for nytte og gevinst (6). Kunnskap om
behandlingsmessige alternativer, klinisk
erfaring og en åpen og tillitsfull dialog
med pasienten og de pårørende, er viktig
for å finne fram til gode avgjørelser i
stedet for en nærmest ”blind aksjonisme”.

for flere år siden(5, 7-12). Organisering
og utdanning innen palliativ kirurgi har
vært en gjenganger på de siste års store
kliniske ACS kongresser. I 2009 ble et
eget utdanningskompendium utgitt av
ACS (3). Dette er selvsagt ikke målet,
heller ikke i USA – det er faktisk starten!
Vi henger nok noe etter i Norge, som i
mange andre land. Men vi kan henge
oss på. Den kirurgiske utdanningen er av
forskjellige grunner i endring for tiden,
og det gir oss en god anledning til å
inkorporere palliativ kirurgi i planene.

Kirurgiske kunnskaper og ferdigheter,
holdninger og refleksjoner konkretisert
i rasjonelle handlinger, er altså
viktige elementer for god palliativ
behandling. Dette kommer ikke av seg
selv. Dekker vår grunnutdanning de
basale behov, eller gir den kirurgiske
spesialistutdanning kompetanse og
ballast med på veien, slik at vi blir i stand
til å utøve denne kliniske virksomheten
på en god måte? Vi tror ikke det. I beste
fall har enkelte kolleger, og kanskje til og
med enkelte avdelinger eller sykehus,
tatt initiativ til egen kompetanseutvikling
på dette området gjennom interne kurs
eller programmer. Men er ikke dette for
viktig til å overlates til tilfeldighetene?
Fortsatt har den kirurgiske utdanningen
som mål å sikre vår befolkning et adekvat
og forsvarlig kirurgisk spesialisttilbud.
Derfor må utdanningens innhold og
struktur tilpasses de endringer som skjer
i demografi, sykdomsforekomst, klinisk
praksis og organisering av helsevesenet.
Kirurgisk kreftomsorg blir om mulig enda
viktigere i årene som kommer.
Vi må møte morgendagens faglige krav
og forventninger fra befolkningen med
hensiktmessige justeringer i utdanningen
for å gi den kirurgiske kreftomsorgen
et reelt innhold. Og ikke bare ved
de største sykehusene. Kunnskap og
kompetanse må være tilgjengelig der folk
lever og bor, der syke mennesker møter
helsevesenet – på kirurgiske avdelinger
og gastrokirurgiske seksjoner landet rundt.

Vårt fag og vår kliniske hverdag rommer
så mye; utfordringer og oppgaver på
mange plan. Men også muligheter for
videreutvikling og nytenkning, både
faglig og personlig. Palliativ virksomhet
er like gammel som selve kirurgifaget –
det var slik kirurgien startet.
Men dette aspektet er høyst relevant også
i dag – og det angår framtidens kirurger.
Overordnede planer og strukturer,
samhandling og tverrfaglighet er viktig.
Men slike begreper må få og ha et faglig
og konkret innhold. Det er en utfordring,
og det må vi begripe. Men det er også en
mulighet – og den kan vi gripe 

Vi har kompetansesentra for palliativ
medisin, lindrende enheter i kommunene
noen steder, flinke kolleger fra andre
spesialiteter som har profilert seg
innen palliativ medisin. Men fortsatt
er ikke palliativ kirurgi blitt en viktig
og obligatorisk del av den kirurgiske
spesialistutdanningen nedfelt gjennom et
konkret kurstilbud. American College of
Surgeons (ACS) har satt fokus på temaet
gjennom en rekke kurs og publikasjoner

8.	Dunn GP. Surgical palliative care: an enduring
framework for surgical care. Surg Clin North Am 2005;
85: 169-90.
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behandlingstilbudet (5). Man tenker
kanskje at dette får ”de andre” ta seg
av; smerte-team, mobilt palliativt team,
onkologer, ”endoskopister”, andre
profesjoner, alt etter hva som finnes
ved sykehuset. I noen avdelinger
blir det da kanskje til at én eller to
kirurgiske kolleger tar et spesielt ansvar
for denne pasientgruppen. En slik
”organisering” er neppe verken ønskelig
eller hensiktsmessig. Alle vet at disse
oppgavene ofte er tunge, problemene
sammensatte, og avgjørelsene
vanskelige. Derfor er det viktig at flere
er med og deler på oppgavene, er åpne
for kollegial høyttenkning og dialog om
vanskelige faglige spørsmål – spørsmål
som av og til kan bringe samtalen inn i
eksistensielle problemstillinger.
Jo, vi er og skal fortsatt være kirurger;
hardtarbeidende og handlingsorienterte
velgjørere, slik vi liker å tenke om oss
selv som gruppe. Men kanskje må vi
også i tillegg noen ganger driste oss inn
på de store spørsmål i livet. Ikke bare for
vår egen del, men fordi våre pasienter
utfordrer oss. Av alt det vi er, tror vi er,
ønsker å være – er vi vel først og fremst
og til sist helt alminnelige mennesker.
Derfor føler nok mange at denne
pasientgruppen er spesielt krevende.
Kontakten og kommunikasjonen
kan bli nesten ubehagelig nær og
påtrengende, vår egen sårbarhet og
vår egen utilstrekkelighet utfordres.
Kanskje våre egne personlige tanker og
erfaringer om liv og død. Det gjør noe
med oss. Det er tryggere å forbli bak
profesjonelle barrierer; om ikke annet
så å få smyge våre aktive hender inn
i tynne gummihansker å gjøre noe ….
Eller få søke skjul bak et skjørt munnbind.
Er vi villige til å vandre noen få steg
sammen med våre pasienter inn i dette
rommet, der fag og fakta ikke utgjør
alt og det eneste som er viktig. Et rom
som er fylt av usikkerhet på tross av at
all tilgjengelig informasjon er formidlet,
et rom preget av ensomhet på tross av
daglige besøk av familie og venner, et
rom farget av frykt for døden selv om den
tilsynelatende ikke er nært forestående,
og samtidig et rom med håp for livet selv
om framtiden ikke lenger er det den en
gang var? Kanskje det er i dette rommet
vi er nærmest det vi en gang ville være
som leger, hvis vi bare våget ?

Salus aegroti suprema lex
”Den sykes tarv er den høyeste lov”
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Avlastning av maligne stenoser i
fordøyelseskanalen med innleggelse
av stent har blitt en viktig del av den
palliative behandlingen. Behandling med
stent kan også vurderes om det oppstår
komplikasjoner til selve kreftsvulsten
eller som følge av kreftbehandling;
fisteldannelse, perforasjon, postoperative
strikturer og lekkasje. I slike tilfeller
vil gjerne andre stenttyper med andre
egenskaper bli benyttet. Ett område
der bruk av endoskopisk colonstent
har fått en viktig plass, er som første
tiltak ved en colon-ileus. Dette bidrar
til at slike ”ø.hj.” pasienter i større grad
kan få utført en adekvat preoperativ
utredning, og definitiv colon-kirurgi
kan utføres basert på en bedre samlet
vurdering, og som et elektivt inngrep.
Som en ”bridge to surgery” bidrar
sannsynligvis stentbehandlingen til en
forbedring av behandlingsresultater
for denne pasientgruppen. I denne
artikkelen fokuserer vi først og fremst
stentbehandling som et palliativt tiltak.
Stentbehandling kan i prinsippet
anvendes fra ”øverst til nederst”
i fordøyelseskanalen: øsofagus,
kardia, distale ventrikkel/duodenum/
proksimale tynntarm (”Gastric
outlet obstruction”, GOO), galleveier,
colon eller rectum. I galleveiene er
plaststenter fortsatt vanlig, spesielt om
gallegangsavlastningen anses som
midlertidig. I fordøyelseskanalen for øvrig
er det i hovedsak selvekspanderende
metallstenter (SEMS) som brukes, og
slike stenter anvendes i økende grad
også ved gallegangsstenoser. Stentene er
laget av nitinol eller stål, og produseres
i flere varianter. De kan være dekket
(”covered”) eller udekket. Dessuten har
stentene forskjellig diameter, lengde,
ekspansjonskraft og derved egenskaper,
alt etter hvor i fordøyelsestrakten de
skal anvendes. Dette er det nødvendig
å kjenne til (1). Bortsett fra i øsofagus
og kardia kan en introducer med ladet
stent føres igjennom et standard
endoskop forutsatt at arbeidskanalen
er minst 3,2 mm i diameter. Generelt
gjøres prosedyren under røntgen
gjennomlysning. I øsofagus kan man
anvende stent med ”proksimal utløser”
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og kontrollere stentposisjonen i forhold
til strikturen med gastroskop i stedet for
ved gjennomlysning.

Stentbehandlingen kan vurderes
ut fra to hovedkriterier:
a) teknisk suksessrate (om stenten ble
plassert korrekt i forhold intensjon)
b) klinisk effekt (ble tilstrebet
avlastning oppnådd).
Behandlingen anses verdifull med en
teknisk suksessrate på 90% og en klinisk
suksessrate på 75% (1). Metoden må
bedømmes som sikker og effektiv, men
forutsetter god indikasjon. Erfaring med
de ulike teknikkene og beredskap på å
håndtere problemer som kan oppstå
underveis er viktig. Når bruk av stent
skal vurderes, må sykdommens stadium
og prognose, pasientens funksjonsnivå,
alternative onkologiske- og kirurgiske
behandlingsmuligheter og eventuelt
andre mini-invasive teknikker tas med
i vurderingen. Å ”løse ut” en stent
kan være enkelt, men å oppnå et godt
behandlingsresultat for pasienten kan
være betydelig vanskeligere. Om man
eventuelt skulle bli nødt til å fjerne/
reposisjonere en feilplassert stent, så vil
det ofte by på betydelige utfordringer.

Nedenfor følger spesielle forhold
ved ulike lokalisasjoner.
1. Øsofagus og kardia. En partielt
dekket (”covered”) stent foretrekkes
i øsofagus. Ved stentbehandling

i kardiaregionen er risikoen for
stentmigrasjon høyere, og en udekket
stent velges vanligvis. Ved bruk av
”proksimal utløser” kan stentens
øvre begrensning legges anatomisk
eksakt (avstand til øvre sfinkter), og
dette kan eventuelt kontrolleres ved
gastroskopi i stedet for gjennomlysning.
Særlig ved bronkial kreft som årsak
til øsofagusobstruksjon må mulig
kompresjon av luftveiene ved ekspansjon
av øsofagustenten (CT bildet) vurderes
i forhold til tracheobronchial stent.
Reintervensjoner skyldes ofte fastsittende
matrester. Pasientene bør derfor unngå
tørr og hard mat (brødskorper, større
kjøttbiter), og man anbefaler å drikke
rikelig etter måltider. Over- og innvekst
av tumorvev i stenten med tilhørende
obstruksjon kan behandles med
argonkoagulasjon (APC). Alternativt kan
en overlappende (”teleskopaktig”) ny
stent plasseres (2).
2. Distale ventrikkel og proksimale
tynntarm (GOO). Risiko for
stentmigrasjon gjør at en udekket stent er
førstevalget. Om galleveiene er påvirket,
skal de avlastes først, om det er mulig.
Det er en fordel om duodenalstentens
orale del kan plasseres like proksimalt
for pylorus i den distale delen av
ventrikkelen, og at man om mulig
unngår å overlappe papilla Vateri med
stenten. Om det senere blir behov for
gallestent, kan perkutan-transhepatiskkolangiografi (PTC) med en ”rendezvous” prosedyre være teknisk enklere
å utføre enn å kanylere endoskopisk

igjennom selve metallstenten. En mest
mulig definitiv galledrenasje (metallstent
eller flere plaststenter) bør tilstrebes før
man anlegger en duodenalstent, da en
eventuell re-stenting av galleveiene kan
bli vanskelig (3).

Utløst colonstent med coloskopet i distale ende av
stenten

4. Colon og rectum stenter.
Colo-rectale stenter kan være
aktuelt som definitiv behandling i en
palliativ situasjon for å unngå kirurgi
(stomi). I tillegg er dette et viktig
alternativ for å kunne unngå akutt
kirurgi ved ileus (”bridge to surgery”),
spesielt hos eldre pasienter (5).

Ekspandert, udekket gallestent

Endoskopisk colonstent i en akutt
ileussituasjon kan være en krevende
prosedyre. Tarmen distalt (=analt) for
obstruksjonen er ofte dårlig tømt (gi
klyx før prosedyren). Det er viktig å
unngå ytterligere innblåsing av gass i
tarmen (bruk CO2!) , og det kan være
vanskelig å passere stenosen med
guidewire. Stenoser i venstre colon er
best egnet, men det er også mulig å
legge stent i høyre colon. Rectumstenter
må ikke legges for langt ned mot anus
for å unngå ubehag og inkontinens.
Vi tilstreber minst 10 cm avstand fra
stentens nedre kant til anus. Det er
drøftet om stentbehandling eventuelt kan
føre til et dårligere behandlingsresultat
sammenlignet med primær kirurgi.
Så langt mangler vi gode data.
Perforasjon forekommer etter innleggelse
av stent og har spesielt vært rapportert
å være knyttet til onkologisk behandling
med bevacizumab. For å etablere gode
indikasjoner for behandling med tanke på
langtidsresultater, er det behov for flere
kliniske studier. Om man har en pasient
med indikasjon for akutt endoskopisk
stentbehandling, er det nødvendig å
involvere gastrokirurg/ansvarlig kirurg
i den aktuelle situasjon. Det er også
viktig at endoskopøren har tilstrekkelig
erfaring med prosedyren. Generelle tiltak
som antibiotikaprofylakse og intravenøs
væskebehandling må iverksettes. Og
framfor alt; pasienten må observeres
nøye etter at prosedyren er gjennomført
med tanke på klinisk effekt og mulige
komplikasjoner. Restenting vil kunne
vurderes ved progresjon med innvekst i
stenten og ny obstruksjon.
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3. Galleveier. Magnetisk-retrogradkolangio-pankreatografi (MRCP) kan
være til stor hjelp for planlegging
av stentbehandling i galleveier. Om
prognosen innebærer en kort forventet
levetid (<3 måneder), eller om kirurgisk
behandling (for eksempel Pankreatoduodenektomi=”Whipple´s opr.”) er
aktuelt, er plaststent førstevalget.
Anses stentavlastningen som mer
definitiv i en palliativ situasjon, er
metallstent å foretrekke. Metallstent vil
kunne redusere behovet for stadig nye
prosedyrer, da dimensjonen er større
enn på plaststentene, og risikoen for
stentobstruksjon blir mindre. En dekket
metallstent kan anvendes om stenosen
er lokalisert til distale del av ductus

choledochus. For øvrig anbefales udekket
stent. Om intensjonen er stentavlastning
av både høyre og venstre gallegang, må
man først plassere guidewire opp i begge
galleganger. I tillegg kan blokking av
det obstruerte området være aktuelt (4).
En stiv guidewire vil kunne gi en større
skyvekraft når stenten skal avanseres
forbi et trangt område. Ved trange forhold
og flere stenter kan en pigtail som
første stent motvirke migrasjon opp i
gallegangen når neste stent skyves opp.
Om målet med flere plaststenter ikke
kan nås endoskopisk, bør man vurdere
å komplettere med PTC/”rendez-vousteknikk”.

Både gastroenterologer og gastrokirurger
utfører endoskopisk behandling med
stenter, og hvem som gjør hva kan
variere fra sykehus til sykehus. Det er
viktig for et godt behandlingsresultat at
endoskopøren har nødvendig erfaring
med stentprosedyren. Dette er et
fagområde som uansett forutsetter god
kollegial kontakt, og en forløpende dialog
mellom alle involverte, for å avhjelpe
pasientens behov og symptomer på en
best mulig måte. Samarbeid er en viktig
suksessfaktor 
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Malign tarmobstruksjon: strukturert
utredning sikrer adekvat palliativ behandling
Malign tarmobstruksjon defineres som delvis eller fullstendig
obstruksjon av mage-tarm-kanalen som følge av maligne svulster;
enten en primærtumor, et loko-regionalt residiv eller metastaser.
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Mens primære maligne obstruksjoner
vanligvis er forårsaket av svulster utgående fra mage-tarm-trakten, skyldes
de sekundære tarmobstruksjoner oftere
andre intra-abdominale svulster
(for eksempel ovarialcancer), eller intraabdominal manifestasjon av ekstraabdominale kreftsykdommer (for eksempel malignt melanom eller brystkreft).
Ved primære maligne obstruksjoner er
det vanligvis aktuelt å vurdere et behandlingsopplegg med kurativt siktemål.
Denne artikkelen fokuserer på utredning
og palliativ behandling av malign tarmobstruksjon ved inkurabel sykdom.

Kliniske aspekter

Om lag halvparten av pasientene med
maligne tarmobstruksjoner har en
primær gastro-intestinal kreftsykdom,

ca. 40-45% har ovarialcancer eller annen
gynekologisk kreftsykdom, og 5-10%
skyldes metastaser fra andre kreftformer
(1). De fleste pasienter har en kjent
cancersykdom fra før, og utvikler gradvis
obstruksjonssymptomer som smerte,
kvalme, oppkast, utspilt abdomen og
pustevansker. Symptomene er imidlertid
ofte vanskelig å tolke. Smertene er ofte
sammensatte og kan ha både kolikklignende og konstant verkende karakter.
Plager og symptomer kan også være
relatert til selve kreftsykdommen uten at
det foreligger tarmobstruksjon. Pågående
onkologisk behandling kan gi lignende
plager, og annen symptomlindrende behandling som for eksempel opiat-relatert
obstipasjon kan feiltolkes som malign
tarmobstruksjon. Hos kreftpasienter med
vedvarende symptomer fra mage-tarmkanalen må malign tarmobstruksjon
vurderes som en mulig forklaring.

Utredning

Optimal utredning er en viktig forutsetning for å kunne treffe gode behandlingsvalg ved malign tarmobstruksjon (figur 1).
CT abdomen med intravenøs kontrast
er den undersøkelsesmetoden man
først og belyser ved denne problemstillingen. Denne undersøkelsen har
avløst andre bildediagnostiske metoder
som for eksempel rtg. oversikt abdomen
og tarmpassasje med peroral kontrast
(2). CT abdomen har høy sensitivitet og

Multislice CT
adbomen

Obstruksjon
identifisert

Obstruksjon
usikker

Ingen
obstruksjon

Indikasjon for
kirurgi?

Evt. suppl. us.

Ingen indikasjon
for kirurgi

Ja: intervensjon?
Teknikk?

Nei: konservativ/
medikamentell

Konservativ
behandling

Figur 1. Skjematisk oversikt over strukturert utredning av pasienter med malign tarmobstruksjon.
CT undersøkelse anbefales som førstevalg for bildediagnostikk.
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spesifisitet hva gjelder å avklare om det
foreligger et mekanisk passasjehinder,
og kan ofte gi indikasjon på hva slags
passasjehinder som foreligger. Opp til
ca. 30% av pasienter med mistanke om
malign tarmobstruksjon har benigne årsaker som følge av tidligere abdominale
inngrep. Kontrastundersøkelse med bariumholdig kontrast kan være aktuelt som
en funksjonsundersøkelse av passasjeforhold, men bør da utføres etter at CTundersøkelsen er gjennomført da bariumkontrasten gir uttalte bildeartefakter og
reduserer kvaliteten av CT-undersøkelsen
betraktelig. CT abdomen har også den
fordelen at den er en lite belastende for
pasienten og lar seg gjennomføre raskt.
Den kan også kombineres med undersøkelse av andre lokalisasjoner som for
eksempel thorax eller caput. Ultralydundersøkelse kan i noen tilfeller også
være aktuelt, spesielt for å skille mellom
solide prosesser og væskeansamlinger.

Følgende spørsmål er sentrale
ved diagnostikk av malign tarmobstruksjon:
1. Foreligger det en mekanisk
obstruksjon eller en paralytisk
tilstand?
2. Er obstruksjonen komplett
eller inkomplett?
3. Er det tegn til sirkulasjonsforstyrrelse i tarmen?
4. Anatomisk lokalisasjon av
obstruksjon
5. Foreligger det et eller flere
obstruksjonsnivå?
6. Er det tegn til peritoneal
carcinomatose og/eller ascites?
7. Kan det foreligge benigne årsaker til
tarmobstruksjonen?
Identifiseringen av et mekanisk passasjehinder er det viktigste kriterium for å
avgjøre om operasjon er indisert.
Antall obstruksjonsnivå er også av betydning. Kirurgisk intervensjon antas å være
mindre aktuelt dersom det foreligger
flere obstruksjonsnivåer. Peritoneal
carcinomatose og ascites taler vanligvis
imot kirurgisk behandling. Sammen
med den samlede tumorutbredelsen hos
pasienten er disse to funn viktige prognostiske faktor som generelt indikerer en
kort forventet levetid.
Utredning og tolkning av funn ved mistanke om malign tarmobstruksjon bør
vurderes i lys av pasientens funksjonsstatus. Den vanligste og mest brukte funks-

jonsklassifikasjon er ECOG/WHO status
(3, 4) (Tabell 1). Sykdommens utbredelse
og funksjonsnivå er hovedfaktorene for
å kunne anslå hvor langt pasienten har
kommet i sykdomsforløpet (Figur 2).

Behandling

Moderne behandling av maligne tarmobstruksjoner omfatter ulike intervensjoner, konservativ medikamentell
behandling eller en kombinasjon av
disse. Dette er beskrevet i Nasjonalt
handlingsprogram med retningslinjer
for palliasjon i kreftomsorgen (5).

Både åpen og laparoskopisk kirurgi kan
være indisert ved obstruksjon lokalisert
til ett nivå, der enten reseksjon, intern bypass eller en stomi kan være alternative
løsninger, alt etter pasientens sykehistorie, funn ved utredningen og peroperative forhold. Slike inngrep skal helst
utføres som planlagte inngrep på dagtid
av kirurger med god kompetanse innen
gastrokirurgi. Et godt resultat forutsetter
at det foreligger en god indikasjon, og
at behandlingen kan gjennomføres med
liten risiko for komplikasjoner. Når behandlingens hensikt er å bedre livskvalitet,
veier enhver komplikasjon særlig tungt.
Det er ikke lenger god kirurgisk praksis
å gjøre eksplorative laparotomier ”for å
se hva som kan gjøres”. Man skal i det
minste ha en plan basert på adekvat preoperativ utredning og en totalvurdering
av situasjonen. Eksempler på uheldige
utfall av palliative operasjoner kan være
sårruptur, tarmfistler eller ”high output”
enterostomier. Det sier seg selv at slike
komplikasjoner kan prege pasientens
livssituasjon og –kvalitet på en særdeles
uheldig måte i den siste levetiden.

Selvekspanderende metallstent

Minimalt invasive prosedyrer som
endoskopisk stenting og intervensjonsradiologiske prosedyrer har blitt meget
nyttige alternativer. Dette omtales av
Hauge & Larssen i dette nummer av
Kirurgen. Selvekspanderende metallstenter kan gjenopprette passasje i øsofagus, gastroduodenal-overgangen eller i
colon og rectum. Colonstenter anvendes
hovedsakelig på venstre colon, men kan
også appliseres i colon transversum.
Stenter anbefales ikke for stenoser lavere
enn rectosigmoid-overgangen eller i
øvre rectum, da en for lav stent medfører
smerter i bekkenbunnen og/eller inkontinens. Stenoser som lar seg passere
med koloskop, skal ikke stentes, da det er
høy risiko for migrasjon av stenten. Hos
pasienter som skal gjennomgå preoperativ strålebehandling før rectumkirurgi
anbefales heller ikke stent, da det øker
risikoen for intraoperativ perforasjon av
tumor. Pasienter med colorektale stenter
bør bruke laksantia som for eksempel
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Figur 2. Forhold mellom pasientens funksjonsnivå og ulike stadier ved uhelbredelig sykdom.

laktulose eller Movicol® , spesielt hvis
pasienten står fast på depot-opiater som
smertebehandling. Colorectale stenter
kan obstrueres av fast avføring. I slike
tilfeller kan stenten som regel åpnes opp
ved skylling gjennom koloskop. Ved tumorinnvekst kan innsetting av en ny stent
eller argonplasmakoagulasjon vurderes.
PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi)
Pasienter med multiple obstruksjoner i
mage-tarm kanalen, peritoneal carcinomatose eller høye inoperable obstruksjoner har som regel ingen nytte av kirurgi
eller stentbehandling. I slike situasjoner
kan innleggelse av en PEG (perkutan
endoskopisk gastrostomi) være indisert.
På denne måten kan sekresjon fra tarmsystemet dreneres og langvarig bruk av
nasogastrisk sonde unngås (6). Perkutan
ultralyd-veiledet innsetting av PEG er et
av flere alternativ dersom endoskopisk
teknikk ikke er mulig.

Medikamentell behandling

Medikamentell behandling kan være
svært god behandling ved malign tarmobstruksjon, enten som tillegg til en
prosedyre eller som alternativ (2). Den
innbefatter ikke bare smerte- og kvalmebehandling, men også andre medikamentgrupper (5). Somatostatin-analoger
gir effektiv symptomlindring ved å
redusere sekresjon i fordøyelseskanalen,
og bør kombineres med protonpumpehemmere, for doseringer se referanse 5.
Butylskopolamin kan brukes til å dempe
peristaltikk og dermed lindre kolikksmerter. Kvalme behandles ofte med
haloperidol, som også lindrer bivirkninger av morfin, som mange pasienter
vil bruke. Metoklopramid anbefales ikke
ved malign tarmobstruksjon på grunn av
sin stimulerende effekt på tarmperistaltikk. Hos noen pasienter kan kontinuerlig
subkutan tilførsel av morfin, haloperidol

og butylskopolamin i en pumpe
(”ileuspumpe”) bidra til effektiv symptomlindring i terminal fase. Steroider kan
redusere obstruksjonssymptomer ved å
redusere ødem i tarmveggen.

Multidisiplinær tilnærming
– tverrfaglig samarbeid

Palliative pasienter skal ivaretas gjennom
en tverrfaglig tilnærming for å sikre at
all kompetanse kan komme den enkelte
pasienten til gode. Det sier seg selv at
palliative problemstillinger er viktige oppgaver for de multidisiplinære team som
er etablert i de fleste sykehus i Norge.
Gastrokirurger er naturlige deltakere i slike
team, ikke bare når det gjelder kurativ
behandling, men også som aktive medspillere ved palliative problemstillinger.

Konklusjon

Adekvat behandling av malign tarmobstruksjon ved inkurabel kreftsykdom
forutsetter gode vurderinger i tverrfaglige
team for å gi hver enkelt pasient et best
mulig behandlingsopplegg. Hos denne
pasientgruppen vil de valg som tas være
avgjørende for livskvaliteten i en viktig
fase av livet. Optimal bruk av de verktøy
som er til disposisjon innen moderne
intervensjon og medikamentell
behandling vil være suksessfaktorer 
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Nyheter på www.kirurgen.no
fa g med i s i nske f o ren i n g er

I løpet av neste halvår skal vi utvide aktiviteten på nettsiden www.kirurgen.no. Målet er å bli den
ledende nettsiden for kirurgi i Norge. Dette krever aktive medlemmer som ønsker å bidra til at vi
får en felles nettside for kirurgi som vi kan være bekjente av.

Bård Røsok og Hans Skari
bard.rosok@gmail.com

1) Nyheter

Vi ønsker å legge ut relevante nyheter når
vi mener disse er av allmenn interesse
for kirurger. Hvert enkelt medlem kan
sende meldinger om noe man mener
norske kirurger bør informeres om til
nettredaktøren (bard.rosok@gmail.com)
eller til redaktøren av Kirurgen
(hans.skari@yahoo.no). Vi vil sørge for
en kort omtale av den aktuelle nyhet
og legge ved en link til den spesifikke
nettsiden der nyheten omtales bredere.

2) Kommentarer til fagartikler

Vi ønsker at alle fagartikler i Kirurgen
skal kunne kommenteres av andre
medlemmer. Målet er at våre artikler
skal kunne inspirere til faglig debatt
om teknikker, metodevalg og resultater
som på sikt vil kunne medføre at vi
kan dra nytte av hverandres erfaringer
for der i gjennom å øke kvalitetene på
den kirurgiske aktiviteten på de enkelte
sykehus. Disse sidene vil naturlig nok
være lukket for andre enn medlemmer av
Norsk Kirurgisk Forening. Redaktørene
forbeholder seg retten til å redigere
upassende innlegg.

3) Facebook og Twitter

Kirurgen, (både nettstedet og bladet)
ønsker å være en aktiv deltager på
sosiale nettmedier. Vi planlegger å
benytte mediene Facebook og Twitter til å
informere om nyheter og oppdateringer
på hjemmesiden til våre medlemmer.
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4) Konferanser og kongresser

Vi har satt oss mål av å bli en viktig
aktør i formidling av informasjon om
kommende konferanser og kongresser.
Dette krever at medlemmene i de forskjellige fagmedisinske foreninger i NKF
(og da spesielt de respektive foreningers
styremedlemmer) sender kopi av linker
til nettstedene for relevante møter for
sine fagområder til en av redaktørene
(se over). Publisering av denne
informasjonen på www.kirurgen.no
burde ikke konkurrere med publisering
på den enkelte fagmedisinske forenings
egen hjemmeside, da alle burde ha
interesse av at flest mulig får tilgang til
informasjon om interessante møter.

5) Stillingsannonser

Vi vil i løpet av våren forsøke å etablere
en tjeneste der også stillingsannonser
formidles på www.kirurgen.no
Bladet Kirurgen kommer ut for sjelden
til at papirutgaven kan fungere som
informasjonsmedium for dette. Nøyaktig
hvordan denne tjenesten skal organiseres
er fremdeles under utvikling.
Alt i alt tror vi disse endringer vil kunne
medføre økt interesse for nettsiden vår
og for bladet Kirurgen. Økt aktualitet vil
uansett være positivt og medvirke til at
Kirurgen og nettsiden blir en viktig aktør
for informasjon og kvalitetsutvikling i det
norske kirurgiske miljøet. Det understrekes at enhver aktivitet vil ivareta de
strengeste krav til personvern 

Kirurgiske stillingsannonser på kirurgen.no
Hans Skari, Bård Røsok og
Olaug Villanger
Hans.skari@yahoo.no
Tradisjonelt har legers stillinger blitt
utlyst i TNDLF. Fortsatt er det mange
stillinger som utlyses i tidsskriftet, men
i de senere år har det blitt endringer på
dette området enten vi liker det eller ikke.
Kirurgiske stillinger utlyses blant annet
på www.NAV.no og www.finn.no.
Dette gjør at det er vanskeligere enn
tidligere å holde seg oppdatert på
ledige legestillinger.
Styret i NKF tok opp denne saken på
Styremøtet i des. 2010, og det var
enighet om at man i regi av
www.kirurgen.no vil tilby web-basert
annonsering av kirurgiske stillinger.
Dette vil være et rimelig tilbud for
arbeidsgiver mht. stillingsannonser
og det vil forhåpentligvis bli
enklere for norske kirurger å holde
seg orientert om ledige stillinger.
Interesserte kirurger kan abonnere
på meldingstjeneste med e-post eller
facebook for ledige stillinger.
På dette grunnlag ønsker herved NKF
å informere kirurgiske avdelingsledere,
sykehusenes personalavdelinger og
kirurgene om dette nye tilbudet 

14.02.2011
Den norske delegasjonen som deltok på møtet på Royal College of Surgeons.

NKF har satt utdanning og kvalitet på dagsordenen. På dette grunnlag arrangerte styret en studietur til
London. Nåværende leder Olaug Villanger og tidligere ledere Tom Glomsaker og Knut Kvernebo dro i
spissen for lederne for de kirurgiske fagmedisinske foreningene, dvs. hele styret for NFK.
To representanter for Spesialitetskomiteen i generell kirurgi (Toril Morken og Marius Langballe Dahlin)
var invitert og begge deltok på turen.

Rolv-Ole Lindsetmo1 og Knut Kvernebo2
Rolv.Ole.Lindsetmo@unn.no
1. Avdeling for gastroenterologisk
kirurgi, UNN
2. Thoraxkirurgisk avdeling,
OUS-Ullevål
Søndag 13.02 ble brukt til styremøte
hvor NKF’s rolle i utdanningen av norske
kirurger ble belyst. Det kom klart frem
i diskusjonen motsetningsforholdet
mellom de fagmedisinske foreningenes
behov og ønsker om å være
premissleverandører i utdanningen av
norske kirurger er i interessemotsetning
til Legeforeningen som fagforening hvor
fagforeningspolitiske aspekter setter
premisser for det faglige innholdet i
spesialistutdanningene. Legeforeningen
sentralt har ikke vist vilje og evne til å
samarbeide med NKF om forbedring av
det norske utdanningssystemet.
Før 1995 er det beregnet at kirurgiske
utdanningskandidater i Storbritannia
i gjennomsnitt brukte 14 år (35 000
arbeidstimer) på å bli godkjent
spesialist. Etter at det europeiske

arbeidstids-direktivet ble innført ble
det et økende politisk press på å korte
ned utdanningstiden. I Storbritannia
resulterte dette i at utdanningssystemet
ble revidert og man etablerte ”Schools
of surgery”. Målet er å utdanne kirurger
på kortere tid (7 år og 15 000 timer)
samtidig som kvaliteten på de ferdige
kandidater bedres.
Den tidligere lærer/svenn modellen
kombinert med teoretiske kurs og
eksamener ble erstattet av en modell
med et nett-basert curriculum.
Man har i tillegg utviklet en rekke
ferdighetskurs som arrangeres både
sentralt og regionalt. Innholdet i kursene
er i stor grad utviklet av kirurgenes
fagmedisinske foreninger (The Royal
Colleges of Surgery), mens drift av
kursene gjennomføres i samarbeid
med regionale universitetssykehus og
utdanningskandidatenes arbeidsgiver.
Under de rådende økonomiske forhold
i Storbritannia er det et problem at en
stor del av den økonomiske byrden ved
kursene siste året vært overført til
utdanningskandidatene (”the trainee
pays”).

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

NKF studietur til London og
Royal College of Surgeons

”Foundation training”

Alle spesialitetene har en to års
”foundation training” etter avsluttet
medisinstudium. Dette tilsvarer
den norske turnustjenesten. En av
hensiktene med ”foundation training”
er å vurdere kandidatens egnethet.
Perioden må inneholde minst 4 måneder
kirurgi og 4 måneder indremedisin.
Alle er sikret å komme direkte ut i
”foundation training”. Men, de må
gjennom et formelt utdanningsprogram
med veileder og deltakelse i et
spesifisert antall kurs og seminarer og
eksamener hvert semester.

Royal College of Surgeons, Lincoln Inn's Fields
i London.
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Omvisning på et av treningsrommene til Royal College of Surgeons.

Møte med Royal College of
Surgeons i London.

et skriftlig curriculum som beskriver
de teoretiske og praktiske ferdigheter
kandidaten skal beherske. Det
gjennomføres årlig oppsummering av
progresjon og ferdighetstilegnelse og
gjennomgang av assisterte og utførte
prosedyrer.
Utdanningen avsluttes med egen
eksamen som må bestås for å få
lisens til å praktisere. GMC (”general
medical council”) tilsvarende vårt
Statens Helsetilsyn, har overordnet
ansvar for gjennomføring og kvalitet av
spesialiseringen.

Kurs på Royal College
of Surgeons

12 million pund treningsfasciliteter
er tilgjengelig på Royal College of
Surgeons (RCS) i London.
Leder NKF, Olaug Villanger.

”Core surgical training”

I 2007 ble det innført ”core surgical
training” i Storbritania. Her gis det
grunnleggende innføring i hva kirurgisk
emner og ferdigheter. ”Surgical core
training” tar 2-3 år og avsluttes med
”Final fellowship exam” som må bestås
før kandidaten kan fortsette videre med
spesialistutdanningen.

Kirurgisk subspesialisering i UK
Videre kirurgisk utdanning tar 3-4
år og er delt inn i 16 forskjellige
programmer, i tillegg til ortopediske
utdanningsprogram. En god oversikt
over systemet finnes på
http://www.rcseng.ac.uk/education

Eksamen og denne grunnleggende
kirurgiske utdanningen dekker felles
teoretiske og praktiske ferdigheter
for ni forskjellige subspesialiteter.
Sykehuset hvor kirurgkandidaten
arbeider er ansvarlig for innholdet og
gjennomføringen (”workplace based
training”). Denne felles ”basisdelen av
utdanningen” er innholdsdefinert med
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RCS’s grunnkurs er etter hvert
berømte for sin grundighet og kvalitet
(BSS, CRISP (”care of the critically
ill surgical patients” m.fl.) og er
patenterte og eksportert til andre land,
inkludert Norge. Ferdighetskursene
gjennomføres av RCS i samarbeid med
universitetssykehusene.
Egne pensumbøker/studiehefte og
DVD’er er laget av RCS til hvert kurs
(”Record of Self Directed Learning”).
Ferdighetskursene arrangeres med
en instruktør per fire deltakere. Alle
kandidatene får individuell evaluering.
RCS har utarbeidet “Practical guide
for trainers and trainees: Establishing
and using surgical skills laboratory”.
Et krav fra RCS er formell evaluering
og feedback til hver kursdeltager:
”Formative evaluation/feedback to every
participants to be followed up by the
local trainer”.
RCS har mer fokus på opptrening
av operasjonsteamet enn tidligere
og arrangerer egne kurs på dette
feltet“team behaviour courses”.

Tidligere NKF leder,
Tom Glomsaker.

RCS leier ut fasiliteter til utenlandske
kursdeltakere/arrangører. Ofte i
samarbeid med industrien/sponsorer.
NKF har importert ATLS kurskonseptet
og BSS (Basic surgical skills) i samarbeid
med hhv. American College of Surgeons
og Royal College of Surgeons. Begge
kursene har fått meget god mottakelse
av norske kandidater, og ATLS kurset
har blitt obligatorisk for norsk generell
kirurgisk spesialitet.
Etter modell fra systemet i Storbritannia
har NKF foreslått for Legeforeningen å
ta et initiativ overfor sentrale helsemyndigheter (Helsedirektoratet) med tanke
på revisjon av norsk kirurgisk utdannelse. Ideen har, etter britisk modell, vært
å utvikle et trekantsamarbeide mellom
lokale og regionale helseforetak og
NKF/andre kirurgiske fagmedisinske
foreninger. De lokale helseforetak har
arbeidsgiveransvar, de regionale helseforetak med sine universitetssykehus
har fagkompetanse og bør utvikle treningssentra for ferdighetskurs, mens de
fagmedisinske foreningene har et internasjonalt nettverk (jfr. etableringen av
ATLS og BSS) og representerer fagfolk
og fag. Hittil har Legeforeningen ikke gitt
NKF støtte til en slik organisering.
Fokus på kvalitet dokumentert med
eksamen og sertifisering er et brudd
på mester-svenn utdanningsprinsippet
som har karakterisert utdanningen av
kirurger i de fleste land. Spørsmålet
er kanskje ikke om, men når det også
kommer til Norge??? 

BJS wishes to encourage young surgeons to take an
interest in medical publishing. To this end the BJS
Society has established Editor Assistant bursaries.
It is envisaged that suitable applicants will be at or
near the end of higher surgical training, or recently
appointed to a substantive post. Although no previous
publishing experience is expected, the successful
candidate will have scientific curiosity, write well
and have a facility for constructive criticism.
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Editor Assistant Bursary 2011

The role will require
• Attending monthly editorial meetings in London
• Assisting the editors in the handling of papers,
from submission to publication
• Contributing to BJS scientific writing courses
• Completing a research project relating to surgical publishing
Tenure will be for a period of 12 months. Necessary travel and accommodation
expenses will be reimbursed, and the successful candidate will receive an
honorarium of £1000.

Applications should be made in writing to the Managing Editor, Alison Cherrie,
at alison.cherrie@wiley.com, and should be received no later than 6th May 2011.
Please include a full CV plus covering letter explaining your interest in the position.
BJS, John Wiley & Sons Ltd, 101 George Street, Edinburgh EH2 3ES, UK.
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Titanimplantat for å oppnå
kontinent ileostomi
•

Kontinent ileostomi gir hos mange en vesentlig bedre
livskvalitet sammenlignet med en vanlig stomi.
•
Komplikasjonene med konvensjonelle kontinente stomier er
i høy grad knyttet til nippelventilen og pga. dette brukes
metodene stadig sjeldnere.
•
En klinisk studie pågår nå i samarbeid mellom Akershus
	Universitetssykehus, OUS og OstomyCure AS, Norge. Målet er
å skape en kontinent ileostomi med en mekanisk kontinent
ventil med hjelp av et perkutant implantat som kan lukkes med
et lokk festet til implantatet.

Martin Johansson1,
Thomas Heggelund2, Bjørn Edwin3,
Tom Øresland2
tom.oresland@medisin.uio.no
1.
Institutt för Biomaterial, Sahlgrenska
Akademin, Gøteborgs Universitet og
Chief Scientific Officer, OstomyCure AS.
2.
Gastrokirurgisk avdeling, AHUS.
3.
Intervensjonssenteret, OUSRikshospitalet
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om til kontinent ileostomi (4). Som
nevnt ovenfor, er det ulemper med
konvensjonell kontinent ileostomi
(ustabil nippelventil) hvilket har medført
at mange kirurger ikke anbefaler
operasjonen (5,6). Den utføres dog i
begrenset omfang ved noen få sentra i
Skandinavia.

Kontinent stomi

Kontinent ileostomi/urostomi gir
bedre livskvalitet sammenlignet med
de som har vanlig stomi (7). Denne
artikkelen fokuserer på kontinent
ileostomi. Mange metoder har vært
prøvd for å få en mer stabil og sikker
kontinensmekanisme, men problemet
er enda ikke tilfredsstillende løst (8-10).
En metode som erstatter eller utelukker
nippelventilen skulle sannsynligvis kunne
medføre en renessanse for det kontinente
reservoaret, ikke bare som et alternativ til
et ikke-fungerende bekkenreservoar men
også på andre indikasjoner.

Fig 1. Skjematisk bilde av implantatet i bukveggen koblet til en kontinent ileostomi.

Bekkenreservoar (”Ileal Pouch Anal
Anastomosis”, IPAA) har i de senere år
overtatt som førstevalg for pasienter med
ulcerøs kolitt og familiær adenomatøs
polyppose (FAP) der operasjon er
indisert. Samme utvikling har skjedd
innen urologi der den orthotope blæren
har blitt første valg for de som må fjerne
urinblæren.
Som ved alle store operasjoner
er komplikasjoner vanlige og det
funksjonelle resultatet blir ikke alltid som
forventet (1-3). Høy tømningsfrekvens,

42 Kirurgen nr. 1, 2011

urgency, og varierende grad av
inkontinens er ikke helt uvanlige
problemer. Uttalte funksjonelle
problemer og septiske komplikasjoner
i bekkenet er de hyppigste årsakene
til at bekkenreservoaret ikke kan
beholdes. Resultatet blir ofte
en reservoar-ekstirpasjon og en
konvensjonell ileostomi. Denne
løsningen er noe pasienten ikke
ønsker og den medfører også tap av
distale ileum med de konsekvenser
det kan ha. Denne situasjon kan
unngås hvis bekkenreservoaret bygges

Perkutane implantater brukes innen en
rekke forskjellige områder av kirurgien,
for eksempel dentale implantater,
osteosyntesemateriell for fiksering av
benbrudd, høreapparater og andre
proteser. God tilheling av implantatene
mot benvev og hud er påvist (11-13).
Bruken av titanimplantat for å avlede
tarminnhold fra stomier er nytt og frem
til nå har det vært uklart om tarmveggen
vil feste seg til titanmaterialet.

Dyreeksperimentell studie med
mekanisk kontinensventil

En dyreeksperimentell studie med hensikt
å skape en mekanisk kontinensventil
med hjelp av et perkutant implantat der

Metode

Det er utviklet et titanimplantat som
består av en sylinder der den indre
vegg er kledd med et titannett montert
på en sirkulær plate med multiple hull
for å fremme vevsinnvekst (Fig. 2). Det
lages en åpning i bukveggen tilsvarende
plassen for en vanlig ileostomi og
implantatet plasseres gjennom
hudåpningen med den sirkulære platen
hvilende mot vevet i bukveggen. Ileum
dras igjennom og fikseres. Kontinens
oppnås etter en tilhelingsperiode ved at
et lokk festes på toppen av implantatet
(Fig. 3). Hvis pasienten ikke allerede
har et reservoar, konstrueres et slikt på
enkleste måte med å legge to tarmer
parallelt de siste 15 cm før stomien.

Klinisk pilotstudie

Utfordringen på de 4 første opererte

Fig 3. Implantat fastgrodd i bukveggen.
Kontinens oppnås med et plastlokk.

pasientene (3 på Karolinska i Stockholm
og 1 på AHUS) i den kliniske pilotstudien
har vært å få titansylinderen til å feste
seg på riktig nivå hvilket kan forårsake
lekkasje nedenfor lokket.

i en evt. fremtidig studie, der prinsippet
skal prøves på flere sykehus, har etablert
nettverk.

Ny klinisk pilotstudie med nytt
titan-implantat

Tilhelingen mellom titan og tarm/
bukvegg har vært uproblematisk og
det har heller ikke vært problem med
infeksjoner. Implantatet er nå redesignet
med tanke på at det på en regelmessig
og sikker måte skal feste seg på rett
nivå slik at en kontinent stomi oppnås
når et lokk settes på. Studiet er nå
godkjent for fortsatt pasientinklusjon
(opp til 10 pasienter) med redesignet
implantat. Akershus Universitetssykehus
er hovedsenter i fortsettelsen av den
kliniske pilotstudien.
Vi planlegger å inkludere pasienter med:
- sviktende bekkenreservoarer der
alternativet er en ileostomi
- kontinente ileostomier med
nippelproblem
- pasienter som skal proctocolectomeres
og der bekkenreservoaret ikke er et
mulig alternativ
- pasienter med etablert ileostomi som
sliter med dårlig stomifunksjon.

Vi er nå ute etter å rekruttere pasienter og
de som mener at de har kandidater for en
slik operasjon kan kontakte oss. Vi ønsker
at pasientene opereres på AHUS, men
ønsker at kirurger utenfra er med slik at vi

Hvis dette blir en praktisk og sikker
metode, kommer teknikken i fremtiden
til å kunne brukes på et økende antall
pasienter 
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kontinens oppnås ved at et lokk festes
på implantatet (Fig. 1) har blitt utført
som et samarbeidsprosjekt mellom
Intervensjonssenteret på Rikshospitalet
i Oslo og Institusjonen for biomaterial
ved Sahlgrenska Akademin i Gøteborg.
Teknikken er utprøvd på forskjellige
stomityper inkludert kontinente
ileostomier og kontinente urostomier.
I noen av de senere eksperimentene,
hvor reservoaret hadde oppnådd et
godt volum, har tettheten i stomien
blitt prøvd ved at et lokk har blitt satt på
implantatet for å gi en kontinent stomi.
Det kliniske resultatet var at god tilheling
i langtidsforsøk ble påvist hos hund.
Histologisk undersøkelse viste også en
god tilheling mellom tarm – titan og hud/
bukvegg. Resultatene var så gode at en
klinisk pilotstudie ble startet.

Fig 2. Perkutant titanimplantat
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Vitaminmangel etter fedmeoperasjon
Figur 1. Vitamin A-mangel vist ved lav serum retinol (A) og svekket nattsyn (B).
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Months after surgery
A. Serum retinol (µmol/L) etter gastric bypass (Δ) og duodenal
omkobling (•). Store symboler representerer median verdi og små
symboler representerer individuelle pasienter. Pilen viser en pasient
med lav serum retinol (0.7 µmol/L). Data fra Aasheim et al (5).

Erlend T. Aasheim
e.t.aasheim@medisin.uio.no
OUS - Aker og
Imperial College London
Det utføres nå mer enn 1000 fedmeoperasjoner per år i Norge. Gastrisk bypass
og andre fedmeoperasjoner gir betydelig
vektreduksjon og bedring av fedmerelaterte sykdommer som type 2 diabetes,
men kan også føre til ernæringsmessige
komplikasjoner. Vitaminmangel hos
pasienter som opereres for sykelig overvekt er tema i en ny doktorgradsavhandling fra Oslo universitetssykehus Aker (1).
Avhandlingen beskriver vitaminnivåer i
blod hos pasienter med sykelig overvekt
fra før og inntil 1 år etter behandling
med enten livsstilsintervensjon, gastrisk
bypass eller duodenal omkobling (”duodenal switch”). Her beskrives de viktigste
funnene fra avhandlingen.

Lave vitaminnivåer før behandling

En tverrsnittstudie (2) viste at pasienter
med sykelig overvekt allerede før
behandling hadde forskjellig vitaminstatus sammenliknet med friske kontrollpersoner. De overvektige pasientene
hadde signifikant lavere serumnivåer av
både vitamin B-6, vitamin C, 25-hydroksyvitamin D og lipid-justert vitamin E. Dette
kunne tyde på at overvektige pasienter på
tross av et kronisk overskudd på kalorier
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Minutes in dark
B. Pasientens følsomhet for lys ble vurdert under gradvis mørke-adaptasjon (Goldman-Weekers metode). Første undersøkelse viste nattblindhet (heltrukken linje). Etter tilskudd med vitamin A økte serum retinol til
0.9 µmol/L, og pasienten hadde normal mørkesyn (stiplet linje).
Reprodusert fra Aasheim et al, Surg Obes Relat Dis 2008; 4: 685–6 (8).

faktisk har spesielt høy risiko for å utvikle
vitaminmangel etter fedmeoperasjon.
Det ble også funnet en sammenheng
mellom økt CRP-nivå og lave vitaminnivåer i serum. Siden fedme er assosiert
med (subklinisk) inflammasjon, kan
fedmen i seg selv bidra til lave vitaminnivåer i serum uten at det nødvendigvis
foreligger en funksjonell mangeltilstand
(3). Vitaminkonsentrasjon målt i erytrocytter eller fullblod påvirkes mindre av
inflammasjon og kan være et bedre mål
på vitaminstatus hos pasienter med økt
CRP. Dette passer med at de overvektige
pasientene i tverrsnittstudien hadde
normale nivåer av vitamin B-1 (tiamin) og
vitamin B-2 i fullblod.
Den kliniske betydningen av lave vitaminnivåer i serum hos pasienter med sykelig
overvekt er usikker. Det er neppe skadelig
for pasienter med sykelig fedme å ta et
daglig multivitamintilskudd, men det er
heller ikke vist at det å ta multivitamintilskudd gir klinisk gevinst.

Stabile vitaminnivåer etter
gastrisk bypass ved bruk av
vitamin- og mineral-tilskudd

Det ble gjort longitudinelle studier for å
belyse hvordan vitaminnivåer endrer
seg etter gastrisk bypass i vanlig klinisk
sammenheng (4, 5). Pasientene ble
gitt en standardisert pakke med
tilskudd bestående av multivitaminer
inneholdende anbefalt daglig dose av

alle vitaminer, jerntilskudd, vitamin D,
kalsiumtilskudd og injeksjoner med
vitamin B-12; som tilsvarer anbefalte
tilskudd i internasjonale retningslinjer for
fedmekirurgipasienter. Pasienter som ble
operert med gastrisk bypass og tok disse
tilskuddene, hadde stort sett stabile til
økte vitaminnivåer etter operasjon. Dette
ble funnet i to prospektive studier, som
ble utført i samarbeid med henholdsvis
Sykehuset i Vestfold og Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (4, 5, 6).
Resultatene tyder dermed på at pasienter
som opereres med gastrisk bypass med
et ukomplisert forløp og tar anbefalte
tilskudd, har en lav risiko for å utvikle
alvorlig vitaminmangel.

Økt ernæringsrisiko ved
duodenal omkobling

Duodenal omkobling er en fedmeoperasjon som medfører mer malabsorpsjon enn gastrisk bypass (7). Duodenal
omkobling er krevende å utføre laparoskopisk og representerer under 5% av
fedmekirurgiske inngrep både i Norge
og internasjonalt. I en randomisert,
kontrollert studie som sammenliknet
laparoskopisk gastrisk bypass og laparoskopisk duodenal omkobling, utviklet
pasienter operert med duodenal omkobling signifikant lavere nivåer av både vitamin A, D og tiamin etter operasjonen (5).
Pasienter operert med duodenal omkobling hadde større vekttap, gjennomsnittlig

A

Serum retinol

Vanligvis kun ved duodenal omkobling

tilfeller kreves innleggelse for parenteral
ernæring. Enkelte pasienter reopereres
med forlengelse av felles tarmløp for mat
og fordøyelsessafter for å minske malabsorpsjon og stabilisere vekten (9).

B-1

Blod tiamindifosfat

Aktuelt ved vedvarende oppkast (ved mistanke
om akutt mangel må tiamin gis umiddelbart – ikke
vent på prøvesvar)

Anemi, bentetthet og
Wernickes encefalopati

B-2

Blod flavin mononukleotid

Sjelden

B-6

Serum pyridoxal-5’fosfat

Sjelden

Folat

Serum folsyre

Lavt nivå kan tyde på at pasient ikke tar multivitamintilskudd

B-12

Serum kobalamin

Kontrolleres jevnlig (spesiell risiko ved gastrisk
bypass)

Tabell 1. Vitaminanalyser etter fedmekirurgi
Vitamin

Prøvemateriale og
analytt

Aktuelt å måle etter fedmekirurgi?

C

Serum askorbinsyre

Sjelden

D

Serum 25-hydroksyvitamin D

Kontrolleres jevnlig (spesiell risiko ved duodenal
omkobling)

E

Serum alfa-tokoferol

Sjelden

Vitamin A, B-1, B-2, B-6, C og E kan analyseres ved Ernæringslaboratoriet og vitamin D ved Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus Aker, Trondheimsveien 235, 0514 Oslo. Tlf. 22 89 40 00.

40% av kroppsvekten, 1 år etter operasjon
sammenliknet med 30% etter gastrisk
bypass (5, 6).
Muligheten for et større vekttap kan føre
til at flere pasienter med uttalt fedme
vil ønske å bli operert med duodenal
omkobling. For å forebygge ernæringskomplikasjoner bør imidlertid pasienter
som gjennomgår duodenal omkobling

ha tettere postoperativ oppfølging, og
vil oftere ha behov for ekstra tilskudd av
fettløselige vitaminer enn gastrisk bypass
pasienter. Nattblindhet på grunn av
vitamin A-mangel oppstår for eksempel
nesten utelukkende etter malabsorptive
inngrep som duodenal omkobling
(Figur 1) (5, 8). Pasienter er også mer
utsatt for protein-kalorisk underernæring
etter duodenal omkobling, og i noen
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Figur 2. Tid fra fedmekirurgi til debut av Wernicke encefalopati. Prikker representerer individuelle pasienter. Reprodusert fra Aasheim,
Ann Surg 2008; 248: 714–20 (11)

Tidligere studier har vist at pasienter som
kun tar multivitamintilskudd ofte utvikler
anemi etter fedmekirurgi på grunn av
jern- eller vitamin B-12-mangel. For å
unngå mangeltilstander forskrives derfor
pasientene en kombinasjon av ulike
tilskudd. Individuell justering av tilskuddene er ofte nødvendig, for eksempel på
grunn av gastrointestinale bivirkninger av
jerntilskudd. I utgangspunktet anbefales
pasientene å ta tilskuddene livet ut,
siden man vet lite om langtidsvirkingen
av bariatriske inngrep på vitamin- og
mineralstatus. Det er imidlertid beskrevet
nevrologiske komplikasjoner på grunn av
mangel på sporstoffet kobber mange år
etter gastrisk-bypass operasjon. Det kan
derfor være fornuftig å anbefale pasientene et permanent multivitamin/mineraltilskudd.
Multivitamintilskudd på det norske
markedet inneholder vanligvis anbefalt
døgninntak av vitaminer og mineraler,
inkludert folsyre. Lavt folsyrenivå etter
fedmekirurgi kan ofte tyde på at pasienten ikke tar multivitamintilskudd. Kvinner
anbefales å ikke bli gravide det første året
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etter operasjonen fordi man vet lite om
hvilken betydning dette eventuelt har for
fosteret. Kvinner som blir gravide etter
fedmeoperasjon bør følges nøye for å
optimalisere ernæringsstatus, spesielt
etter duodenal omkobling (10).
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Selv om studier har vist at pasienter får
redusert bentetthet i forbindelse med
vekttapet etter fedmekirurgi, er det ingen
sikre holdepunkter for at fedmekirurgi
øker risikoen for benbrudd. Forebygging
av framtidige brudd er likevel den viktigste begrunnelsen for å gi pasientene
tilskudd med vitamin D og kalsium etter
fedmekirurgi.
Wernickes encefalopati er en akutt
nevrologisk tilstand som skyldes mangel
på tiamin, og oppstår hos ca. 1 av 500
fedmeopererte pasienter. En systematisk
oversiktsartikkel som oppsummerte 84
tilfeller av Wernickes encefalopati etter
fedmeoperasjon fant at komplikasjonen
nesten alltid oppstod i de første månedene postoperativt (Figur 2) (11).
Den vanligste tilgrunnliggende årsaken
var hyppig og vedvarende oppkast, som
forelå hos mer enn 90 % av tilfellene; ofte
relatert til stomal obstruksjon. En annen
utløsende faktor for Wernickes encefalo-

pati var administrasjon av intravenøs glukose. Omtrent halvparten av pasientene
utviklet varige nevrologiske skader, trolig
delvis på grunn av forsinket oppstart av
behandling. Siden pasienter som utvikler
alvorlig tiaminmangel etter fedmeoperasjon oftest fortsatt er overvektige, kan
det være vanskelig å oppfatte at symptomene skyldes mangelfull ernæring.
Det er derfor viktig å vurdere å gi tiamin
til alle pasienter som reinnlegges etter
fedmekirurgi, spesielt ved uttalt oppkast,
for å forebygge Wernickes encefalopati.

oftest ha lav risiko for å utvikle alvorlig
vitaminmangel hvis de tar de anbefalte
tilskuddene, mens duodenal omkobling
er assosiert med større risiko for vitaminmangel. I oppfølgingen kan det være
indisert å rekvirere vitaminanalyser som
kun utføres ved få laboratorier i Norge 

Spesielle vitaminanalyser

Studiene er basert på vitaminanalyser
som ble utført ved Ernæringslaboratoriet og Hormonlaboratoriet ved Oslo
universitetssykehus Aker. Nytten av de
ulike vitaminanalysene hos fedmekirurgipasienter er oppsummert i Tabell 1.

Konklusjon

Tidligere studier på vitaminnivåer hos
fedmekirurgi-pasienter har stort sett
bestått av kasuistikker og ukontrollerte
studier. Norsk forskning har nå vist de
første kontrollerte innsamlede data for
flere vitaminmarkører etter gastrisk
bypass og duodenal omkobling. Ved
gastrisk bypass-operasjon vil pasienter
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Titandioksid (E 171). 20 mg/10 mg og 40 mg/20 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Sterke smerter som kun kan behandles tilfredsstillende med
opioide analgetika. Opioidantagonisten nalokson er tilsatt for å forhindre
opioidindusert obstipasjon ved å blokkere oksykodons virkning på opioidreseptorer lokalt i tarmen.
Dosering: Tilpasses smerteintensitet og pasientens følsomhet. Voksne: Den
analgetiske effekten er ekvivalent med depotformuleringer av oksykodon.
Vanlig startdose ved første gangs bruk av opioider er 10 mg/5 mg hver 12.
time. Pasienter som allerede får opioider kan starte med en høyere dose,
avhengig av tidligere erfaring med opioider. 5 mg/2,5 mg er tiltenkt dosetitrering ved oppstart av opioidbehandling og individuell dosejustering. Maks.
døgndose er 80 mg/40 mg oksykodonhydroklorid/naloksonhydroklorid. Ved
behov for høyere doser bør det i tillegg gis oksykodondepot til samme tidspunkter. Maks. døgndose er 400 mg oksykodondepot. Naloksons gunstige
effekt på tarmfunksjonen kan da reduseres. Preparatet er ikke tiltenkt behandling av gjennombruddssmerter. Behov for analgetika med umiddelbar
frisetting som akuttmedisin mot gjennombruddssmerter, kan derfor oppstå. En enkeltdose akuttmedisin bør tilsvare en sjettedel av den ekvivalente
døgndosen av oksykodonhydroklorid. Behov for akuttmedisin >2 ganger
daglig er vanligvis en indikasjon på at dosen bør økes. Doseøkning bør foretas hver eller annenhver dag, med 5 mg/2,5 mg, eller ved behov 10 mg/5
mg oksykodonhydroklorid/ naloksonhydroklorid 2 ganger daglig, til en stabil
dose nås. Målet er dosering hver 12. time som kan opprettholde adekvat
analgesi, med bruk av så lite akuttmedisin som mulig. Hos enkelte pasienter kan asymmetrisk dosering tilpasset smertemønsteret være gunstig.
Skal ikke brukes lengre enn absolutt nødvendig. Behov for langtids smertebehandling krever grundig og regelmessig revurdering. Når pasienten ikke
lenger har behov for opioidbehandling anbefales det at dosen nedtrappes
gradvis. Tablettene skal svelges hele og ikke deles, tygges eller knuses, da
dette medfører raskere frisetting av virkestoffene og absorpsjon av en potensielt dødelig oksykodondose. Etter seponering, med påfølgende bytte til
et annet opioid, kan forverring av tarmfunksjon forventes.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene, enhver situasjon
hvor opioider er kontraindisert, alvorlig respirasjonsdepresjon med hypoksi
og/eller hyperkapni, alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom, cor pulmonale, akutt alvorlig bronkialastma, ikke-opioidindusert paralytisk ileus,
moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Forsiktighetsregler: Ikke egnet til behandling av abstinenssymptomer. Ved
parenteralt, intranasalt eller oralt misbruk hos individer som er avhengige
av opioidagonister, som heroin, morﬁn eller metadon, forventes uttalte abstinenssymptomer, pga. av naloksons opioidreseptorantagonistegenskaper.
Ethvert misbruk hos stoffmisbrukere frarådes på det sterkeste. Anbefales
ikke til barn <18 år pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Det foreligger ingen klinisk erfaring hos pasienter med kreft relatert til peritoneal
karsinomatose eller med subokklusivt syndrom ved fremskredne stadier av
gastrointestinal kreft og bekkenkreft. Bruk i denne pasientgruppen er derfor ikke anbefalt. Største risiko ved opioider er respirasjonsdepresjon. Det
bør utvises forsiktighet hos eldre eller svake pasienter, ved opioidindusert
paralytisk ileus, alvorlig nedsatt lungefunksjon, myksødem, hypotyreose,
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Addisons sykdom (binyrebarkinsufﬁsiens), toksisk psykose, gallestein,
prostatahypertroﬁ, alkoholisme, delirium tremens, pankreatitt, hypotensjon, hypertensjon, underliggende hjerte- eller karsykdom, hodeskader (pga.
fare for økt intrakranielt trykk), epileptisk sykdom/disposisjon for kramper,
ved bruk av MAO-hemmere og ved lett nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
Grundig medisinsk overvåking er spesielt nødvendig ved alvorlig nedsatt
nyrefunksjon. Diaré kan anses som en mulig bivirkning av nalokson. Etter
langtidsbehandling med høye opioiddoser kan overgang til Targiniq innledningsvis utløse abstinenssymptomer som kan kreve spesiﬁkk oppfølging.
Ved langtidsbruk kan det utvikles toleranse som krever høyere doser for
å opprettholde ønsket analgetisk effekt. Kronisk bruk kan medføre fysisk
avhengighet. Det er fare for utvikling av psykologisk avhengighet overfor opioidanalgetika. Bør brukes med spesiell forsiktighet hos pasienter med alkohol- og legemiddelmisbruk i anamnesen. Oksykodon har en misbruksproﬁl
tilsvarende andre sterke opioidagonister. Abstinenssymptomer kan oppstå
ved brå seponering. Anbefales ikke til preoperativ bruk eller de første 12-24
timer postoperativt. Avhengig av kirurgitype og -omfang, anestesiprosedyre,
annen samtidig medisinering og pasientens tilstand, er nøyaktig tid for
oppstart av postoperativ behandling avhengig av en grundig individuell
nytte-risikovurdering. Den tomme tablettmatriksen kan sees i avføringen.
Kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, spesielt ved behandlingsstart, etter doseøkning eller bytte av legemiddel og i kombinasjon
med andre CNS-hemmende midler.
Interaksjoner: Substanser med CNS-hemmende effekt (f.eks. alkohol,
andre opioider, sedativa, hypnotika, antidepressiver, sovemedisiner, fentiaziner, antipsykotika, antihistaminer og antiemetika) kan gi økt CNS-hemmende effekt (f.eks. respirasjonsdepresjon). Klinisk relevante endringer i
INR kan forekomme ved samtidig bruk av kumarinantikoagulantia. (I: N02A
opioider)
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Oksykodon og nalokson passerer
placenta. Langtidsbruk av oksykodon under graviditet kan gi abstinenssymptomer hos nyfødte. Gitt under fødsel kan oksykodon utløse respirasjonshemming hos nyfødte. Skal kun brukes under graviditet hvis nytte oppveier
mulig risiko for barnet. Overgang i morsmelk: Oksykodon går over, nalokson
ukjent. Amming bør avbrytes under behandling.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter,
diaré, munntørrhet, ﬂatulens, oppkast, kvalme. Hjerte/kar: Blodtrykksfall.
Hud: Kløe, hudreaksjoner, svetting. Luftveier: Rhinoré, gjesping. Muskelskjelettsystemet: Muskelspasmer, muskelrykninger, myalgi. Nevrologiske: Hodepine, sedasjon, tremor. Psykiske: Angst, rastløshet. Stoffskifte/
ernæring: Nedsatt/tap av appetitt. Øre: Vertigo. Øvrige: Abstinenssyndrom, kulde- og varmefølelse, frysninger, astenitilstander. Mindre vanlige
(≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Angina pectoris ved koronarsykdom i
anamnesen, palpitasjoner, blodtrykksøkning. Immunsystemet: Overfølsomhet. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. Luftveier: Dyspné.
Nevrologiske: Oppmerksomhetsforstyrrelser, parestesi, taleforstyrrelser.
Psykiske: Unormal tankegang, forvirring, depresjon, hallusinasjoner. Øye:
Synsforstyrrelser. Øvrige: Brystsmerter, søvnløshet, sykdomsfølelse, perifert ødem, ulykkesskader. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Nevrologiske:
Kramper (spesielt ved epileptisk sykdom eller disposisjon for kramper).
Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Forstoppelse. Lever/
galle: Galleveiskolikk. Nevrologiske: Synkope. Bivirkninger av oksykodon
alene: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse, oppkast,
kvalme. Hud: Kløe. Nevrologiske: Sedasjon (fra søvnighet til nedsatt bevissthetsnivå), svimmelhet, hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Hikke, dyspepsi. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Synkope, parestesi.

Nyre/urinveier: Urinretensjon, dysuri, akutt vannlatingsbehov. Psykiske:
Endret stemningsleie og personlighetsforandring (f.eks. depresjon, eufori),
nedsatt aktivitet, psykomotorisk hyperaktivitet, uro, nervøsitet, søvnløshet,
tankeforstyrrelser, forvirring. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Munnsår, stomatitt. Hjerte/kar: Takykardi, vasodilatasjon.
Lever/galle: Galleveiskolikk. Luftveier: Dysfoni, hoste. Nevrologiske: Migrene, dysgeusi, hypertoni, ufrivillige muskelsammentrekninger, hypoestesi, koordinasjonsforstyrrelser. Psykiske: Persepsjonsforstyrrelser (f.eks.
hallusinasjon, derealisasjon), nedsatt libido. Øre: Nedsatt hørsel. Øvrige:
Smerter, ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Melena,
tannsykdom, tannkjøttsblødning, dysfagi. Hud: Tørr hud. Infeksiøse: Herpes
simplex. Kjønnsorganer/bryst: Amenoré. Psykiske: Psykologisk avhengighet. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering, økt appetitt. Øvrige: Vektøkning,
vekttap, tørste. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Ileus.
Hud: Urticaria. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Lever/galle: Økte
leverenzymer. Luftveier: Respirasjonsdepresjon, bronkialspasmer, undertrykket hostereﬂeks. Øye: Miose. Øvrige: Legemiddeltoleranse, spasmer i
glatt muskulatur.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Oksykodon kan gi miose, respirasjonsdepresjon, søvnighet til apati, slapphet i skjelettmuskulatur, bradykardi, hypotensjon, i alvorligere tilfeller koma, ikke-kardiogent lungeødem
og sirkulasjonssvikt, ev. med et fatalt utfall. Behandling: Opioidantagonister
(f.eks. nalokson 0,4-2 mg i.v.) med 2-3 minutters mellomrom, etter behov, ev.
infusjon med 2 mg nalokson i 500 ml 0,9% natriumklorid eller 5% dekstrose
(0,004 mg/ml nalokson) med en hastighet tilpasset tidligere bolusdoser og
pasientens respons. Ventrikkeltømming kan vurderes. Støttetiltak (kunstig
åndedrett, oksygen, karkontraherende midler og infusjoner) ved behov, for
å håndtere sirkulatorisk sjokk. Hjertestans eller arytmier kan kreve hjertemassasje eller deﬁbrillering. Se Giftinformasjonens anbefalinger for
oksykodon N02A A05 side d.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Naturlig opiumsalkaloid kombinert med opioidreseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Oksykodon og nalokson har
afﬁnitet til opioide kappa-, my- og deltareseptorer i hjerne, ryggmarg og
perifere organer (f.eks. tarm). Opioidreseptoragonisten oksykodon gir smertelindring ved binding til endogene opioidreseptorer i CNS. Nalokson er en
ren antagonist som virker på alle typer opioidreseptorer. Grunnet uttalt «ﬁrst
pass»-metabolisme etter oral administrering er en klinisk relevant systemisk effekt av nalokson lite sannsynlig. Ved lokal kompetitiv antagonisme av
den opioidreseptormedierte oksykodoneffekten i tarm reduserer nalokson
opioidinduserte tarmfunksjonsforstyrrelser. Absorpsjon: Biotilgjengelighet
87%, nalokson <3%. Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling: Distribueres i hele
kroppen. Metabolisme: I lever. Utskillelse: I urin og feces.
Pakninger og priser:
5 mg/2,5 mg: 28 stk. (endose) 130,90. 98 stk. (endose) 341,80.
10 mg/5 mg: 28 stk. (endose) 221,80. 98 stk. (endose) 636,10.
20 mg/10 mg: 28 stk. (endose) 401,00. 98 stk. (endose) 1.224,70.
40 mg/20 mg: 28 stk. (endose) 754,50. 98 stk. (endose) 2.401,90.
Refusjonsberettiget bruk: Palliativ behandling i livets sluttfase.
Refusjonskode: 90 (ICPC og ICD)
Vilkår 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre
måneder.
Vilkår 194: Refusjon ytes kun til pasienter som først har benyttet
langtidsvirkende opioid med tilstrekkelige mengder av forebyggende laksantia, og som fortsatt har opioidindusert forstoppelse.
Referanse 1: Preparatomtale TARGINIQ®
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Det handler om effektiv smertelindring og god livskvalitet

NYE PRISER
28-63% reduksjon

Styrke
oksykodon/nalokson

Dette er TARGINIQ®
• Et opioid mot sterke
smerter som kun kan
behandles tilfredsstillende
med opioide analgetika1
• Nalokson er tilsatt for å
forhindre opioidindusert
obstipasjon ved å blokkere
oksykodons virkning lokalt
i tarmen1

28 pakning
FØR
NÅ

FØR

98 pakning
NÅ

5mg/2.5mg

310,80

130,90

930,20

341,80

10mg/5mg

310,80

221,80

952,00

636,10

20mg/10mg

562,30

401,00

1.824,60

1.224,70

40mg/20mg

1.406,20

754,50

4.523,90

2.401,90

www.targiniq.no
Mundipharma AS • Vollsveien 13c • 1366 Lysaker • Telefon: 67 51 89 00 • Telefaks: 67 51 89 01 • www.mundipharma.no

Lukking av åpen buk med fascietraksjon
og vakuum etter aortakirurgi
Arne Seternes1, Martin Björck2,
Torbjørn Dahl1,3
arne.seternes@stolav.no
1.
Karkirurgisk avdeling,
St Olavs Hospital
2.
Akademiska sjukhuset, Uppsala
3.
Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk, NTNU

Introduksjon
fa g n y tt • de b att

Vi har siden oktober 2006 brukt fascietraksjon kombinert med vakuumbehandling for å lukke pasienter med åpen buk
etter aortakirurgi. Behandling med å la
buken ligge åpen temporært er brukt hos
pasienter som står i fare for, eller har
utviklet abdominalt kompartmentsyndrom (ACS, Abdominal Compartment
syndrome), se Figur 1. Tilstanden sees
etter bl.a. behandling av rumperte
abdominale aortaaneurismer, intraabdominale traumer, sepsis med massiv
væskerestitusjon og pankreatitter.
For utfyllende liste se www.wsacs.org.
ACS er definert som et intraabdominalt
trykk (IAP, Intra-Abdominal Pressure)
over 20 mmHg ledsaget av nytilkommen
organsvikt1. Det intraabdomiale trykket
måles indirekte via urinblæren og oppgis
i mm Hg2. Behandling av etablert ACS er
dekompresjon i form av laparotomi hvor

en så lar buksåret ligge åpent. For å
forhindre at pasienten utvikler store
arrbrokk3, må en allerede ved dekompresjonstidspunktet begynne å planlegge
lukkingen av bukveggen. Flere metoder er i bruk4,5,6 og i 2004 presenterte
Traumeenheten ved Ullevål Sykehus sin
metode i Tidsskriftet7. Denne metoden
ble kun sporadisk brukt ved St. Olavs
Hospital. Ved vår avdeling bruker vi nå en
metode som kombinerer fascietraksjon
med nett og vakuum utviklet av Peterson, Acosta og Björck i Sverige8. Vi har
tidligere publisert våre resultater med
metoden9, og nylig ble en større svensk
multisenterstudie publisert10. Figur 2 viser
resultat etter ”gammel” metode og figur
3 viser resultat etter ny metode.
Vi vil her presentere metoden og resultatene fra vår behandling av åpen buk etter
aortakirurgi. Figur 4 viser en skjematisk
presentasjon av teknikken.

Metode

Dag 0
Vi bruker V.A.C.therapy (KCI, San Antonio,
Texas, USA) utviklet spesielt for behandling av åpen buk. Settet inneholder
en plastfilm med svamp som legges
mellom bukveggen og bukinnholdet for
å forhindre sammenvoksninger. Denne
legges godt ut i flankene, ned i bekkenet
og opp under costalbuen (Figur 5). For å

Figur 1. Gradering av intraabdominal hypertensjon (IAP)
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få en best mulig plassering av plastfilmen
må ligamentum falciforme deles. Utenpå
dette legges så ”svartsvamp” i to lag som
fyller ut diastasen mellom rectusfascien.
Denne svampen får ikke komme i kontakt
med bukinnhold da dette kan medføre
fisteldannelse. Selvklebende drape legges utenpå og vakuum etableres med et
konstant negativt trykk fra 75-125 mm
Hg via portabel pumpe. IAP måles minst
tre ganger i døgnet inntil pasienten har
fått lukket bukveggen og er på vanlig
sengepost.
Dag 2
Pasienten tas til operasjonsstua for skifte.
Plastfilm fjernes, evt. nyoppståtte adheranser mot bukveggen løsnes, bukinnholdet inspiseres. Dersom det foreligger
nekrotisk tarm, reseseres denne og
stomi(er) legges godt ut i flanken(e).
Dersom rektusfascien lar seg lukke uten
tensjon, så gjøres dette. Er rektusdiastasen uttalt, så syr vi inn et 30 x 30 cm
prolene nett (Ethicon, Inc., Somerville,
New Jersey, USA) til rektusfascien med
fortløpende monofilament tråd. Nettet
splittes i midten og det plasseres en ny
plastfilm mellom bukvegg og bukinnhold
(Figur 6). Nettet strammes forsiktig og
syes sammen i midtlinjen. Avstanden
mellom fasciekantene måles og oppgis i
cm. To lag med svartsvamp legges over
nettet, selvklebende drape over dette og

Figur 2. Viser resultat av tidligere metode med
stort arrbrokk og delhudstransplantat direkte
på tarm

vakuumbehandlingen kontinueres.
Buktrykket holdes under 15 mmHg.

Figur 3. Resultat etter behandling av åpen buk med fascietraksjon og vakuum

Dag 4-6-8...
Vi skifter vakuumbandasje hvert 2-3
døgn. Sårskiftene gjøres med steril oppdekning på intensivavdelingen. Nettet
åpnes i midtlinjen, plastfilm fjernes og ny
plastfilm legges inn. Adheranser løsnes.
Nettet etterstrammes. Diastasen måles.
Vakuumbehandlingen kontinueres.

Avslutning

Alle pasientene får bredspektret antibiotikum inntil buksåret er lukket.

Materiale

Figur 4. Skjematisk presentasjon av teknikk

Siden oktober 2006 og fram til august
2010 har vi behandlet 12 menn og 6 kvinner i alderen 52-85 år med åpen buk etter
aortakirurgi. Flesteparten (15) er primært
operert for rumpert abdominalt aortaaneurisme (RAAA), mens to er elektivt
operert for abdominalt aortaaneurisme
og en pasient for et thoracoabdominalt
aneurisme. ACS var årsaken til at 12
pasienter ble behandlet med åpen buk,
mens hos de seks resterende pasientene ble buken primært lagt åpent for å
forhindre ACS etter operasjon for RAAA.
To av pasientene utviklet ACS etter endovaskulær aneurisme behandling.
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Behandlingen med traksjon og vakuum
kontinueres inntil fasciekantene kan
adapteres uten tensjon. Fig. 7 viser en
adheransefri buk. Nettet fjernes da i sin
helhet, plastfilmen fjernes og fascien
lukkes på vanlig vis.

Hos de som utviklet ACS var median
blæretrykk før dekompresjon 25 mmHg
og median tid fra primæroperasjon til
dekompresjon var ett døgn (0-12).
Før dekompresjon utviklet fem pasienter
nyresvikt, fire respirasjonssvikt og tre
pasienter hadde både nyresvikt og
respirasjonssvikt.

Resultat

Hos de 12 pasientene som ble behandlet
for ACS, fikk 10 reversert sin organsvikt.
To pasienter utviklet multiorgansvikt og
døde før buken kunne lukkes.

Figur 5. Plastfilmen legges godt ut i flankene, ned i bekkenet og opp under costalbuen.
Ligamentum falciforme må deles.

De resterende 16 pasienter fikk lukket
bukveggen etter en median tid på 11
dager (6-24). Antall sårskift var 5 (3-10).
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med forsinket primærsutur. Tid til lukking
av buken, og antall sårskift pr. pasient
tilsvarer andre rapporter med samme
teknikk (10). Flesteparten av skiftene ble
gjort på dagtid på intensivavdelingen
noe som medførte at teknikken ble kjent
i avdelingen. Arrbrokk er sett hos fire
pasienter, men det er kort observasjonstid
og det er behov for lengre oppfølging.
Materialkostnaden pr. pasient er ikke
avskrekkende når en tar i betraktning at et
intensivdøgn er priset til ca 30 000 kroner
og et ”laparoskopikit for adipositasoperasjon” koster ca 25 000 kroner.
En nylig publisert studie12 konkluderer
med at overlevelsen bedres hos alvorlig
syke pasienter som behandles i avdelinger
hvor en aktivt behandler intraabdominal
hypertensjon og ACS.
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Konklusjon

Dekompresjon er en effektiv måte å
reversere organsvikt på hos pasienter med
ACS. Lukking av buken må starte tidlig
etter dekompresjon og en kombinasjon av
fascietraksjon og vakuumbehandling er en
effektiv måte for lukking og mest sannsynlig forebygging av store ventralbrokk.
Større randomiserte multisenterstudier
er nødvendig for å finne ut den beste
metoden for lukking av åpen buk etter
aortakirurgi 

Figur 6. Nett splittes i midten og syes sammen
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Fig.7. Ingen adheranser ved korrekt bruk av plastfilm mellom bukvegg og bukinnhold.

Fire pasienter ble operert for coloniskemi
med reseksjon av colon sigmoideum og
endecolostomi. To kom etter ACS og to hos
pasienter som primært ble behandlet med
åpen buk. En pasient utviklet et sekundært
ACS en uke etter at han var lukket.
Ny dekompresjon var nødvendig og
årsaken var pankreatitt.
Ingen pasienter utviklet intestinale fistler,
abcesser eller graftinfeksjon.
Fire pasienter har fått påvist små arrbrokk.
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6. Barker DE, Kaufman HJ, Smith LA et al. Vacuum pack
technique of temporary abdominal closure: a 7-year
experience with 112 patients. J Trauma 2000; 48: 201-6
7.	Gaarder C, Næss PA, Schwab CW et al. Vakuumpakking-en
god metode for midlertidig bukveggslukking: Tidsskr Nor
Lægeforen 2004;124:2760-2

12 pasienter er fremdeles i live med en
observasjonstid fra 2-36 måneder.

8.	Petersson U, Acosta S, Björck M. Vacuum-assisted Wound
Closure and Mesh-mediated Fascial Traction-A Novel
Technique for Late Closure of the Open Abdomen. World J
Surg 2007; 31: 2133-37

Median materialkostnad som innbefatter
engangsutstyr, nett, pumpeleie og suturer
er 23 000 kroner (12-48 000).

9.	Seternes A, Myhre HO, Dahl T. Early results after treatment
of open abdomen after aortic surgery with mesh traction
and vacuum-assisted wound closure. Eur J Vasc Endovasc
Surg 2010;40(1):60-4.

Diskusjon

Ulike teknikker er beskrevet for lukking
av åpen buk (4-8). Kun en studie har
randomisert pasienter og sammenliknet
bruk av nett mot vakuumbehandling hos
traumepasienter11. Ingen forskjell ble funnet, og kun 30 % av buksåret ble lukket

10.	Acosta S, Bjarnason T, Petersson U et al. Multicentre
prospective study of fascial closure rate after open
abdomen with vacuum and mesh-mediated fascial
traction. Br J Surg. 2011 Jan 14.
11. Bee TK, Magnotti LJ, Croce MA et al. Temporary
abdominal closure techniques: a prospective randomized
trial comparing polyglactin 910 mesh and vacuumassisted closure. J Trauma 2009; 66: 1015-8
12. Cheatham ML, Safcsak K. Is the evolving management
of intra-abdominal hypertension and abdominal
compartment syndrome improving survival? Crit Care
Med 2010; 38, 2: 402-7

Vi trenger en ny legerolle!
Arne Laudal Refsum
Leder av Overlegeforeningen
arne.laudal.refsum@legeforeningen.no

Vi har fra Overlegeforeningen forsøkt
å sette søkelyset på legerollens autonomi og viet i 2009 et helt nummer
av medlemsbladet Overlegen til dette
temaet (3).

Autonomi

Hva har skjedd?

Per Fugelli skrev en kronikk i Aftenposten
3.februar i år med tittelen ”Engangsleger”
(1) og han skrev det så godt og reflektert
at jeg brukte dette som et utgangspunkt
for et brev til alle Overlegeforeningens
8000 medlemmer under tittelen:
”Legerollen kritiseres, endelig!”(2).
Brevet finnes på Ofs nettsider, og i denne
artikkelen utdyper jeg tankene omkring
legerollen videre.

Endring av overlegens rolle

Overlegeforeningen er 50 år i år. I løpet
av denne perioden har legerollen forandret seg dramatisk. På begynnelsen av
1960-tallet fantes bare en overlege på
avdelingen, en opphøyet, allvitende
farsfigur, med en selvfølgelig autoritet ut
fra sin utdanning, kompetanse og stilling. Han, for det var nesten bare menn,
omtalte avdelingen som min avdeling,
og styrte selv driften, veiledet de få
spesial(over)legene og de mange
reservelegene, assistentlegene og kandidatene, bestemte selv hvor mye han
skulle delta i driften eller hvor mye han
skulle ta av poliklinikken som jo ga privat
inntekt. Han var alltid tilgjengelig, og
avspasering fantes ikke som fenomen.
Gjennom en rekke reformer, hvor den
statlige overtagelsen av sykehusene er
den siste, har overlegen gått fra å være
en som hadde totalansvaret for alle
pasientene, en pasientansvarlig fastlege
til å bli en av mange helseleverandør i
en gjennomregulert helseindustri, det
Fugelli kaller engangslege.

Dette arter seg i at møteplassene mellom leger fjernes, enten det er de gamle
lokalgeografiske legeklubbene, legenes
bord i kantinen, felles morgenmøter,
røntgenmøter eller felles visitter med
både teamets overleger, assistentleger og
turnusleger sammen med andre yrkesgrupper. Dette var glimrende arenaer for
å utveksle erfaringer, drøfte vanskelige
kasus, og drive mester-svenn opplæring
av ypperste kvalitet. Jeg tillater meg
en liten egenopplevd anekdote. På min
første vakt i turnus tok jeg i mot en
pasient med ca.ventriculi, ferdig utredet og klar for operasjon. Pasienten var
imidlertid ikke informert om sykdommen,
og ble det jo heller ikke av meg. På morgenmøte neste dag reagerte overlegen
naturligvis på dette, og tok meg med på
visitten, hvor jeg fikk oppleve en meget
flott ivaretagelse av pasientens integritet
og informasjonsbehov. Overlegen sa:
Nå har du en modell du kan bruke for
slike vanskelige samtaler, inntil du skaper
din egen modell med tid og stunder.
Han ble stående for meg som en meget
viktig rollemodell, ikke minst for måten
han ivaretok pasienten, og meg ved at
han tok veilederansvaret på alvor.

Fremtidens legerolle

Vi skal ikke tilbake til den gamle autoritære patriakalske legerollen, men vi skal
heller ikke akseptere dagens situasjon
hvor pendelen har gått alt for langt i
en produksjonsfokusert retning. Vi må
ha styring over våre egne timelister på
poliklinikken slik at vi kan ta våre egne
pasienter tilbake til kontroll, vi må kunne
gå previsitt og evt. visitt hver dag før

Arbeidsbetingelser

Informasjon på visitt skal gies med
pasientens integritet langt fremme i
bevisstheten. Dette sa Helsetilsynet i en
landsomfattende tilsyn av gastrokirurgien
i 2006 (4): ”I enkelte fasar av kirurgisk
behandling er tilrettelegging for god
gjensidig kommunikasjon viktig.
Ved meir enn ein tredel av tilsyna vart
det påpeikt at forholda låg dårleg til rette
for at pasientar kunne gi relevante og
nødvendige opplysningar og få formidla
alvorlege opplysningar utan at uvedkommande var tilstades. Dette skuldast
mellom anna at mange samtalar gikk føre
seg på rom med fleire senger eller på
korridor og at det mange stader mangla
høvelege samtalerom”. Hvor mange
steder er dette rettet opp?
Dette er sykehusledelsens ansvar men
vi må tenke konstruktivt og nytt sammen med våre ledere, men også utfordre
dem. Det vil kanskje merkes på tallene
over utskrevne pasienter eller produserte
DRG-poeng, men det vil kanskje også
merkes på færre pasientskadesaker og
bedre pasientopplevelse. Vi må være
tilgjengelige for fastleger som vil konferere og for pasienter som lurer på noe,
for eksempel ved organisert telefontid.
Denne forandringen vil ikke komme av
seg selv. Dette er noe vi må kreve, både
sentralt i tariff-forhandlinger, men også
ute på den enkelte sykehusavdeling.
Dette er kvalitet i praksis, ikke tidstyver
eller andre konsulentinspirete begreper.
Da kan vi bli fastleger i sykehus, som Per
Fugelli etterlyste. Debatten han startet er
meget viktig, og her har vi felles mål 
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Vi tror, også med basis i vitenskapelige
artikler, at for kunnskapsmedarbeidere
som leger i aller høyeste grad er, så er
autonomi i utøvelsen av yrket viktig, ikke
bare som en trivselsfaktor for legen, men
også i det å ha rammebetingelser til å
utøve faget med det nødvendige skjønnet som møtet med den enkelte pasient
krever. Arbeidsgiverne, enten det nå er
eierne ved minister og departement,
arbeidsgiverforeningen Spekter eller
sykehusledelsen har hatt et behov for å
styre og strømlinjeforme aktiviteten, slik
at denne autonomien er blitt betydelig
redusert, og muligheter for å ta totalansvar for pasientene tilsvarende redusert.

operasjon eller poliklinikk, og som overleger må vi også kunne styre og veilede
leger i spesialisering slik at de får en
trygg progresjon i faget og gradvis overta
mer ansvar for egne pasienter og egen
kompetanseutvikling. Det å ivareta både
pasienter og unge kollegaer på denne
måten krever faser med lav produktivitet,
men det er selve kjernevirksomheten i
yrkesutøvelsen vi snakker om. Det vil
kreve at vi aktivt bidrar til endring av drift,
slik at korridorpasienter blir borte, uten
at de blir satelittpasienter, det er bare
keiserens nye klær.

Referanser
1.	Link til Per Fugellis kronikk: http://www.aftenposten.no/
meninger/kronikker/article4017032.ece
2.	Link til medlemsbrevet til Ofs medlemmer:
http://www.legeforeningen.no/id/168309.0
3.	Link til ”Overlegen” om autonomi:
http://www.legeforeningen.no/asset/44372/1/44372_1.pdf
4.	Link til Helsetilsynsrapport omdokumentasjon og
teieplikt i gastrokirurgi http://www.helsetilsynet.
no/upload/Publikasjoner/rapporter2006/
helsetilsynetrapport1_2006.pdf
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For få norske blant nye spesialister i
generell kirurgi og grenspesialiteter
Det totale antallet spesialistgodkjenninger i generell kirurgi var i 2009 og i 2010 de høyeste noensinne.
I grenspesialitetene under generell kirurgi samlet sett har vi bare i 1986 hatt høyere antall spesialistgodkjenninger enn i 2009 og i 2010. Betyr dette at vi vil ha tilstrekkelig tilgang på nye spesialister?
Neppe, fordi pensjonsavgangene er økende og en meget høy andel av de nye spesialistgodkjenningene
gjelder utenlandske statsborgere som bare i begrenset grad kommer til å arbeide permanent i Norge.
Avhengigheten av import av utenlandske spesialister i generell kirurgi og grenspesialiteter kommer
derfor trolig bare til å øke.
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Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling,
Den norske legeforening
Anders.Taraldset@legeforeningen.no

Generell kirurgi

Det er i 2010 godkjent 71 nye spesialister
i generell kirurgi. Dette er bare fire færre
enn i 2009, da antallet var det høyeste
noensinne. Av godkjenningene i 2010 ble
32 gitt etter norske regler, 35 ble overført
fra nordiske land og fire ble overført fra
andre EU/EØS-land, herav tre fra Tyskland
og én fra Litauen. Av overføringene fra
nordiske land var 19 fra Sverige, 13 fra
Danmark og tre fra Finland. Det var ingen
overføringer fra Island i 2010, mens det
var to i 2009. Bare 26 av alle godkjenningene i generell kirurgi i 2010 ble gitt til
norske statsborgere. Av de seks godkjenningene i generell kirurgi etter norske
regler til utenlandske statsborgere, kommer tre fra land utenfor EU/EØS. Disse
kommer fra Irak, Serbia og Russland.
Av de totalt 32 godkjenningene etter norske regler i generell kirurgi i 2010 var det
27 som ikke har noen godkjent grenspesialitet fra før eller i løpet av 2010, mens fem
fikk godkjenning i både generell kirurgi
og i en grenspesialitet, tre av disse fikk
både hoved- og grenspesialitet godkjent i
samme sentralstyremøte, de to andre fikk
grenspesialiteten godkjent på det etterfølgende sentralstyremøtet. Av de totalt
39 overføringene fra EU/EØS i generell
kirurgi i 2010 var det 29 som ikke har
noen godkjent grenspesialitet fra før eller
i løpet av 2010, men fem av disse fikk en
annen hovedspesialitet godkjent i samme
sentralstyremøte som de ble godkjente
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i generell kirurgi. Fire av disse hadde
ortopedisk kirurgi som den andre hovedspesialiteten som ble godkjent i samme
sentralstyremøte som generell kirurgi og
én fikk anestesiologi godkjent i samme
møte som generell kirurgi.
For overføringene er det stort sett
sammenfall mellom overføringsland og
statsborgerskap, men det var fire
spesialistgodkjenninger i generell kirurgi
for statsborgere fra land utenfor EU/
EØS, herav tre etter norske regler og én
overføring fra Danmark. Også disse fire
kommer fra Irak, Serbia og Russland.
For statsborgere fra disse tre landene har
vi til sammen bare hatt seks spesialistgodkjenninger i generell kirurgi før 2010.
Antallet nye spesialistgodkjenninger i
generell kirurgi etter norske regler i 2010,
altså 32, er høyere enn gjennomsnittet for
de siste 10 årene, som er 24,5. Men det er
seks færre enn i 2009. I den foregående
tiårsperioden, 1991- 2000 var gjennomsnittet var 30,0. Vi har ikke grunnlag
for å si at vi har noen klar økning i nye
spesialistgodkjenninger i generell kirurgi
etter norske regler etter 2007, og dette er
bekymringsfullt med tanke på pensjonsavgangene som vil øke kraftig om få år.
Dette utdypet jeg nærmere i en artikkel for
ett år siden.
Blant alle de 71 spesialistgodkjenningene
er det 14 kvinner og 57 menn. For godkjenningene etter norske regler var det
sju kvinner og 25 menn. Alle disse sju
kvinnene er norske statsborgere, mens
sju av de 25 mennene er utenlandske
statsborgere. Blant de 39 overføringene
var det bare sju kvinner og 32 menn. Alle
disse sju kvinnene har spesialistgodkjen-

ningene overført fra nordiske land, men
to av disse har statsborgerskap fra land
utenfor Norden.
Det er dermed fortsatt en vesentlig lavere
kvinneandel for nye spesialistgodkjenninger i generell kirurgi enn i de aller
fleste andre spesialiteter. Kvinneandelen
er altså bare 19,7 % for godkjenningene
i generell kirurgi i 2010, mot 35,6 % for
godkjenninger i alle spesialiteter i 2010.
For godkjenninger i alle spesialiteter etter
2002 er det bare i 2007 at kvinneandelen
har vært lavere, men kvinneandelen i 2010
er nesten like høy som i 2008 og i 2009.
Kvinneandelen for godkjenninger i alle
spesialiteter er fortsatt vesentlig mye
lavere enn i årene 2003- 2005.
For de 71 nye spesialistgodkjenningene i
generell kirurgi i 2010 var gjennomsnittsalderen 46,0 år, vesentlig høyere for overføringene enn for godkjenningene etter
norske regler. For godkjenningene etter
norske regler var gjennomsnittsalderen
39,4 år, 38,9 år for kvinner og 39,5 år for
menn. For overføringene var gjennomsnittsalderen 51,4 år, 47,4 år for kvinner og
52,3 år for menn. Gjennomsnittsalderen
var desidert høyest for overføringene fra
Danmark med hele 54,0 år.

Grenspesialiteter under
generell kirurgi

I grenspesialitetene under generell kirurgi
hadde vi i 2010 totalt 56 spesialistgodkjenninger i 2010, herav 36 etter norske
regler, 16 overføringer fra nordiske land
og fire overføringer fra andre EU/EØSland, herav to fra Ungarn, én fra Polen
og én fra Romania. Av overføringene fra
nordiske land var sju fra Sverige, sju fra
Danmark og to fra Finland. Heller ikke her
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var det noen overføringer fra Island i 2010,
mens det var én i 2009. Det var ellers 21
overføringer fra Island i andre spesialiteter
i 2010, og ingen av disse gjelder norske
statsborgere, i motsetning til tidligere.
Av de totalt 20 overføringene fra EU/EØS
i grenspesialitetene under generell kirurgi
i 2010 var det ni som ikke har noen godkjent hovedspesialitet fra før eller i løpet
av 2010.
Av de 36 godkjenningene etter norske
regler er hele 16 i den nyeste spesialiteten,
bryst- og endokrinkirurgi. Ellers er det
åtte godkjenninger etter norske regler i
gastroenterologisk kirurgi, seks i urologi,
tre i karkirurgi, to i thoraxkirurgi og én i
barnekirurgi. Av de 16 overføringene fra
nordiske land var hele sju i urologi, fire i
gastroenterologisk kirurgi, tre i karkirurgi,
én i thoraxkirurgi og én i barnekirurgi.
Av overføringene fra andre EU/EØS-land
er det tre i urologi og én i barnekirurgi.
Det har ennå ikke noen gang vært noen

EU-land før 1.5.2004

EU-land før 1.5.2004

7.1

Norden utenom Norge
Norge (antatt)

26.8

Norden utenom Norge
Norge (antatt)

8.9
3.6

Kirurgiske grenspesialiteter 2010

overføringer fra EU/EØS i bryst- og
endokrinkirurgi.

land utenfor EU/EØS, gjelder Irak, Serbia,
Makedonia og Pakistan.

Blant alle de 56 nye spesialistgodkjenningene i grenspesialitetene under
generell kirurgi i 2010 er det 15 kvinner og
41 menn, altså noe høyere kvinneandel
enn for godkjenningene i generell kirurgi.
For godkjenningene etter norske regler
var det 12 kvinner og 24 menn. Av disse
12 kvinnene er ti norske statsborgere,
mens 19 av de 24 mennene er norske
statsborgere. Av de sju utenlandske statsborgerne godkjent etter norske regler er
det to med statsborgerskap utenfor EU/
EØS. Blant de 20 overføringene var det
bare tre kvinner og 17 menn. To av disse
tre kvinnene har spesialistgodkjenningene
overført fra nordiske land, og for alle tre
er statsborgerskap sammenfallende med
overføringsland. Blant de 17 mennene er
det to med statsborgerskap utenfor EU/
EØS. De totalt fire spesialistgodkjenningene i grenspesialitetene under generell
kirurgi i 2010 som gjelder statsborgere fra

For de 56 nye spesialistgodkjenningene i
grenspesialitetene under generell kirurgi
i 2010 var gjennomsnittsalderen 48,8 år,
noe høyere for overføringene enn for
godkjenningene etter norske regler.
For godkjenningene etter norske regler
var gjennomsnittsalderen 48,1 år, 44,9 år
for kvinner og 49,6 år for menn.
Det er interessant å merke seg at for
godkjenningene etter norske regler i 2010
er gjennomsnittsalderen altså vesentlig lavere for kvinner enn for menn i
grenspesialitetene, mens aldersforskjellen er ganske liten i generell kirurgi. For
overføringene var gjennomsnittsalderen
50,2 år, 47,7 år for kvinner og 50,6 år for
menn. Gjennomsnittsalderen var høyest
for overføringene fra nordiske land og
lavest for de tre nye EU-landene som er
representert her 
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Kommentar

N ye

Uracyst ®

- Konsentrert løsning 2% kondroitinsulfat 400 mg

Uracyst® gir effektiv symptomatisk
behandling av PBS/IC - Painful
Bladder Syndrome/Interstitial Cystitis

”47% respons etter 6 instillasjoner og
60% respons etter 10 instillasjoner
- en statistisk og klinisk signifikant
minskning i symptomer og plager”
Ref. study: Nickel JC. Interstitial Cystitis.
Med Clin NA America 2004: 88:467-82

”400 mg per behandling gir
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maksimal effekt”
Ref. study: Hauser P et, Hurst R E al. Restoring
barrier J.Urol 2009; 182: 2477-2482

Tom Glomsaker
tom@glomsaker.no
Artikkelen til Taraldset vedrørende spesialistgodkjenninger
er kjempeviktig. Min oppfatning er at vi vil få en stor
mangel på grenspesialister i årene som kommer, spesielt i
store spesialiteter som urologi og gastrokirurgi som følge
av endrede forutsetninger og ikke minst manglende
tempo i utdanning av generelle kirurger i Norge. Det er
også bekymringsfullt at nye regler i generell kirurgi er
bestemt, men det er overhodet ikke klart hvordan det skal
gjøres i praksis i forhold til kurs mm. Dette burde også
være noe for debatt på hjemmesiden. Har akkurat anmeldt
en bok fra USA til Tidsskriftet som omhandler framtidens
spesialistmangel (1). Dette kan bli ganske problematisk
og føre til rasjonering av kirurgiske tjenester om ikke noe
gjøres. Utdanningen av kirurger har åpenbart et lite fokus
i helseforetakene og ass legene går vakter, men er ikke
tilstede når utdanning kan skje. Det kan bli en høy pris for
den enkelte og for alle etterhvert. Håper at noen får opp
øynene for det som skjer snart. Jeg synes det er direkte
umoralsk å basere Norges spesialistbehov på import av
utenlandske spesialister. Vi burde kunne klare å være opp
mot selvforsørgende, men selvsagt ha åpninger slik at vi
får nyttige impulser inn. Personlig tror jeg ikke den store
bruken av utenlandske korttidsvikarer på spesielt de små
sykehusene er en særlig god langsiktig løsning 
Referanser
1.	Thomas E. Williams Jr., Bhagwan Satiani, E. Christopher Ellison. The coming
shortage of surgeons. Why they are disappearing and what that means for our
health. Praeger Publishers, 2009. ISBN 978-0313-38070-9

54 Kirurgen nr. 1, 2011

• Uracyst er et sterilt kondroitinsulfat (2,0%) til
behandling av PBS/IC via urinkateter

• Inneholder natrium-kondroitinsulfat, et stoff som
kan erstatte det skadde beskyttelseslaget i blæren

• Dokumentert effekt ved:

- strålecystitt og kjemisk indusert cystitt
- overaktiv blære, som ikke svarer på konvensjonell terapi
- kroniske urinveisinfeksjoner

• Pasientveiledning for å forenkle bruken
av Uracyst®

Les alltid vedlagte bruksanvisning før bruk.

Vitaflo Scandinavia AB NUF
Fornebuveien 44,
Postboks 107, 1325 Lysaker
Telefon: 67 11 25 40
Fax: 67 11 25 41
Web: www.vitaflo.net
E-post: infono@vitaflo.net

Antibiotikaprofylakse postoperativt
– databasert hjelp til å avslutte i tide hjelper!

Antibiotikaprofylakse i forbindelse med
kirurgiske inngrep forebygger postoperative infeksjoner. For mye og feil
antibiotikabruk kan gi økt resistensutvikling og øke risiko for å påføre
pasienter sykehusinfeksjoner. Det er
derfor et mål å sørge for riktig perioperativ antibiotikaprofylakse. En nylig
publisert studie i BMJ-tidsskriftet JAMIA
(1) hadde som mål å se på effekten av
et databasert ordinasjonssystem koblet
til klinisk beslutningsstøtteverktøy, på
andelen av kirurgiske pasienter som får
antibiotikaprofylakse avsluttet til rikig tid.
Studien ble utført på 2 sykehus, et intervensjonssykehus (A) og et kontrollsykehus (B). Begge sykehus hadde elektroniske medikamentordineringssystemer.
Intervensjonen besto av at leger som
ordinerte antibiotika i forbindelse med
kirurgi måtte svare på en del sjekkspørsmål, for eksempel om ordineringen
var som profylakse eller behandling.
Dersom det ble krysset av for profylakse,
ble den elektroniske ordinasjonen automatisk stoppet etter et gitt antall timer
for det aktuelle inngrepet, i henhold til

gjeldende retningslinjer (i dette tilfellet 20
timer for ikke-kardial kirurgi og 44 timer
for hjertekirurgi). Ordinerende lege kunne
overstyre systemet og forsette ordinasjonen om han eller hun ønsket det.
Studien gikk over 8 måneder, 4 mnd. før
intervensjonen og 4 mnd. etter. I alt 570
kirurger var inkludert i studien.
Det primære utfallsmålet var om pasientene fikk antibiotika som profylakse utover
tiden retningslinjene anbefalte i forhold
til type kirurgi. Analysene korrigerte for
utdanningsnivå hos ordinerende kirurg.
Totalt 5416 pasienter med antibiotikaordinasjon i tilknytning til kirurgien ble
inkludert fra intervensjonssykehuset
A ; 2608 før intervensjonen og 2808
etter intervensjonen. 2511 pasienter ble
inkludert fra kontrollsykehuset B) , 1241
fra tiden før intervensjonen på A og 1270
etter intervensjonen på A.
På kontrollsykehuset endret ikke andel
som fikk avsluttet antibiotikaprofylaksen
til riktig tid seg over studieperioden,
men holdt seg på 56%. På intervensjonssykehuset var andelen før intervensjonen
lavere, kun 39% fikk avsluttet profylaksen
på riktig tid før intervensjonen, men dette
økte til 56 % etter intervensjonen, en
forskjell på 17% (CI 10%- 24%, p<0.001).
Det var større effekt på de hjertekirurgiske
inngrepene enn de andre inngrepene
(34% forskjell i riktig avslutning av an-

tibiotikaprofylakse før –etter ved hjertekirurgi mot 14 % forskjell før- etter ved
ikke-hjertekirurgi). Utdanningsnivå hos
ordinerende kirurg hadde ikke innflytelse
på resultatene.
Ved gjennomgang av journalene hos
de pasientene der kirurgen indikerte at
pasienten fikk antibiotika som behandling
for en infeksjon (n= 337), var det bare i
14 % av tilfellene dokumentert pågående
infeksjon gjennom journalføring eller
som svar på blodkultur.
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Anne Karin Lindahl
Nasjonalt Kunnskapssenter
for Helsetjenesten
akl@kunnskapssenteret.no

Studien var solid metodologisk og
omfattet mange pasienter og mange
kirurger. Den viste at et datasystem som
støtter riktig avslutning av antibiotikaprofylakse hadde den ønskede effekt; det
økte andelen pasienter som fikk profylakse
i henhold til retningslinjene. Likevel, en
kan undre seg om det er tilfredsstillende
at kun ca halvparten av pasienter som får
antibiotika i profylaktisk øyemed, faktisk
avslutter profylaksen til den tid som er
riktig i henhold til vedtatte retningslinjer.
Dette var en studie fra USA. Vi vet ikke om
forholdene i Norge er sammenlignbare 
Referanse
1. Haynes K, Linkin DR, Fishman NO et al. Effectiveness
of an information technology intervention to improve
prophylactic antibacterial use in the postoperative period.
J Am Med Inform Assoc 2011; 18: 164-168. Doi: 10.1136/
jamia.2009.002998.
Tilgjengelig via Helsebiblioteket: http://jamia.bmj.com/
content/18/2/164.full
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Program for Early Rectal Cancer
- TEM meeting
May 11 – 13, Bergen

Thursday
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08.45

Opening of the 3rd Meeting in Bergen

09.00 – 10.20

Presentation of 8 cases.
Evaluation of rectal tumors and pararectal lymphnodes by ERUS and MRI.
Chairpersons: Goran Kurlberg.
Panel members: Jo Waage, Eelco de Graff, Arild Nesbakken, Soeren Rafaelsen

10.20 – 10.40.

Coffee, Posters and Commercial exhibition

10.40 – 12.00

T- and N- staging of early rectal cancers
Chairman: Elco deGraff
• TRUS for staging (P. Doornebosch)
• TRUS staging after neoadjuvant treatment (S. Rafaelsen)
• Sensitivity and specificity of restaging after neoadjuvant treatment. (T. Borschitz)
• New TRUS methods (J. Waage)
• MRI for staging including contrast enhanced MRI (R. Beets-Tan)

12.10 – 12.30

Minisymposium sponsored by www.Coxpit.com:
Electronic MDT tools.

14.00 – 15.20

TEM for cancer 1
Chairman: Chris Cunningham
• Loco-regional resection in the treatment of non-advanced rectal cancer after
• Neoadjuvant treatment. (E. Lezoche).
• Neoadjuvant treatment - 5 days or 5 weeks and the need for TREC. (S. Bach)
• QoL after TEM, database for QoL measurements and Quality control. (Roel Hompes)

15.20 – 16.00

Commercial exhibition, Posters and coffee.

16.00 – 17.30

TEM for cancer 2.
Chairman: Niels Qvist
• TME after TEM (Roel Hompes)
• TME after TEM ( E. de Graaf)
• Complications after TEM (C. Cunningham)
• Perforations into the periotoneal cavity during TEM (Niels Qvist)
• TEM after neoadjuvant treatment (T. Borshitz)

Friday
08.30 – 09.00

Poster and commercial exhibition

09.00 – 10.20

Complete responders
Chairman: Birger Endreseth
• Should complete response be combined with resection (R. Glynne-Jones)
• Wait-and-see approach after complete clinical response: Who’s afraid? (G. Beets)
• Evaluation and follow up of tumor and lymph nodes by MRI. (R. Beets-Tan)
• Evauation and follow up of complete responders ( J.P Ploeen)

10.20 – 10.45

Commercial exhibition and coffee.

10.45 – 11.45

Major TEM Surgery
Chairman Thomas Borchitz.
• The 2011 Acta Oncologica Lecture. 10.45 – 11 30.
• Endoluminal locoregional resections by TEM. Techniques. (Prof E. Lezoche)
• The Professor Gerhart Buess Memorial Lecture. 11.40 – 12.25 (Prof. B. Steele)

12.30 – 13.45

Lymph node staging and tumour morphology.
Chairman: Gunnar Baatrup
• Why is lymph node staging important in ERC (I. Nagtegaal)
• Lymph node staging before and after neoadjuvant treatment by MRI (R. Beets-Tan)
• Lymph node staging by TRUS (E. deGraff)
• Morphology and unexpected malignancy in primary lesions (N. Borley)
• Is recurrence after TEM due to lymph nodes (B. Endreseth)

13.45 – 13.55

Closing remarks and best poster award
Frank Pfeffer

http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/gastro-og-akuttkirurgi/sterc/Sider/side.aspx
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International Conference on

Advanced Treatment of Colon Cancer
9 - 10 of June, Bergen

Thursday
IMPROVING TREATMENT OF COLON CANCER. WHAT IS ESSENTIAL?
Moderators Torbjörn Holm and Karl Søndenaa
08.15 – 08.30

Introduction. Karl Søndenaa

08.30 – 09.00

Resectional approach for colon and rectosigmoid cancer based on anatomy and lymphatic spread. Werner Hohenberger

09.00 – 09.30

The Japanese approach to colon cancer resections based on the vascular anatomy of the colon and rectosigmoid.
Kenichi Sugihara

09.30 – 10.00

Turnbull's good results in view of today’s concept of mesocolon and the central tie. Defining the surgical approach.
Feza Remzi

10.00 – 10.30

Coffee break

10.30 – 11.00

Differences between open and laparoscopic surgery? Kristian Storli

11.00 – 11.30

When is the laparoscopic approach permissible? Kenichi Sugihara

11.30 – 12.00

Discussion

12.00 – 13.00

Lunch

Moderators Arild Nesbakken and Werner Hohenberger
Overview of the radical colon cancer surgery project in Bergen. Karl Søndenaa

13.30 – 13.45

Background data from the Stockholm region colon project. Torbjørn Holm

13.45 – 14.00

Recent experience with the Stockholm region colon project. Richard Bernhoff

14.00 – 14.30

Discussion

14.30 – 15.00

Coffee break

15.00 – 15.30

Adequate treatment of rectosigmoid cancer. Heinz Becker

15.30 – 16.00

Size of specimen with CME evaluation, lymph node numbers, LNR and other specific issues for the pathologist to decide.
Nick West

16.00 – 16.20

Are micrometastases crucial to staging and survival? Arne Færden

16.20 - 17.00

Discussion

Friday
Moderators Werner Hohenberger and Feza Remzi
08.30 – 09.00

Should pulmonary CRC metastases be resected? Tom Treasure

09.00 – 09.30

The treatment of hepatic, pulmonary and cerebral CRC metastases in Western Norway. Lessons for the colorectal surgeon.
Arild Horn, Bjarte Hjelmeland and P-H Pedersen

09.30 – 09.45

The need for adjuvant chemotherapy. Is it evidence based and when? Halfdan Sørbye

09.45 – 10.00

Discussion

10.00 – 10.30

Coffee break

10.30 – 11.00

Treatment strategies for colon cancer at TNM stage IV. Gunnar Arbman

11.00 – 11.20

HIPEC treatment of intra-abdominal recurrence. Stein G. Larsen

11.20 – 12.00

Discussion

12.00 – 13.00

Lunch
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13.00 – 13.30

Moderators Torbjörn Holm and Karl Søndenaa
13.00 - 13.15

Lessons learned past and present in Oslo. Ole Sjo

13.15 - 13.30

Treatment of colon cancer in Northern Norway. Long distances - any significance
for the patient and who should treat him? Rolv-Ole Lindsetmo

13.30 – 13.45

Prognosis of colon cancer compared with rectal cancer. Where lies the difference.
Bjørn Nedrebø

13.45 – 14.00

Recent trends in colorectal cancer in Norway: incidence, management and outcome. Arne Wibe

14.00 – 14.30

Coffee break

14.30 – 14.45

Morbidity and mortality after introduction of radical colon cancer surgery. Bjørg Furnes

Panel debate:
14.45 - 15.00

Why do some achieve better results? Is the surgeon, hospital or dedication crucial? Werner Hohenberger

15.00 – 15.15

What can the Japanese experience teach others? Professor Kenichi Sugihara

15.15 – 15.30

Current teaching in the US. Feza Remzi

15.30 – 16.00

Closing remarks and discussion

http://colon.axacoevent.se/en/program

Kirurgen nr. 1, 2011

57

Duet TRS™ Reload
Only integrated tissue
reinforcement.

Tri-Staple™ Technology
Only reload with three staple
heights for the broadest
indicated tissue range.

Curved Tip
Only curved tip reload
for better visualization
and manipulation.

Black Reload
Only reload indicated for
use in extra thick tissue.

EndoStapling Redefined
No matter the tissue or application, Covidien offers innovative endostapling
solutions that deliver outstanding and consistent performance.
Learn more about the Covidien Endo GIA™ product family including the reloads
above and the Endo GIA™ Ultra Universal Handle.
www.covidien.com

COVIDIEN, COVIDIEN with logo, Covidien logo and “positive results for life” are U.S. and/or internationally registered trademarks of Covidien AG.
All other brands are trademarks of a Covidien company. © 2010 Covidien. - M100186-EMEA - 03/2010

Dette, årets første nummer av Kirurgen, er også mitt første
nummer som MIK-redaktør. Jeg takker for tilliten redaksjonen
har vist meg og ser frem til å være med å formidle interessante
artikler for Kirurgens lesere.
Hovedtema for dette nummeret er cancer i øvre gastrointestinaltraktus. MIK-seksjonen har to gode artikler, som i tillegg til å
omhandle minimal invasiv kirurgi, også følger dette temaet.
Siden den første laparoskopiske leverreseksjonen ble utført i
1998, har det vært en rivende teknologisk utvikling på feltet.
Dette gjelder spesielt i forhold til energikilder og laparoskopisk
utstyr, og det er nå mulig å utføre denne typen inngrep med
betydelig lavere risiko. Artikkelen om laparoskopisk leverreseksjon ved maligne sykdommer beskriver de ulike sidene
ved denne typen inngrep, alternative teknikker samt fremlegger
egne resultater og setter disse inn i en internasjonal
sammenheng.
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, har siden 1997 utført
over 200 laparoskopiske pancreasreseksjoner, og dette utgjør
verdens største singel-senter-materiale! Deres erfaringer viser
at laparoskopisk pancreasreseksjon kan gjøres på samme
indikasjon som ved åpen kirurgi, og kan gjennomføres som
rutineinngrep ved institusjoner med bred erfaring i avansert
laparoskopisk kirurgi. Det onkologiske resultatet er sannsynligvis minst like godt.
Helse- og omsorgsdepartementet har utnevnt 2011 til Pasientsikkerhetsåret og neste år er det fra Regjeringens side varslet en
egen stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helseog omsorgstjenesten. Regjeringen mener det er god kvalitet

på helsetjenestene som leveres
i Norge, men at det er rom for
forbedring. Ett av de viktigste tiltakene for å minske muligheten
for feil og uønskede hendelser
i kirurgien er å sikre god utdanning av kirurger. Slik utdanning
har tidligere hovedsakelig blitt
håndtert etter mester-svennprinsippet, og vært mer eller
mindre tilfeldig basert på det tilgjengelige opplæringsmaterialet
Anders Debes
(les: pasienter). Det er imidlertid
MIK-Redaktør
stadig økende bevis for at bruk
anders@debes.no
av simulatorer forkorter læringskurven på en trygg og sikker
måte for pasientene. Laparoskopi egner seg svært godt til
simulatortrening, og simulatorer er på full fart inn i vår kirurgiske
hverdag. Samtidig må vi sikre at simulatortreningen virkelig gir
de resultatene man håper å oppnå, og at måleverktøyene som
følger med måler faktorer av betydning. Artikkelen fra Norsk
senter for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) i Trondheim
omhandler simulatortrening og validering av simulatorer.
Ved St. Olavs Hospital har man satt seg som mål å utvikle et
sertifiseringsprogram for grunnleggende laparoskopisk kirurgi
ved bruk av simulatorer, og bakgrunnen og gjennomføringen av
dette beskrives i artikkelen som følger.
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Avansert laparoscopi i øvre abdomen

God påske og god lesning!
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LESS - En port kirurgi
LESS – Laparo-Endoscopic Single-Site – kirurgi, representerer starten på en av
de mest banebrytene nyhetene innen medisinsk teknologi. Første trinn er introduksjonen til nye TriPort™, som et unikt, multiinstrument“ trokar. I kombinasjon
med optikk og spesiallagede instrumenter, tilbyr Olympus nå et unikt system for
å utføre LESS prosedyrer. Sammen med dere, ønsker Olympus å vise hvilken
betydning LESS vil ha for fremtidens kirurgi.
Kontakt oss på tlf 23 00 50 50 eller send en mail til sjur.noeland@olympus.no
for mer informasjon eller en produktdemonstrasjon. www.less-surgeru.eu.

NYHETER FOR LESS
SPESIALISERTE PORTER TIL LESS KIRURGI

Laparoskopisk kirurgi ved maligne
pancreassykdommer
Bård Røsok og Bjørn Edwin
Bard.rosok@gmail.com
Gastrokirurgisk seksjon/
Intervensjonssenteret
OUS-Rikshospitalet

Introduksjon

Klinikk
Både den endokrint aktive og den
eksokrine delen av kjertelen kan danne
svulster av benign, så vel som malign
karakter. Lesjoner i caput/collum-delen
av kjertelen diagnostiseres ofte ved at
pasienten erfarer lokale symptomer i
form av smerter ved gjennomvekst til
bakre bukvegg, eller ved at svulstene
forårsaker ikterus gjennom lokal
kompresjon av distale galleveier.
Hormonelt aktive svulster kan gi
symptomer avhengig av hvilke hormoner
de produserer, mens mange av de ikkehormonelt aktive lesjonene, spesielt
de som er lokalisert i corpus og cauda,
oppdages tilfeldig under utredning av
mer diffuse abdominalplager.
Benigne tumores
De fleste benigne lesjoner er av cystisk
karakter og utgjøres i hovedsak av
serøse cystadenomer, simple cyster
og pseudocyster. Disse krever ingen
behandling med mindre de forårsaker
lokale symptomer.
Det finnes imidlertid også cystiske
tumores som i utgangspunktet er

Figur 1: Tradisjonell snittføring ved åpen pancreas-kirurgi.

benigne, men som er kjent å ha et visst
malignitetspotensiale. Eksempler på
slike er mucinøse cystadenomer, solidepseudocystiske lesjoner (Frantz’ tumores)
og intraduktale papillære mucinøse
neoplasier (IPMN). Hva som er optimal
utreding, når diagnosen er stillet, er i
dag gjenstand for diskusjon, men mange
foretrekker å fjerne lesjonene før det
utvikles malignitet i dem.
Endokrine svulster, både funksjonelle
(som insulinomer) og ”non-functioning”
tumores, kan i seg selv være benigne,
men de av svulstene som forårsaker
endokrine forstyrrelser anbefales
som regel fjernet uavhengig av
malignitetsmistanke.
Maligne tumores
Både den eksokrine og den endokrine
delen av pancreas kan altså danne
maligne svulster. Maligne svulster fra
den eksokrine delen av pancreas (ductale
adenocarcinomer) kan ha forskjellige
karakteristika, men er ofte høygradig
maligne. Maligne svulster utgående fra
den endokrine pancreas kan som nevnt
være hormonelt aktive (functioning) eller
ikke (non-functioning), og mange av disse
har allerede utviklet levermetastaser ved
diagnosetidspunktet.

Kirurgisk behandling

Den eneste kurative behandling for
maligne svulster i pancreas er kirurgisk

fjernelse. Mens benigne svulster,
inklusive endokrint aktive svulster,
kan fjernes ved lokale reseksjoner
(enukleasjoner) må maligne svulster
fjernes ved mer radikal kirurgi. Maligne
svulster beliggende i caput eller i
relasjon til collum krever reseksjon i
form av pancreato-duodenektomi mens
tilsvarende svulster i corpus eller cauda
reseseres med distal reseksjon og
splenektomi.
Åpen kirurgi
I dag utføres reseksjoner av maligne
svulster med åpen, konvensjonell teknikk
ved de fleste hepato-pancreatobiliære
(HPB) sentra i verden. På grunn av
pancreas’ beliggenhet kreves imidlertid
relativt store insisjoner for å oppnå
adekvat eksposisjon av alle deler av
operasjonsfeltet. Både ved pancreatoduodenektomi og ved distale reseksjoner
benytter de fleste derfor enten et
kurvet taksnitt eller subcostalsnitt med
forlengelse opp i midtlinjen (Figur 1).
Tilgangen krever som regel epiduralanalgesi som postoperativ smertelindring
og medfører kosmetisk skjemmende
arr. For maligne svulster er selvsagt
onkologisk radikalitet det viktigste
målet ved reseksjonskirurgi og relativt
traumatiserende kirurgi har derfor vært
akseptert.

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

Anatomi
Pancreas er et kombinert endokrint
og eksokrint organ lokalisert på bakre
bukvegg. Den eksokrine delen av
kjertelen utskiller fordøyelsesenzymer
til tarm, mens den endokrine delen av
organet produserer en rekke metabolsk
aktive hormoner (som insulin, glukagon
etc). Beliggenheten bak kolon og
ventrikkelen, medialt for milten, kranialt
for den horisontale delen av duodenum,
dens nære relasjon til mesenterialkarene
og de store karene på bakre bukvegg,
gjør det til et av de vanskeligst
tilgjengelige organer sett fra et kirurgisk
ståsted.

Laparoskopisk kirurgi
Laparoskopi som metode medfører i de
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Figur 2: Snittføring ved laparoskopisk distal pancreasreseksjon.
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fleste tilfeller kosmetiske fordeler og
gir et mindre kirurgisk traume som gir
mindre postoperativ smerte og en kortere
rekonvalesensperiode.
Laparoskopisk kirurgi ved maligne
pancreas-svulster har vært benyttet
siden starten av den laparoskopiske æra.
Eksplorative inngrep med laparoskopisk
tilgang enten i diagnostisk øyemed eller
som ledd i stadie-evaluering før eventuell
åpen reseksjonskirurgi ble foretatt
lenge før det første laparoskopiske
reseksjonsinngrep ble utført av Gagner
i 1994 [1]. Etter de første rapportene
om metoden kunne man ha forventet
en oppblomstring av rapporter om
laparoskopiske pancreasreseksjoner,
men i motsetning til hva som skjedde
med laparoskopisk cholecystektomi, som
raskt ble standardmetode for fjerning av
galleblæren, skjedde ikke dette. Årsakene
kan være flere. Frykt for non-radikalitet
og portmetastasering medførte at flere
autoriteter i pancreaskirurgi advarte
mot laparoskopiske reseksjonsinngrep
ved malign pancreas-sykdom. Slike
utsagn kan ha medvirket til skepsis
mot metoden. Det har derfor til nå vært
presentert svært få rapporter der data for
langtidsoverlevelse etter slike inngrep
fremkommer.

OUS-Rikshospitalets erfaringer
På Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet, har laparoskopiske
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reseksjoner vært foretatt siden 1997
[2]. De senere år har alle pasienter fra
Oslo Universitetssykehus, inklusive
OUS-Ullevål, vært operert samme sted
og disse avdelinger er nå samlet i en
enhet som har regionsfunksjon for drøyt
halvparten av Norges pasientpopulasjon
med disse typer svulster. Siden oppstart
av det laparoskopiske programmet,
er OUS-materialet blitt verden største
singel-sentermateriale med mer enn 200
utførte laparoskopiske pancreasinngrep.
Indikasjonen for laparoskopiske
inngrep har stort sett vært den samme
som den var for åpen kirurgi før den
laparoskopiske teknikken ble etablert.

Preoperativ diagnostikk

Vi har valgt å operere de fleste svulster
i pancreas uten forutgående biopsi.
Dette valget er gjort ut fra vurderinger
av en rekke forhold. En biopsi medfører
risiko for tumorspredning i stikk-kanalen
hvilket kan resultere i at en begrenset
kreftlidelse dissemineres og en potensielt
kurabel pasient blir inoperabel. I tillegg
kan de vanligste benigne svulstene med
rimelig stor sikkerhet diagnostiseres
billedmessig preoperativt. Potensielt
maligne svulster, som mucinøse
cystadenomer og IPMN adenomer, kan
ikke med sikkerhet avklares med tanke
på invasivitet med sylinderbiopsier og
må fjernes kirurgisk for sikker diagnose.
Dette medfører dessverre at man
noen ganger fjerner benigne svulster,

men ettersom den laparoskopiske
teknikken medfører en relativt lav
komplikasjonsrate og påfører pasientene
et så vidt lite traume, mener vi å ha god
dekning for denne praksis.

Typer reseksjon

Majoriteten av reseksjonene i OUSmaterialet er distale reseksjoner
hvorav de fleste er utført i kombinasjon
med splenektomi. Vi har også utført
laparoskopiske Whipple-reseksjoner,
men til nå er erfaringen sparsom og
inngrepet utføres ikke rutinemessig.
Sentrale reseksjoner har vært rapportert
som en mulighet ved enkelte lesjoner i
corpus, men egner seg ikke ved maligne
tilstander. Inngrepet krever i tillegg
rekonstruksjon med anastomosering av
gjenværende distale pancreas til tarm
med pancreato-jejunostomi og Rouxen-Y anastomose, hvilket medfører
en viss risiko for anastomoselekkasje.
Ved lesjoner sentralt i corpus har vi
derfor foretrukket utvidede distale
reseksjoner og utfører også disse
rutinemessig ved maligne lesjoner
der arterieforsyningen blottlegges helt
ned til avgangen av miltarterien fra
truncus coeliacus og miltvenen settes
av flush med portaveggen. Vi har også
utført reseksjoner av maligne tumores
i ektopisk pancreasvev beliggende i
duodenum [3]. Lokale enukleasjoner
benyttes ikke ved mistanke om
malignitet.

Kirurgiske prinsipper

Ved laparoskopiske reseksjoner for
maligne svulster overholdes de samme
krav til radikalitet som ved åpen kirurgi.

Distale reseksjoner:

Ved laparoskopisk distal
pancreasreseksjons benytter vi
rutinemessig 4 troakarer; en 12mm i
navlen, en 12mm troakar pararektalt
på venstre side, en 12mm troakar i
epigastriet og en 5mm under venstre
costalbue. Laparoskopet plasseres
vanligvis i den pararektale porten og
operatøren benytter trokarene i navlen og
i epigastriet som arbeidsporter (Figur 2).
Vi benytter i dag LigaSure® til
all disseksjon, men det kan være
en smakssak hvilke instrumenter
man foretrekker. Siste generasjon
av forskjellige ultralyd-skalpeller
(AutoSonix®, SonoSurge® og
Harmonic®) kan være gode alternativer.

Den mediale begrensning avklares enten
makroskopisk eller ultrasonografisk
og både miltarterie og miltvene
fridissekeres mellom tumor og karenes
avgang/innmunning i truncus coeliacus
og portvenen. Selv om dagens
elektrokirurgiske instrumenter garanterer
forsegling av blodkar med betydelig
diameter har vi har valgt å dele karene
med lineær stapler (arterie før vene).
Selve kjertelen deles også med en lineær
stapler med grove stifter (4,5 mm).
Det finnes flere måter å sikre seg mot
pancreasfistel og både oversying samt
forsegling med forskjellige former for
vevserstatninger har vært prøvd.
Distale pancreas løsnes avslutningsvis
fra bakre bukvegg i avaskulært sjikt
i kontinuasjon med Gerotas fascie,
men ved kraftig inflammasjon eller
innvekst tar man med selve fascien og
bakenforliggende fettvev i resektatet.

Komplikasjoner

Den vanligste komplikasjonen etter
distale reseksjoner er lekkasje fra
pancreas-resten med fisteldannelse.
Ved alle inngrep monitoreres amylaseinnholdet i drensvæsken de første
dagene og postoperative fistler
klassifiserers i henhold til ISGPF-kriterier
[4] på bakgrunn av drensvolum og
amylaseinnhold. De fleste fistler er
selvbegrensende og opphører spontant
i løpet av få dager. I sjeldnere tilfeller
medfører lekkasjen at drenet må
beholdes i flere uker.

Whipple

Vår erfaring med Whipples reseksjoner
er begrenset. Vår første (og til nå eneste)
planlagte og fullførte laparoskopiske
pancreatoduodenektomi ble utført i 2008
og ble presentert på Kirurgisk høstmøte
samme år [5]. Det største enkeltsentermaterialet i verden er fra India [6] og
beskriver 75 pancreatoduodenektomier
gjennomført uten konverteringer. Selv
om disseksjonen og selve reseksjonen
utmerket godt kan gjennomføres
laparoskopisk er selve rekonstruksjonen
teknisk krevende dersom man gjør den
som en total laparoskopisk prosedyre
og det funksjonelle resultatet etter
anastomosering påvirkes tilsynelatende
ikke signifikant av hvilken modalitet
man benytter for inngrepet. Vi mener
fremdeles at teknikken kan benyttes i
utvalgte tilfeller, og jobber med å utvikle
metoden ytterligere.

Single Port

I den senere tid har vi også utført flere
distale reseksjoner, både med og uten
splenektomi med singel-port teknikk.
Nyutviklede instrumenter tillater en
tilfredstillende vevstriangulering som
gir adekvat oversikt over de strukturer
man må ha eksponert for å gjennomføre
denne minimalt invasive kirurgien på en
trygg og onkologisk akseptabel måte.
Tiden vil vise om denne teknikken og en
eventuelt kroppsåpningsbasert (NOTES)

teknikk vil få noen plass i behandlingen
av maligne pancreas-svulster.

Resultater

Våre første 170 laparoskopiske inngrep
på pancreas ble presentert i 2010 [7].
Materialet beskriver 138 påbegynte
laparoskopiske reseksjonsinngrep.
Av de 166 pasienter inkludert i den
aktuelle studie hadde 83 pasienter
maligne eller potensielt maligne lidelser.
Komplikasjonsraten var tilfredstillende
lav med en fistelforekomst på om
lag 10% ved distale reseksjoner. De
pancreatobiliære adenocarcinomene
utgjorde en betydelig andel av de
maligne svulstene og vårt materiale
omfattet den gang 28 pasienter. Initiale
resultater for disse reseksjoner ble
presentert første gang på EHPBA
konferansen i 2009 og viste en estimert
5-årsoverlevelse på 34%, som er minst
like god som i de beste historiske
reseksjonsmaterialer fra åpen kirurgi [8].

Konklusjon

Laparoskopiske pancreasreseksjoner
ved maligne pancreas-svulster er
forsvarlig og kan gjennomføres som
rutineinngrep ved institusjoner som har
bred erfaring i både pancreaskirurgi og
avansert laparoskopi. Laparoskopiske
distale reseksjoner med splenektomi
medfører sannsynligvis et minst like
godt onkologisk langtidsresultat som for
åpen kirurgi men med et mindre kirurgisk
traume 
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Status for laparoskopisk leverreseksjon
ved maligne sykdommer
160
1,2

Introduksjon

Indikasjoner og begrensninger

Indikasjonene for å utføre leverreseksjoner med laparoskopisk tilgang er i
utgangspunktet de samme som for åpen
kirurgi.4 Dette inkluderer både benigne
og maligne lesjoner i leveren, og livingdonor hepatektomi. Svært store og/eller
svært hilusnære svulster med behov for
vaskulær rekonstruksjon har vært ansett
som eneste absolutte kontraindikasjon.
Den kanskje viktigste begrensningen for
utstrakt bruk av laparoskopisk tilgang ved
leverreseksjoner er sannsynligvis manglende erfaring og utilstrekkelig kapasitet
ved de respektive sykehus som utfører
leverkirurgi.

Tekniske aspekter

Totalt laparoskopisk reseksjon og
laparoskopisk assisterte teknikker.
De fleste sentra anvender i hovedsak total
laparoskopisk teknikk ved leverreseksjon,
mens hånd-assisterte reseksjoner og
laparoskopisk assisterte åpne reseksjoner
(hybrid-reseksjoner) er også aksepterte
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Figur 1: Tallet av fulle artikler om laparoscopisk leverreseksjon (PubMed/Medline database).

metoder, selv om håndassistanse har blitt
ansett å ha en begrenset rolle.5 Håndassistert laparoskopisk leverreseksjon
medfører bruk av en håndport plassert
i et 6-8 cm snitt. En hybrid-reseksjon
består av laparoskopisk mobilisering
av leveren etterfulgt disseksjon av hilus
og parenkym-transeksjonen med åpen
tilgang. Det er ingen konsensus om de
eksakte indikasjoner for hånd-assistert
eller hybrid-leverreseksjon.

være tilstrekkelig for behandling av CRC
metastaser. Større leverreseksjoner kan
gi betydelig reduksjon av leverparenkym,
som igjen kan medføre dekompensasjon
med sekundær leversvikt.7 Omfanget av
en leverreseksjon korrelerer med forekomst av postoperative komplikasjoner
og er i tillegg postulert å kunne gi økt
residivrate grunnet aktivering av
regenerative vekstfaktorer.8,9

Ved vår avdeling starter i praksis alle
inngrep med total laparoskopisk tilgang
og håndassistanse har vært reservert de
inngrep der alternativet har vært å konvertere i noen få og teknisk utfordrende
tilfeller spesielt ved tumores beliggende i
de posteriore segmenter. Intraoperativ
ultralyd kan delvis erstatte den manglende taktile følelsen ved total laparoskopisk tilgang. Av den grunn er peroperativ
ultralyd-undersøkelse obligatorisk for å
lokalisere tumor og sikre adekvate
reseksjonsmarginer.

Utfordrende reseksjoner: Hemihepatectomier og postero-superiore segmenter.
Laparoskopiske hemihepatektomier er
spesielt teknisk krevende. På tross av de
intraoperative tekniske utfordringene
man påtreffer ved slike store reseksjoner, medfører laparoskopisk tilgang et
fordelaktig postoperativt forløp. En fersk
multisenterstudie med 210 pasienter har
rapportert gode kliniske resultater ved
laparoskopisk hemihepatektomi med
dødelighet under 1%, hvilket er sammenlignbart med de beste resultater ved åpen
kirurgi.10

Anatomiske vs. non-anatomiske
reseksjoner.
Nyere studier har vist sammenlignbare
perioperative og langsiktige resultater
ved anatomiske versus non-anatomiske
leverreseksjoner. Dette gjelder både for
reseksjoner av kolorektale (CRC) levermetastaser og hepatocellulært carcinom
(HCC). Adekvate marginer er spesielt
viktig ved HCC 6, mens makroskopisk
frie kirurgiske marginer viser seg å
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Laparoskopisk leverreseksjon ble først
rapportert av Reich et al. på begynnelsen
av 90-tallet.1,2 I Norge ble den første
laparoskopisk leverreseksjon utført av
Bjørn Edwin i august, 1998.3 Siden den
gang har teknologiske fremskritt, spesielt
gjennom utvikling av laparoskopiske
instrumenter, økt kirurgens mulighet til
å utføre disse prosedyrer på en trygg
måte. Sammen med økt erfaring og oppmuntrende litteraturrapporter har dette
medført en utvidelse av indikasjonene
for laparoskopiske teknikker, noe som
gjenspeiles i en markert økning i antall artikler om laparoskopiske leverreseksjoner
siden 2005 (Figur 1). Til tross for dette er
laparoskopisk leverreseksjon til nå bare
etablert som en fullverdig metode ved
noen få sentra på verdensbasis. Oslo
Universitetssykehus er ett av disse.
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Reseksjoner av segment I, VII, VIII, IVa
(såkalt posterosuperiore segmenter)
anses å være teknisk vanskelig på grunn
av begrenset peroperativ eksposisjon.
Mange sentra anser derfor lesjoner
beliggende i disse segmenter som
uegnet for laparoskopisk tilgang, mens
andre sentra foretrekker å tilby håndassistert teknikk i slike tilfeller. Gjennom
tilpasning av kirurgiske teknikker, optimal
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Instrumentering ved single port leverreseksjon
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pasientleiring og bruk av spesialutstyr
(fleksible laparoskop og buede instrumenter) er det mulig å oppnå resultater
som ligner på prosedyrer for de enkelt
tilgjengelige segmenter.11
Transeksjonsutstyr. Et bredt spekter av
avansert laparoskopisk utstyr har vært
rapportert benyttet ved laparoskopiske
leverreseksjoner. Valg av utstyr avhenger
i stor grad av teamets preferanse, selv
om enkelte enheter har fått mer allmenn
anerkjennelse. En ultralyd aspirator (for
eksempel CUSA, Selector og SonoSurge
Aspirator) og en bipolar koagulator (som
f.eks LigaSure), representerer instrumenter som er mye brukt verden rundt.12
Staplere brukes i ulik grad og kan være
svært nyttig i transeksjonen og deling av
større vaskulære strukturer som portalgrener og levervener samt galleveier.
Alternativt kan man bruke klips ved
transeksjon av segmentelle blodkar og
galleganger.

Intraoperative aspekter

Operasjonstid
Operasjonstid varierer betydelig i publiserte studier. Det reflekterer både type
reseksjoner, tekniske ferdigheter og hvor
operatøren befinner seg i læringskurven.
Operasjonstid er vanligvis innenfor 100250 minutter, tilsvarende det man kjenner
fra åpen kirurgi.13,14
Blodtap
Vanskeligheter med å oppnå hemostase
ved parenkymatøs levertranseksjon har
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vært en stor utfordring ved laparoskopisk leverkirurgi. Blodtapet varierer noe
mellom de respektive sentra og ligger
som regel omkring 200-400 ml. Det er en
tendens til å være noe lavere blodtap ved
laparoskopisk tilgang enn ved åpne
reseksjoner hvilket igjen medfører
redusert transfusjonsbehov etter minimalt invasiv kirurgi.13,14 Selv om større
intraoperative blødninger er sjeldne, kan
de være svært vanskelige å håndtere
på grunn av mangel på manuell kompresjon, hvilket gjør at store blødninger
er en hyppig årsak til konvertering til
åpen prosedyre. Peroperativ laparoskopisk ultralydundersøkelse med eksakt
lokalisering av de store kar spiller derfor
en avgjørende rolle for å unngå vaskulær
skader, i tillegg til å medvirke til å hindre
skade på galleveier samt sikre tilstrekkelige reseksjonsmarginer.15
Gassemboli
Bruk av gass i bukhulen skulle teoretisk sett gi risiko for gass-embolier via
levervenesirkulasjonen. Eksperimentelle
studier har også vist at det kan være
en potensiell risiko for gassemboli ved
laparoskopisk leverreseksjon, spesielt i de
postero-superiore segmenter.16 Selv om
det fremdeles er mangelfull kunnskap på
dette området, må man likevel kunne si
at denne risikoen har vært overvurdert.17
Vi har ingen registrerte tilfeller av klinisk
signifikante gassembolier i vårt materiale.

Andre intraoperative hendelser,
konvertering
Rapportert konverteringsfrekvensen ved
laparoskopiske leverreseksjoner i litteraturen er rapportert til mellom 2 og 15%
13,14
. Konverteringsraten reduseres med
økende erfaring.
Mens postoperative komplikasjoner er
godt beskrevet i litteraturen, har det til nå
vært lite vektlegging på registrering og
rapportering av intraoperative hendelser
og komplikasjoner som ikke krever konvertering. Tarmperforasjon er et eksempel
på en intraoperativ hendelse som kan
håndteres uten konvertering i de fleste
tilfeller.18
Vaskulær okklusjon
Pringles manøver og andre metoder for
peroperativ vaskulær avklemning er også
mye benyttet ved laparoskopisk leverreseksjon ved enkelte sentra for å redusere
det peroperative blodtap.19 Imidlertid har
moderne transeksjonsutstyr og avanserte
operative teknikker gjort rutinemessig
bruk av vaskulær okklusjon unødvendig.20

Postoperativ forløp

Laparoskopisk tilgang ved leverreseksjon
er forbundet med redusert sykehusopphold, mindre behov for smertestillende
(spesielt opiater), kortere tid til inntak
av næring, og kortere rekonvalesenstid
etter kirurgi.13,14 Det kosmetiske utfallet er
også gunstig. Postoperativ liggetid er om
lag 5-8 dager i gjennomsnitt, men dette
avhenger i stor grad på ikke-medisinske

problemer (helsevesenet i det enkelte
land samt de institusjonelle rutiner).
Ved vår avdeling er median postoperativ
liggetid 3 døgn.18,21 Laparoskopisk teknikk
kombinert med ”fast track surgery” kan
muligvis forkorte liggetiden ytterligere
ned til om lag 1 -2 døgn.22

Mortalitet, postoperativ morbiditet

Onkologiske resultater

Det er liten tvil om at laparoskopisk
tilgang er å foretrekke fremfor åpen
reseksjon ved godartete leverlesjoner.
Til nå har det imidlertid vært en viss
tilbakeholdenhet i forhold til maligne
leverlesjoner.23 Teoretisk sett skulle man
tenke seg at laparoskopi som metode
kunne medføre forbedret onkologisk utfall. Dette på grunn av et mindre kirurgisk
traume, og påfølgende redusert stressrespons og immunaktivering samt
mindre aktivering av regenerative
vekstfaktorer som teoretisk sett kan gi økt
tumorresidiv-forekomst.24 Disse teoretiske og eksperimentelle hypoteser
gjenstår imidlertid å bli bekreftet i kliniske
settinger.
Bekymringer for utilstrekkelige kirurgiske
marginer og mulig tumorutsæd hindret
i starten utbredelsen av laparoskopisk
teknikk ved kirurgisk behandling av
maligne lesjoner i leveren. Sammenlignende studier har imidlertid konkludert
med at det ikke er forskjell i reseksjonsmarginens bredde eller i forekomsten
av frie marginer mellom laparoskopiske
og åpne leverreseksjoner.19,25 Det har
også vist seg at makro- og mikroskopisk tumorfri margin i dag ansees å
være adekvat ved reseksjon av CRC
metastaser.26 Ved HCC er utviklingen av
mikrometastaser avhengig av tumorstørrelse og histologisk grad, hvilket
nødvendiggjør behovet for større
marginer.27 Igjen understrekes betyd-

Figur 2: Kaplan-Meier overlevelsekurve av pasienter med laparoscopisk resesert kolorectale levermetastaser (fra Kazaryan AM, Marangos IP, Røsok BI, Rosseland AR, Villanger O, Fosse E, Mathisen
Ø, Edwin B. Laparoscopic resection of colorectal liver metastases: surgical and long term oncologic outcome. Ann Surg 2010;252:1005–1012; reprodusert med tillatelse)

ningen av intra-operativ laparoskopisk
ultralydkontroll av tumorbeliggenhet
for å oppnå onkologisk radikalitet. I vårt
materiale er det ingen forekomst av portmetastaser.
Mange sentra har rapportert resultater for
korttidsoverlevelse etter laparoskopisk
reseksjon av CRC levermetastaser og
HCC. Bare noen få har data som gir
grunnlag for å estimere langtidsresultater inkludert 5 års generell, residivfri
og sykdomsfri overlevelser, og tilbakefallsmønster. Rapportert 3- og 5-års total
overlevelse for CRC-metastaser og HCC
er rapportert rundt 70-80% og 50-60%.28
Tilbakefallsmønsteret har vist seg å være
det samme som ved åpne reseksjoner
av CRC levermetastaser og HCC, mens
langtidsresultater er minst like god som
ved åpen leverreseksjon.28-30
Laparoskopi har også bidratt til økt
mulighet for repeterte leverreseksjoner
ved tilbakefall. Behandlingen av tilbakefall av primær tumor og residiv i andre
organer er de siste årene blitt mer
aggressiv og må tas med i betraktningen
når man skal beregne sykdomsfri og
residivfri overlevelse (Figur 2).29
En fersk tre-institusjonell studie vi har
deltatt i, viste de samme kirurgiske og

onkologiske resultater etter gjentatt
laparoskopisk leverreseksjon sammenlignet med resultater etter primærreseksjonen.31 Denne studien bekreftet
at en undergruppe av pasienter som var
primæroperert med laparoskopisk teknikk
hadde redusert median blodtap (290 vs.
400 ml) og lavere transfusjonsrate enn
de som var primæroperert åpent. Ufrie
reseksjonsmarginer ble rapportert i 9%
og 5-årsoverlevelse i sub-gruppen av
pasienter med CRC metastaser var 55%.
Det foreligger i dag ingen prospektive
randomiserte kontrollerte studier som
sammenligner onkologiske resultater
etter laparoskopisk leverreseksjon
med åpen reseksjon og vår nåværende
kunnskap er i hovedsak basert på små,
ikke-randomiserte, sammenlignende
studier eller historisk sammenligning med publiserte resultater ved åpen
kirurgi.
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Perioperativ mortalitet ved laparoskopisk leverreseksjon er under 1%, som er
sammenlignbart med de beste resultater
rapportert for åpen kirurgi.13 Postoperativ komplikasjonsrate ligger på 10-15%
og rapporteres å være lik eller lavere
enn hva som er rapportert etter åpne
leverreseksjoner.13,14 Postoperativ gallelekkasje påvises i ca 1,5%, tilsvarende
lekkasjeraten etter åpen kirurgi. Gallelekkasje håndteres vanligvis med perkutan
drenasje og stenting av gallegangene.
Postoperativ intraabdominal blødning
sees svært sjelden, men er en komplikasjon som også kan håndteres med
relaparoskopi. Morbiditet i form av hjerterelaterte komplikasjoner, abscederinger
og sårkomplikasjoner har en tendens til
å være lavere ved laparoskopisk tilgang,
og forekomst av postoperativ brokk etter laparoskopisk leverreseksjon er klart
lavere enn ved åpen reseksjon.

Transplantasjonskirurgi

Hos pasienter med HCC, kan tidligere
leverreseksjon vanskeliggjøre etterfølgende levertransplantasjon, blant annet
ved å skape adheranser. Initial laparoskopisk reseksjon kan redusere disse
problemene. Det er vist at laparoskopisk
teknikk ved tidligere kirurgi forenkler
etterfølgende levertransplantasjon og er
assosiert med redusert operasjonstid,
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blodtap og transfusjonsbehov sammenlignet med transplantasjon etter tidligere
gjennomgått åpen reseksjon.32

er i høyeste grad kontroversiell og det
kliniske potensialet er uklart.42

Laparoskopisk teknikk kan også benyttes ved levende donor hepatektomi.33-35
Laparoskopisk venstre lateral segmentektomi ser ut å være mest hensiktsmessig,
mens laparoskopisk assistert høyresidig
hemihepatektomi er også rapportert.34,35
En komparativ studie bekreftet samme
sikkerhet ved laparoskopisk tilgang
sammenlignet med konvensjonell åpen
donorhepatektomi.34 Den laparoskopiske
prosedyren var assosiert med signifikant
redusert blodtap, men også med økt
operasjonstid.

Store fremskritt har skjedd innen laparoskopisk leverkirurgi. Det er nå klart at i
erfarne hender er laparoskopisk teknikk
ved leverreseksjon like sikker som ved
åpen teknikk. Fordelene ved laparoskopisk tilgang omfatter reduserte
postoperative smerter, kortere sykehusopphold, redusert transfusjonsbehov,
raskere helbredelse, bedre kosmetisk
resultat og mindre adheranser som letter
gjentatte reseksjoner sammenlignet med
åpen kirurgi. De onkologiske resultatene
av laparoskopisk kirurgi synes å være
minst like gode (eller muligens bedre?)
enn ved åpen tilgang. Ytterligere studier
er fortsatt nødvendig for å avklare disse
forhold og da helst randomiserte studier
med direkte sammenligning mellom laparoskopisk og åpen tilnærming.

Økonomi
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De totale kostnader ved laparoskopisk
leverreseksjon er anslått å være lavere
enn kostnader for åpen leverreseksjon i
vestlige land.36,37 Det forklares i hovedsak
av redusert postoperativ liggetid og kortere rekonvalesens samt retur til produktivt arbeid. De konkrete kostnadene ved
det operative inngrepet har imidlertid en
tendens til å være høyere for laparoskopisk teknikk og skyldes vanligvis utstrakt
bruk av kostbare engangsinstrumenter.37

Konklusjon

Ved vår institusjon er indikasjonene for
laparoskopisk leverreseksjon nå nesten
de samme som for åpen kirurgi.
Utbredelse av teknikken er økende, noe
som avspeiles gjennom det stigende
antall av nye publikasjoner om temaet 

Intraoperativ tredimensjonal navigering
Tredimensjonal visuell rekonstruksjon
av større sentrale anatomiske strukturer (blodkar og galleganger) basert på
analyse av preoperativ bildediagnostikk
kan være av stor betydning, spesielt ved
hemihepatektomier.39 Teknikken muliggjør
trygg manipulasjon i umiddelbar nærhet
til store kar ved hjelp av forbedret intraoperativ navigasjon. Sanntids-veiledning
ved laparoskopisk leverreseksjon assistert
av åpen MR er rapportert i en grisemodell
og kan representere en annen alternativ
metode.40
Singel-port, NOTES
Med sikte på å ytterligere redusere det
kirurgiske traume har singel-port laparoskopisk leverreseksjon nylig blitt
innført, og er i dag rapportert i bruk
flere steder.41 De kosmetiske fordelene
er åpenbare, mens andre forventede
forbedringer ved metoden gjenstår å
dokumentere. Transluminal (transgastric)
endoskopisk leverreseksjon har vært
rapportert eksperimentelt, men teknikken
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For å sikre lave komplikasjonsrater i
forbindelse med laparoskopisk kirurgi
er det viktig at kirurgen ikke bare vet
hvordan inngrepet skal utføres i teorien,
men også er i stand til å utføre det i
praksis. Med innføringen av minimal
invasiv kirurgi fikk kirurgen nye sett av
motoriske ferdigheter å beherske [1-3].
Disse ferdighetene er ofte ikke-intuitive
og krever trening før de blir en del av
kirurgens repertoar. Tradisjonell opplæring etter lærlingeprinsippet egner
seg dårlig til opplæring av avanserte

motoriske ferdigheter [4]. Samtidig
gir økt press på operasjonsstuene det
vanskelig å kombinere produksjon med
utdannelse av kirurger [4]. Øving av
motoriske ferdigheter, uten risiko for
pasienten, utenfor operasjonssalen, kan
utføres på simulatorer eller ved operasjoner på dyr [5-8]. Nasjonalt Senter for
Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK)
har et moderne treningslaboratorium
med muligheter for å trene på analogeog virtual reality (VR) simulatorer, samt
ved operasjoner på dyr. NSALK tilbyr
kurs med vekt på teori og praktiske
øvelser innenfor et vidt spekter av
laparoskopiske prosedyrer. NSALK er
en tverrfaglig organisasjon som samarbeider nært med blant annet NTNU,
FOR (fremtidens operasjonsrom) ved
St. Olavs Hospital og SINTEF.
Trening ved operasjoner på dyr er kostnadskrevende og bør av etiske grunner
begrenses så langt det lar seg gjøre.

Trening på boks-trenere (analoge simulatorer) er en viktig måte å trene flere
typer fingerferdigheter på, som f.eks.
sutur, men har også begrensninger,
som manglende innebygde måleparametre for bedømmelse av kandidaten og
krever ofte mer tid til forberedelse [9].
Kikhullskirurgiens oppsett med instrumenter gjennom trokarer og videobilde på en skjerm gjør det velegnet til
VR simulering [10]. En VR simulator
etterligner den virkelige operasjonen, og
øvelsene kan repeteres mange ganger,
likt for alle kandidater [11], med minimal
tid til forberedelse for instruktøren.
Flere VR simulatorer har også innebygde
måleparametre som kan brukes til
objektiv bedømmelse av motoriske ferdigheter, både formativt og summativt [12,
13]. Det er mange studier som viser at
trening på simulatorer, analoge som VR,
gir ferdigheter som er overførbare til
operasjonsstuen [5, 14, 15].
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Felles for alle simulatorer er at de forsøker å etterligne virkeligheten. Å trene
på simulatorer er dessuten uten risiko
for pasienten og innebærer ikke bruk av
forsøksdyr. Tradisjonell opplæring,
basert på mester-svenn-prinsippet
egner seg dårlig til opplæring av krevende motoriske ferdigheter [4]. Fingerferdigheter må øves opp for hver enkelt
kandidat, uavhengig av kandidatens
lærekurve, og det bør skje uten risiko for
pasienter. Treningssimulatorer har
kommet for å bli og de kan brukes til
opplæring og sertifisering av kirurger.
Men de må brukes med forsiktighet.
Det er viktig at trening på simulatorer ikke øver opp lite heldige måter
å operere på eller gir falsk selvtillit til
kandidaten. Simulatorer må valideres,
det vil si at gyldigheten av dem må
bekreftes gjennom vitenskapelige
studier [12, 16, 17]. Når en simulator
testes må hele oppsettet valideres, det
vil si programvare inkludert faglig innhold og oppgaver/pensum, de fysiske
komponentene som håndtak, med eller
uten taktil tilbakeføring, skjerm, generell
fysisk utforming av simulatoren,
treningsopplegg med mer. Det er vanlig
å dele inn i ulike typer validering: umiddelbar validitet (face validity), innholdsvaliditet (content validity), begrepsvaliditet (construct validity), samtidig
validitet (concurrent validity), prediktiv
validitet (predicitive validity) og ytre
validitet (external validity).
Umiddelbar validitet (face validity)
testes ofte ved å be eksperter bedømme
om det ser ut som simulatoren vil hjelpe
til med å oppnå det som er ment å oppnå ved å bruke den. For laparoskopiske
VR simulatorer vil umiddelbar validitet
bety at det ser ut som at det å trene på

simulatoren gir ferdigheter som trengs
i operasjonssalen. Det er en subjektiv
form for validering, men ved å spørre
eksperter kan man få gode indikasjoner.
Denne type validering gjennomføres
vanligvis ved design av et nytt produkt,
før innkjøp av nye simulatorer og som
et første steg før simulatoren valideres
videre. NSALK gjennomførte en enkel
umiddelbar validitets studie før nye
simulatorer ble kjøpt inn i 2008.
Innholdsvaliditet (content validity)
evaluerer om innholdet og bredden av
innholdet er hensiktsmessig. Dette
testes også vanligvis ved å spørre
eksperter om innholdet av de ulike
elementene er tilfredsstillende.
Begrepsvalidering (construct validity)
tester om simulatoren er i stand til å
måle de begrepene den er laget for å
måle. Flere VR simulatorer har innebygde bedømmelsesverktøy eller måleparametre. For å kunne bruke disse er
det viktig å vite om testresultatene som
simulatoren gir sier noe om nivået på
motoriske ferdigheter som kandidaten
trenger i operasjonssalen. Et vanlig
eksempel på en begrepsvalidering er om
bedømmelsesverktøyene i simulatoren
er i stand til å skille mellom eksperter og
uerfarne. NSALK har i samarbeid med
SINTEF samlet inn data fra en slik studie
hvor 48 kirurger og spesialistkandidater
deltok. De endelige resultatene vil bli
publisert i løpet av 2011.
Samtidig validitet (concurrent validity) sier noe om hvor godt resultatene
samsvarer med resultatene fra en
annen akseptert måte å måle på. Det
kan brukes for å teste for eksempel et
nytt bedømmelsesverktøy mot et annet

gjennomtestet bedømmelsesverktøy, en
”gullstandard”, eller for å teste effekten
av VR simulatorer i forhold til effekten
av det å trene på dyr.
Prediktiv validitet (predictive validity)
ser på om det å trene på en simulator
gir motoriske ferdigheter som er nyttige
ved gjennomføringen av en kirurgisk
prosedyre. Det vil si: impliserer det å
fullføre en viss trening eller oppnå en
viss poengsum på en simulator at man
har ervervet motoriske ferdigheter som
gjør en til en ”bedre kirurg”? NSALK har
i samarbeid med SINTEF en pågående
studie av prediktiv validitet på en av
simulatorene på treningssenteret.
Resultatene planlegges publisert i løpet
av 2011.
Ytre validitet (external validity) tester
om resultatene fra en studie kan generaliseres til personer, lokaliteter og
situasjoner utenfor de og den settingen
som studien foregikk i. Dette kan testes
gjennom multisenterstudier, eller ved å
sammenligne lignende studier utført på
ulike tidspunkt og ved ulike sentra.
Når et treningsopplegg med én eller
flere simulatorer er ferdig validert vil det
kunne brukes til opplæring og sertifisering av bestemte motoriske ferdigheter.
Ved sertifisering av kirurger vil det
være viktig å komme fram til, gjennom
vitenskapelige studier, treningsopplegg
og eventuelle tester som sikrer kirurger
med de riktige og tilstrekkelige motoriske ferdigheter.
NSALK startet i 2010 et forskningsprosjekt i samarbeid med SimSurgery AS,
Intervensjonssenteret / Rikshospitalet
og SINTEF hvor realismen i de grafiske
fremstillingene på SimSurgery sin SEP
VR simulator skal forbedres samt at det
skal utvikles løsninger for distribuert
opplæring av laparoskopisk teknikk.
I dette prosjektet vil det også bli fokusert
på validering av løsninger som utvikles.

Kvalitetssikring av
motoriske ferdigheter

En kirurg trenger kognitive ferdigheter,
evne til problemløsning og ledelse,
teoretisk kunnskap, samt bestemte
motoriske ferdigheter for å bli en god
kirurg. Hvordan kan man sikre at den
ferdige kirurgen innehar alle disse
evnene? Teoretiske prøver har lenge
vært en del av kirurgisk opplæring.
Videre har opplæringen av kognitive
og motoriske ferdigheter i stor grad
foregått gjennom mester-svennopplæring og bedømming. Den stadige
utviklingen av kirurgiske teknikker og
teknologiske hjelpemidler (ultralyd,
navigasjon, robotkirurgi med mer)
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SADE (Scandinavian Association for
Digestive Endoscopy) kurs. NSALK
planlegger også å kunne tilby kurs med
fokus på kognitive ferdigheter til kirurger
så vel som resten av operasjonsteamet i
2011/2012.
Mer informasjon om NSALK finnes
under www.NSALK.org 
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stiller krav til kontinuerlig opplæring
og kvalitetssikring av motoriske ferdigheter. Samtidig stiller opplæring etter
lærlingeprinsippet krav til ”mesteren”
om objektivitet og en felles forståelse av
hvilke ferdigheter som trengs.

Sertifisering

Sertifisering er et kvalitetsstempel en
person kan oppnå gjennom en bestemt
opplæring og/eller bestemte tester.
Sertifisering er i motsetning til en lisens/
autorisasjon ikke styrt av et offentlig
organ, men kan være frivillig ved at for
eksempel en uavhengig enhet tilbyr et
sertifiseringsopplegg, eller obligatorisk
ved at for eksempel et sykehus pålegger
alle sine ansatte kirurger å gjennomgå
sertifisering før de kan operere på
pasienter. I tillegg til den teoretiske
”sertifiseringen”, som per i dag eksisterer
gjennom teoretiske eksamener, finnes
det initiativer om sertifisering også av
kognitive og motoriske ferdigheter.
Noen av disse initiativene finnes i USA,
Canada og Sverige. I USA og Canada
tilbyr SAGES (Society of Gastrointestinal
and Endoscopic Surgeons) og ACS (the
American College of Surgeons) en såkalt
FLS (Fundamentels of Surgery) test.
Denne testen måler kognitiv kunnskap,
evne til problemløsning og ledelse, i
tillegg også fingerferdigheter. Høsten

2008 bestemte ABS (American Board
of Surgery) at det innføres et krav om
å bestå FLS sertifiseringstesten for å få
ta ABS kvalifiseringseksamen (skriftlig)
[18]. I Sverige tilbyr Surgical Science AB
i samarbeid med ulike universitetssykehus et kurs i laparoskopisk teknikk med
mulighet for å bestå en test på blant
annet Surgical Science sin LapSim VR
simulator, og dermed oppnå et sertifiseringsbevis. Denne sertifiseringen er
frivillig, men gir kandidaten som består
testen et kvalitetsbevis, da testen han
eller hun har bestått er underbygget av
en vitenskapelig studie [15].

3.	Subramonian K, DeSylva S, Bishai P et al. Acquiring
surgical skills: a comparative study of open versus
laparoscopic surgery. Eur Urol 2004; 45:346-351.
4.	Reznick RK, MacRae H . Teaching surgical skills--changes
in the wind. N Engl J Med 2006; 355:2664-2669
5.	Gurusamy KS, Aggarwal R, Palanivelu L et al. Virtual
reality training for surgical trainees in laparoscopic
surgery. Cochrane Database Syst Rev 2009:CD006575
6.	Lynagh M, Burton R, Sanson-Fisher R. A systematic
review of medical skills laboratory training: where to
from here? Med Educ 2007; 41:879-887
7.	Sutherland LM, Middleton PF, Anthony A et al. Surgical
simulation: a systematic review. Ann Surg 2006; 243:291300
8.	Munz Y, Kumar BD, Moorthy K et al. Laparoscopic virtual
reality and box trainers: is one superior to the other?
Surg Endosc 2004;18:485-494
9.	Duffy AJ, Hogle NJ, McCarthy H et al. Construct validity
for the LAPSIM laparoscopic surgical simulator. Surg
Endosc 2005; 19:401-405
10.Sherman V, Feldman LS, Stanbridge D et al. Assessing
the learning curve for the acquisition of laparoscopic
skills on a virtual reality simulator. Surg Endosc 2005;
19:678-682

Når et validert sertifiseringsopplegg
foreligger kan ulike treningssentre
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