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NKF 100 år

Mitt første møte med dere var på
nittitallet. Jeg var student og hadde
gjort et forskningsarbeid på totalruptur
ved fødsel som jeg presenterte på
Høstmøtet. Jeg var ikke særlig høy i
hatten og tenkte med bekymring på
de kritiske spørsmålene jeg ville få.
Kirurgene i salen gratulerte og det ble en
viktig dag for meg fordi denne støtten
ga meg inspirasjon og pågangsmot.
Som anestesilege har jeg hatt mange
gode møter med kirurger. Jeg har
sett innsatsen dere gjør på nært hold,
beundret det tekniske arbeidet, betraktet
konsentrasjonens skjønnhet og vært
med på plutselige svingninger som
krever stødighet, ro og en sikker hånd.
De kirurgiske inngrepene blir stadig mer
elegante og pasientene kommer oftere
og oftere raskt på beina. Kirurgiens
utvikling i denne 100 årsperioden
er nesten litt overveldende å ta inn
over seg og dere er en del av det.
Dere redder mange liv og forbedrer
livskvaliteten til enda fler. Dere har all
grunn til å være stolte av dere selv.
Norsk kirurgisk forening er en viktig
kilde til inspirasjon og pågangsmot for

mange kolleger og jeg vil takke dere
for arbeidet dere gjør for å fremme
kirurgiens utvikling og for å lage
møteplasser som bidrar til fellesskap,
kollegialitet og økt kunnskap.
Norsk kirurgisk forening gjør også
et enestående arbeid for å sikre at
spesialistutdanningen holder høy
kvalitet sånn at vi hele tiden får nye
topptrente kirurger. Dere setter faget i
høysetet og sørger på den måten for at
det stilles krav som er nødvendige for
å utføre den ansvarsfulle jobben det
er å være kirurg. I tillegg er foreningen
en betydningsfull helsepolitisk aktør
og de vurderingene dere legger frem
om hvordan kirurgien i Norge skal
og bør utvikles bidrar til å bestemme
hvordan sykehus-Norge kommer til å se
ut i framtiden, og dermed hvilke tilbud
pasientene vil få rundt omkring i landet.
Jeg ønsker dere hjertelig til lykke med
et velfortjent 100 årsjubileum. Takk for
innsatsen dere gjør hver eneste dag og
hell & lykke på veien til nye teknikker,
metoder og faglige gjennombrudd.
Med vennlig hilsen
Hege Gjessing
President
Den norske legeforening

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 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
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Hans Skari
Redaktør
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Det er 100 års jubileum for Norsk
kirurgisk forening i år, og dette skal
feires på Kirurgisk Høstmøte og med
utdeling av Jubileumsboken til alle
medlemmer av foreningen. I løpet
av disse 100 årene har utviklingen
innen kirurgi, anestesiologi, radiologi,
farmakologi og operasjonsutstyr vært
formidabel og tilbudet for de syke
med kirurgiske problemer har blitt
revolusjonert.
Kirurgen ønsker å være et spennende
blad for medlemmene for å formidle
nyheter, praktiske tips og erfaringer
med nye operasjonsmetoder. I dette
høstnummeret har vi gleden av å
presentere en imponerende serie med
artikler som omhandler ”state of the
art” innen transplantasjonskirurgien.
En stor takk til Aksel Foss med kollegaer
for tilsammen 12 innlegg med fokus på
abdominale transplantasjoner. Innen
transplantasjonskirurgi er samspillet
mellom ulike medisinske spesialiteter
meget viktig, og spesielt har forbedring
av immunosuppressiv behandling vært
avgjørende for å hindre avstøtning.
Kirurgiske fremskritt innenfor
transplantasjonskirurgisk teknikk har
også vært viktige, og et godt system og
samarbeid mellom norske sykehus for
donorvirksomheten er avgjørende. Ved
å kunne tilby transplantasjon går man
lenger enn det man for få år trodde var
mulig, og for den enkelte pasient som
kan reddes av en transplantasjon er
dette et kirurgisk tilbud av ubeskrivelig
stor betydning. Sentralisering av denne
virksomheten i Norge har vært vellykket
og våre nasjonale resultater er meget
gode sett i internasjonal sammenheng.
Den videre utvikling er vanskelig å se
for seg, og de neste 100 årene vil sikkert
gi oss nye metoder og muligheter.
Det kan være dyrkning av celler, vev

Fantastiske kirurgiske
fremskritt i løpet av
siste 100 år!
og kanskje organer i laboratorier.
Ny behandling basert på genteknologi.
Nye kirurgiske instrumenter og trolig
også nyheter som ingen av oss har
tenkt på idag.
Kirurgiske pasienter er alltid opptatt av
å få minst mulig smerter, og på dette
feltet har det vært store fremskritt.
En stor takk til anestesiologene og alle
som har jobbet med smerte-forskning
og farmakologisk behandling. Vi skal
heller ikke glemme bestrebelser blant
våre kirurgiske kollegaer for å gjøre
tilgangene mindre og etter hvert
utvikling av minimal invasiv kirurgi
(MIK). I MIK spalten denne gang
presenteres et nytt tilbud, nemlig
elektiv laparoskopisk aortakirurgi. En
annen spennende artikkel omhandler
laparoskopisk cholecystectomi på
1800 pasienter på Ullevål – dette var
inngrepet som fra midt på 90-tallet
for alvor startet den laparoskopiske
revolusjon innen gastrokirurgien!

kirurgiske stillinger forsøkes redusert.
Her trenger vi å stå sammen for å få
gehør for våre synspunkter og her
har 100 års jubilanten, Norsk kirurgisk
forening, en stor rolle ! Vis engasjement
ved å oppfordre assistentleger til å
melde seg inn i foreningen og benytt
muligheten til å delta aktivt på Kirurgisk
Høstmøte ! Sist men ikke minst send
inn aktuelle kirurgiske innlegg til
Kirurgen for publikasjon i bladet og på
www.kirurgen.no
Ønsker alle et godt høstmøte
og god lesning!

Kirurgene fra ulike spesialiteter får
i dette nummeret en spesiell hilsen
fra Legeforeningens president, Hege
Gjessing. Dette er svært hyggelig
og jeg tror at samarbeidet på tvers
av spesialitetene og med ”moderforeningen” er veldig viktig for
at vi skal ha et hyggelig og godt
arbeidsmiljø med tilfredsstillende
rammebetingelser for å kunne gjøre
den jobben vi alle liker. Kirurgien har
blitt mye mer spesialisert, det har blitt
flere kirurger, det er blitt flere og flere
vaktordninger og den omnipotente
kirurg er allerede historie. Kirurgisk
utstyr og medikamenter er dyre – og
alt i alt betyr dette en betydelig økning
på helsebudsjettene. Til tross for at
Norge har en god nasjonal økonomi,
legges det fra helseadministrasjonen
opp til flere og flere sparetiltak og antall
Foto: Olaug Villanger
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NKF
Først av alt kjære kirurger:
Gratulerer med de 100!
Norsk kirurgisk forening ble stiftet 25
år etter etableringen av Den Norske
Legeforening. Vi er sammen med
Yngre legers forening den eldste av
underforeningene i Legeforeningen
og vi er den fjerde største av de
fagmedisinske foreningene.
Norsk kirurgisk forening ble stiftet
1.august 1911. Men lenge før dette,
hadde norske kirurger deltatt på møter
i Nordisk Kirurgisk forening (grunnlagt
i 1892) og i Kristiania (Oslo) Kirurgiske
forening, som ble startet i 1894. Og
det var nettopp på et møte her, at
sjefskirurg på Diakonhjemmet i Oslo,
Otto Borchgrevink, foreslo å danne
en nasjonal forening for kirurger. Og
på akkurat dette spesielle møtet var
det samlet 35 kirurger fra hele Norge,
som alle var på vei til møte i Nordisk
Kirurgisk forening i Stockholm.
Hovedårsaken til dannelsen av NKF
var økende misnøye med lønn og
arbeidsforhold og ønske om å ha
en nasjonal forening som kunne
representere kirurgene. Medlemskap
var opprinnelig åpent kun for
spesialister, men fra 1924 ble også
utdanningskandidater invitert til å
delta.
Vi har nå 1247 medlemmer, hvorav
714 er leger med spesialitet, 263
leger uten spesialitet (hovedsakelig
ansettelsesforhold i LIS-stilling
som ikke er registrert med
grenspesialisering), 93 er pensjonister
under 75 år, 103 er pensjonister
75 år og eldre, og 74 er assosierte
medlemmer. Det er en nedgang i
antallet leger uten spesialitet, slik at
det er nødvendig å verve flere av LISer! Disse har frivillig medlemskap.
I tillegg er det 979 medlemmer
innen ortopedi, nevrokirurgi og

100 år!
plastikkirurgi. Ca 9 % av alle leger i
Norge er kirurger. Andelen er trolig
synkende.
Det har siden den spede begynnelse
vært en rivende utvikling innen
vårt fag. Og det er akkurat dette vi
har forsøkt å fange opp på årets
Jubileumssymposium. Som 100- års
jubilant bruker vi Jubileumssymposiet
til å dvele ved fortiden og retter blikket
både bakover og fremover med tema
som: Kirurgrollen før og nå - er det
noen endring? Hvem blir fremtidens
kirurger? Hvilke teknologiske
nyvinninger har revulosjonert den
minimalt invasive kirurgien? Hvilken
fremtid ser de ulike subspesialitetene
innen sitt fagfelt?
Vårt fokusområde nr. 1 er fagligheten
og kvalitet. Vi kan være stolte av hva
vi har fått til. Vi besto også testen da
katastrofelarmen gikk i Oslo i sommer.
Vi vil fortsette å ha fokus på faget slik
at spesialistutdanningen og de trente
kirurger holder høy kvalitet, og vil
jobbe til det beste for pasientene.

LEDER

Olaug Villanger
Leder, NKF
olaug.villanger@
ous-hf.no

NKF har i tillegg slått på stortrommen
og har laget en "grand finale" der
medlemmene vil bli behørig feiret
med en flott festmiddag der ingenting
vil mangle. I tillegg har kirurger og
ortopeder slått seg sammen, og det
må jo bli bra!!
En stor takk til Jubileumskomiteen
bestående av Ketil Kolen, Tonje
Berglund, Kari Erichsen og undertegnede, for imponerende innsats
og flott sluttresultat i form av et
meget interessant symposieprogram
og spennende jubileumsfest med
storartete festingredienser! Takk også
til alle foredragsholderne som er med
på å gjøre dette til den markeringen
NKF fortjener!
Vi fortjener å bli feiret. Bli med
på feiringen, sett av dagen, møt
opp på symposiet og meld deg på
Jubileumsmiddagen!!
Vi sees på Høstmøtet og på
Jubileumsfeiringen!!!

Legeforeningen har fått ny president
og nytt sentralstyre, og vi ser frem
til et godt samarbeid. En president
som ønsker å lytte til hva vi mener
Legeforeningen kan forbedre seg
på. Og vi mener blant annet at de
fagmedisinske foreningene bør ta en
større rolle i prioriteringsdebatten.
NKF er en viktig helsepolitisk aktør,
og vi vil være med og påvirke fagets
videre utvikling og fremtid.

Bursdagsgave

Til vår 100-års markering vil alle
medlemmene også få en bursdagsgave! En splitter ny Jubileumsbok
der vår forenings historie for første
gange er samlet mellom tykke permer,
skrevet av ivrige medlemmer i vår
forening. En stor takk til Jon Haffner,
Tom Gerner og Arnt Jakobsen!
Foto: Olaug Villanger
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Small Diameter –
Big Results
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The new 3 mm Instruments for Minilaparoscopy
by KARL STORZ
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www.karlstorz.com

TEMA

Abdominale transplantasjoner

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet har landsfunksjon for organtransplantasjon og er et av Europas største
senter for slik behandling. Seksjon for
Transplantasjonskirurgi har ansvar for
organdonasjon og transplantasjon av
abdominale organer (lever, nyre fra
avdød og levende giver og pankreas,
inklusiv pankreas øycelletransplantasjon). I tillegg utfører seksjonen benkekirurgi og autotransplantasjon av lever
og nyre, karkirurgi som forberedelse til
transplantasjon og karrekonstruksjon
av patologiske tilstander i bukaorta og
viscerale kar.

Ut over den kliniske virksomheten har
Transplantasjonsseksjonen en betydelig
forskningsaktivitet innen eksperimentell
transplantasjon, immunologi og avstøtningsproblematikk og innen celletransplantasjon.
Organuttak gir en helt spesiell kompetanse i bukens anatomi og det retroperitoneale rom og alle seksjonens
kirurger deltar i vaktteamet for organuttak. Holdningen til organdonasjon
i Norge er god og donasjonsraten fra
avdød giver er for tiden 30 per million
innbygger og vesentlig bedre enn i de
andre Nordiske land. Til sammen utfører
seksjonen nesten 400 transplantasjoner
i året og antallet er økende. Resultatene
etter transplantasjon er svært gode både
når det gjelder livskvalitet og antall ekstra vunnet leveår.
I dette nummer av Kirurgen beskriver
Transplantasjonsseksjonens kirurger i

en serie artikler status for organdonasjon og transplantasjon. Ett kapittel gir
forslag om hvordan kolleger fra andre
kirurgiske fagfelt kan ivareta transplanterte pasienter og ett kapittel omhandler
annen type kirurgi der erfaringer fra
donor- og transplantasjonskirurgi kan
være til nytte.
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Aksel Foss
afoss@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS - Rikshospitalet

Transplantasjonsvirksomheten omfatter svært mange medisinske fagfelt og
resultatene avhenger av en nøye koordinering og tett samarbeid mellom disse.
Beredskapen for organtransplantasjon
består av en rekke vaktordninger som
løper døgnkontinuerlig året rundt.
Når en potensiell donor blir klarert fra et
av landets 27 donorsykehus aktiveres et
stort antall fagpersoner ved Rikshospitalet og store deler av sykehuset blir direkte
eller indirekte involvert i transplantasjonene eller i oppfølgingen etterpå.
God lesing! 

Rikshospitalet på Gaustad i Oslo. © 2005 J. P. Fagerback
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Regelverk ved organdonasjon
og transplantasjon
Organtransplantasjon er i dag etablert behandling som kan tilbys pasienter
med terminal organsvikt når det ikke foreligger kontraindikasjoner mot slik
behandling. Resultatene er gode både på kort og lang sikt.
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Historikk

Professor Efskind og medarbeidere
på Rikshospitalet utførte den første
nyretransplantasjon i Norge (og Norden) i 1956. Det var da ingen lov eller
annet regelverk som regulerte uttak av
organer fra en person til behandling
av sykdom hos en annen person. Det
samme gjaldt selve organtransplantasjonen. I praksis fulgte man Den norske
lægeforenings etiske regler (1, 2). Likbehandlingsloven, som var vedtatt lenge
før organtransplantasjon var en realitet,
inneholdt bare bestemmelser om
hvordan avdødes legeme skal behandles
etter at døden er inntrådt (3).
I Skandinavia vedtok Finland 8. juli 1957
en lov om bruk av vev fra avdøde til
forbedring av et sykt menneskes helse
(4). Sverige fikk en tilsvarende lov 14.
mars 1958 (5). Ingen av disse lovene omhandlet transplantasjoner med organer
fra levende giver, det ble lagt til ved
senere lovendringer i Sverige 1975 (6),
Finland 1985 (7). Den danske transplantasjonsloven av 9. juni 1967 hadde regler
for både levende og avdøde givere (8).
Nordisk Råd vedtok i mars 1969 en anbefaling til de nordiske regjeringer om: ”att
undersøka möjligheterna för antagande
av likartade lagregler om transplantation”. Dette førte til at Justisdepartementet 15. august 1969 oppnevnte
en komité til å utrede spørsmålet om
lovgivning om transplantasjon m.m. Den
avga en enstemmig innstilling 8. februar
1971 og foreslo tre lover om henholdsvis
transplantasjon, avgivelse av lik til universitetets medisinske undervisning og
sykehusobduksjon (2). Departementet
slo imidlertid disse sammen til en lov,
som ble vedtatt 2.9.1973 og trådte i kraft
1.1.1974 (9). Det var da utført mer enn
100 nyretransplantasjoner i Norge, de
fleste med nyre fra beslektet levende
giver. Loven er endret flere ganger,
senest 19. desember 2008.

Regelverket

Organdonasjon og organtransplantasjon
er regulert av et regelverk på tre forskjellige nivåer:
1. Lovverket, i første rekke ”Lov om
transplantasjon, sykehusobduksjon
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og avgivelse av lik”, heretter kalt
transplantasjonsloven.
2. Forskrifter.
3. Rundskriv.
LOV 1973-02-09 nr 06: Lov om
transplantasjon, sykehusobduksjon
og avgivelse av lik m.m.
Transplantasjonsloven er en spesiallov
(lex specialis). Ved motstrid i forhold til
andre lover har denne loven forrang. På
områder der transplantasjonsloven ikke
uttaler seg, kan annet lovverk ha betydning for tolkningen av transplantasjonsloven (”Lov om pasient rettigheter”,
“Lov om spesialisthelsetjenester”,
“Helsepersonelloven”, ”Biobankloven”,
“Bioteknologiloven” og “Folketrygdloven”). Det ligger utenfor rammen for
denne artikkelen å drøfte dette.
Donasjon av celler og vev blir heller ikke
nærmere drøftet i denne artikkelen, selv
om det også omfattes av det samme
lovverket.
Loven er delt inn i fire kapitler. Kapitlene
II, IIA og III, som gjelder obduksjon, bruk
av fostervev og avgivelse av lik, blir ikke
omtalt i denne artikkelen.
Lovens kapittel I har seks paragrafer.
De omhandler donasjon av organer
og annet biologisk materiale til transplantasjon. Selve transplantasjonen
og mottakers forhold til helsevesenet
er ikke omtalt, det reguleres av annen
helselovgivning.
Levende givere
I transplantasjonslovens § 1 tillates bruk
av organer eller annet biologisk materiale fra levende givere:
”Fra person som har gitt skriftlig
samtykke kan organer eller annet
biologisk materiale tas til behandling
av sykdom eller legemsskade hos en
annen. Inngrep kan bare foretas når
det ikke medfører noen nærliggende
fare for giverens liv eller helse…”
Lovkomitéens begrunnelse for å kreve
skriftlig samtykke fra giver var at å
utføre et omfattende inngrep på en frisk

Bjørn Lien
blien@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet
person utelukkende til fordel for en annen var noe helt annet enn en operasjon
for å behandle sykdom hos en pasient.
Kravet til skriftlighet skal sikre at giver er
innforstått med hva inngrepet innebærer (2). Man ansees å være samtykkekompetent fra fylte 18 år. §1 åpner i et senere
avsnitt for at også personer under 18 år,
eller personer som mangler evne til å gi
eget samtykke, i visse situasjoner og etter nærmere definerte kriterier, kan være
organ- eller vevsgivere. Det er plikt til å
informere om inngrepet og eventuelle
følger det kan ha. Den som informerer
plikter også å forvisse seg om at giver
faktisk har forstått den informasjon som
er gitt.
I praksis er nyre det eneste organ
levende personer i Norge gir til andre.
Årlig gjennomføres 90-100 slike transplantasjoner, det utgjør nå om lag 35%
av alle nyretransplantasjoner. Loven
stiller ingen krav til slektskap eller binding mellom giver og mottaker. I begynnelsen fant man det, ut fra resultatene,
bare forsvarlig å akseptere konstellasjonene foreldre-til-barn eller søsken-tilsøsken til transplantasjon. Fra midten
av 1980-tallet reduserte ny og bedre immunsuppresjon betydningen av genetisk
tilhørighet. Personer som ikke er i slekt
med mottaker har derfor i mange år
vært godtatt som givere på lik linje med
beslektede. Det gjelder i første rekke
ektefeller eller samboere, men også
nære venner kan være aktuelle. En forutsetning er at vennskapet har vart lenge.
Det er mulig å donere en del av leveren.
Dette er mest vanlig i land der tilgangen
på organer fra avdøde givere er lav, men
har kun vært gjort et par ganger i Norge.
Antallet organer fra avdøde givere har
vært tilstrekkelig til å dekke behovet for
levertransplantasjon i Norge.
Avdøde givere
Transplantasjonslovens § 2 omhandler
donasjon av organer eller vev fra avdøde
personer:
“Fra avdød som skriftlig eller muntlig
har truffet bestemmelse om det, kan
organer og annet biologisk materiale

Også i denne situasjonen er spørsmålet
om samtykke sentralt, og ble inngående
drøftet av lovkomitéen (2). Dersom en
person før døden har bestemt at organer
eller vev kan benyttes til transplantasjon,
er samtykkespørsmålet løst. En slik viljesytring kan godt være muntlig. Det er
like bindende som en skriftlig, jfr. dagens
donorkort. Et positivt utsagn, så vel som
et utsagn mot organdonasjon, bør uansett være bindende for de etterlatte.
I mange tilfeller er avdødes holdning til
organdonasjon ukjent. Loven legger da
i annet avsnitt såkalt presumert (antatt)
samtykke til grunn. Flertallet i befolkningen antas å være positive til at deres
organer og annet biologisk materiale etter døden kan benyttes til helsehjelp for
andre. Spørreundersøkelser bekrefter en
slik antakelse, om lag 80 % er da positive
til organdonasjon. Helsepersonellets
oppgave blir, når en person er erklært
død, å finne ut om avdøde hadde tatt
standpunkt til organdonasjon.
Er avdødes holdning ukjent, tillater det
presumerte samtykke i paragrafens
andre avsnitt at organdonasjon, med
visse forbehold, finner sted. Praksis
har imidlertid alltid vært at nærmeste
pårørende blir spurt, og at deres svar på
vegne av avdøde respekteres.
Døden skal konstateres av to leger (§ 4).
Ingen av disse kan utføre organuttaket eller transplantasjonen. Den som
utfører organuttaket skal heller ikke ha
behandlet den avdøde i terminalfasen.
Loven skiller skarpt mellom giversiden
og mottakersiden. Noen formelle krav
til kompetanse hos de som undertegner
dødserklæringen forligger ikke, men
Sosial- og helsedepartementet anbefaler i et rundskriv at den ene bør være
overordnet lege med kompetanse i en
av flere angitte spesialiteter, og at en
bør ha behandlet avdøde i terminalfasen
(10).
Man har dokumentasjonsplikt. Det skal
føres protokoll over inngrepet, der dødstidspunkt og dødsårsak framgår, hvem
som konstaterte dødsfallet og på hvilken
måte det ble gjort.

Organuttak og transplantasjon kan bare
utføres på sykehus som er godkjent for
slike inngrep, per i dag 28 (§ 5). Hvilke
krav som skal stilles for å bli godkjent er
ikke nærmere beskrevet verken i loven
eller annet regelverk. I praksis har det
i de fleste tilfeller vært tilstrekkelig å
dokumentere at man kan utføre de undersøkelser regelverket krever for å stille
dødsdiagnosen (11).
Det er forbud mot transplantasjon av
levende biologisk materiale fra dyr til
menneske (xenotransplantasjon, § 6a),
og mot kommersiell utnytting av organer,
deler av organer, celler og vev fra
mennesker (kapittel IIIA).

Forskrifter

Dødsdefinisjonen
Transplantasjonsloven inneholder ingen
definisjon av når man er død. Både
lovkomitéen og lovgiver anså dette
spørsmål uegnet for lovregulering.
Loven ble derfor i 1977 supplert med en
forskrift om dødsdefinisjonen (11). I henhold til denne er en person død “når det
foreligger sikre tegn på total ødeleggelse
av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme.
Varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre
tegn på total ødeleggelse av hjernen.”
Ved organdonasjon benyttes en
alternativ måte å stille dødsdiagnosen
på, der en rekke punkter i henhold til
forskriftens § 2 må være oppfylt:
1.	Erkjent intrakraniell sykdomsprosess (dvs. sykdom eller skade
i skallehulen).
2.	Total bevisstløshet, som ikke er
medikamentelt betinget.
3.	Opphør av eget åndedrett.
4.	Opphør av alle hjernenervereflekser.
5.	Opphevet blodtilførsel til hjernen
påvist ved cerebral angiografi
(dvs. røntgenfotografering av hodet
etter innsprøytning av kontrast i
halspulsårene).
EEG-undersøkelse er ikke nødvendig
når angiografi viser opphørt cerebral
sirkulasjon.
I tillegg til vanlig legeerklæring om
dødsfall skal ”Spesiell legerklæring
om dødsfall når dødsdiagnosen stilles
på grunnlag av total ødeleggelse av
hjernen mens åndedrett og hjertefunksjon opprettholdes kunstig” fylles ut i tre
eksemplarer.

Rundskriv

Sosial- og helsedepartementet har supplert ”Forskrift om dødsdefinisjonen”
med en veiledning i form av et rundskriv,
der de enkelte paragrafer i forskriften
kommenteres nærmere (10).

I et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet pålegges helsepersonell å
ta opp spørsmålet om organdonasjon
med de pårørende når de medisinske
forholdene ligger til rette for det (12).
Spørsmålet om organdonasjon skal tas
opp med sikte på å få et positivt svar.
Dersom avdøde ikke har uttalt at han
er mot organdonasjon, bør dette kunne
gjennomføres, med mindre de nærmeste er imot.
Når det er begjært rettslig obduksjon
(politiet), har den rettsmedisinsk sakkyndige anledning til å nekte organdonasjon
(§ 3). I et rundskriv 1999 fra KRIPOS til
politimestrene anbefaler man at politiet
stiller seg positive til organdonasjon i
slike tilfeller (13). Praksis viser at rettsmedisinsk likundersøkelse nesten alltid
har latt seg kombinere med organdonasjon.
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tas til behandling av sykdom eller
legemsskade hos en annen.
Selv om slik bestemmelse ikke er
truffet, kan inngrep som nevnt foretas
på person som dør i sykehus eller blir
brakt død til sykehus, med mindre
avdøde eller hans nærmeste har uttalt
seg mot det, eller det er grunn til å
anta at inngrepet vil være i strid med
avdødes eller hans nærmestes livssyn, eller andre særlige grunner taler
mot inngrepet.
Avdødes nærmeste skal så vidt
mulig underrettes om dødsfallet før
inngrepet finner sted.”

Sett fra transplantasjonsmiljøets ståsted
har transplantasjonsloven fungert godt
i de nesten 40 år den har eksistert.
Språkmessig er den imidlertid avlegs
sett med juridiske øyne. Vi har fått en
rekke nye lover, som på enkelte punkter
kan stå i motsetning til denne spesialloven. Norge er også forpliktet til å følge
internasjonalt regelverk (EU-direktiver,
retningslinjer fra Europarådet og WHO).

Ny transplantasjonslov

Helse-og omsorgsdepartementet har
derfor besluttet at det skal utarbeides
forslag til ny lovgivning på områdene
som dekkes av dagens transplantasjonslov (organdonasjon, obduksjon og
avgivelse av lik til undervisning/forskning). Et bredt sammensatt lovutvalg
oppnevnt 25. juni 2010 har frist med
dette arbeidet til utgangen av 2011 
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avbrytes, med eller uten glukokortikoidbehandling, er rapportert. Diagnosen interstitiell lungesykdom bør
derfor vurderes ved symptomer som er forenlig med infeksiøs lungebetennelse, men som ikke responderer
på antibiotikabehandling, og hvor man etter grundige undersøkelser har forkastet infeksiøse, neoplastiske
og andre årsaker som ikke skyldes legemidler. Interaksjoner: Absorpsjon og eliminasjon av systemisk
absorbert everolimus kan påvirkes av legemidler som påvirker CYP 3A4 og/eller P-glykoprotein (PgP).
Samtidig administrering av sterke CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,
klaritromycin, telitromycin, ritonavir) og -indusere (f.eks. rifampicin, rifabutin) anbefales ikke, unntatt

i tilfeller der fordelene oppveier risikoen. Monitorering av minimumskonsentrasjonene av everolimus i
fullblod anbefales ved samtidig administrering av CYP 3A4-hemmere eller -indusere, også etter at disse er
seponert. Moderate hemmere av CYP 3A4 og PgP (f.eks. flukonazol, erytromycin, verapamil, nikardipin,
diltiazem, nelfinavir, indinavir, amprenavir) kan øke everolimusnivåene. CYP 3A4-indusere (f.eks. johannesurt (Hypericum perforatum), karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, efavirenz og nevirapin) kan
øke everolimusmetabolismen og dermed redusere blodnivået. Biotilgjengeligheten av everolimus påvirkes signifikant av ciklosporin. Dosejustering av everolimus kan være nødvendig dersom ciklosporindosen endres. Se Dosering. Forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering av CYP 3A4- og CYP
2D6-substrater med smalt terapeutisk vindu, da everolimus potensielt kan øke konsentrasjonen av slike
legemidler. Grapefrukt og grapefruktjuice påvirker aktiviteten av cytokrom P-450 og PgP og bør derfor
unngås. Immunsuppressive midler kan påvirke vaksinasjonsresponsen og vaksinasjon under behandling
med everolimus kan derfor være mindre effektiv. Bruk av levende vaksiner bør unngås. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier har vist
reproduksjonstoksiske effekter. Bør kun gis til gravide dersom potensiell nytte oppveier potensiell risiko
for fosteret. Kvinner i fertil alder bør rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling og inntil 8
uker etter seponering. Overgang i morsmelk: Ukjent. Everolimus utskilles i melk hos rotter. Skal ikke
brukes ved amming. Bivirkninger: Oppførte bivirkninger inkluderer everolimusbehandling kombinert med ciklosporin mikroemulsjon og kortikosteroider. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Leukopeni. Hjerte/kar: Perikardvæske. Luftveier: Pleuravæske. Stoffskifte/ernæring: Hyperkolesterolemi,
hyperlipidemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni, anemi, koagulasjonsforstyrrelser, trombotisk trombocytopenisk purpura, hemolytisk-uremisk syndrom. Gastrointestinale:
Magesmerter, diaré, kvalme, pankreatitt, oppkast. Hjerte/kar: Hypertensjon, lymfocele, venøs tromboembolisme. Hud: Angionevrotisk ødem, akne, postoperative sårkomplikasjoner, maligne hudsykdommer. Infeksiøse: Virale, bakterielle og mykotiske infeksjoner, sepsis, lymfoproliferativ sykdom.
Luftveier: Pneumoni. Nyre/urinveier: Urinveisinfeksjon. Stoffskifte/ernæring: Hypertriglyseridemi.
Øvrige: Ødem, smerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Hemolyse. Endokrine:
Hypogonadisme hos menn (redusert testosteron, økt LH). Hud: Utslett. Infeksiøse: Sårinfeksjon.
Lever/galle: Hepatitt, leversykdom, ikterus, unormale leverfunksjonsverdier. Luftveier: Interstitiell
lungesykdom. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nyre/urinveier: Renal tubulær nekrose, pyelonefritt.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Pulmonal alveolær proteinose. Overdosering/Forgiftning: Rapporterte tilfeller av overdosering hos mennesker er svært begrenset. Enkeltdoser ≤25 mg
er gitt til transplanterte med akseptabel akutt tolerabilitet. Generell symptomatisk behandling bør
iverksettes ved alle tilfeller av overdosering. Egenskaper: Klassifisering: Selektivt immunsuppressivt middel som hemmer proliferasjonssignaler. Virkningsmekanisme: Hemmer klonal ekspansjon
av antigen-aktiverte T-celler drevet av T-celle spesifikke interleukiner, som f.eks. IL-2 og IL-15.
Everolimus danner et kompleks med cytoplasmaproteinet FKBP-12 og hemmer fosforylering av p70
S6 kinase slik at aktivering av FRAP (mTOR), et sentralt regulatorisk protein i cellesyklusprogresjon, inhiberes. Når dette intracellulære signalet blokkeres, vil celledelingen stoppe ved G1-stadiet i
cellesyklus. I tillegg hemmes generell vekstfaktorstimulert proliferasjon av hematopoetiske så vel
som ikke-hematopoetiske celler, som f.eks. vaskulære glatte muskelceller, noe som kan forhindre
neointima-dannelse og kronisk rejeksjon. Absorpsjon: Maks. konsentrasjon oppnås 1-2 timer etter
inntak. Steady state oppnås innen dag 4 med en 2-3 ganger økt akkumulering i blodnivåer sammenlignet med første dag. Everolimuskonsentrasjonen er doseproporsjonal i doseringsområdet 0,25-15
mg. Relativ biotilgjengelighet (basert på AUC) av de dispergerbare tablettene er 0,90 sammenlignet
med tablettene. Cmax og AUC reduseres med hhv. 60% og 16% når tablettformuleringen gis sammen med et fettrikt måltid. Preparatet bør derfor gis konsekvent med eller uten mat. Proteinbinding:
Ca. 74%. Fordeling: Blod/plasma-ratio er konsentrasjonsavhengig og varierer fra 17-73% i doseringsområdet 5-5000 ng/ml. Distribusjonsvolum: Terminal fase hos nyretransplanterte pasienter på
vedlikeholdsbehandling Vz/F: 342 ± 107 liter. Sentralt distribusjonsvolum ved steady state Vc/F:
110 liter. Halveringstid: Etter gjentatte everolimusdoser 2 ganger daglig: 28 ± 7 timer. Metabolisme:
Everolimus er substrat for CYP 3A4 og P-glykoprotein, men metabolittene bidrar trolig ikke signifikant til den immunsuppressive aktiviteten. Utskillelse: 80% via feces, 5% via urin. Oppbevaring og
holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Andre opplysninger:
Når ciklosporin mikroemulsjon gis via sonde i nesen, bør denne gis før Certican. De 2 legemidlene
bør ikke blandes. Dispergerbare tabletter: Administreres i 10 ml oral sprøyte, i plastkopp eller via
nasal sonde. Se instruksjoner i pakningsvedlegg. Pakninger og priser: Tabletter: 0,25 mg: 60 stk.
(blister) kr 1282,70. 0,5 mg: 60 stk. (blister) kr 2593,30. 0,75 mg: 60 stk. (blister) kr 3763,30. 1 mg:
60 stk. (blister) kr 5151,70. Tabletter, dispergerbare: 0,1 mg: 60 stk. (blister) kr 649,00. 0,25 mg: 60
stk. (blister) kr 1282,70.
Refusjon: L04A A18 Everolimus
Refusjonsberettiget bruk:
Som profylakse mot organrejeksjon hos voksne pasienter med lav til moderat immunologisk risikoprofil som får allogent nyre eller hjertetransplantat.
Refusjonskode:

ICPC
-51
ICD
Z94

Organtransplantasjon

Kont. med h.tj. ved status
etter transplantert organ og vev

Vilkår nr
136, 196
Vilkår nr

136, 196
Vilkår:
136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
196 Refusjon ytes kun som annenlinjebehandling til pasienter der førstelinjebehandling ikke har
tilstrekkelig effekt, eller som av tungtveiende medisinske grunner ikke kan bruke førstelinjebehandling.
Sist endret: 17.11.2009

NOVARTIS NORGE AS • Postboks 4284 Nydalen • 0401 OSLO • Tlf.: 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 01 • www.novartis.no • NO1109013447

NOVARTIS NORGE AS • Postboks 4284 Nydalen • 0401 OSLO • Tlf.: 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 01 • www.novartis.no • NO1109013447

Organdonasjon fra avdød giver
Organdonasjon fra avdøde personer kan enten skje etter opphør av sirkulasjon og respirasjon
(”donation after cardiac death”, DCD) eller etter total ødeleggelse av hjernen (”donation after brain
death”, DBD). I siste tilfelle opprettholdes ventilasjon mekanisk, sirkulasjonen understøttes om
nødvendig medikamentelt. DCD var eneste alternativ i den tidlige del av transplantasjonsæraen.
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Bjørn Lien
blien@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet
Da man i 1977 fikk ”Forskrifter om
dødsdefinisjonen i relasjon til lov om
transplantasjon, sykehusobduksjon
og avgivelse av lik m.m.” kunne
donasjon også foretas når en person
var erklært død som følge av opphørt
cerebral blodsirkulasjon (DBD). Det
muliggjorde bruk av andre organer til
transplantasjon (hjerte, lunger, lever,
pancreas) i tillegg til nyrer, og har senere
vært enerådende. I en del land har man
også beholdt og videreutviklet teknikken
ved DCD, for på den måten å kunne øke
tilgangen på organer. Et nylig startet
forskningsprosjekt ved OUS kan vise om
dette også er et alternativ i Norge.

Figur 1. Snittføring ved uttak av abdominalorganer fra avdød giver.

Organbevarende behandling

Opphevet cerebral sirkulasjon fører til
bortfall av sentralt styrte hormonelle
og nevrogene reguleringsmekanismer.
Noen viktige konsekvenser er:
•	Respirasjonsstans
• Vasodilatasjon og hypotensjon
•	Polyuri med elektrolyttforstyrrelser
og hypotensjon
• Hypotermi
•	Bortfall av overordnet hormonell
regulering
• Koagulasjonsforstyrrelser

Figur 2. Fridissekerte bekkenarterier, blottlagt høyre nyre.

Patofysiologiske endringer skjer raskere
etter intrakraniell tamponade enn det
man vanligvis ser hos intensivpasienter.
Medisinsk overvåking og behandling
må derfor intensiveres, for raskt å
kunne sette inn korrigerende tiltak.
Det er avgjørende at man forebygger
organskade med funksjonssvikt.
En detaljert beskrivelse finnes
i Rikshospitalets protokoll for
organdonasjon (1). Denne finnes på alle
donorsykehus, og er også tilgjengelig
på Internett ved å søke på: ”Protokoll
organdonasjon”.
Figur 3. Kanyler i aorta og a pulmonalis for nedkjøling av thoraksorganer.

150 Kirurgen nr. 3, 2011

TEMA

Organuttaket

Uttak av organer til transplantasjon
foretas alltid av et uttaksteam
fra Rikshospitalet. Det består av
minst to kirurger, en eller flere
operasjonssykepleiere, anestesilege
(ved uttak av thoraxorganer) og
transplantasjonskoordinator. I sjeldne
tilfeller, når det ikke er egnede mottakere
til toraksorganer i Norge, kan det i
tillegg komme uttaksteam fra et annet
transplantasjonssenter.
Inngrepet foretas på det sykehus donor
befinner seg. Unntaket er donasjoner
på Ullevål sykehus. Donor flyttes da i
regelen til Rikshospitalet.
Det finnes flere måter å utføre selve
inngrepet på. Vi har i Norge valgt
en prosedyre med størst mulig
fripreparering av organene før de tas ut.
Et kryss-snitt som vist på figur 1 gir
god tilgang til abdominalorganene.
Lengdesnittet forlenges alltid til
jugulum med sternotomi ved uttak av
thoraxorganer. Det kan enkelte ganger
også være nødvendig ved uttak av lever.
Alle bukorganer undersøkes nøye med
tanke på patologi som utelukker bruk av
ett eller flere organer til transplantasjon.
Arteria iliaca communis fridissekeres,
for raskt å kunne starte nedkjøling av
organene dersom donor blir sirkulatorisk
ustabil (Figur 2). Deretter fridissekeres
begge nyrer, lever og pancreas fra
omgivende vev, inkludert isolering av
karforsyningen til organene.
Via sternotomi fridissekeres så vena
cava ovenfor og nedenfor hjertet dersom
thoraxorganer skal benyttes til transplantasjon. Kanyler for nedkjøling
legges inn i aorta ascendens, eventuelt i
a. pulmonalis ved bruk av lunger (Figur 3).
Perfusjonskateter for nedkjøling av
abdominalorganene legges inn i høyre
a. iliaca. Ved uttak av lever legges
det også inn perfusjonskateter i
vena portae. Aorta avklemmes

Figur 4. Perfusjon av abdominalorganer,
skjematisk framstilt.

under diafragma og nedkjøling av
abdominalorganene med startes idet
hjertet stoppes og kjøles ned med
cardioplegi-løsning. Til nedkjøling av
lunger og abdominalorganene benyttes
andre spesialløsninger. For å skaffe
avløp for perfusjonsløsningen åpnes
vena cava og vena pulmonalis i thoraks,
i abdomen legges det et kateter i vena
cava (Figur 4).
Organene tas så ut med tilhørende
kar og oppbevares nedkjølt (4ºC) i
perfusjonsvæsken inntil transplantasjon
kan finne sted. Man tilstreber så kort
nedkjølingstid (kald iskemitid) som
mulig: < 4 timer for hjerte, < 6 timer
for lunger, < 10-12 timer for lever og
pancreas og < 20 timer for nyrer 

Referanse
1.	Protokoll for organdonasjon. Rikshospitalet- NOROD
2004
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Hvordan behandle organtransplanterte pasienter som
trenger annen kirurgisk behandling?
TEMA

Alle pasienter som er organtransplanterte må ha livslang immun-dempende behandling. Selv kortvarig
suboptimal immunsuppresjon vil gi økt risiko for rejeksjon (avstøtning) av det transplanterte organ.
Regelmessig monitorering av serumkonsentrasjon av immundempende medikamenter er derfor en viktig
forutsetning for at transplanterte organer kan fungere tilfredsstillende over lang tid. Langvarig over-dosering
av immunosuppressiv terapi kan gi alvorlige bivirkninger som økt infeksjonstendens og malignitet.

Øystein Bentdal og Karsten Midtvedt
obentdal@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
og Seksjon for nyremedisin
OUS-Rikshospitalet

Standard immunsuppresjon

De fleste organtransplanterte
pasienter får i dag trippel medikasjon
med steroider (Prednisolon),
calsinevrinhemmer (CNI) med
cyklosporin A (Sandimmun Neoral®)
eller takrolimus (Prograf/Advagraf®)
og nukleotidsyntesehemmer med
mykofenolat mofetil eller mykofenolsyre
(Myfortic®). En mindre del av
pasientene får sirolimus (Rapamune®)
eller everolimus (Certican®) i stedet
for CNI. Disse medikamenter blokkerer
intracellulær signaltransduksjon
(m-TOR inhibitor) som fører til nedsatt
lymfocyttaktivering.
I følge standard protokoll for
alle transplanterte organer skal
serumkonsentrasjonen for CNI eller
m-TOR inhibitor gradvis reduseres i
løpet av de første 6 mnd etter inngrepet.
I tillegg kan steroidmedikasjonen hos
utvalgte nyre- og levertransplanterte
pasienter som ikke har hatt
rejeksjonsepisoder seponeres etter 12
mnd.

Postoperativ immunsuppresjon
Det er viktig at immundempende
behandling av transplanterte
pasienter opprettholdes i forbindelse
med kirurgiske inngrep og at
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serumkonsentrasjon monitoreres
hyppig.
Et hvert kirurgisk inngrep vil
representere en ”stress-situasjon” og
steroidbehandlingen bør kortvarig økes.
Intravenøs tilførsel av Solu-Medrol i
stedet for Prednisolon er adekvat når
dosen dobles. Alternativt kan man gi
Solu-Cortef 100 mg/d i.v.
Begge CNI finnes tilgjengelig i i.v.
formulering. Ved bruk av Sandimmun
Neoral gis 1/3 av opprinnelig per orale
dose. Absorpsjonen fra ventrikkel/
jejunum er ofte tilfredsstillende og
et godt alternativ er å gi mikstur på
ventrikkelsonde. Ved bruk av Prograf
i.v. gis 1/5 av opprinnelig per orale
dose i kontinuerlig infusjon over 24
timer. Om mulig er administrering via
ventrikkelsonde å foretrekke.
Av mykofenolat preparatene er det
bare CellCept® som finnes tilgjengelig
i i.v. formulering. Doseringen er 1:1 når
preparatet brukes i.v.
Per i dag er ikke m-TOR inhibitorene
tilgjengelig i i.v. formulering. Rapamune
og Certican må derfor administreres
via ventrikkelsonde. På grunn av risiko
for betydelig forsinket sårtilheling kan
det ved enkelte kirurgiske inngrep i
en viss periode postoperativt være
aktuelt å bytte ut disse medikamenter
med annen adekvat immunsuppresjon.
Dette bør overlates til spesialister med
kompetanse på immunsuppresjon hos
organtransplanterte. Ved planlagte
kirurgiske inngrep bør slikt bytte skje

før operasjonen. Imidlertid vil det være
aktuelt å seponere disse medikamenter
etter inngrepet de da gir. Pasienten
må da i mellomtiden bruke CNI
medikamenter.

Antibiotikaprofylakse ved
kirurgisk inngrep

Det anbefales å gi standard
intravenøs antibiotikaprofylakse ved
intraabdominale og større karkirurgiske
operasjoner. I tillegg bør det vurderes
å gi sopp-profylakse med Diflucan®
i.v. hos pasienter som har redusert
allmenntilstand og som før inngrepet
har brukt bredspektrede antibiotika.
Infeksjonsfaren er økt spesielt hos
overimmunsupprimerte pasienter.

Akutt abdomen hos
organtransplanterte pasienter
Pasienter med akutte buksmerter
som får steroidbehandling, har ofte
beskjedne kliniske funn ved undersøkelse av abdomen. Det er ikke
uvanlig at abdomen er helt bløt uten
slippømhet selv om det foreligger
tarmperforasjon.

Det understrekes at adekvat diagnostikk
blir utført ved uavklarte buksymptomer
med rtg-oversikt abdomen eventuelt
supplert med CT-undersøkelse.
Spesielt er det viktig å være klar
over at CMV-infeksjoner kan føre til
tarmperforasjon. Monitorering av CMVPCR i blod er særlig indisert hos CMVnegative resipienter som har fått organ

PTLD (Post Transplant
Lymfoproliferative Disorder)
Etter lang tids immunsuppresjon
er det økt forekomst av malignitet.

Insidensen av PTLD er betydelig
økt, 20-40 ggr, sammenliknet med
normalpopulasjonen.
PTLD tumor kan finnes både i selve
transplantatet og i andre organer. I 80%
av tilfellene av er PTLD assosiert med
funn av positiv EBV-PCR (Epstein-Barr
virus) i blod. EBV reaktivering finner sted
hos 5-10% av transplanterte pasienter
og vil ofte affisere tarmmukosa i
ventrikkel og tynntarm som forårsaker
gastrointestinal blødning.
Behandling og klassifisering av PTLD er
faglig krevende. Det er nødvendig med
en tverrfaglig vurdering av onkolog og
transplantasjonsmedisinsk ekspertise.
EBV assosiert PTLD som oppstår tidlig
etter transplantasjonen har ofte relativt
god prognose og i mange tilfelle vil
man kunne få kontroll over sykdommen
kun ved å redusere pasientens
immunosuppressive behandling.

Ved mer alvorlige PTLD tilstander vil
kirurgisk reseksjon av tumor kunne være
indisert. I tillegg må spesifikk cytostatika
behandling supplert med Rituximab®
(anti B-celle antistoff) vurderes.

Akselerert aterosklerose etter
langvarig immunsuppresjon

Pasienter som har brukt
immundempende behandling i mange
år, vil ha økt kardiovaskulær morbiditet
pga betydelig akselerert aterosklerose.
Pasientene bør alltid betraktes som
høy risiko pasienter både under selve
inngrepet og i det post-operative
forløpet. Hvis situasjonen tillater det, er
det ønskelig med en grundig preoperativ
hjertemedisinsk vurdering av disse
pasienter 
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fra CMV-positiv donor. Reaktivering
eller primær CMV-infeksjon kan komme
mange år etter selve transplantasjonen.
Ofte vil man samtidig kunne detektere
et moderat fall i leukocytter og lett
stigende leverfunksjonsprøver.
Spesifikk behandling med i.v.
ganciklovir (Cymevene®) eller peroral
valganciklovir (Valcyte®) er indisert
hos disse pasienter og behandlingen
må kontinueres til det minst foreligger
to negative CMV-PCR prøver med
noen ukers mellomrom. For å
komplisere diagnostikken ytterligere
kan en immunsupprimert pasient ha
organmanifest CMV-sykdom uten
samtidig å ha positiv CMV-PCR i blod.
Biopsi fra affisert organ er da eneste
mulighet til å stille riktig diagnose.

SURGITECH VOLARGRIP™ are highly functional and
user-friendly disposable instruments for laparoscopic surgery.
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The ergonomic handle eliminates deviation of the wrist and
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Nyretransplantasjon
- kirurgisk perspektiv

TEMA

Pål Foyn Jørgensen
pjorgens@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet

Innledning

Pr. 31.12.2010 er det i Norge utført
6705 nyretransplantasjoner siden det
nasjonale transplantasjonsprogrammet
ble etablert i 1969. 38 % av disse
inngrepene er utført med nyre fra
levende giver. Aktiviteten er nær
tredoblet etter innføring av cyclosporin
A (CyA) som hjørnesten i den
immunosuppressive behandling ved
organtransplantasjon på begynnelsen
av 1980-tallet. Gjennom denne
perioden har det vært en jevn øking
i antall nyretransplantasjoner som
nå nærmer seg 300 i året. Mens den
immunosuppressive behandlingen har
endret seg betydelig over tid har den
kirurgiske teknikken ved implantasjon
av nyretransplantat forandret seg
minimalt fra begynnelsen på 1950-tallet.
Kvaliteten ved uremiomsorgen har
blitt vesentlig bedre, og med moderne
immunsuppresjon og anti-mikrobiell
profylakse har resultatene etter
nyretransplantasjon blitt svært gode.
Over tid har vi vært vitne til en endring
i sykdomspanorama og demografi
som fører til terminal nyresvikt.
Ventelisten for nyretransplantasjon
er økende, og økningen sees særlig
i de eldre aldersgrupper. Dette gir
utfordringer på mange plan, men
den viktigste utfordring for nyre- og
transplantasjonsmedisin i fremtiden
blir tilgang på donororganer. Artikkelen
gir en oversikt over ulike aspekter
ved nyretransplantasjon, med vekt
på kirurgiske utfordringer hos denne
pasientpopulasjonen.

Figur 1. Nyretransplantasjoner ved Rikshospitalet i perioden 1.1.1969 – 31.12.2009 (n = 6442). DD
angir organer transplantert fra avdød giver, mens LD angir organer transplantert fra levende giver.

Pasienten fikk nyre fra sin eneggede
tvillingbror, og hadde ikke behov for
immunsuppresjon. Han levde i nesten
8 år etter transplantasjonen, og døde i
1963 etter residiv av grunnsykdommen
i nyretransplantatet. Tidligere forsøk
på nyretransplantasjon hos menneske,
der det var benyttet organer både fra
mennesker og dyr, var alle mislykkede
med tidlig trombosering og avstøting.
Den første nyretransplantasjon i
Norge og Skandinavia ble utført på
Rikshospitalet i 1956 av professor
Leif Efskind3. Pasienten måtte fjerne
sin eneste gjenværende nyre pga
nyrebekkencancer, og ble transplantert
med en nyre fra en levende ubeslektet
giver som i tillegg var ABOblodtypeuforlikelig med pasienten.
Som immunsuppresjon ble det benyttet
helkroppsbestråling og høydose
kortison. Pasienten levde i 30 dager
med sin transplanterte nyre, da han
fikk ”hjertestans under sårrevisjon”.
Frem til 1962 ble det gjennomført
totalt 5 nyretransplantasjoner,
alle med levende givere. Ingen av
pasientene levde mer enn 40 dager etter

inngrepet. I 1964 ble det så for første
gang benyttet nyre fra avdød giver ved
nyretransplantasjon. Mottager, et barn
på 8 år med terminal pyelonefritt, levde
i nesten 3 år med sin nyre før den ble
”ødelagt av infeksjon”.
I kjølvannet av en fruktbar debatt
omkring medisinske, etiske og juridiske
sider ved organtransplantasjon ble så
det norske transplantasjonsprogrammet
formelt etablert i 1969. Med dette kom
virksomheten inn i lovregulerte former.
Antall nyretransplantasjoner pr. år har
etter dette mangedoblet seg (Figur 1).

Kronisk nyresviktsykdomspanorama

En rekke ulike tilstander kan lede
til terminal nyresvik med behov for
organerstattende terapi i form av dialyse
eller transplantasjon. Den relative
andelen av mange av disse tilstandene
har endret seg over tid (Figur 2). Mens
nefritt (glomerulonefritt/pyelonefritt/
interstitiell nefritt) utgjorde over 50 %
av sykdomspanoramaet på begynnelsen
av 80-tallet, har andelen pasienter med
disse tilstander nå nærmest blitt halvert.

Historisk bakgrunn

Terminal nyresvikt er ubehandlet
ensbetydende med døden. Hemodialyse
som livsforlengende behandling
kom i bruk i Norge først på slutten
av 1960-tallet1. Nyretransplantasjon
var på dette tidspunkt fortsatt en
eksperimentell kirurgisk behandling.
23 desember 1954 ble den første
vellykkede nyretransplantasjon på
menneske gjennomført av Joseph
Murray og hans team i Boston2.
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Figur 2. Årsaker til behandlingstrengende uremi i perioden 1980 – 2007.
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Figur 3. Transplantat (venstre) og pasient (høyre) overlevelse i følge donorkilde i Norge perioden 2000-2007/8. Etter dr. Torbjørn Leivestad,
Immunologisk Institutt.

Derimot har gruppen med nefrosklerose
nær femdoblet seg de siste 30 år.
Andre grupper har vært relativt stabile
gjennom perioden. Andelen med
diabetes mellitus som årsak til nyresvikt
er svakt økende, og vil forventes å øke
signifikant i årene som kommer. Denne
gruppen utgjør i USA nær halvparten
av de med behov for nyreerstattende
terapi4. En mer detaljert beskrivelse av
disse tilstandene faller utenfor denne
artikkelens omfang.

Nyretransplantasjon –
livsforlengelse med livskvalitet

For pasienter med terminal nyresvikt
eksisterer det kun to alternative
behandlingsformer; ulike former for
dialyse (hemodialyse, peritonealdialyse)
og nyretransplantasjon. For de aller
fleste pasienter gir nyretransplantasjon
en signifikant bedre livskvalitet, med
opprettholdelse av et normalt sosialt
og eventuelt yrkesaktivt liv. Videre
vil et velfungerende nyretransplantat
gi optimal organerstattende terapi
med opprettholdte syntese- og
reguleringsfunksjoner, noe
dialysebehandling ikke gir.
I Norge har andelen pasienter som
har blitt transplantert med nyre
fra levende giver, beslektet eller

Figur 4. Preparering av donornyre på bakbord.

ubeslektet, tradisjonelt ligget på
mellom 30 og 40 %. Det å benytte en
levende giver gir en rekke fordeler
sammenlignet med organer fra avdød
giver. Transplantasjonstidspunkt kan
tilrettelegges slik at pasienten unngår tid
i dialyse. Det foreligger dokumentasjon
på sammenheng mellom tid i dialyse
og transplantat-/pasientoverlevelse
etter nyretransplantasjon5. Videre
vil en nyre fra levende giver ikke
utsettes for de omstendigheter som
gir og følger cerebral tamponade hos
avdøde givere. Dette gir statistisk
sett en bedre transplantatoverlevelse
hos pasienter som har fått nyre fra
levende giver (Figur 3). Over tid vil et
nyretransplantat som regel utvikle
kroniske forandringer som kan føre til ny
terminal svikt for pasienten med behov
for retransplantasjon. Bakgrunnen for
denne kroniske transplantatnefropatien
er multifaktoriell, med både
immunologiske (akutt og kronisk
rejeksjon) og ikke-immunologiske
(medikamenter, inflammasjon, infeksjon)
årsaker 6.

Kirurgisk teknikk

Før implantasjon prepareres
nyretransplantatet på bakbord under
kontinuerlig kjøling (Figur 4). Ved
flere arterier tilstrebes en plastikk
som muliggjør én anastomose til
pasientens bekkenkar, enten a. iliaca
externa eller interna (Figur 5). Høyre
nyre vil ofte ha en kort nyrevene, og
ved donororgan fra avdød giver kan
venen forlenges via plastikk på v.cava.
Ved store cyster åpnes disse, og det tas
biopsi før implantasjon. Alle suspekte
lesjoner skal biopseres og analyseres
før implantasjon. Eventuelt overflødig
perirenalt fettvev fjernes.

Den kirurgisk-anatomiske tilgang ved
nyretransplantasjon er hos alle, bortsett
fra de minste barna, via et lyskesnitt og
ekstra-peritoneal disseksjon inn mot
bekkenkarene (Figur 6). Vasa epigastrica
inferior settes oftest av, og det kan av
og til også være nødvendig å sette av
funikkelen for å hindre konflikt med
transplantatureter. Etter avklemming av
v. iliaca externa åpnes denne med en
langsgående venotomi. Nyrevenen på
transplantatet anastomoseres så ende til
side mot bekkenvenen med fortløpende
ikke-resorberbar sutur. Etter fullført
veneanastomose klemmes nyrevenen
av for å hindre tilbakestrømming i det en
åpner for bekkenvenen. Nyrearterien kan
anastomoseres til a. iliaca externa eller
interna. Dersom normale karforhold
bilateralt i bekkenet, kan a. iliaca interna
på aktuelle side settes av og benyttes
som arterietilgang til transplantatet. I de
fleste tilfelle vil imidlertid nyrearterien
anastomoseres til a. iliaca externa. Ved
retransplantasjon, der a. iliaca interna
tidligere er benyttet som arteriell kilde,
bør en unngå å benytte gjenværende
intakte interna. Dette gjelder for øvrig
også der internagebetet viser unilateral
signifikant sklerose/stenose. I disse
tilfelle bør en unngå kontralateral interna
som arteriell kilde til nyretransplantatet.
Etter reperfusjon av transplantatet
identifiseres urinblæren. Transplantatureter klippes ned til passende
lengde og anastomoseres til blærens
utside via en liten cystotomi (Figur 6).
Dersom det er usikre dreansjeforhold
fra transplantatet legges det inn et
ureterkateter (JJ-stent eller feeding
tube). Ekstern drenasje etter behov.
Post-operativt observeres det mtp
diurese og relevante laboratorieprøver
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Figur 5. Arterioplastikk på transplantatarterier. På bakbord (til venstre) og etter implantasjon (høyre).
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(s-kreat, urea, elektrolytter, hematologi
m.fl.)

Kirurgiske utfordringer

Egne nyrer
Pasientens egne nyrer vil i de fleste
tilfelle forbli in situ. Kun i spesielle
tilfelle vil vi anbefale nefrektomi
i forkant av transplantasjon.
Spesielt ved cystenyresykdom
kan det av plassmessige behov
bli nødvendig å fjerne egne nyrer.
Videre vil residiverende infeksjoner,
vanskelig regulerbart blodtrykk og
malignitetssuspekte lesjoner utgjøre
indikasjoner for nefrektomi. Cystenyrer
fjernes via en åpen tilgang, men for
øvrig vil egne nyrer kunne fjernes ved
laparoskopisk tilgang.

Figur 6. Nyretransplantat etter reperfusjon i
hø. lyske m aktuelle anastomoser.
Arterieanastomose mot a. iliaca externa.
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Vaskulære forhold
En stor andel av våre resipienter
frembyr varierende grad av karsykdom,
og da særlig arteriosklerose, under
utredning mtp nyretransplantasjon.
Populasjonen uremikere blir gradvis
eldre, og som tidligere nevnt utgjør
nefrosklerose nå den største gruppen
i sykdomspanoramaet som leder til
behandlingstrengende kronisk nyresvikt.
Ved signifikante stenoser i aorta/
bekkenarterier, eller ved generell svær
aterosklerose i dette kargebet, anbefales
forbehandling med bypass kirurgi i form
av ulike varianter av aorto-iliacal/femoral
bypass. Dette anbefales uavhengig av
kliniske symptomer på arteriosklerose
i underekstremitetene, og har to
hovedårsaker. For det første ønsker vi
å optimalisere den arterielle tilgang
til nyretransplantatet. Dette er av stor
funksjonell betydning for transplantatet
både på kort og lang sikt. Videre vil
en behandlingstrengende progresjon
av arteriosklerose i etterkant av en
nyretransplantasjon nødvendiggjøre
avklemning av arteriell sirkulasjon til
transplantatet, noe som utsetter dette
for varm ischemi med følgende risiko for
organdysfunksjon/-svikt.
Ved behov for revaskulariserende
prosedyre i forkant av transplantasjon
anbefaler vi stort sett tradisjonell åpen
operasjon. Endovaskulære løsninger i
bekkenkarene vanskeliggjør i betydelig
grad implantasjon av nyrearterie
fra transplantatet. Dog vil det i
selekterte tilfelle være en god løsning.
Før gjennomføring av nødvendig
karoperasjon vil mange ha behov for
intervensjon på koronarkar, slik at
veien frem mot transplantasjon kan
bli lang og utfordrende. Avveiningen
av risikoen ved nevnte prosedyrer,
innbefattet nødvendigheten av
immunsuppresjon, opp mot risikoen og
livskvaliteten ved hemodialyse er ofte
vanskelig. Det foreligger ingen objektive
retningslinjer å støtte seg til i disse
tilfelle. Et eventuelt avslag på søknad
om nyretransplantasjon baserer seg til

syvende og sist på klinisk skjønn, og
tas i samråd med nefrologer på våre
ukentlige inntaksmøter.
Blærefunksjon og avløp
Langvarig oliguri eller anuri medfører
inaktivitet i urinblærens muskulatur.
Mange pasienter vil derfor på transplantasjonstidspunktet ha en urinblære
som er både liten og veggfortykket.
Dette kan vanskeliggjøre implantasjonen
av transplantatureter, og nødvendiggjør som oftest langvarig drenasje av
urinblære i form av suprapubisk kateter.
Videre vil mange pasienter ha behov for
urologisk oppfølging for et avløpshinder
som manifesterer seg som følge av god
transplantatfunksjon. Håndteringen av
dette følger vanlige urologiske retningslinjer.

Kirurgiske komplikasjoner

Lymfocele
Den vanligste kirurgiske komplikasjon
til nyretransplantasjon har tradisjonelt
vært utvikling av lymfocele. Den
rapporterte insidensen i litteraturen
ligger på mellom 0,6% og 51%7. Med
dette forstår vi en ansamling av lymfe
som kan anta ulike dimensjoner og
ha varierende lokalisasjon i forhold til
transplantatet og omgivende strukturer.
Risikoen for lymfoceleutvikling må sees
i sammenheng med immunsuppresjon
og disseksjon langs bekkenkar. Videre
vil transplantatet i seg selv representere
en kilde til lymfeproduksjon. Utvikling
av lymfocele trenger ikke nødvendigvis
å få noen konsekvenser for pasienten,
men ofte vil det klemme på omgivende
strukturer som nyrebekken, ureter
eller bekkenvene. Dette kan gi
avløpshinder fra transplantatet med
kreatininstigning, og kan gi avklemming
av bekkenvene med hevelse i benet. Ved
symptomgivende lymfocele foreligger
det operasjonsindikasjon. Det tilstrebes
en fenestrasjon av lymfocele til bukhule,
og i de fleste tilfelle lykkes dette via
laparoskopisk tilgang. Alternativ til
operasjon er langvarig drensbehandling
av lymfocelet. En nylig gjennomført
randomisert studie ved seksjon for

transplantasjonskirurgi ved OUSRikshospitalet angir en signifikant
reduksjon av lymfoceleforekomst
ved profylaktisk fenestrasjon på
transplantasjonstidspunktet7.

Ved mindre lekkasjer kan en komme
til målet med langvarig blæredrenasje
kombinert med cystoskopisk innleggelse
av ureterstent. Identifisering av ostiet
for transplantatureter kan imidlertid
vise seg vanskelig ved cystoskopi. Som
regel blir det nødvendig med åpen
kirurgi og reseksjon av distale ureter og
reimplantasjon i blære over stent.
Ureterstenose/-obstruksjon
Dette representerer den vanligste
urologiske komplikasjonen etter
nyretransplantasjon, med en hyppighet
på 2-10 %. Fenomenet kan manifestere
seg tidlig eller sent i forløpet etter
transplantasjonen, men vil være
ledsaget av stigning i s-kreatinin og evt
infeksjonsepisoder. Ultralyd avslører
dilatasjon av ureter proksimalt for
stenosen. Avlastende pyelostomi
kan bli nødvendig. Via inneliggende
pyelostomikateter kan stenosen videre
kartlegges med antegrad pyelografi.
Ved tidlig obstruksjon må en mistenke
ekstern kompresjon av ureter fra
væskeansamlinger som lymfocele eller
hematom, eller teknisk betinget striktur i
anastomosen mot blære. Ved opptreden
av ureterstenose senere i forløpet, vil
sirkulasjonsforstyrrelse med ischemi
som oftest være den bakenforliggende
årsak. Distale del av transplantatureter
er sårbar for ischemiskade pga transseksjon av forsynende kar fra blære og
lumbalarterier.

Nyrearteriestenose
Signifikant stenose av nyrearterien
opptrer med en hyppighet på 2-10
%. Striktur sees oftest svarende
til anastomosen. Sviktende
transplantatfunksjon og/eller vanskelig
regulerbar hypertensjon bør gi mistanke
om denne komplikasjonen. Ved tidlig
opptreden av anastomosestriktur
foreligger ofte tekniske årsaker til dette.
Det kan også forekomme intimaskader
på iliacaarterien sekundært til
avklemningsprosedyren, som kan gi
ulike grader av disseksjon. Foruten
symptomer fra nyretransplantatet kan
dette også gi symptomer fra ipsilateral
underekstremitet med ischemitegn eller
embolisering. Ved tidlig opptreden av
karrelaterte komplikasjoner kommer
en oftest ikke utenom kirurgisk
intervensjon. Signifikant striktur av
anastomosen nødvendiggjør som
regel en omlegging av denne. Ved
symptomgivende skader av karveggen
i a.ilaca eksterna kan det bli nødvendig
med reseksjon av aktuelle karområde
med implantasjon av kargraft.
Arteriestenoser som tilkommer senere
i forløpet, vil kunne ligge til rette for
intervensjonsradiologiske tilnærminger.
Anastomosestrikturer mot a. iliaca
externa viser seg imidlertid ofte
vanskelig tilgjengelig for denne typen
intervensjon, og kirurgisk intervensjon
blir da nødvendig.
Grafttrombose
Trombosering av transplantatet er en
sjelden komplikasjon (<1%) som kan
skyldes ulike omstendigheter, og som
oftest opptrer tidlig i forløpet etter
transplantasjonen. Kompromittert
venøst avløp, ved for eksempel stenose
i veneanastomosen, nyrearteriestenose,
systemisk hypotensjon og
hyperkoagulabilitet kan være faktorer
som kan bidra til trombosering av
transplantatet. Ved tidlig diagnostikk og
intervensjon kan transplantatet reddes,
men ofte går funksjonen tapt relativt
raskt og graftektomi blir resultatet.

Utfordringer i fremtiden

Utfordringer knyttet til resipientene
Antall behandlingskrevende uremikere
i Norge øker, og det er særlig i
aldersgruppen 65+ vi forventer den
største økingen. Dette resulterer i et
generelt økt dialysebehov i Norge, og
vi vil forvente en øking av ventelistene
for nyretransplantasjon. Pasienter
med behandlingstrengende kronisk
nyresvikt har som oftest en eller
flere komorbide tilstander, spesielt
hjerte- karsykdommer. Utfordringen
ligger i å avgjøre hvem som vil kunne
profittere på nyretransplantasjon, og
hvem som ikke vil tåle belastningen
dette innebærer både kirurgisk og
immunologisk. Et økende antall
pasienter vil forventes å ha behov
for koronar kirurgisk eller generell
karkirurgisk intervensjon i forkant av
nyretransplantasjon. Risikoen disse
pasientene løper kontra gevinsten de
potensielt vil oppnå ved en vellykket
nyretransplantasjon kan være en
vanskelig avveining. Men vellykket
transplantert vil disse pasientene
stort sett få en langt bedre livskvalitet
sammenlignet med dialysebehandling.
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Urinlekkasje
Ved svikt i anastomosen mellom ureter
og blære vil ulike grader av uroplani
oppstå. I store materialer angis en
lekkasjehyppighet på 1-3 %. Betydelig
lekkasje vil kunne gi symptomer i form
av feber, smerte og hevelse, mens
lavgradig lekkasje ofte vil gi lite kliniske
symptomer initialt. Laboratoriemessig
vil vi imidlertid observere en stigning
i s-kreatinin. Anastomosesvikt
er som oftest betinget i dårlige
sirkulasjonsforhold distalt i ureter, noe
som er svært vanskelig å bedømme
på transplantasjonstidspunktet.
Både ultralyd, CT og cystografi
kan veilede i diagnostikken, mens
klinisk-kjemisk analyse av aspirat fra
væskelokulamentet med funn av høy
kreatinin og kalium sikrer diagnosen.

Distale stenoser må reseseres kirurgisk,
og gjenværende ureter reimplanteres
i blære over stent. Ulike grader av
blæremobilisering kan bli nødvendig.
Ved langstrakte stenoser kan denne
teknikken vise seg vanskelig. Ulike
metoder med blæreplastikk kan da bli
aktuelt for å oppnå kontakt mellom
gjenværende transplantatureter og
blære (for eksempel Boari-plastikk).
En kan av og til komme til målet ved å
anastomosere transplantatureter mot
ipsilateral in-situ ureter.

Videre forventer vi et økende
antall pasienter som har behov for
retransplantasjon. Denne gruppen byr
på ulike immunologiske utfordringer
i form immunisering via det tidligere
transplantatet. Dette utsetter pasientene
for en høyere risiko for avstøtning av et
nytt transplantat. Mange vil forventes
å stå lenge på venteliste før et egnet
organ blir tilgjengelig. Nye protokoller
for forbehandling/behandling av
immuniserte pasienter har redusert
risikoen i betydelig grad, men ikke
tilsvarende ikke-immuniserte pasienter.
Utfordringer knyttet til
donorpopulasjonen
Med en stadig økende venteliste for
nyretransplantasjon, blir behovet for
donororganer nødvendigvis større. Et
betydelig arbeid nedlegges på våre
donorsykehus for å tilrettelegge for
organdonasjon, og vi har i Norge hatt
en svært positiv utvikling de siste
årene for å møte dette økende behovet.
En optimal utnyttelse av potensielt
tilgjengelige donororganer krever en
aktiv helsepolitisk tilretteleggelse av
forholdene ved våre donorsykehus,
en kontinuerlig videreutdannelse
av intensivpersonale, og saklig
opplysningsvirksomhet til befolkningen
generelt.
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I likhet med den generelle demografiske utvikling
i Norge viser også donorpopulasjonen en jevn
øking i alder. I prinsippet eksisterer det ingen øvre
aldersgrenser hva gjelder donasjon av nyrer, og svært
ofte byr disse organene fra eldre donorer på en god
funksjon i mange år. Det foreligger imidlertid ingen
funksjonsanalyser som med noen grad av sikkerhet
på forhånd kan si oss om disse organene vil tåle
belastningen ved preservasjon, eksplantasjon, kald
ischemi og transplantasjon med påfølgende god
funksjon. Avgjørelsen om å benytte organer blir alltid en
skjønnsmessig vurdering som til enhver tid foretas av
vakthavende transplantasjonskirurg.
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Utfordringer knyttet til immunsuppresjon
Det er på mange måter et paradoks at det benyttes
potensielt nefrotoksiske medikamenter i behandlingen
av nyretransplanterte pasienter 8. En sentral
komponent i det immunosuppressive regime ved
organtransplantasjon har siden begynnelsen på 80-tallet
vært cyklosporin A, og senere også takrolimus. Disse
tilhører gruppen calcineurinhemmere som via ulike
mekanismer virker nefrotoksisk på transplanterte nyrer
så vel som in-situ nyrer.
Kronisk immunsuppresjon disponerer videre for
utvikling av neoplasi hos nyretransplanterte pasienter 9.
Ulike strategier for å minimalisere immunsuppresjonen
er under utvikling, men fordelene ved denne
tilnærming må veies nøye opp mot risikoen for å
miste transplantatfunksjonen i rejeksjon. Veien frem
mot donorspesifikk toleranse har vist seg lang og
vanskelig, og i all overskuelig fremtid vil pasienter med
behov for organtransplantasjon fortsatt ha behov for
farmakologisk indusert immunsuppresjon.

Sammendrag

Nyretransplantasjon er den foretrukne behandling
ved terminal uremi. Dette gir de fleste pasienter gode
leveutsikter med god livskvalitet. Komplikasjoner til
inngrepet kommer som oftest tidlig i det post-operative
forløp, og håndteres kirurgisk i nært samarbeid
med intervensjonsradiologisk seksjon. Livslang
immunsuppresjon er fortsatt nødvendig, og er en kilde
til langtidskomplikasjoner som transplantatdysfunksjon
og neoplasmer. Det forventes en økning i behovet for
nyretransplantasjon i årene som kommer, og arbeidet
med å sikre tilgang til donororganer er essensielt. Dette
er et nasjonalt ansvar, der samtlige donorsykehus gjør
en stor innsats 
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Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Infusjonsvæsken må ikke blandes med kalsium eller
andre infusjonsvæsker med toverdige kationer, som f.eks. Ringer-laktat oppløsning, og bør administreres alene i separat infusjonsslange.
Voksne og eldre: Anbefalt dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser ved utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet, er zoledronsyre
4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som i.v. infusjon over minst 15
minutter hver 3.-4. uke. Pasienten bør også få 500 mg oralt kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi
(albuminkorrigert serumkalsium f12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller
glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som enkel i.v. infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt hydrert før og under administrering av
zoledronsyre. Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør preparatet kun brukes etter nytte-/risikoevaluering. Unødvendig
med dosejustering ved serumkreatinin <400 μmol/liter eller <4,5 mg/dl. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt
kreftsykdom som involverer skjelettet: Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCR) bør bestemmes når behandling initieres hos pasienter
med multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide tumorer. ClCR beregnes ut fra serumkreatinin ved å bruke Cockcroft-Gaultformelen. Preparatet anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, dvs. ClCR <30 ml/minutt. Følgende doser anbefales til pasienter med
benmetastaser ved ClCR 30-60 ml/minutt:
1
Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66
Kreatininclearance ved behandlingsstart (ml/minutt)
Anbefalt dose1
Volum konsentrat
mg × timer/liter (ClCR= 75 ml/minutt). De lavere
>60
4 mg
5 ml
dosene som er anbefalt for pasienter med ned50-60
3,5 mg
4,4 ml
satt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som
40-49
3,3 mg
4,1 ml
observert hos pasienter med kreatininclearance
på 75 ml/minutt.
30-39
3 mg
3,8 ml
Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml.
Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake hvis nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når
serumkreatinin igjen er innenfor en økning på 10% av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt.
Barn: Bruk hos barn er undersøkt i 2 kliniske studier av behandling av alvorlig osteogenesis imperfecta. Preparatet bør ikke brukes til barn da
sikkerhet og effekt ikke er klarlagt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for zoledronsyre, andre bisfosfonater eller noen av hjelpestoffene. Amming. Graviditet.
Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert. Overhydrering bør unngås ved risiko
for hjertesvikt. Etter behandlingsstart bør hyperkalsemirelaterte metabolske parametre, som serumnivåene av kalsium, fosfat og magnesium,
følges nøye. Hvis hypokalsemi, hypofosfatemi eller hypomagnesemi oppstår, kan det være nødvendig med tilleggsbehandling i en kort periode.
Pasienter med ubehandlet hyperkalsemi har som regel en viss grad av nedsatt nyrefunksjon. Nøye oppfølging av nyrefunksjonen bør derfor
vurderes. Zometa inneholder samme virkestoff som Aclasta (zoledronsyre). Pasienter som behandles med Zometa bør ikke behandles med
Aclasta samtidig. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes til barn. Hos pasienter med TIH med tydelig
forverring av nyrefunksjonen bør det vurderes nøye hvorvidt den potensielle fordelen med behandling oppveier mulig risiko. For å avgjøre
om pasienter med benmetastaser skal behandles for å forebygge skjelettrelaterte hendelser, bør det tas i betraktning at behandlingseffekten
inntrer etter 2-3 måneder. Behandling med bisfosfonater er forbundet med tilfeller av nedsatt nyrefunksjon. Faktorer som kan øke risikoen for
forverring av nyrefunksjonen inkluderer dehydrering, allerede nedsatt nyrefunksjon, gjentatte behandlinger med Zometa og andre bisfosfonater,
samt bruk av andre nefrotoksiske legemidler. Selv om risikoen reduseres ved å administrere zoledronsyre over 15 minutter, kan forverring av
nyrefunksjonen fortsatt forekomme. Forverring av nyrefunksjonen, inkl. utvikling til nyresvikt og behov for dialyse er rapportert etter oppstart,
eller etter en enkeltdose. Økning i serumkreatinin kan også forekomme hos noen pasienter ved kronisk administrering av zoledronsyre med
anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte hendelser, men mindre hyppig. Lavere doser anbefales ved initiering av behandling hos
pasienter med benmetastaser med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Pga. potensiell innvirkning av zoledronsyre på nyrefunksjonen, mangel på kliniske sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (serumkreatinin f400 μmol/liter eller f4,5
mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin f265 μmol/liter eller f3,0 mg/dl hos pasienter med kreft og benmetastaser), og kun begrensede
farmakokinetiske data hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (kreatininclearance <30 ml/minutt), anbefales ikke
bruk hos denne pasientgruppen. Det er begrensede kliniske data hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Tilfeller av osteonekrose i
kjeven er rapportert, hovedsakelig hos kreftpasienter. Mange av disse pasientene ble samtidig behandlet med kjemoterapi og kortikosteroider.
De este tilfellene er rapportert i forbindelse med tannbehandling f.eks. tanntrekking. Mange av pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl.
osteomyelitt. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig
forebyggende tannbehandling vurderes før behandling med bisfosfonater. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter
under behandling med bisfosfonater. Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under behandling
med bisfosfonater. Selv om årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås da tilhelingen etter inngrepet kan forlenges.
Hos pasienter der tannbehandling er nødvendig foreligger det ingen data som antyder at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for
osteonekrose i kjeven. Hver pasient bør håndteres ut fra en individuell nytte-/risikoevaluering på grunnlag av den kliniske vurderingen til behandlende lege. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsnedsettende smerter i ben, ledd og/eller muskulatur
hos pasienter som bruker bisfosfonater.
Interaksjoner: Forsiktighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene kan ha additiv effekt som resulterer
i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet bør også utvises ved bruk sammen med andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple myelomer kan risikoen for svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i
kombinasjon med talidomid.
Graviditet/Amming: Skal ikke brukes under graviditet og amming. Se Kontraindikasjoner.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Hypofosfatemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast,
anoreksi. Muskel-skjelettsystemet: Bensmerte, myalgi, artralgi, generell smerte. Nevrologiske: Hodepine. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon.
Øye: Konjunktivitt. Øvrige: Feber, inuensalignende syndrom (inkl. tretthet, frysninger, sykdomsfølelse og rødme), økt kreatinin og urinsyre
i blod, hypokalsemi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, leukopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, abdominale smerter, dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hjerte/kar: Hypertensjon, hypotensjon. Hud: Kløe, utslett (inkl. erytematøst og makuløst
utslett), økt svetting. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi, hyperestesi, tremor. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, hematuri, proteinuri.
Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, asteni, perifert ødem, reaksjoner på
injeksjonsstedet (inkl. smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. Hjerte/kar:
Bradykardi. Immunsystemet: Angionevrotisk ødem. Psykiske: Forvirring. Øvrige: Hyperkalemi, hypernatremi. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent:
Øye: Uveitt, episkleritt. Det er rapportert tilfeller av osteonekrose, primært i kjeven (se Forsiktighetsregler). Mange av disse pasientene viste tegn
til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Kreftdiagnose, annen behandling (f.eks. kjemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider), andre alvorlige
sykdomstilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon, underliggende sykdom i munnhulen) er dokumenterte risikofaktorer for utvikling av
osteonekrose i kjeven. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert hypotensjon som har ført til synkope eller sirkulatorisk kollaps, hovedsakelig
hos pasienter med underliggende risikofaktorer, atrieimmer, somnolens, bronkokonstriksjon, anafylaktisk reaksjon/sjokk, urticaria, skleritt og
inammasjon i orbita.
Overdosering/Forgiftning: Pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye fordi nedsatt nyrefunksjon (inkl. nyresvikt)
og unormaliteter i serumelektrolytter (inkl. kalsium, fosfat og magnesium) er observert. Hvis hypokalsemi oppstår, bør infusjon av kalsiumglukons anbefalinger M05B A08 side d.
nat gis når det er klinisk indisert. Se Giftinformasjonens
Egenskaper: Klassisering: Bisfosfonat med spesikk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon. Virkningsmekanisme: Ukjent.
sisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av en elimiProteinbinding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk
mer. Ingen akkumulering av zoledronsyre i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag.
nasjonsfase med en terminal halveringstid på 146 timer.
Utskillelse: Via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time uavhengig av dose.
Pakninger og priser: 5 ml (plasthettegl.) kr 2800,00..
Sist endret: 19.03.2010 (SPC 25.01.2010)
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Levertransplantasjon i Norge
Levertransplantasjon er etablert behandling for akutt og kronisk leversykdom. Resultatene er svært
gode. Ett og fem års pasientoverlevelse etter transplantasjon er over henholdsvis 90 % og 80 %.
Levertransplantasjon er også et behandlingsalternativ for selekterte pasienter med primær lever/
gallegangscancer og levermetastaser fra endokrine tumorer.

TEMA

Aksel Foss, Morten Hagness,
Tim Scholz
afoss@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet
Ved levermetastaser er det en
forutsetning at det ikke foreligger
ekstrahepatisk tumorvekst og at
primærtumoren er fjernet. Siden starten
i 1984 og frem til utgangen av 2010 er
det utført 823 levertransplantasjoner i
Norge (Figur 1), derav 107 barn i alderen
4 måneder til 16 år. Omtrent en av ti
pasienter blir transplantert to eller flere
ganger fordi den transplanterte leveren
mister sin funksjon eller pasienten
får tilbakefall av grunnsykdommen
i den nye leveren. I alt er det utført
726 levertransplantasjoner i Norge,
derav 95 transplantasjoner på
barn. Antallet transplantasjoner er
sterkt økende og Norge gjør nå flest
levertransplantasjoner per million
innbyggere (pmp) i Norden (18 pmp).

Indikasjoner for
levertransplantasjon

De hyppigste årsaker til
levertransplantasjon i Norge er primær
skleroserende cholangitt (PSC), hepatitt
C cirrhose/hepatocellulært carcinom
og akutt fulminant leversvikt. Med
økt prevalens av levertransplanterte
i befolkningen øker behovet for
retransplantasjon og utgjør nå om lag
10% av transplantasjonene (Tabell 1).

Venteliste

Ventetiden for levertransplantasjon
i Norge har tradisjonelt vært kort,
gjennomsnittlig 1 mnd for pasienter med
blodgruppe A og 3 mnd i blodgruppe
0. Ved nyoppdaget akutt leversvikt
har pasienten førsterett på donorlever
i hele Skandinavia de nærmeste 72
timene. Det er derfor svært få som dør
på venteliste til levertransplantasjon
i Norge. Etterspørselen etter
levertransplantasjon er økende
og på grunn av donormangel har
mange land etablert programmer for
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Figur 1. Antall levertransplantasjoner utført ved Rikshospitalet i perioden 1984–2010. En retransplantasjon utføres der dette er mulig og nyttig for pasienter hvor en tidligere transplantert lever
mister sin funksjon. Data fra Nordisk Levertransplantasjonsregister (NLTR).

levertransplantasjon med levende
giver, der deler av lever fra
nærstående familiemedlem benyttes
til transplantasjon. En annen mulighet
er å dele lever fra avdød giver til to
mottakere (split-levertransplantasjon).
Det er svært få barnedonorer i Norge
og på grunn av størrelsesforhold
medfører det at de fleste barn
transplanteres med en del av en voksen
lever. Hos voksne utgjør leveren ca.
2% av kroppsvekten, mens nødvendig
Tabell 1. Indikasjoner for levertransplantasjon i Norge (forekomst i
% av antall transplantasjoner)
PSC

25

Hepatitis C cirrhose/HCC

15

Akutt fulminant leversvikt

12

Retransplantasjon

10

Biliær atresi

9

Autoimmun hepatitt

6

Alkoholisk cirrhose

5

Primær biliær cirrhose

3

Andre (kryptogen cirrhose,
malignitet, metabolsk sykdom,
Budd-Chiari, polycystisk leversykdom)

15

levervev for en vellykket transplantasjon
er ca 1%. Split-levertransplantasjon
er kjent for å medføre økt frekvens av
galleveiskomplikasjoner postoperativt,
men uten at det går ikke utover
pasientoverlevelsen. Ved behov benytter
vi derfor split-levertransplantasjon til to
mottakere (Fig 2).

Donor og mottaker (recipient)

Donor- og recipientutvelgelse skjer
utelukkende ut i fra medisinske
vurderinger. Donororganets kvalitet
vurderes ut i fra faktorer som alder,
liggetid på intensivavdeling før
donasjon, tidligere sykdommer,
leverfunksjonsprøver, eventuelt
vevsprøve av leveren og dødsårsak.
Ut i fra disse faktorene selekteres den
mottaker på ventelisten som organet
passer best for. De viktigste faktorer for
recipientseleksjon er alvorlighetsgrad
av leversykdommen, diagnosen,
pasientens størrelse og allmenntilstand.
Blodtypen til donor og recipient bør
være kompatibel, men ny immunterapi
muliggjør levertransplantasjon også ved
blodgruppe-uforlik. Det er ingen øvre
aldersgrense for levertransplantasjon
i Norge og flere pasienter de
siste årene har vært over 70 år på
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Fig 3. Pasientoverlevelse etter levertransplantasjon (5 tidsepoker).

Figur 2. Split av hel donorlever til to mottakere.

transplantasjonstidspunktet. Leveren
har en unik regenerasjonsevne som
gjør at transplantat fra giver langt oppe
i åttiårene kan fungere utmerket hos
mottakeren.

Resultater

Pasientforløp ved ukomplisert
levertransplantasjon
Med moderne kirurgisk teknikk tar
operasjonen 5-7 timer. Ofte er det
ikke behov for bruk av blodprodukter.
Pasienten blir ekstubert umiddelbart
eller i løpet noen timer etter inngrepet
og overvåkes på intensivavdelingen det
første døgnet etter transplantasjonen.
Pasienten overflyttes så til sengeposten
og mobiliseres. Ved ukomplisert forløp
er pasientene vanligvis fullt mobilisert i
løpet av en uke og liggetiden i sykehus
er om lag 4 uker.
Komplikasjoner
Ved langtkommen leversykdom
med syntesesvikt og intraabdomial
variceutvikling kan hepatektomien
være meget krevende. Ikke sjelden har
pasientene INR >7. Uttalte kollateraler
på grunn av portal hypertensjon
og perihepatitt kan vanskeliggjøre
utdisseksjonen av leveren fra
omliggende vev og fra v. cava.
Nøyaktig kirurgi og bred erfaring med

levertransplantasjon er nødvendig
for å minimere risikoen for massiv
livstruende peroperativ blødning. I
noen tilfeller har pasienten okkludert
portvene eller annen intrabdominal
karpatologi som krever omfattende
karrekonstruksjon før den nye leveren
kan sys inn. Hele inngrepet innbefatter
mange step og detaljer som krever nøye
vurdering og erfaring for at resultatet
skal bli vellykket.
De alvorligste komplikasjonene
synliggjør seg som oftest innenfor de
første ukene etter transplantasjonen.
Primær transplantatsvikt eller
dysfunksjon kan medføre
retransplantasjon. Karkomplikasjoner
(blodpropp, blødning og lignende)
kan medføre grafttap og krever rask
kirurgisk intervensjon. Kompromittert
galledrenasje krever intervensjon
og ofte reoperasjon. Avstøtning av
transplantert lever opptrer hos 20-30 %
av pasientene, men er som oftest relativt
enkelt å behandle. Noen pasienter har
nyresvikt (f. eks. hepatorenalt syndrom)
på transplantasjonstidspunktet eller
utvikler svikt av andre organer etter
transplantasjonen som kan kreve
langvarig intensivbehandling.

Organtransplantasjon krever livslang
immundempende behandling og
alle immunosupprimerte pasienter
har overhyppighet av postoperative
komplikasjoner og langtidsbivirkninger
i form av økt tendens til arteriosklerose
og kreft.
Pasientoverlevelse
Resultatene etter alle levertransplantasjoner blir registrert i et nordisk
register som Rikshospitalet har
hovedansvaret for (NLTR). Vi har
derfor meget god oversikt over
resultatene, og de står seg svært godt
i internasjonal sammenhengt. Figur 3
gir en oversikt over pasientoverlevelse.
Fordi resultatene stadig er blitt bedre,
er pasientene delt i 5 grupper etter
tidsperioden de ble transplantert.
Kurvene viser hvor mange som levde
hvor lenge etter transplantasjonen.
Svært mange levertransplanterte
vender tilbake til et tilnærmet normalt
liv med skolegang, studier og arbeid.
Gjennomsnittlig levealder etter
levertransplantasjon er foreløpig
18,5 år. Selv om behandlingen er
ressurskrevende (DRG-vekt i 2010 for en
levertransplantasjon er kr. 850.000), blir
kostnaden pr. vunnet leveår forholdsvis
lav 
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Pancreas-transplantasjon

TEMA

Den eneste indikasjonen for pancreas-transplantasjon (PTx) er langtkommen/dårlig regulert diabetes
mellitus. Fra 1982 har vi i Norge utført 274 “helorgan” PTx, mens kliniske øycelle-transplantasjoner
først ble startet i 2001. De fleste PTx (246/274) er gjort i kombinasjon med nyretransplantasjon (KPTx)
til diabetikere med terminal nyresvikt. Resultatene ved samtidig PTx og KPTx er meget gode, idet 8085 % av pasientene er insulin-frie etter ett år, og ca. 95 % er dialyse-frie. Solitær PTx til pasienter uten
nefropati eller etter tidligere KPTx har tradisjonelt gitt klart dårligere resultat. Dette skyldes vanskeliggjort
avstøtningsdiagnostikk og kompliserte, tildels uklare immunologiske forhold. I løpet av de senere år har
introduksjon av nye immunsupprimerende medikamenter og fremskritt innen kirurgisk metode og teknikk
bedret resultatene. Dette gjør nå solitær PTx aktuelt for flere kategorier diabetes-pasienter

Morten Skauby, Ole Øyen
mskauby@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet

Konvensjonell insulinbehandling hindrer ikke at type l-diabetikere utvikler
alvorlige senkomplikasjoner. Diabetisk
nefropati en av de hyppigste årsaker til
kronisk nyresvikt i store deler av verden.
Utviklingen av diabetiske senkomplikasjoner er klart relatert til graden
av blodsukkerkontroll og vil kunne
forhindres eller sinkes ved normalisering
av karbohydratmetabolismen. Helt siden
den første PTx ble utført i Minneapolis
i 1966, har dette først og fremst vært et
behandlingstilbud i form av kombinert
nyre-pancreastransplantasjon til diabetikere med uremi. I 1983 ble den første
PTx gjort her til lands, i regi av dr. Brekke
ved Rikshospitalet.
Transplantasjon av insulinproduserende
pancreasvev er i dag eneste behandling
som gir diabetikere varig normoglykemi.
Forskningen relatert til transplantasjon
av isolerte Langerhans-øyer har vært og
er fortsatt meget omfattende. Forhåp-
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ningene til denne prosedyren har vært
meget store. Fortsatt er imidlertid mer
enn 90 % av pasientene insulinavhengige ett år etter slik behandling, dog
med bedret metabolsk kontroll. Se
forøvrig egen artikkel om øycelletransplantasjon.
Transplantasjon av vaskularisert pancreas helorgan er derimot en veletablert
behandlingsform, først og fremst i kombinasjon med KPTx til diabetikere med
kronisk nyresvikt. Samtidig transplantasjon av pancreas og nyre gir varig normoglykemi med normalisering av HbA1c
hos mer enn 80 % av pasientene. Solitær
pancreas-transplantasjon på et tidlig
stadium av diabetes eller etter tidligere
nyretransplantasjon har gitt klart dårligere resultater. I løpet av de siste årene
har imidlertid nye immunsupprimerende
medikamenter i betydelig grad bedret
resultatene også ved PTx. På verdensbasis gjøres det nå årlig 1600-1800 PTx
(kombinerte + solitære), de fleste i USA.
I Norge har vi årlig gjort 5-15 PTx, og pr.
juni 2011 er det totalt utført 274, hvorav
246 kombinert nyre-/pancreas-Tx (KPTx).
Transplantasjon av et pancreas-segment
fra levende giver praktiseres kun noen
få steder i verden, og må anses som
relativt eksperimentelt - med for stor
risiko for donor.

Indikasjoner og seleksjon

Som første prioritet ved KPTx generelt
har enkelte sentre, deriblant Oslo, alltid
satset på bruk av levende givere, så
også for diabetikere. Om ingen egnet
levende giver finnes, er alternativet nyre
og pancreas, evt. bare nyre, fra død giver.
Antall tilgjengelige organer for PTx er
begrenset. I tillegg er det risiko forbundet med selve inngrepet og den nødvendige immunosuppressive behandlingen.
Transplantasjon av pancreas er derfor
reservert for utvalgte pasientgrupper:

-

Den største gruppen er diabetikere
som også trenger KPTx. På grunn av
nyretransplantasjonen skal de likevel
ha immunsupprimerende behandling.
Begge organer tas fra samme donor
og settes inn samtidig.
- 	Pasienter i relativt tidlig stadium av
diabetes med normal nyrefunksjon,
men med ekstremt vanskelig regulerbart blodsukkernivå. For disse kan
solitær PTx være aktuelt.
- Diabetikere som allerede har et
fungerende nyretransplantat, men
hvor blodsukkerreguleringen byr på
store problemer. For disse kan såkalt
sekvensiell PTx være aktuelt.

Selv om PTx tradisjonelt har vært reservert for type l-diabetikere er det også
rapportert meget gode resultater ved
behandling av type 2-diabetikere.
Alvorlig kardiovaskulær sykdom, ekstremitetsgangren og alder over 50 år
regnes vanligvis som kontraindikasjon.
Da mange diabetikere har asymptomatisk alvorlig koronarsykdom, er det viktig
at alle gjennomgår koronarutredning og
eventuelt behandling preoperativt.

Kirurgisk teknikk

Ved Rikshospitalet har vi gjennom årene
anvendt tre prinsipielt forskjellige teknikker. De 53 første transplantasjonene ble
utført som såkalt segmental pancreastransplantasjon med okklusjon av ductus pancreaticus. I årene 1988-97 transplanterte vi hele pancreas sammen med
et segment av duodenum for drenasje
av pancreassaft til urinblæren. På den
måten ble også eksokrin pancreasfunksjon bevart og transplantatfunksjonen
kunne monitoreres ved å måle urinens
innhold av pancreas-enzymer; dog med
betydelig analysevariasjon og usikkerhetsmomenter. Dette var den internasjonalt mest anvendte teknikken i mange
år. Problemer med urinveisinfeksjoner
og acidose grunnet tap av bikarbonat,

som utskilles som del av det eksokrine
pancreas-sekret, førte til at man de
fleste steder gikk over til den mer fysiologiske løsningen; nemlig å drenere
eksokrin pancreas via en pankreatikoduodenojejunostomi til tarm; i Norge fra
1997. Pancreas-transplantatet plasseres
nå fortrinnsvis på høyre side intraperitonealt i bekkenet med anastomoser til
art. iliaca communis dxt. og nedre vena
cava, deretter settes nyretransplantatet inn på venstre side, begge via et
midtlinjesnitt (Fig 1).

De siste årene er nye immunosuppressive medikamenter blitt utprøvd og har
vist seg å redusere avstøtningsreaksjonene i både antall og styrke. Vi benytter nå et immunosuppessivt regime
bestående av 4 medikamenter: tacrolimus, mykofenolat mofetil, steroider
samt såkalt induksjonsbehandling med
T -celleantistoff (1-3 doser). Ved behandling med dette regime gjennomgår kun
10-20% av pasientene rejeksjonsepisoder, mot i tidligere tider hele 90 %.

Rejeksjonsdiagnostikk

Enkle og gode parametre for tidlig
diagnose av rejeksjon i pancreas finnes
dessverre ikke. Ved transplantasjon
av bare pancreas har dette vært et
betydelig problem. Høyt blodsukkernivå utvikles først sent i forløpet av en
rejeksjon og blodsukker-monitorering
har derfor liten verdi. Rutinebiopsier
av transplantatet er derfor etter hvert
innført ved mange sentre, og de siste
årene har det blitt mulig å gjøre dette
endoskopisk ved hjelp av såkalt ”double
balloon” endoskopi ovenfra. Vi utfører
nå slike rutine-biopsier 3, 6 og 10 uker
etter transplantasjon.
Ved KPTx kan man følge funksjonsutviklingen i nyretransplantatet og
bruke nyren som rejeksjonsindikator
for pancreas. Diagnosen kan eventuelt
verifiseres med perkutan nyrebiopsi og
behandling iverksettes. Behandlingen
vil da også være rettet mot en eventuell
samtidig rejeksjonsprosess i pancreas.
Imidlertid er det de senere årene vist at
isolert rejeksjon i pancreas kan forekomme.

Postoperative komplikasjoner
og resultater

Pancreas synes å være mer utsatt for
immunologisk avstøtningsreaksjon enn
nyrene. Dette krever intensivert immunsuppresjon de første uker etter transplantasjonen, med nedsatt infeksjonsresistens og forsinket sårtilheling som
bivirkning. Infeksjoner av forskjellige
slag er derfor en av de vanligste årsaker
til postoperativ morbiditet.

I et materiale fra The International
Pancreas Transplant Registry er ett års
pasientoverlevelse etter KPTx 94 %,
samsvarende med våre tall. Femårs
pasientoverlevelse har i våre materialer
ligget omkring 85%.
Flere rapporter har vist at pasienter som
har fått KPTx har bedre langtidsoverlevelse enn diabetikere som bare har fått
nyretransplantat .
Utsiktene for at et pancreastransplantat som er satt inn samtidig med et
nyretransplantat skal fungere over lang
tid er gode. I samsvar med resultater
fra Rikshospitalet, viser data fra det
internasjonale registeret at over 80 %
av pasientene er insulinuavhengige ett
år etter transplantasjonen. Pasienter
med fungerende pancreas-transplantat
er som regel normoglykemiske med
normal eller tilnærmet normal karbohydratmetabolisme.
Resultatene ved sekvensiell og solitær
transplantasjon er fortsatt noe dårligere
enn ved KPTx, med 60-70% ettårs transplantatoverlevelse.

Effekt på diabetiske
senkomplikasjoner

KPTx hindrer utvikling av diabetisk
nefropati i den transplanterte nyren.
Morfologiske forandringer som har
utviklet seg gjennom 20- 30 år, har
imidlertid vist seg ikke å være påvirkelige av varig normoglykemi i den grad
man tidligere håpet på. Først etter flere
år med normal eller tilnærmet normal
karbohydratmetabolisme kan en viss
bedring av eksisterende renale morfologiske forandringer påvises. Avansert
retinopati kan kanskje stabiliseres, men
tilbakegang av forandringene kan neppe
forventes.
Bedring av nevropatier, spesielt av
autonome nevropatier, er derimot veldokumentert. Dette gir seg utslag i blant
annet bedret hjertefunksjon med positiv
effekt på pasientoverlevelse, bedret ventrikkelmotilitet og blærefunksjon. Et fungerende pancreas-transplantat medfører

en betydelig bedring av diabetikerens
livskvalitet uansett stadium av diabetes.

Sammendrag og kommentarer

Reetablering av normal karbohydratmetabolisme i tidlig stadium av diabetes
vil kunne hindre utvikling av diabetiske
senkomplikasjoner. Livslang immunosuppressiv behandling er imidlertid
forbundet med potensielle bivirkninger
og komplikasjoner. For pasienter som
er aktuelle for KPTx, er denne risikoen
allerede akseptert, og pancreas kan
transplanteres uten at pasienten
utsettes for tilleggsrisiko utenom
det kirurgiske inngrep. En kombinert
transplantasjon medfører riktignok økt
risiko for postoperative komplikasjoner,
men dette har ikke gitt negativ effekt
på pasient- eller nyre transplantatoverlevelsen. Utviklingen innen pancreastransplantasjonsvirksomheten de siste
årene har først og fremst vært preget av
bedret immunosuppressiv behandling.
Dette har gitt færre komplikasjoner
og sterkt redusert risiko for transplantatrejeksjon. Ny kirurgisk teknikk med
drenasje av eksokrint pancreas-sekret til
tarm eliminerer de spesielle problemer
forbundet med pancreas-drenasje til
urinblæren. Videre har den generelle
utviklingen innen kirurgisk instrumentarium og teknikk (spesielt mhp hemostase) hatt en positiv innvirkning.

TEMA

Immunsuppresjon og
postoperativ behandling

Når pancreas plasseres intraperitonealt,
forekommer intraperitoneale infeksjoner
hos 10-40 % av pasientene, hyppigst
hos pasienter som har hatt peritoneal
dialyse. Sammen med postoperativ
blødning og serøs lekkasje har dette
vært vanligste indikasjon for reoperasjon. Tidligere ble hele 30-50% av pasientene reoperert en eller flere ganger. De
senere årene har reoperasjonsraten falt
til omkring 20%, særlig har vi hatt færre
reoperasjoner for blødning. Dette anses
som betinget i bedret hemostaseteknikk
(ikke minst bruk av LigaSure).

Gevinsten ved et fungerende transplantat er først og fremst en betydelig
bedring av pasientens livskvalitet
med frihet fra insulininjeksjoner, strikt
regelmessige måltider og frykt for hypoglykemianfall. Helst bør utredningen
foretas i god tid før dialysebehov, slik
at pasienten ideelt sett kan gjennomgå
transplantasjon i predialytisk stadium.
I dag utredes mange pasienter relativt
sent, ofte etter år i dialyse. Mange har
da uttalte ekstrarenale senkomplikasjoner som kontraindiserer eller øker
risikoen ved en PTx og reduserer den
potensielle langtidsgevinsten av en
slik behandling. Et begrenset antall
tilgjengelige humane organer, kombinert med potensielle bivirkninger av immunsuppresjon, krever likevel at solitær
pancreastransplantasjon reserveres
for dem som har størst problemer med
konvensjonell insulinbehandling.
Resultatene som nå oppnås med moderne immunsuppresjon og forbedret
kirurgisk teknikk, indikerer at vi i årene
fremover i Norge bør ha en klar økning
i antall pasienter som får tilbud om PTx.
Dette forutsetter at diabetikere blir henvist til transplantasjon i et relativt tidlig
stadium av nefropati, og at selekterte
pasienter med spesiell vanskelig blodsukkerregulering vurderes med tanke på
solitær PTx 
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Transplantasjon av
pancreas øyceller
Diabetes er et økende helseproblem i befolkningen. Sykdommen gir opphav til mye lidelse og
forbruker store helseressurser. Øycelletransplantasjon (Øycelletx) er en effektiv behandlingsform for
en liten selektert gruppe type 1 diabetikere (”brittle diabetes”) som er helt invalidisert av sin sykdom.

TEMA

Aksel Foss
afoss@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet
Pancreas veier ca 70 g og har både
eksokrin og endokrin funksjon. Det
insulinproduserende vevet (Langerhanske øyceller) er klustere av celler som til
sammen utgjør små mikroorganer med
separat blodtilførsel som ligger spredt
i bukspyttkjertelen og utgjør 1-2 % av
bukspyttkjertelens vekt.

Siden 1983 har Rikshospitalet utført
helorgan pancreastransplantasjon,
hovedsakelig i kombinasjon med
nyretransplantasjon til pasienter med
diabetesnefropati. Imidlertid er
pancreastransplantasjon et stort
kirurgisk inngrep med risiko for til dels
alvorlige komplikasjoner.
I og med at det insulinproduserende
vevet i pancreas bare utgjør noen få
gram av bukspyttkjertelens vekt er det
rasjonelt å isolere øycellene fra resten
av bukspyttkjertelen og så transplantere
disse til pasienten og ikke hele organet.
Øycellevirksomheten ved Rikshospitalet
ble startet i 1999 i samarbeid med Uppsala Universitetssykehus. Bruk av vev og
celler for transplantasjon til mennesker
stiller store krav til dokumentasjon om
utstyr, rutiner og reagenser som brukes.
Fremstilling av øyceller fra pancreas
er en komplisert og ressurskrevende
prosess. Etter at bukspyttkjertelen med
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intakt segment av duodenum er operert
ut fra donoren, fraktes den nedkjølt til
sentrallaboratoriet for øycellefremstilling i Norden (Uppsala). Overflødig vev
dissekeres vekk og pancreas blir så
perfundert med kollagenase via ductus
pancreaticus. Deretter blir den snittet
opp og homogenisert i et ”Ricordi chamber”. De Langerhanske øycellene blir så
separert i en densitet-gradient sentrifuge. En pancreas inneholder omlag 1,5
mill øyceller og vanligvis klarer man å
isolere mellom 3-800.000 viable øyceller
fra en pancreas. Tre teknikere gjennomfører isoleringsprosessen som tar 5-6
timer. Deretter sendes øycellene tilbake
til Rikshospitalet for transplantasjon.
Øycelletransplantasjon er en svært
skånsom behandling for pasienten.
Selve celleoverføringen skjer via et tynt
kateter som ved hjelp av ultralyd blir lagt
gjennom leveren til portvenen.
Transplantasjonen foregår i lokalbedøvelse og tar vanligvis mindre enn en time.
Prosedyren har svært få komplikasjoner
og kan i prinsippet gjennomføres
poliklinisk.

I 2001 gjennomførte vi den første øycelletransplantasjon i Norge. Pasienten fikk
i alt tre øycelleoverføringer og har etter
det vært insulinfri. Siden den gang er
det foretatt i alt 58 transplantasjoner.
Alle transplanterte pasienter inngår i
definerte studieprotokoller. Resultatene
ett år etter øycelletransplantasjon på
verdensbasis er gode, opptil 80 % av
pasientene blir insulinfrie, men langtidsresultatene er foreløpig litt nedslående,
kun 10 % av pasientene er insulinfrie
etter fem år hvis de ikke stadig får påfyll
av flere celler. Allogen øycelletransplantasjon krever immundempende behandling og gjentatte transplantasjoner
medfører fare for utvikling av antistoffer som kan vanskeliggjøre ytterligere
øycelletransplantasjoner eller transplantasjon av andre organer. Selv om nokså
få pasienter blir helt insulinfrie ved
øycelletransplantasjon, får nesten alle
produksjon av eget insulin (C-peptid)
som gir bedre blodsukkerkontroll og
bedre livskvalitet og reduserer faren for
diabetiske senskader.
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Behandle nyrekreft ...

Parallelt med oppbyggingen av den kliniske øycellevirksomheten etablerte vi et
eksperimentelt øycellelaboratorium ved
Institutt for Kirurgisk Forskning, Rikshospitalet. Laboratoriet har 4 forskere
og dyreteknikker. I tillegg er en rekke
andre fagpersoner med og utvikler laboratoriet videre. Den første doktorgraden
fra virksomheten ble publisert i 2009 og
flere kommer de nærmeste årene.

Per år er det 30-40 nye pasienter i Norge
med svært ustabil diabetes og med så
dårlig livskvalitet at de vil kunne profittere på øycelletransplantasjon. Med
dagens donasjonsrate (30 per million
innbyggere) vil vi kunne transplantere
alle disse pasientene.

1,2,3,4,5

For behandling av pasienter med langtkommet nyrecellekarsinom 6, 7

Celleterapi er en ung og voksende
medisinsk disiplin og resultatene etter øycelletransplantasjon bedrer seg
stadig. Etter hvert er det sannsynlig at
donortilgangen vil være en begrensende
faktor for transplantasjonsvirksomheten.
Internasjonalt er det derfor er det stor
forskningsaktivitet med tanke på å finne
alternative øycellekilder. Mange muligheter diskuteres utprøver som f. eks
bio-artifisielle cellelinjer, genmodifiserte
celler, stamceller og xeno-celler fra
svin. De siste årene er det kommet flere
lovende rapporter om bruk av øyceller
fra gris. Rikshospitalet har bygget opp
kompetanse som gjør det mulig å delta
i dette forskningsarbeidet i fremste
rekke med målsetting om å finne kurative behandlingsalternativer for type 1
diabetes 

... fra en annen vinkel

Det er en betydelig overdødlighet blant
unge type 1 diabetikere sammenlignet
med normalbefolkningen og det er
overveiende sannsynlig at denne overdødligheten er relatert til dårlig blodsukkerkontroll og hypoglykemi med fravær
av adrenerge varslingssymptomer.
Øycelletransplantasjon er derfor nå
etablert behandling for selekterte type
1 diabetes pasienter med svært uregjerlig blodsukker på tross av optimal
insulinbehandling (”brittle diabetes”).
Behandlingen er spesielt godt egnet
for pasienter med lavt insulinbehov i
forhold til kroppsvekt.

Tarm- og flerorgantransplantasjon
ved kronisk tarmsvikt
TEMA

Kort-tarm syndrom kan oppstå når tynntarmens lengde er under 75-100 cm. Hos barn kan en
tarmlengde på 50 cm være tilstrekkelig da det etter hvert skjer en adaptasjon av tarmmukosa (1).
Hvis tykktarmen er bevart, vil behovet for ekstra tilførsel av væske og saltløsninger være redusert (2).

Øystein H Bentdal, Aksel Foss
og Pål-Dag Line
obentdal@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet
Kronisk tarmsvikt kan også oppstå når
tarmen har normal lengde, men ikke
har evne til å absorbere nødvendige
næringsstoffer på grunn av motilitetsforstyrrelser, såkalt intestinal pseudoobstruksjon. Kronisk tarmsvikt utvikles kun
ved sykdom eller skade av tynntarmen;
tykktarmen kan man greie seg uten.

Pasienter med kronisk tarmsvikt kan leve
i mange år med akseptabel livskvalitet
ved hjelp av total parenteral nutrisjon
(TPN). Behandlingen kan, særlig hvis
den varer i måneder eller år, gi alvorlige
komplikasjoner som trombosering av
sentrale vener og kateterinfeksjoner
som kan føre til livstruende sepsis (3). I
tillegg kan det utvikle seg TPN-assosiert
kolestase p.g.a. unormalt seig galle og
gallegangsstener som med tiden kan
føre til alvorlig, irreversibel leversvikt.
Kronisk tarmsvikt pasienter med
manglende kartilgang eller livstruende
infeksjonsepisoder etter langvarig TPN
vil være aktuelle kandidater for isolert
tarmtransplantasjon. Hvis det oppstår

kronisk leversvikt, blir det også nødvendig å vurdere levertransplantasjon.
Flerorgantransplantasjon (multivisceral
transplantasjon) som omfatter ventrikkel, duodenum, pankreas samt tynntarm
og lever vil i slike tilfelle ofte være den
beste behandling.
Faktaboks 1: Indikasjoner
1. Kort-tarm syndrom
(mindre enn 1m jejunum).
Etter subtotal tarmreseksjon
(strangulasjonsileus, mesenterialarterie/vene trombose)
2.	Motilitetsforstyrrelser
- Pseudoobstruksjon
- Total Hirschsprung’s sykdom

Figur laget av Michael Bjaenes, Rikshospitalet.
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Bytt til mTor-hemmer ...

Tekniske aspekter ved tarm- og
flerorgantransplantasjon

1. Isolert tarmtransplantasjon består av
minimum 2 m av jejunum hvor det anlegges en ende til ende tarmanastomose
proksimalt og hvor tarmen distalt anlegges som en ende jejunostomi. I tillegg
anlegges karanastomoser til henholdsvis arteria mesenterica superior og vena
porta som vist på Figur 1.

Det operative inngrep kan ofte være langvarig (over 12 timer) og komplisert pga
tallrike tidligere laparotomier. Blodtapet
kan derfor i de vanskeligste tilfellene bli
massivt. Rutinemessig anvendelse av
”cellsaver” anbefales.

Kirurgiske komplikasjoner er hyppige og
reoperasjoner er derfor vanlig. Diagnostikk av abscesser og hematomer med
rask radiologisk eller kirurgisk intervensjon er viktig hos immunsupprimerte
pasienter.

Rejeksjoner og infeksjoner

Etter operasjonen må pasienten behandles med en kombinasjon av flere
immundempende medisiner, og noen av
disse må brukes livet ut. Faren for
rejeksjon og infeksjon er meget stor (90%)
de første månedene etter transplantasjonen. Daglige blodprøver med tett klinisk
observasjon inkludert måling av væskemengden fra ileostomien er viktig i tidlig
postoperativ fase. Det må også initialt tas
tre eller fire protokoll-biopsier 1-2 ggr/uke
fra den transplanterte tarmen ved hjelp
av fleksibelt endoskop via ileostomien.
Derved kan tidlige tegn til rejeksjon
oppdages og adekvat behandling bør
startes umiddelbart. Gradering av rejeksjonen baseres både på endoskopiske og
mikroskopiske funn som forutsetter
spesialkompetanse i endoskopi og
patologi (13). Ukentlig monitorering med
både CMV- og EBV-PCR er viktig for å
oppdage virus reaktivering/infeksjon.

Eget materiale

Siden behovet for tarmtransplantasjon i
Norge hittil har vært 1-2/år, har det vært
enighet i fagmiljøet på OUS-Rikshospitalet om ikke å starte et eget nasjonalt
program. Vi har etablert et samarbeid
med professor Michael Olausson ved
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Gøteborg og professor Andreas Tzakis
ved Jackson Memorial Hospital i Miami,
USA for å gi et tilbud til norske pasienter
med kronisk tarmsvikt.
Alle pasientene er primært vurdert ved
OUS-Rikshospitalet før de er blitt akseptert til tarmtransplantasjon. Klinisk informasjon er deretter retrospektivt samlet
inn fra transplantasjonssykehuset etter
inngrepet. Deretter har OUS-Rikshospitalet hatt ansvaret for oppfølging av
pasientene etter transplantasjonen i nært
samarbeid med henvisende sykehus.

6,7,8,9,10,11

Intraoperative aspekter

Postoperativt forløp

For behandling av pasienter med langtkommet nyrecellekarsinom 6, 7

2. Flerorgantransplantasjon (multivisceral transplantasjon) omfatter ventrikkel, duodenum, pankreas samt tynntarm
og lever og utføres når det samtidig er
indikasjon for levertransplantasjon som
vist på Figur 2. Øvre tarmanastomose
anlegges mellom resterende del av
resipientens ventrikkel og donors ventrikkel mens distale tarm anlegges som
en jejunostomi. Arterien anastomoseres
til resipientens aorta mens levervenene
anastomoseres med ”piggy-back”
teknikk til vena cava. Kombinert lever/
tarmtransplantasjon er et alternativ,
men er lite anvendt i dag på grunn av
økt risiko for kirurgiske komplikasjoner.

... når TKI svikter

Resultatene etter tarm- og flerorgantransplantasjon har inntil 2000 vært
vesentlig dårligere enn for andre organtransplantasjoner (4,5,6). For å få
akseptable resultater viste det seg å
være nødvendig med intensivert
immundempende behandling i tillegg
til CNI-inhibitor. Immunosuppressive
protokoller som inneholdt både takrolimus og spesifikt antistoff mot lymfocytter, antithymocyttglobulin (ATG), ga
økt pasient og graftoverlevelse (7,8).
Tarmtransplantasjon er i dag en etablert
behandling ved kronisk tarmsvikt og
et internasjonalt register er opprettet i
Ontario, Canada (4). Pasientoverlevelsen
etter fem år er over 60% ved flere transplantasjonssentre (9,10,11,12).

TEMA
Figur laget av Michael Bjaenes, Rikshospitalet.

I alt har syv norske pasienter fått utført
flerorgan-transplantasjon i perioden
2001-2010, fem i Gøteborg og to i Miami
(Tabell 1).
Multivisceral transplantasjon ble utført
hos alle syv pasientene inkludert lever
hos seks. Pasienten som ikke ble levertransplantert hadde også kolestase, men
årsaken viste seg å være multiple gallegangsstener. Pasienten med mesenterial
venetrombose hadde to måneder
tidligere blitt levertransplantert. Okkludert
portvene med fortsatt portal hypertensjon
og massiv ascitesproduksjon og variceblødninger fra øsofagus, var indikasjon
for retransplantasjon av lever. I Miami
ble milten inkludert i flerorgangraftet
hos begge pasientene og hos en ble
også hele bukveggen transplantert pga
multiple arrdannelser. Nedre epigastrica
arterie og vene til bukveggsgraftet ble
anastomosert til iliakalkarene med mikrokirurgisk teknikk.
To pasienter fikk i tillegg utført nyretransplantasjon på grunn av kronisk nyresvikt.

Tabell 1: Kronologisk oversikt over norske pasienter som har fått utført tarm/ flerorgantransplantasjon i utlandet.
Alder Kjønn

Diagnose

Type tx/
Tx
senter

År

Antall
rejeksjoner

Antall
reop

Status

45

M

Stråle-skadet
tarm. KTS

MvTx
med
nyretx/
Miami

Okt
2001

0

2

I live
117 mnd

27

M

Strangulasjonsileus. KTS

MvTx/
Göteborg

Juli
2002

1

1

Død
Sepsis
etter 1
mnd

33

M

Gardner
syndrom.
Desmoid

MvTx
uten
levertx/
Miami

April
2005

2

6

Død
Sepsis
etter 24
mnd

4

K

Hirschsprungs
sykdom (total)

MvTx/
Göteborg

Mai
2005

1

0

I live
73 mnd

37

K

Pseudoobstruksjon

MvTx
med
nyretx/
Göteborg

Juli
2005

1

2

Død
Sepsis
etter 10
mnd

48

M

Portvene trombose. Levertx
August 2008

MvTx/
Göteborg

Okt
2008

2

1

I live
33 mnd

34

K

Pseudoobstruksjon

MvTx/
Göteborg

Okt
2009

1

2

I live
21 mnd

KTS: Kort-tarm syndrom
MvTx: Multivisceral (flerorgan) transplantasjon
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Les mer på…
En kronologisk oversikt av resultatene
fremgår av Tabell 1. Alle pasientene
har hatt 1-2 rejeksjoner i tynntarmen
bortsett fra en pasient som hadde fått
strålebehandling på grunn av testikkel
seminom 15 år før transplantasjonen.
Akutte avstøtninger er behandlet med
høye doser steroider (opptil 1g metylprednisolon) og i tillegg monoklonalt
anti-CD3-antistoff (OKT-3) når det
foreligger steroidresistent rejeksjon som
ikke responderer på standard steroidbehandling.
Seks av pasientene har hatt 1-6 reoperasjoner henholdsvis pga intraabdomial
abscess hos fire, gallelekkasje hos to og
tarmfistler hos to.
I tillegg har alle pasienter hatt flere
bakterielle, Cytomegalovirus (CMV)
eller Epstein-Barr virus (EBV) infeksjonsepisoder. En pasient utviklet ulcerasjon
i ventrikkelen to år etter transplantasjonen hvor biopsi viste EBV positivt
lymfom forenlig med såkalt PTLD
(Post Transplant Lymphoproliferative
Disease). Lesjonen er tilhelet etter
reduksjon av immunsuppresjonen.
Fire av pasientene (57 %) er i live med
god livskvalitet 1-9 år etter transplantaFaktaboks 2: Henvisningsrutiner ved
kronisk tarmsvikt
Henvisning av pasient fra lokalt
sykehus til OUS-Rikshospitalet

Evaluering og godkjennelse av
OUS-Rikshospitalet

Søknad om behandling i utlandet til
RHF med godkjennelse av refusjon av
kostnader

Endelig godkjennelse ved transplantasjonssykehuset i Gøteborg

Pasienten settes på Scandiatransplants
venteliste for tarm-/flerorgantransplantasjon

sjonen og tar i hovedsak til seg føde på
normal måte. Pasientene er ikke lenger
avhengig av TPN, men må i perioder
få tilført væske og elektrolytter intravenøst. Tre pasienter er døde på grunn
av alvorlig infeksjon, henholdsvis 1, 10
og 24 mnd etter transplantasjonen.

Konklusjon

I Danmark har man valgt å sentralisere
behandlingen av de fleste kort-tarm
pasientene til København og Århus da
det er nødvendig å opprette tverrfaglige
team for optimal oppfølging (14). Det er
spesielt viktig å unngå TPN-assosiert
kolestase hvor primærtiltaket er redusert tilførsel av lipider gitt intravenøst
(5). Kliniske studier har vist at fettemulsjoner som inneholder en blanding
av soya-, kokos-, oliven- og fiskeolje gir
reduksjon av kolestasen, spesielt hos
barn (15). Randomiserte studier med
såkalte SMOF-lipider ved kronisk tarmsvikt pågår både i Europa og USA (16).
Tarmforlengende kirurgi bør også vurderes hos barn med kort-tarm syndrom
for å vurdere hvilke pasienter som kan
slutte med TPN, eventuelt greie seg med
intermitterende behandling (17).
Behandlingen er ressurskrevende med
en kostnad som i dag er minst 3 ganger
kostnaden for levertransplantasjon
alene, minimum 3 millioner kroner.
Medikamentkostnadene antas å være
100 000 kroner årlig. Etter ti år kan man
beregne at hvert ekstra vunnet leveår
har kostet minst 400 000 kroner. Til
sammenlikning er kostnadene for TPNbehandling rundt 1 million kroner i året.
Etter vellykket tarmtransplantasjon kan
kronisk tarmsvikt pasienter få mange
gode leveår med tilfredsstillende livskvalitet Behandlingen er aktuell for bare
et fåtall, yngre pasienter (øvre aldersgrense 50 år). Pasienter og pårørende
må også informeres om at tarmtransplantasjon trolig er moderne medisins
mest kompliserte og ofte svært
belastende behandlingsprosedyre for
pasienten.

... nyrekreft.no

Resultater

Flerorgantransplantasjoner er spesielt
ressurskrevende, og forutsetter at
teamet behandler et tilstrekkelig antall
pasienter for å kunne opparbeide og
vedlikeholde nødvendig kompetanse.
OUS-Rikshospitalets fagmiljø mener
at vi også i tiden fremover skal basere
oss på samarbeid med Sahlgrenska
universitetssjukehuset i Gøteborg. I helt
spesielle tilfelle kan det være aktuelt å
henvise pasienten til transplantasjonssentre i USA som i dag har størst
erfaring med tarm-transplantasjoner.

TEMA

Foreløpig har vi i Norge begrenset
erfaring med tarmtransplanterte
pasienter. Isolert tarmtransplantasjon er
en mindre og teknisk enklere operasjon
sammenliknet med flerorgantransplantasjon hvor organtilgangen i tillegg er
begrenset. Immunologisk er imidlertid
isolert tarmtransplantasjon like utfordrende som flerorgantransplantasjon
(11,12). Overlevelsen hos våre pasienter
behandlet i samarbeid med Göteborg
og Miami er på linje med resultater (60%
5-årsoverlevelse) rapportert i litteraturen (17). Tidlig henvisning av tarmsvikt pasientene til OUS-Rikshospitalet
(Faktaboks 2) vil være helt avgjørende
for å optimalisere tidspunktet for
operasjonen 

Sahlgrenska Universitetssjukhus på nettet.
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Minimal invasiv nyretransplantasjon
(mikt) – første erfaring
TEMA

Fra 2004-2005 utviklet vi ved Rikshospitalet en ’minimal invasiv metode’ for nyretransplantasjon (nyre-Tx);
ikke tidligere beskrevet i litteraturen. Man benyttet en 7-9 cm lang incisjon, sentrert på iliaca-karene. Den
omhyggelig preparerte nyren ble plassert i en tilpasset subperitoneal lomme lateralt for hudsnittet, og alle
tre anastomoser ble sydd med nyren i denne posisjon. Reimplantasjon av ureter ble utført extravesicalt, med
minimal blæredisseksjon. Skopisk hjelp ble kun benyttet i meget ”trange” tilfeller.

Ole Øyen, Morten Skauby, Per Pfeffer
ooyen@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet
Video er tilgjengelig på
http://www.surgytech.com

Historikk/Bakgrunn

Innenfor de fleste kirurgiske felt har det
i løpet av de siste 20 år vært en enorm
utvikling av minimalt invasive teknikker;
med dokumenterte fordeler vedrørende
postoperativ smerte, rekonvalesens,
sykmelding og kosmetiske aspekter.
Innen transplantasjonskirurgi (Tx) har
‘Laparoskopisk living donor nefrectomi’
(som krever et 6-9 cm langt snitt for

høsting av nyren) nådd stor anerkjennelse, etter den første beskrivelsen fra
Baltimore i 1995. Ved Rikshospitalet
gjorde vi den første minimalt invasive
donor-nefrectomien i 1998.
Men med hensyn på selve transplantasjonen (’organ-innsettingen’), var
det først i nov. 2006 at vi beskrev en
minimalt invasiv metode (1, 2) - til tross
for at de potensielle fordelene med minimalt traume burde være enda større hos
immunsupprimerte pasienter.

Minimal invasiv Nyre-Tx (MIKT):
Metode
På begynnelsen av 2000-tallet utviklet
vi i Oslo en metode for MIKT, som
innskrenket seg til en appendectomilignende, og kun deling av “conjoined
tendon” i fascie/muskel-nivå (Fig. 1).

Figur 1. Endelig resultat etter venstresidig MIKT, via et 7,5 cm hudsnitt. Et peritonealt dialysekateter ble fjernet i samme seanse, via MIKT-snittet, og hud-utgangen for katetret sees oppad.

172 Kirurgen nr. 3, 2011

Metoden forutsatte en meget omhyggelig “back table” preparering forut
for Tx, med total hemostatisk sikring –
på grunn av den begrensede tilgangen
til nyreparenchym/hilus etter revaskularisering. På høyre nyre ble det gjort
forlengelsesrekonstruksjon på nyrevenen ved hjelp av “cava-rør”.
Man anla en 7-9 cm lang, tverrgående
hud-incisjon, 3-5 cm ovenfor inguinalligamentet og benyttet et selvholdende
hakesystem (Omnitract). Iliaca-karene
ble fridissekert extraperitonealt, på
minimalistisk vis. Den velpreparerte
nyren ble så plassert i en liten, veltilpasset lomme, extraperitonealt oppå psoas
og alle anastomosene ble sydd med
nyren i denne endelige ”in situ” posisjonen. Nyrevenen ble anastomosert
ende-til-side mot vena iliaca externa, og
metoden nødvendiggjorde at bakveggen
ble suturert fra innsiden. Deretter ble
nyrearterien anastomosert ende-til-side
mot arteria iliaca externa, med samme
teknikk (Fig 2), og nyren ble revaskularisert (Fig. 3). Man brukte enkel, ”onestage” avklemning av bekken-arterien
ved hjelp av Key-Lambert® clamp. Til
slutt ble ureter anastomosert til blæren,

Figur 2. Nyrearterien sys ende-til-side mot art.
iliaca externa, med nyren plassert lateralt for
hudsnittet, i sin endelige “in situ” posisjon.
Bakre arterie-vegg sys “innenfra”, men fremre
vegg sys konvensjonelt fra utsiden.

Tabell 1
RESULTATER
[ mean (range)]

MIKT
n=21

Konvensjonell Tx
n=21

Student
t-test

8,1* (7 - 9)

20,5 (17-23)

p<0,01

Operasjonstid (min)

118* (95-140)

187 (130-270)

p<0,01

Analgetika-behov
Postop. dager 0 + 1+ 2
(Morphine Equiv.; mg)

35 (3-86)

56 (20-173)

n.s.
(p=0,053)

Liggetid (postop.)

8,2* (6-13)

12,4 (7-29)

p=0,02

Delayed graft function

10 % (2)

14 % (3)

Peroperative hendelser

Ingen major

Ingen major

Kir. komplikasjoner/
reintervensjoner - Totalt

3 (14 %)

8 (38 %)

med minimal fripreparering og extravesical teknikk.
Da snittet var sentrert på iliaca externa
karene, ble skopisk hjelp kun funnet
nødvendig under dype, trange forhold
(Fig 4).
Man tilstrebet i alle ledd en simplistisk
metode, “skrellet ned” til minst mulig
disseksjon/frilegging.

Resultater

I 2005 ble 21 pasienter transplantert
med strikt MIKT teknikk (av èn enkelt
kirurg) sammenlignet med 21 matchede
kontroller, transplantert med konvensjonell nyre-Tx teknikk under samme
periode. Ingen MIKT prosedyrer ble
avbrutt eller konvertert. Resultatene er
presentert i Tab 1. I favør av MIKT var

det signifikante forskjeller med hensyn
på operasjonstid, liggetid og komplikasjoner – og ikke-signifikante tendenser
med hensyn på analgetika-behov.

Videre utvikling

I 2007-2008 publiserte en Sør-Koreansk
gruppe en video-assistert, extraperitoneal teknikk for minimal invasiv nyre-Tx
(MIVAKT). Og i løpet av siste år (20102011) har det kommet to rapporterer om
laparoskopisk nyre-Tx, fra henholdsvis
Spania og USA (refs. skaffes på oppfordring).

Konklusjoner

•

Dokumenterte minimal invasive
fordeler med hensyn på postoperativ
smerte, rekonvalesens, sykmelding
(samt det kosmetiske) vil også forventes å gjelde ved nyre-Tx.

TEMA

Hud-incisjon (cm)

• 	I den immunsupprimerte populasjonen, med betydelig forsinket sårtilheling, synes det spesielt rasjonelt å
minimalisere operasjonstraumet.
•

Det er ingen grunn til å tro at organTx i fremtiden vil bli holdt utenfor
den eksponensielle utviklingen innen
minimal invasiv kirurgi 

•	I erfarne hender kan også nyre-Tx
gjennomføres med minimal invasiv
teknikk – via en incisjon som kan sammenlignes med ’Laparoskopisk living
donor nefrectomi’.

Referanser
1 Øyen O, Scholz T, Hartmann A, Pfeffer P. Minimally
invasive kidney transplantation – The first experience.
Transpl Proc 2006; 38:2798-2802.
2 Øyen O, Scholz T, Hartmann A, Pfeffer P. Minimal
invasive kidney transplantation – The first experience.
Transplantation 2006; 82 (Suppl 2):930-31.

Figur 3. Etter revaskularisering: Man ser god fylning av nyre-arterie og –vene, mens selve nyren
ligger lateralt for hudsnittet i sin extraperitoneale lomme oppå musc. psoas.

Figur 4. Skopisk hjelp var kun nødvendig
under “trange” forhold; her benyttet under den
arterielle anastomosen
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Advagraf depotkapsler, harde 0,5 mg, 1 mg, 3 mg og 5 mg
Kalsineurinhemmere.
ATC-nr.: L04A D02
DEPOTKAPSLER, harde 0,5 mg, 1 mg, 3 mg og 5 mg: Hver kapsel inneh.: Takrolimus 0,5
mg, resp. 1 mg, 3 mg og 5 mg (som monohydrat), hypromellose, etylcellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, gelatin, skjellakk, lecitin, simetikon, hydroksypropylcellulose.
Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Profylakse mot avstøtning av transplantat hos voksne mottakere av nyre- eller
leverallograft. Behandling av avstøtning av allograft ved resistens mot andre immunsuppressive midler hos voksne pasienter.
Dosering: Depotkapslene tas peroralt 1 gang daglig. Pasientene bør opprettholdes på én formulering av takrolimus. Endringer i formulering eller regime bør foregå under tett oppfølging
av spesialist innen transplantasjon. Behandling krever nøye oppfølging fra tilstrekkelig kvalifisert personell med nødvendig utstyr. Preparatet bør kun forskrives, og endringer i oppstartet
av immunsuppressiv behandling bør kun gjøres, av leger med erfaring med immunsuppressiv
behandling og behandling av transplantasjonspasienter. De oppgitte initialdosene er kun
ment å være veiledende. Administreres sammen med andre immunsuppressive midler i den
initiale post-operative fasen. Dosen kan variere avhengig av hvilket immunsuppressivt regime
som er valgt. Doseringen bør hovedsakelig være basert på klinisk vurdering av avstøtningsreaksjonen og toleransen, vha. monitorering av blodkonsentrasjonen. Ved kliniske tegn på
avstøtning bør endring i det immunsuppressive regimet vurderes. Hos pasienter som har
gjennomgått de novo nyre- og levertransplantasjon, er AUC0-24 for takrolimus på dag 1 hhv.
30 og 50% lavere for Advagraf enn for Prograf ved tilsvarende doser. Ved dag 4 er systemisk
eksponering, målt ved bunnkonsentrasjoner, lik for både nyre- og levertransplanterte pasienter
for begge preparatene. Det anbefales grundig og hyppig overvåking av bunnkonsentrasjonen
av takrolimus, de 2 første ukene etter transplantasjon. Takrolimus har lav clearance, og det kan
ta flere dager fra dosejustering til «steady state» nås. Hos pasienter som ikke er i stand til å ta
legemidler peroralt i perioden like etter transplantasjon, kan behandling med takrolimus initieres intravenøst, med en dose som er ca. 1/5 av anbefalt peroral dose for den aktuelle indikasjonen. Administrering: Tas 1 gang daglig, om morgenen. Bør tas umiddelbart etter at de er
tatt ut av blisteret. Pasienten bør informeres om at tørremidlet ikke skal svelges. Depotkapslene bør svelges sammen med væske (helst vann). Bør vanligvis tas på tom mage eller
minst 1 time før eller 2-3 timer etter et måltid, for å oppnå maks. absorpsjon. En glemt
morgendose bør tas så snart som mulig samme dag. Det bør ikke tas dobbel dose neste
morgen. Nyretransplantasjon: Profylakse mot avstøtning av transplantat: 0,2-0,3 mg/kg/døgn.
Administrering bør starte innen 24 timer etter avsluttet kirurgi. Levertransplantasjon: Profylakse
mot avstøtning av transplantat: 0,1-0,2 mg/kg/døgn. Administrering bør starte ca. 12-18 timer
etter avsluttet kirurgi. Dosejustering etter nyre- og levertransplantasjon: Dosene reduseres
vanligvis i perioden etter transplantasjonen. I noen tilfeller er det mulig å seponere samtidig
immunsuppressiv behandling. Bedring i pasientens tilstand etter transplantasjonen kan endre
farmakokinetiske egenskapene til takrolimus, og ytterligere dosejusteringer kan være nødvendig. Overgang fra Prograf til Advagraf: Pasienter som har gjennomgått transplantasjon av
allograft og får vedlikeholdsbehandling med Prograf kapsler 2 ganger daglig, og som skal
overføres til behandling med Advagraf 1 gang daglig, bør få samme totale døgndose. Ved
samme døgndose er systemisk eksponering for takrolimus ca. 10% lavere ved bruk av Advagraf i forhold til Prograf. Bunnkonsentrasjonen av takrolimus bør måles før og innen 2 uker
etter overføring, og dosejustering gjøres ved behov. Behandling av avstøtning: Nyre- og levertransplantasjon: Ved overgang fra andre immun-suppressive midler til Advagraf, bør behandlingen starte med den dosen som er anbefalt for profylakse mot avstøtning av transplantat,
ved hhv. nyre- og levertransplantasjon. Hjertetransplantasjon: Hos voksne som går over til
Advagraf bør det gis en dose på 0,15 mg/kg/døgn 1 gang daglig om morgenen. Andre transplanterte allograft: Det finnes ingen klinisk erfaring med Advagraf hos lunge-, pankreas- eller
tarmtransplanterte pasienter, men Prograf har vært brukt hos lungetransplanterte pasienter
med en peroral initialdose på 0,1-0,15 mg/kg/døgn, hos pankreastransplanterte pasienter
med en peroral initialdose på 0,2 mg/kg/døgn og ved tarmtransplantasjon med en peroral
initialdose på 0,3 mg/kg/døgn. Nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon kan være nødvendig
ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig,
men pga. det nefrotoksiske potensialet til takrolimus, anbefales det at nyrefunksjonen overvåkes nøye (inkl. gjentatte målinger av serumkreatininkonsentrasjonen, beregning av kreatininclearance og overvåking av urinproduksjonen). Sammenlignet med kaukasiske pasienter,
kan svarte pasienter ha behov for høyere doser for å oppnå samme bunnkonsentrasjoner.
Overgang fra ciklosporin til takrolimus: Forsiktighet må utvises. Behandling med Advagraf bør
startes etter en vurdering av ciklosporinkonsentrasjonen i blodet og pasientens kliniske tilstand. Administrering bør utsettes dersom nivået av ciklosporin i blodet er forhøyet. I praksis
har takrolimusbasert behandling vært igangsatt 12-24 timer etter seponering av ciklosporin.
Overvåking av ciklosporinkonsentrasjonen i blodet bør fortsette etter overgangen, fordi
clearance av ciklosporin kan påvirkes.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for takrolimus eller andre makrolider, eller noen av
hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: I den første perioden etter transplantasjonen bør følgende parametre
overvåkes rutinemessig: Blodtrykk, EKG, nevrologisk og visuell status, fastende blodsukker,
elektrolytter (spesielt kalium), lever- og nyrefunksjonstester, hematologiske parametre, koagulasjonsverdier og plasmaproteinmålinger. Justering av behandlingen bør vurderes ved klinisk
relevante endringer. Ekstra overvåking anbefales ved diaré, fordi takrolimuskonsentrasjonen
kan endres betydelig. Sjeldne tilfeller av ventrikkelhypertrofi eller septumhypertrofi (rapportert
som kardiomyopatier) er observert hos pasienter behandlet med takrolimus. Andre faktorer
som øker risikoen for disse tilstandene er tidligere hjertesykdom, bruk av kortikosteroider,
hypertensjon, nedsatt nyre- eller leverfunksjon, infeksjoner, hypervolemi og ødemer. Følgelig
bør høyrisikopasienter, spesielt pasienter som får kraftig im-munsuppressiv behandling, overvåkes vha. EKG før og etter transplantasjonen (f.eks. ved 3 måneder og ved 9-12 måneder).
Ved utvikling av unormale tilstander bør dosereduksjon eller endring til annen immunsuppressiv behandling vurderes. Takrolimus kan forlenge QT-intervallet, men pr. i dag er det ingen
holdepunkter for at dette fører til «torsades de pointes». Forsiktighet bør utvises ved diagnostisert eller mistenkt medfødt lang QT-tid-syndrom (LQTS). Det er rapportert at pasienter
som er behandlet med takrolimus har utviklet EBV-assosiert lymfoproliferativ sykdom. En
kombinasjon av immunsuppressive midler, som samtidig behandling med antilymfocyttantistoffer, øker risikoen for EBV-assosiert lymfoproliferativ sykdom. Det er rapportert at EBV-virus
kapsidantigen (VCA)-negative pasienter har økt risiko for å utvikle lymfoproliferativ sykdom.
I denne pasientgruppen bør derfor EBV-VCA-serologi fastslås før behandling med Advagraf
startes. Under behandlingen anbefales nøye monitorering vha. EBV-PCR. Positiv EBV-PCR kan
vedvare i flere måneder og er i seg selv ingen indikasjon på lymfoproliferativ sykdom eller
lymfom. Pasienter som behandles med immunsuppresiver, inkl. takrolimus, har økt risiko for
opportunistiske infeksjoner (bakterie-, sopp-, virus- og protozo-). Blant disse tilstandene er
BKV-assosiert nefropati og JCV-assosiert progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).
Utvikling av posterior reversibel encefalopatisyndrom (PRES) er rapportert under takrolimusbehandling. Radiologisk undersøkelse (f.eks. MRI) bør gjennomføres ved symptomer som
indikerer PRES, slik som hodepine, endret mental status, kramper og synsforstyrrelser. Ved
PRES-diagnose anbefales adekvat kontroll av blodtrykk og kramper, og umiddelbar seponering av systemisk takrolimus. De fleste pasientene blir fullstendig friske etter gjennomføring
av passende tiltak.
Interaksjoner: Systemisk tilgjengelig takrolimus metaboliseres via CYP 3A4 i leveren og
gastrointestinalt via CYP 3A4 i tarmveggen. Alle lege- og naturlegemidler som påvirker CYP
3A-systemet kan påvirke metabolismen av takrolimus. Det anbefales å monitorere konsentrasjonen i blodet ved samtidig bruk av midler som kan påvirke CYP 3A-metabolismen. Dosen
justeres etter behov. Legemidler som øker blodkonsentrasjonen av takrolimus og som krever
en dosejustering av takrolimus hos nesten alle: Ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, erytromycin eller HIV-proteasehemmere (f.eks. ritonavir). Andre legemidler som øker blodkonsentrasjonen av takrolimus: Klotrimazol, klaritromycin, josamycin, nifedipin, nikardipin,

diltiazem, verapamil, danazol, etinyløstradiol, omeprazol, nefazodon. Legemidler vist å være
potensielle hemmere av takrolimusmetabolismen in vitro: Bro-mokriptin, kortison, dapson,
ergotamin, gestoden, lidokain, mefenytoin, mikonazol, midazolam, nilvadipin, noretindron,
kinidin, tamoksifen, troleandomycin. Grape-fruktjuice øker blodkonsentrasjonen av takrolimus og
bør unngås. Legemidler som reduserer blodkonsentrasjonen av takrolimus og som krever dosejustering av takrolimus hos nesten alle: Rifampicin, fenytoin, prikkperikum (Hypericum perforatum). Andre legemidler som reduserer blodkonsentrasjonen av takrolimus: Fenobarbital,
vedlikeholdsdoser av kortikosteroider. Legemidler som har potensiale til å øke eller redusere
blodkonsentrasjonen av takrolimus: Høye doser prednisolon eller metylprednisolon. Legemidler som har potensiale til å redusere blodkonsentrasjonen av takrolimus: Karbamazepin,
metamizol og isoniazid. Halveringstiden for ciklosporin forlenges når takrolimus gis samtidig,
synergistiske/additive nefrotoksiske effekter kan forekomme. Samtidig administrering av
takrolimus og ciklosporin anbefales derfor ikke. Forsiktighet bør utvises ved administrering av
takrolimus til pasienter som tidligere har fått ciklosporinbehandling. Takrolimus kan endre
metabolismen av steroidbaserte prevensjonsmidler, andre prevensjonsmetoder bør benyttes.
Data fra dyrestudier har vist at takrolimus potensielt kan redusere clearance og øke halveringstiden for pentobarbital og antipyrin. Samtidig bruk av legemidler med kjente nefrotoksiske
eller nevrotoksiske effekter kan øke graden av toksisitet (f.eks. aminoglykosider, gyrasehemmere, vankomycin, kotrimoksazol, NSAIDs, ganciklovir eller aciklovir). Økt nefrotoksisitet er
observert ved samtidig bruk av amfotericin B og ibuprofen. Takrolimus kan føre til hyperkalemi
eller forsterke allerede eksisterende hyperkalemi. Høyt kaliuminntak eller kaliumsparende
diuretika (f.eks. amilorid, triamteren eller spironolakton) bør unngås. Responsen på vaksinering
kan være mindre effektiv. Bruk av levende svekkede vaksiner bør unngås.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Kan krysse placenta. Behandling med takrolimus
kan overveies hos gravide når det ikke finnes noe sikrere alternativ og hvis fordelen oppveier
risikoen for fosteret. Ved in utero-eksponering overvåkes det nyfødte barnet mht. ev. bivirkninger
(særlig effekter på nyrene). Risiko for for tidlig fødsel (<37 uker). Risiko for hyperkalemi hos
den nyfødte, men dette normaliseres spontant. Hos rotter og kaniner har takrolimus forårsaket
embryoføtal toksisitet ved doser som viste maternal toksisitet. Takrolimus påvirker fertilitet hos
hannrotter. Overgang i morsmelk: Går over. Påvirkning av barn som ammes kan ikke utelukkes.
Skal ikke brukes under amming.
Bivirkninger: Mange av bivirkningene, som er angitt nedenfor, er reversible og/eller doseavhengige. Infeksiøse og parasittære sykdommer: Økt risiko for å få virus-, bakterie-, soppog/eller protozoinfeksjoner. Forløpet av allerede pågående infeksjoner kan forverres. Både
generelle og lokale infeksjoner kan forekomme. Tilfeller av BKV-assosiert nefropati og tilfeller
av JCV-assosiert progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Godartede, ondartede og
uspesifiserte svulster: Økt risiko for å utvikle maligniteter. Både benigne og maligne neoplasmer, inkl. EBV-assosiert lymfoproliferativ sykdom og hudmaligniteter er rapportert. Forstyrrelser i
immunsystemet: Allergiske og anafylaktoide reaksjoner er observert. Svært vanlige (≥1/10):
Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Hjerte/kar: Hypertensjon. Lever/galle: Avvik i leverfunksjonstester. Nevrologiske: Hodepine, tremor. Psykiske: Insomni. Stoffskifte/ernæring: Diabetes
mellitus, hyperglykemiske tilstander, hyperkalemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe:
Anemi, trombocytopeni, leukopeni, endringer i antall røde blodceller, leukocytose. Gastrointestinale: Gastrointestinale tegn og symptomer, brekninger, gastrointestinale og abdominale
smerter, gastrointestinale inflammasjonstilstander, gastrointenstinale blødninger, gastrointestinal ulcerasjon og perforasjon, ascites, stomatitt og ulcerasjon, obstipasjon, tegn og symptomer på dyspepsi, flatulens, metthetsfølelse og oppblåsthet, løs avføring. Hjerte/kar: Iskemisk
hjertesykdom, takykardi, tilfeller av tromboemboli og iskemi, vaskulær hypotensjonssykdom,
blødning, perifer vaskulær sykdom. Hud: Utslett, pruritus, alopesi, akne, økt svetting.
Lever/galle: Sykdom i galleveiene, hepatocellulær skade og hepatitt, kolestase og ikterus.
Luftveier: Parenkymatøs lungesykdom, dyspné, pleural effusjon, hoste, faryngitt, nasal tiltetting
og inflammasjon. Muskel-skjelett-systemet: Artralgi, ryggsmerte, muskelkramper, smerte i
ekstremiteter. Nevrologis-ke: Lidelser i nervesystemet, anfall, forstyrret bevissthet, perifere
nevropatier, svimmelhet, parestesier og dysestesier, svekket skriveevne. Nyre/urinveier: Nyresvikt, akutt nyresvikt, toksisk nefropati, nekrose i nyretubuli, vannlatingsforstyrrelser, oliguri,
symptomer i blære og urinrør. Psykiske: Forvirring og desorientering, depresjon, angstsymptomer, hallusinasjoner, psykiske lidelser, nedtrykthet, endringer i sinnsstemning, mareritt.
Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, metabolske acidoser, andre elektrolyttforstyrrelser, hyponatremi, væskeoverbelastning, hyperurikemi, hypomagnesemi, hypokalemi, hypokalsemi,
redusert appetitt, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyseridemi, hypofosfatemi. Øre:
Tinnitus. Øye: Øyesykdommer, tåkesyn, fotofobi. Øvrige: Forstyrrelser i funksjon av primært
transplantat, febersykdommer, smerte og ubehag, astenitilstander, ødem, forstyrrelser i
oppfatning av kroppstemperatur, økt alkalisk fosfatase i blodet, vektøkning. Mindre vanlige
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Koagulopatier, pancytopeni, nøytropeni, avvik i koagulasjons- og blødningstester. Gastrointestinale: Akutt og kronisk pankreatitt, peritonitt, økt
amylase i blodet, paralytisk ileus, gastroøsofageal refluk-ssykdom, redusert ventrikkeltømming.
Hjerte/kar: Hjertesvikt, ventrikkelarytmier og hjertestans, supraventrikulære arytmier, kardiomyopatier, EKG-avvik, ventrikkelhypertrofi, palpitasjoner, endringer i hjertefrekvens/puls, dyp
venetrombose i ekstremiteter, sjokk, infarkt. Hud: Dermatitt, fotosensitivitet.
Kjønnsorganer/bryst: Dysmenoré og metroragi. Luftveier: Respirasjonssvikt, sykdom i luftveiene, astma. Muskel-skjelettsystemet: Leddsykdom. Nevrologiske: Encefalopati, blødninger i
sentralnervesystemet og cerebrovaskulære hendelser, koma, tale- og språkforstyrrelser,
paralyse og parese, amnesi. Nyre/urinveier: Hemolytisk-uremisk syndrom, anuri. Psykiske:
Psykotisk lidelse. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering, hypoglykemi, hypoproteinemi, hyperfosfatemi. Øre: Hypakusis. Øye: Katarakt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombotisk
trombocytopenisk purpura, hypoprotrombinemi. Endokrine: Hirsutisme. Gastrointestinale:
Pankreatisk pseudocyste, subileus. Hjerte/kar: Perikardeffusjon. Hud: Toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom). Lever/galle: Venookklusiv leversykdom, trombose i leverarterier. Luftveier: Akutt lungesviktsyndrom (ARDS). Nevrologiske: Hypertoni. Øre: Nervedøvhet. Øye:
Blindhet. Øvrige: Fall, ulcus, sammensnøring i brystet, redusert bevegelighet, tørste. Svært
sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Avvik i ekkokardiogram. Hud: Stevens-Johnsons syndrom.
Lever/galle: Leversvikt. Nevrologiske: Myasteni. Nyre/urinveier: Nefropati, hemoragisk cystitt.
Øre: Svekket hørsel. Øvrige: Økt mengde fettvev.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Tremor, hodepine, kvalme og brekninger, infeksjoner,
urticaria, letargi, økt blodkonsentrasjon av ureanitrogen, forhøyet serumkreatinin og ALAT.
Behandling: Symptomatisk behandling og andre nødvendige tiltak må igangsettes. Dårlig
vannløselighet, høy molekylvekt og sterk binding til røde blodlegemer og plasmaproteiner,
indikerer at takrolimus ikke kan fjernes ved dialyse. Toksiske konsentrasjoner kan reduseres ved
hemo- eller diafiltrering. Ved peroral forgiftning kan mageskylling og/eller bruk av aktivt kull
være nyttig.
Oppbevaring og holdbarhet: Holdbar 1 år etter åpning av aluminiumspakningen. Oppbevares i
pakningen og på et tørt sted inntil de skal brukes.
Pakninger og priser (pr. 16.09.2011.): 0,5 mg: 50 stk. (blister) kr 645,30. 1 mg: 50 stk.
(blister) kr 1148,00. 3 mg: 50 stk. (blister) kr 3211,8. 5 mg: 50 stk. (blister) kr 4877,50.
Reseptgruppe: C. Refusjonsberettiget bruk: Profylakse mot rejeksjon etter levertransplantasjon. Behandling av rejeksjon hos levertransplanterte pasienter som tidligere har fått annen
immun-suppressiv behandling. Profylakse mot rejeksjon etter nyretransplantasjon. Behandling
av rejeksjon hos nyretransplanterte pasienter som tidligere har fått annen immunsuppressiv
behandling. Refusjonskode: ICPC-51 Organtransplantasjon ICD Z94 Kont. med h.tj. ved status
etter transplantert organ og vev Vilkår nr 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i
mindre enn tre måneder.
Innehaver av markedsføringstillatelse: Astellas Pharma Europe B.V.
Basert på preparatomtale godkjent av Statens Legemiddelverk d. 05.08.2010.
Full preparatomtale kan rekvireres hos Astellas Pharma.
Sist endret: 30.03.2011

ENGINEERED FOR
CONSISTENT CONTROL

• Variability in calcineurin inhibitor exposure can result in reduced
renal function or graft life1-3

• Prolonged-release ADVAGRAF has been engineered to deliver
consistent, predictable control of tacrolimus exposure4
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Nyre og levertransplantasjon
hos barn
TEMA

Sammendrag
• Parallelt med utviklingen av nyre og levertransplantasjoner hos
voksne, har det også foreligget et tilsvarende program for barn (< 16
år) på Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet.
• Indikasjonsstilling og behandling av barn med behov for
organtransplantasjon, inkludert den operative teknikk, avviker fra
tilsvarende behandling hos voksne og byr på spesielle utfordringer.
• Det foreligger derfor et nært samarbeid mellom
transplantasjonskirurger, barnenefrologer og barnehepatologer
omkring barna.
• Gledelig er det at resultatene etter transplantasjon hos barn er enda
bedre enn for voksne pasienter.
• Den stadige forbedringen av resultatene over tid kan ses i
sammenheng med en løpende utvikling av kirurgiske, medisinske og
anestesiologiske kunnskap og økende lokal erfaring over tid.

Tim Scholz
tscholz@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet

Nyretransplantasjon hos barn

Den første nyretransplantasjonen på et
barn ble utført i Paris i 1952 (1). En 16 år
gammel gutt ble akutt nefrektomert på
grunn av livstruende blødning etter en
skade. Peroperativt viste det seg at han
kun hadde en nyre. Moren insisterte på
å gi en nyre til sønnen, og han ble derfor
transplantert med hennes nyre etter en
kald ischemitid av transplantatet på bare
55 minutter. Nyren fungerte umiddelbart og alt så ut til å gå bra. Imidlertid
oppstod anuri 3 uker postoperativt og
gutten døde noen dager senere. Denne
transplantasjonen som foregikk under
optimale betingelser med levende nært
beslektet giver og kort kald ischemitid,
men uten immundempende behandling,
illustrerte hvilket formidabelt problem
akutt avstøtning var.
De første forsøk på immunsuppresjon
bestod av helkroppsbestråling i kombinasjon med store doser prednison, og
ble naturlig nok tolerert dårlig. Senere
på 1950-tallet oppnådde man enkelte
vellykkede nyretransplantasjoner mellom eneggede tvillinger, men først
utover sekstitallet ble den immundem-
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pende behandlingen raffinert i en slik
grad at graftoverlevelsen unntaksvis ble
akseptabel.
Etter enkelte forsøk på femtitallet,
startet nyretransplantasjonsprogrammet i Norge i 1969 (2). Det har vært
en gradvis økning i det årlige antallet
transplantasjoner, og det er til nå utført
nærmere 7000 nyrtransplantasjoner.
Det har også vært observert en gradvis forbedring av resultatene gjennom
årene (3). Særlig etter at cyclosporin ble
tilgjengelig etter 1980, ble resultatene
signifikant bedre.
Barn med behov for nyretransplantasjon
utredes etter følgende hovedprinsipper:
Det tilstrebes preemptiv transplantasjon
(før dialyse); det ønskes primært å bruke
levende giver; det er ønskelig at barnet
når en vekt på minimum 10 kg før transplantasjon gjennomføres.
Det er således til nå kun utført 18 transplantasjoner på barn under 2 år i Norge,
den første i 1988. Frem til 2006 var gjort
251 transplantasjoner til 178 barn (<16
år) i Norge (4). Basert på ovennevnte
prinsipper var således 84% av disse
transplantert med levende giver og 52%
var predialytiske på transplantasjonstidspunktet. Resultatene etter nyretransplantasjon hos barn er gode med hhv.
93,5% og 84,4% 10- og 20- års pasientoverlevelse. Graftoverlevelsen var på

henholdsvis 64,7% og 40,5% etter 10 og
20 år, og resultatene etter transplantasjoner med levende givere var bedre med
median levetid på 16,9 år, i forhold til 7,7
år med avdød giver. Hyppigste dødsårsaker er infeksjon og kardiovaskulære
tilstander. Avstøtningsreasjoner var
tidligere et stort problem med insidensrater på langt over 50%, men dette har
etter 2000 vært under 15% (4).
Teknikken ved nyretransplantasjon
på barn varierer avhengig av barnets
størrelse bedømt etter vekt. Ved barn
under 20 kg gjøres intraabdominal
nyretransplantasjon med plassering
av nyren i høyre side av abdomen med
karanastomoser til aorta og vena cava
(Figur 1). Barn over 20 kg kan som regel
transplanteres med bruk av standard
teknikk med plassering av transplantatet
ekstraperitonealt innenfor hoftekammen
i bekkenet, som hos voksne (Figur 1).

Levertransplantasjon hos barn

Verdens første levertransplantasjon ble
utført på et 3 år gammelt barn i 1963 (5).
Pasienten døde på operasjonsbordet,
og resultatene innen pediatrisk levertransplantasjon var, som for de voksne, nedslående frem til begynnelsen
av 1980-tallet hvor cyclosporin ble
tilgjengelig som immunsuppresjonsmiddel (6-12).
Levertransplantasjonsprogrammet i
Norge startet i 1984 og ved utgangen
av 2010 var det gjort 107 levertransplantasjoner på barn under 16 år. Oslo
Universitetssykehus - Rikshospitalet
har landsfunksjon for alle typer organtransplantasjon og er det enkeltsenter i
Norden som utfører flest levertransplantasjoner i forhold til folketallet.

Figur 1. Teknikk ved nyretransplantasjon av barn
over 20 kg (panel til venstre), og under 20 kg
(panel til høyre).
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Figur 2. Pasientoverlevelse etter levertransplantasjon hos barn <16 år,
sammenlignet med for voksne. Hentet fra Scholz et al, TDNLF 2009.

Nylig ble det publisert en oversikt over
de første 25 år med levertransplantasjon i Norge i TDLF hvor det også ble
fokusert på barn (13). Som det fremgår
av artikkelen var det frem til utgangen
av 2008 utført totalt 91 levertransplantasjoner på barn under 16 år. Median
alder på transplantasjonstidspunktet var
1,5 år, hvorav den yngste var 4 måneder.
Hos barn under 1 år er gallegangsatresi
den dominerende årsaken til levertransplantasjon. Metabolske leversykdommer, hyppigst Wilsons sykdom, hemokromatose og alfa-1-antitrypsinmangel,
er de vanligste diagnoser hos barn over
1 år og hos unge voksne.
Det har kun vært benyttet avdøde organgivere unntatt i ett enkelt tilfelle, der dellever fra levende giver ble brukt. Bruk
av levende givere som gir sin venstre
eller høyre leverlapp, oftest nærmeste
familie, er mer vanlig i mange land hvor
tilgangen på organer fra avdøde er stor.
Til nå har Norge vært i en gunstig situasjon med så god tilgang på organer fra
avdøde at det ikke har vært nødvendig
å starte et formelt program for bruk av
levende givere av del-levere, verken til
voksne eller barn.
Prosentandelen barn som har blitt
transplantert i vårt totalmateriale er 16
%, hvilket er høyere enn i det europeiske
materialet, hvor andelen er på 10 % (14).
Barn som levertransplanteres er forskjellige fra voksne hva angår diagnoser og
sykdomsutvikling. Den største diagnosegruppen er barn med gallegangsatresi, som utgjør 40 %. Gledelig er det at
resultatene for denne relativt store gruppen viser en 5 års pasientoverlevelse på

92 %. Når det gjelder totaloverlevelse for
hele gruppen av barn er korttidsresultatene for voksne og barn er sammenlignbare, mens 5-årsoverlevelsen for barn er
noe høyere (89.4 %) enn for voksne (81.4
%) (Figur 2). Barn må forventes å leve
lenger med sitt transplantat og vil derfor
utsettes for immunsuppresjon over en
mye lengre periode enn voksne, med de
senvirkningene dette medfører. Sentralt
står vekstretardasjon og påvirkning av
kognitive funksjoner.
Fra 2007 har vi tatt i bruk ”splitt-lever”
prinsippet hvor en voksen lever deles
og brukes til 2 resipienter, som oftest
segment 2 og 3 av venstre lapp til et
barn og segmentene 1 og 4 – 8 til en
liten voksen (Figur 3). Dette har gjort det
lettere å transplantere små voksne (<
50 kg) pasienter som ofte stod lenge på
venteliste, eller store barn hvor de fleste
”hele” levertransplantater blir for store.
Utfordringen med denne teknikken har
ligget i de store ressursene som kreves
for å utføre to parallelle levertransplantasjoner, ofte utenom vanlig arbeidstid.
Barn under 16 år utredes for levertransplantasjon av pediater ved Rikshospitalet. I det initiale postoperative forløp
ligger disse som oftest svært små
pasientene på barneintensivavdelingen
noen dager før overflytning til barneklinikken. All videre medisinsk oppfølging foregår i regi av pediatere ved
Rikshospitalet, og etter hvert i samarbeid med fastlege eller lokal pediater
med regelmessig kontroll på Rikshospitalet etter 3 og 6 måneder, og videre
etter 1, 2, 3, 5, 7 og 10 år. Senere hvert 2.
år til 16 års alder og videre hvert 5. år 

Figur 3. Illustrasjon av ”splitt-lever” transplantasjon ved levertransplantasjon med bruk av en hel
lever som deles til en liten voksen og et barn.
Referanser
1.	Michon L, Hamburger J, Oeconomos N, al e. Une
tentative de transplantation renale chez l´homme:
aspects medicaux et biologique. Presse Med.
1953;61:1419-923.
2.	Thorsby E. Norsk transplantasjonsmedisin gjennom
50 år. Tidsskrift for Den norske legeforening.
2006;126(24):3305-10.
3.	Reisaeter AV. Kidney transplantation in Norway-a
historical perspective. Tidsskr Nor Laegeforen.
1999;119(21):3163-6.
4.	Tangeraas T, Bjerre A, Lien B, Kyte A, Monn E,
Cvancarova M, et al. Long-term outcome of pediatric
renal transplantation: the Norwegian experience
in three eras 1970-2006. Pediatr Transplant.
2008;12(7):762-8.
5.	Starzl TE, Marchioro TL, Von Kaulla KN, Hermann G,
Brittain RS, Waddel WR. Homotransplantation of the
liver in humans. Surgery Gynecology & Obstetrics.
1963;117(6):659-76.
6. Calne RY, Williams R. Liver Transplantation in Man - I,
Observations on Technique and Organization in Five
Cases. British Medical Journal. 1968;4:535-40.
7. Calne RY, Williams R, Dawson JL, Ansell ID, Evans DB,
Flute PT, et al. Liver Transplantation in Man - II, a Report
of Two Orthotopic Liver Transplantations in Adult
Recipients. British Medical Journal. 1968;4:541-6.
8. Groth CG, Starzl TE. Liver transplantation in man.
Postgrad Med. 1973;53(1):202-10.
9.	Starzl TE. Hepatic transplantation. Surgery.
1976;79(6):727-8.
10.	Starzl TE, Brettschneider L, Penn I, Bell P, Groth CG,
Blanchard H, et al. Orthotopic liver transplantation in
man. Transplant Proc. 1969;1(1):216-22.
11.	Starzl TE, Brettschneider L, Putnam CW. Transplantation
of the liver. Prog Liver Dis. 1970;3(495):495-542.
12.	Starzl TE, Marchioro TL, Faris TD. Liver transplantation.
Ann Intern Med. 1966;64(2):473-7.
13.	Scholz T, Karlsen TH, Sanengen T, Schrumpf E, Line
PD, Boberg KM, et al. Liver transplantation in
Norway through 25 years. Tidsskr Nor Laegeforen.
2009;129(24):2587-92.
14.	Adam R, Hoti E. Liver Transplantation: The Current
Situation. Semin Liver Dis. 2009;29:3-18.

Kirurgen nr. 3, 2011 177

Transplantasjon med nyre
fra levende giver
TEMA

Incidensen for terminal nyresvikt i Norge er vel 100 per million innbyggere i 2010 (kilde Norsk
Nefrologiregister). Nyretransplantasjon er den behandlingen som gir best overlevelse og livskvalitet. Målet
er at alle pasienter som er medisinsk egnet for nyretransplantasjon skal få dette tilbudet. Tilgang på organer
er den faktoren som først og fremst begrenser transplantasjonsaktiviteten. Helt fra starten av det norske
transplantasjonsprogrammet i 1969 har det vært et overordnet mål å finne en levende nyregiver (LD) til
pasienter som trenger nyreerstattende behandling.

Anna Varberg Reisæter og
Rune Horneland
areisate@ous-hf.no
Seksjon for nyremedisin og
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS-Rikshospitalet

Levende nyredonasjon
– historisk perspektiv

Ved starten av transplantasjonsprogrammet i Norge aksepterte man
bare beslektede nyregivere som var
HLA like (Se faktaboks). Dette var HLA
identiske søsken og familiemedlemmer
som deler en HLA haplotype, er halvlike.
Det vil være søsken og foreldre.
Da brukte en azathioprin og steroider
som immunosuppresjon. Andelen transplantasjoner med levende giver
var omlag 30 % gjennom hele 1970tallet. Etter introduksjon av cyclosporin
A og bedret immunsuppresjon på
begynnelsen av 1980-tallet aksepterte
man beslektede givere som var to HLA
haplotyper forskjellige fra mottaker
(HLA ulike), senere inkluderte man også
ubeslektede givere (ektefeller, nære
venner). Dette førte til at andelen transplantasjoner med levende giver steg til
over 40 % på slutten av 1980-tallet, for
så å stabilisere seg på omlag 40 % fram
til tusenårsskiftet (figur 1). Totalt antall
nyretransplantasjoner har vært økende,
fra rundt 200 på 1990-tallet til 292 i 2009
og 263 i 2010. De siste årene har spesielt tilgang på nyre fra avdød giver økt
og andel transplantasjoner med levende
giver er nå i overkant av 30 %. Denne utviklingen illustreres i Tabell 1. Tidligere
har mottaker og giver av nyre vært ABO
blodtype forlikelige. Fra 2006 har vi hatt
en protokoll for transplantasjon på tvers
av ABO blodtype med levende giver. Til
nå har det vært gjort 23 slike transplantasjoner med gode resultater.
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Figur 1. Nyretransplantasjoner utført ved Rikshospitalet fordelt på levende giver (LD) og avdød
giver (DD). Data fra Norsk Nefrologiregister ved Torbjørn Leivestad.

Figur 2 . Transplantasjoner med levende giver fordelt på søsken, foreldre, barn, andre slektninger,
ektefelle og andre ubeslektede. Data fra Norsk Nefrologiregister ved Torbjørn Leivestad.

Faktaboks

Figur 3. Transplantatoverlevelse etter første gangs nyretransplantasjon i perioden 2000-2009
fordelt på givertype og vevstypeuforlik. LD søsken - HLA identiske søsken, LD 1 haplotype - living
donor med 1 HLA haplotype ulikhet, LD 2 haplotype - living donor med 2 HLA haplotyper ulikhet,
DD 0 DR - avdød giver og ingen ulikheter for HLA-DR, DD 1-2 DR - avdød giver med 1 eller 2
ulikheter for HLA-DR. Data fra Norsk Nefrologiregister ved Torbjørn Leivestad.

Flertallet av giverne er beslektet med
mottaker (1) som illustrert i Figur 2.
I samme studie viste vi at flertallet av
givere er søsken og foreldre, men at det
også er en andel voksne barn som gir til
foreldre.

helse. Mange års erfaring viser at
donasjon kan gjennomføres med lav
risiko for giver. En liten økning i proteinuri (5) og blodtrykk (6) har vært påvist.
Men forventet levetid for tidligere
nyregivere har vært beskrevet som lik
eller bedre enn bakgrunnsbefolkningen
(7-9).

Konsekvenser for nyredonoren

I det nasjonale samarbeidet rundt
transplantasjonsvirksomheten er det vel
20 nefrologiske sentre, vanligvis minst
ett i hvert fylke. Utredning og forberedelse til transplantasjon av pasienter
med terminal nyresvikt skjer i regi av
disse sentrene. Pasientens nefrolog
vil vurdere om det er mulige levende
givere og tilnærme seg disse for å ta
opp spørsmålet om nyredonasjon. Ved
bruk av levende nyregivere er det viktig
å ha fokus på mulige fysiske og psykiske
ulemper som dette kan medføre for den
levende giveren (2). De senere årene har
det vært flere internasjonale møter med
fokus på dette aspektet (3). I en tidlig
norsk publikasjon fant en lik eller bedre
”quality of life” blant nyregivere som i
bakgrunnsbefolkningen (4). Hva gjelder
fysiske konsekvenser av unilateral
nefrektomi vil pasienter med normal
nyrefunksjon ha ca 70 % sin opprinnelige
nyrefunksjon i behold. Nyregivere er
en selektert gruppe for nyrefunksjon,
blodtrykk, vekt, blodsukker og generell
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HLA antigener omtales ofte som vevstyper. Vi arver et sett HLA antigener (en
haplotype) fra mor og en fra far. Foreldre og barn vil derfor alltid være en
haplotype ulike (halvlike). Søsken kan
være HLA haplotype identiske, en HLA
haplotype ulike eller to HLA haplotyper
ulike. Siden det finnes hundrevis av
varianter av HLA antigener vil ubeslektede personer svært sjelden ha like sett
av HLA antigener. Vi tilstreber å finne
likhet for HLA DR serien for ubeslektede givere.

Sett i lys av langtidsresultatene både
for giver og mottaker mener vi fortsatt
det er godt grunnlag for å opprettholde
den norske tradisjonen med å lete etter
en mulig levende giver når pasienter
trenger nyreerstattende behandling 
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Tabell 1. Antall nyretransplantasjoner i Norge i perioden - fordelt på levende og avdød giver.
År

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Levende giver

77

86

98

87

95

87

80

86

98

104

83

Avdød giver

129

126

115

154

170

142

132

174

180

188

180

Totalt antall transplantasjoner

206

212

213

241

265

229

212

260

278

292

263

% levende giver

37%

40%

46%

36%

36%

38%

38%

33%

35%

36%

32%
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Bruk av transplantasjonskirurgiske
teknikker ved annen kirurgi
Abdominal transplantasjonskirurgi innebefatter transplantasjon av lever,
nyre og pankreas og eventuelt tarm samt kirurgiske inngrep på avdød og
levende donor innenfor disse områdene. Transplantasjonskirurgi har aldri
vært noen egen spesialitet i Norge, og det er det heller ikke behov for.

TEMA

Pål-Dag Line og Bjarte Fosby
pline@ous-hf.no
OUS-Rikshospitalet
Det eksisterer imidlertid fra 2007 en
europeisk sertifisering under UEMS/
European Board of Surgery (1). Fagfeltet
transplantasjonskirurgi inneholder
vesentlige elementer fra karkirurgi,
gastroenterologisk kirurgi samt urologi.
De store tekniske fremskritt som har
funnet sted innenfor transplantasjonskirurgien også hatt stor påvirkning på
andre kirurgiske disipliner. Tydeligst ser
man dette innenfor utviklingen av
moderne hepatobiliær kirurgi.

Transplantasjonskirurgiske
teknikker

Det er særlig tre grunnleggende teknikker og prinsipper som kan være av stor
nytte ved annen type kirurgi:
1. Organ preservasjon
	Optimal preservasjon av organer
bygger på tre komponenter: blodtomhet for å hindre intravaskulær
koagulasjon, stabilisering av cellemembranene og dermed redusert
energibehov ved hjelp av spesielle
preservasjonsvæsker, og redusert
energibehov og forbruk ved nedkjøling.
2. Tilganger
Ved kirurgi på avdød donor foretar
man en anatomisk fridissekering av
de fleste av bukens organer med
tilhørende vaskulære strukturer. I
tillegg foretas en omfattende frilegging av bakre bukvegg med de store
kar. Dette gir øvelse i tilganger som
er ekstensive, men lite traumatiske
for organfunksjonen og som med
fordel kan benyttes i reseksjonskirurgi og abdominal karkirurgi.
3. Vaskulær rekonstruksjon
	Transplantasjonskirurgi innebærer
rutinemessig karkirurgisk rekonstruksjon av organsirkulasjon og
derfor volumerfaring med kargebet
mange andre kirurger sjelden er
borti. I tillegg kommer muligheten
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for bruk av bypass teknikker (venovenøs bypass), som gir anledning til
å ekskludere deler av sirkulasjonen
forbigående
Samlet sett gjør disse teknikkene det
mulig å operere på abdominalhulens organer med temporær sirkulasjonsstans
over noe tid, og dette opphever en rekke
begrensninger som man møter ved konvensjonell kirurgi både når det gjelder
tilgang til strukturer, samt rekonstruksjonsmuligheter etter reseksjonskirurgi.

Autotransplantasjoner

En autotransplantasjon består i at et
organ opereres ut av kroppen som ved
organdonasjon og transplanteres tilbake
til pasienten etter at et nødvendig
inngrep på organet eller tilhørende vev
er utført. Denne form for kirurgi utviklet
seg i 1960-70 årene parallelt med transplantasjon ved bruk av organer fra fremmede givere. Ettersom pasienten får
tilbake sitt eget organ etter operasjonen,
er det ikke nødvendig med immunhemmende medisiner med de ulemper det
medfører. Moderne organpreservasjon
gjør det mulig å oppbevare organer
utenfor kroppen i flere timer uten
vesentlig negativ effekt på funksjonen.
Nyrer, lever og deler av tarmsystemet
kan være aktuelle for denne type
kirurgi.

Autotransplantasjon av nyre

Ved Rikshospitalet har ekstrakorporeal
kirurgi og autotransplantasjon av nyrer
vært et standardisert inngrep siden
1973, og vi har behandlet over 610
pasienter (2). Behovet for autotransplantasjon av nyre har allikevel avtatt
de senere årene som følge av de store
fremskrittene innenfor endoskopisk
urologi og endovaskulær behandling.

Indikasjoner

Vaskulære sykdommer
Nyrearteriestenose har vært hyppigste
indikasjon for autotransplantasjon helt
fra denne metoden ble innført. Eti-

ologien er oftest aterosklerose, mens
en mindre gruppe utgjøres av fibromuskulær dysplasi som ofte gir både
forsnevring og utvidelse av nyrearterien. Utvikling av endovaskulære teknikker (PTRA) har ført til at behovet for
kirurgisk korreksjon av aterosklerotisk
nyrearteriestenose nå er begrenset til de
tilfeller der PTRA ikke fører til målet eller
er ansett å ikke være egnet. Nyrearterieaneurismer er ofte vanskelige å behandle med endovaskulære teknikker, og
egner seg godt for autotransplantasjon.
Indikasjonen vil oftest være diameter på
ca 20mm hos symptomfrie pasienter, og
kan være lavere ved symptomer relatert
til aneurismet. Ved samtidig signifikant
aortasykdom (aneurisme/okklusiv
sykdom), kan kombinert autotransplantasjon og aortaprotese være et meget
godt alternativ.
Stensykdom
Forskjellige former for nyrestein har
historisk vært en hyppig indikasjon. Det
dreier seg da om tilfeller som ikke egner
seg for vanlig kirurgi og hvor man ikke
har kommet til målet med ultralyd knusing av stenen. Ofte handler dette om
såkalte korallsteiner (store steiner som
fyller ut nyrebekkenet) (Figur 4), eller det
er pasienter som av spesielle årsaker
stadig produserer nye steiner som ved
cystinuri, hyperparathyreoidisme og
idiopatisk hypercalcinuri. Hos disse
sistnevnte pasientene fjernes ureter, og
man anastomoserer nyrebekkenet rett
på blæren for å sikre enklest mulig passasje av stener.
Utviklingen av avansert endoskopisk
kirurgi inn og sjokkbølge-knusing av
stein fra utsiden, gjør at autotransplantasjon nå bare er aktuelt for de mest
kompliserte tilfeller av nyrestein.
Tumorsykdom
Hos pasienter som har bare én fungerende nyre eller bilateral cancer, kan autotransplantasjon være en god og sikker
metode for å sikre radikal tumor kirurgi
samtidig som man bevarer mest mulig
fungerende nyrevev. Fordelene er at
man får nøyaktig oversikt over svulstens
utbredelse, man blir ikke forstyrret av
blod som vil kunne gjøre det vanskelig
å visualisere vevsforandringer, og man
har god anledning til å ta peroperative
biopsier for å sikre radikalitet.

Tabell 1. Autotransplantasjon av lever.
Kjønn

Opr. år

Diagnose

Operasjonstype

Status 2010

1

mann

2001

Leiomyosarcom v. cava

Autotransplantasjon

I live

2

kvinne

2002

Gigant Hemangiom i lever

Autotransplantasjon

I live

3

kvinne

2003

Gigant Hemangiom i lever

Autotransplantasjon

I live

4

mann

2006

Lite differensiert cholangiocarcinom

Autotransplantasjon

I live

5

mann

2007

Colorectale levermetastaser

Autotransplantasjon

I live

6

kvinne

2007

Colorectale levermetastaser

Autotransplantasjon

Død 2009

7

mann

2008

Kreft i gallegangene

Ante-situm reseksjon

I live

8

mann

2009

Kreft i hulvene bak leveren (leiomyosarcom),
tidligere fjernet samme type svulst lenger nede

Autotransplantasjon

I live

9

kvinne

2009

Carcinom høyre binyre med innvekst i v. cava

Ante-situm reseksjon

I live

10

kvinne

2009

Leiomyosarcom v. cava

Ante-situm reseksjon

I live

11

kvinne

2010

Colorectale levermetastaser

Ante-situm reseksjon

I live

12

kvinne

2010

Abdominalt sarcom

Ante-situm reseksjon

I live

13

mann

2010

Ca. Renis med innvekst i v. Cava

Ante-situm reseksjon

I live

14

kvinne

2010

Colorectale levermetastaser

Autotransplantasjon

I live

Iatrogene skader
En liten gruppe pasienter i vårt totalmateriale er operert på grunn av iatrogen
skade. Det hyppigste er omfattende
ureterskade oppstått under forskjellige
typer kirurgiske inngrep, oftest endoskopisk urologi. I tillegg er noen pasienter
operert på bakgrunn av stråleskader
etter kreftbehandling. En lignenede tilstand, retroperitoneal fibrose, har vært
indikasjon hos et lite utvalg pasienter.

Autotransplantasjon av lever

Autotransplantasjon av lever er det i
verdenslitteraturen kun rapportert noen
få tilfeller av. Ekstrakorporeal reseksjon
med påfølgende autotransplantasjon av
resterende levervev er omfattende kirurgi, og gjøres i meget begrenset omfang
ved noen få større transplantasjonssentre (3,4). Metoden kan være livreddende
for pasienter med svulster eller andre
tilstander som er utilgjengelige for
tradisjonell leverkirurgi. Siden 2001 er
metoden benyttet ved Rikshospitalet.
Erfaringen så langt viser at denne teknikken gir optimale arbeidsforhold for kompliserte leverreseksjoner og omfattende
rekonstruksjon av leverens vaskulære
strukturer. Hypoterm preservasjonsteknikk kombinert med veno-venøs
bypass gir rikelig tid til kompliserte og
tidkrevende rekonstruksjoner.
En variant av denne type operasjonsteknikk er såkalt ante situm mobilisering under total vaskulær eksklusjon,
kjøling og veno-venøs bypass. Her
frigjøres hele leveren, men i motsetning
til ved autotransplantasjon deles kun
v.cava rett under diafragma, og dette
gjør at man kan løfte og rotere leveren
opp fra sin normale posisjon uten å
måtte ta leveren helt ut av pasienten
eller dele v. porta, leverarterie og galleveier. Dette gir spesielt god tilgang til

leverens bakside og egner seg godt for
rekonstruksjon av v. cava og tumores
som affiserer levervenene.
Ved Rikshospitalet har vi i perioden 2001
- 2011 brukt disse teknikkene til å behandle 14 pasienter for tilstander som var
utilgjengelige for konvensjonell leverkirurgi. Inngrepenes størrelse er assosiert
med høy risiko og morbiditet, men det
har ikke vært perioperativ mortalitet i
dette materialet. Oversikt over materialet er gjengitt i Tabell 1.

Autotransplantasjon
av jejunum som fri
vaskularisert lapp

Denne behandlingen er
aktuell hos pasienter som
må gjennomgå hypopharyngo-laryngectomi. Den
største gruppen utgjøres
av pasienter med hypopharynxcancer som
residiverer etter primær
strålebehandling. En annen liten gruppe
er pasienter med alvorlig lutskade. Etter
at reseksjonen på halsen er gjennomført
hentes et passende stykke proximal jejunum, ca 40 cm fra det Treitzke ligament.
Under uttak passer man på at segmentet
har en veldefinert arterie og venestamme. Graftet kjøles og tømmes på
blod på bakbord. Deretter syes det inn
med mikrokirurgisk teknikk, der arterieanastomosen oftest legges ende-til ende
mot en mindre halsarterie (a.thyroidea
superior, a.lingualis, a.facialis ) mens
venen anastomoseres ende til side mot
v.jugularis interna. Tarmen sys mot
oropharynx proksimalt og øvre øsofagus
distalt.
Metoden er benyttet hos 35 pasienter
med meget gode primær resultater.
Primær graft patency er over 90%,
og assistert graft patency 100% (tre

TEMA

Pas. nr

pasienter reoperert med nytt graft). Tre
pasienter hadde lutskader, de resterende hadde hypopharynxcancer. I
tillegg er det foretatt 2 tunge rekonstruksjoner, der jejunum er benyttet som en
slimhinne og bløtdelslapp i munnhulen.
Langtidsoverlevelsen hos pasientene
med malign sykdom er sammenlignbar
med resultatene etter strålebehandling
som er standard primærbehandling av
denne sykdommen.

Onkologisk kirurgi

Bruk av transplantasjonskirurgisk
teknikk kan også være aktuelt innenfor
en rekke kreftkirurgiske inngrep i abdomen, og dette gir visse muligheter for
å tilby pasienter som ellers er bedømt
som inoperable tilbud om kirurgisk
behandling. Dette gjelder spesielt der
tumor vokser inn i eller har vanskelig
relasjon til vitale karstrukturer. Et
eksempel er svulster i pankreas med
affeksjon av v.porta og eventuelt andre
karstammer eller binyresvulster og nyretumores som vokser inn i v.cava. Siden
adenocarcinom i pancreas har en meget
dårlig prognose, er dette først og fremst
aktuelt med nevroendokrine svulster.
Det er viktig at de tekniske mulighetene
for utvidet reseksjon som disse teknikkene gir ikke leder til at man opererer
pasienter med svært dårlig biologisk
prognose, da disse pasientene sannsynligvis vil ha svært liten nytte av et slikt
inngrep 
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fa g med i s i nske f o r en i n g e r

Norsk kirurgisk forening feirer 100 år og vi har gleden av å invitere deg til to arrangementer
torsdag 27. oktober - et Jubileumssymposium på dagtid uten påmelding og en Jubileumsmiddag
om kvelden med påmelding. Sett av dagen, bli med på feiringen og meld deg på festen i dag!
Hilsen Jubileumskomiteen/Styret i NKF

NKF Jubileumssymposium 27. oktober 2011
Norsk kirurgi - hvor kommer vi fra og hvor går vi?
13.00-13.05

Velkommen
Olaug Villanger, Leder Norsk kirurgisk forening

13.05-13.20

Generell kirurgiens historie
Jan Due, Overlege Avd. for urologi og endokrin kirurgi, UNN

13.20-13.45

Utviklingen av den ortopediske kirurgi i Norge. Historiske tilbakeblikk
Einar Sudmann, Prof. emeritus UIB og Pål Benum, Prof. emeritus NTNU

13.45-14.00

Kirurgrollen før og nå
Inge Glambek, Seksjonsoverlege Generell kirurgisk seksjon,
Haraldsplass Diakonale Sykehus

14.00-14.20

Kirurgen; Karikaturobjekt og skyteskive
Ole Didrik Lærum, Prof. Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet/Københavns universitet

14.20-14.35

Hvem blir fremtidens kirurger?
Arne Christian Mohn, Seksjonsleder Gastroenterologisk kirurgi, Haugesund sjukehus

14.35-14.55

Pause

14.55-15.10

Minimalt invasiv kirurgi og teknologi
Ronald Mårvik, Avd.overlege NSALK, St. Olavs Hospital

15.10-16.10

Kirurgien i fremtiden - de siste utviklinger

Sted:

Holmenkollen Park
Hotell, Sal A

Møteledere:

Rolv-Ole Lindsetmo,
Kari Erichsen og
Olaug Villanger

Thoraxkirurgi: Nye minimalt invasive teknikker i hjertekirurgien
Anders Jønsson, Thoraxkirurgi, Stockholm
Karkirurgi: Streiftog i karkirurgi
Hans Olav Myhre, Prof. emeritus NTNU
Gastrokirurgi: Fremtidens gastroenterologiske kirurgi
Kim Mortensen, Overlege Gastrokirurgisk avd, UNN
Urologi: Fremtidens urologi i Norge - hvordan og når?
Christian Beisland, Avd. sjef Avd. for urologi, Haukeland universitetssykehus
Barnekirurgi: Barnekirurgi og nyfødtkirurgi- hvem skal gjøre hva, og hvor?
Øystein Drivenes, Overlege Barnekirurgisk avd, St. Olavs Hospital
Bryst-endokrin kirurgi: Cancer mamma i fremtiden: intraoperativ stråling? Utelatelse av axilletoilette?
Anne Kristin Hagen, Overlege Avd. for mamma- og endokrinkirurgi, St. Olavs Hospital
16.10-16.20

Pause

16.20-17.00

Kirurgien i fremtiden - de siste utviklinger forts.
Plastikkirurgi: Hvor skal vi legge lista?
Erling Bjordal, Avd. overlege Plastikk- og håndkirurgisk avd, UNN
Nevrokirurgi: Intraoperativ bildedannelse ved intrakraniell kirurgi
Geirmund Undsgård, Prof. Nevrokirurgisk avd, St. Olavs Hospital
Traumatologi: Er god traumebehandling uoppnåelig?
Tina Gaarder, Avd. leder for Avd. for Traumatologi, OUS Ullevål
Transplantasjon: Transplantasjonskirurgi - veien fremover
Pål-Dag Line, Avd. leder for Avd. for transplantasjonsmedisin, OUS Rikshospitalet

17.00-17.10

Norsk kirurgisk forenings historie. Presentasjon av Jubileumsboken
Jon Haffner, Redaktør for Jubileumsboken

17.10-17.15

Norsk kirurgisk forening i fremtiden
Olaug Villanger, Leder NKF
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NKF 100 år Jubileumsmiddag!
fa g med i s i nske f o r en i n g e r

Torsdag 27. oktober inviterer vi til en uforglemmelig
festmiddag for kirurger og ortopeder. På grunn av jubiléet
er den årlige festmiddagen for NKF og NOF slått sammen
og vil finne sted på SAS-hotellet på Holbergs plass. Vi vil
feire medlemmene storstilt med en skikkelig festmiddag
der ingenting mangler.
Kl. 19.30 serveres det en aperitiff i Foajeen utenfor
Scandinavia-salen. Deretter serveres det en flott middag
med kvalitetsviner. Toastmaster Steinar Solberg fra
OUS, Rikshospitalet vil lede oss gjennom kveldens
festtaler, underholdning og prisutdelinger.
Foruten Jan Eggum, har vi har fått overveldende respons
fra våre ”egne” som gleder seg til å bidra med musikk,
taler, sketsjer med mer. ”Rektum-bandet” fra Sykehuset
i Vestfold ønsker dere velkommen og resten av programmet røpes ikke, men vi har sørget for underholdning som
bør tilfredsstille de fleste.

Hotellbestillinger
Høstmøtet arrrangeres på
Holmenkollen Park Hotell der
man kan bestille hotellrom.
Gå inn på Høstmøtelinken
www.kirurgen.no og
legeforeningen.no/nkf
Pris pr. rom: 1.325,Inkluderer: Stor norsk
frokostbuffet, gratis trådløs
internett, samt fri benyttelse
av hotellets svømmebasseng,
badstue og treningssenter.
Frist for bestilling er
15. oktober 2011.

Kvelden avsluttes med løse slipsknuter og DJ.
Antrekk: Mørk dress
Festen er heftig subsidiert og koster kun 550,Påmeldingsfrist er satt til 15. oktober, men det er begrenset
med billetter så nøl ikke!
Se: http://www.ksci.no/a/pEvent.cfm?id=26
Påmeldingslink: www.ksci.no eller via www.kirurgen.no
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Jubileumsboken
– ikke en slutt, men en begynnelse?
fa g med i s i nske f o r en i n g e r

Jon Haffner, Tom Gerner og
Arnt Jakobsen
jon.haffner@online.no
Jubileumsboken er endelig ferdig!
Den blir sendt til alle medlemmer i
Norsk kirurgisk forening før Høstmøtet.
Historieskriving blir lett en sluttet
prosess. Begivenheter beskrives opp
til tidsfristen for manuskriptet, uten
hensyn til videre utvikling. Men historien
er kontinuerlig, enhver beskrivelse blir
derfor bare et startgrunnlag for videre
dokumentasjon.
Arbeidet med Jubileumsboken begynte
for mer enn 25 år siden, og det har lært
oss hvor uforutsigelig slikt arbeid er. Det
har også vist oss hvor vanskelig det er å
begrense det som berettes, kontrollere
at det som berettes er riktig, og passe på
at de som fortjener det mest, blir nevnt.
Det siste punktet er det vanskeligste.
Historien blir til takket være innsats fra
veldig mange aktører, som alle er like
viktige for helheten, men det er umulig å
ta alle med i beskrivelsen.
Vi har forsøkt å passe på dette i det
redaksjonelle arbeidet, ledere fra alle
kirurgisk disipliner, fra alle deler av
landet er valgt som forfattere, og de
har fått tilbakemeldinger både fra
kommentatorer innen eget fagområde
og fra redaksjonen.
Men forfatterne har selvsagt
hovedansvaret for det som er skrevet,
og det vil alltid kunne være uenighet om
fremstillingen. Det er også muligheter
for at det kan forekomme feil og
forglemmelser.

Takk

Det er mange vi vil takke for innsatsen:
Forfatterne for godt samarbeid;
forfatterskap, rettelser etter anvisning
fra redaktørene og innspill fra
kommentatorene, og flere gangers
korrektur! Kommentatorene for gode
innspill og tilbakemeldinger.
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De som har hjulpet oss med
illustrasjonene; Øivind Larsen, Leiv Hove
og Arne Østerud, og fra enkelte sykehus:
Anne Sidsel Handlevær (Haukeland),
Svein Ivar Plukkerud, Jorunn Hestenes
Larsen og Nina Karlsrud, (Rikshospitalet)
og Alf Terje Bøhler (Ullevål).
Og ikke minst Emma Dalby og Ole
Morten Vindorum (Tidsskriftet), som
har hjulpet oss med utformingen av
det endelige manuskriptet; format,
illustrasjoner, plassering og størrelse på
bilder, korrektur, og forhandlinger for
trykking og utsendelse.

Nettutgave og rettelser

Jubileumsboken vil bli lagt ut som en
nettutgave i 2012.
Vi ber om at alle som oppdager feil,
eller mener det som står i boken ikke
er representativt, sender oss (jon.
haffner@online.no) en mail om det som
bør endres, fortrinnsvis med konkrete
forslag til tilføyelser, eller rettelser.
Alt som kommer inn vil bli vurdert
av redaksjonen og forfatterne, og de
endringer som oppfattes som berettiget
vil bli tatt inn i nettutgaven.
Vi oppfatter dette som begynnelsen på
en prosess, ikke en avslutning!
På denne måten håper vi å rette opp evt.
feil og forglemmelser!

Innhold

Ettersom alle medlemmer får boken,
virker det meningsløst å trekke frem
enkelte deler, men vi tillater oss å sitere
fra baksiden av boken:
"The book contains 60 chapters,
covering the surgical specialities and
subspecialties, written by professors of
surgery or other prominent surgeons.
The development of surgery in Norway
up to 1900 is the subject of the first
chapter. Then follows descriptions
of hospital development, surgical
specialisation, university clinics and
professors of surgery. After an extensive
review of the history of The Norwegian
Surgical Society, renamed in 2006 to
The Norwegian Surgical Association, the
developments in the various specialties,
subspecialties and surgical societies

are described, and at the end there is a
list of all names with brief biographical
information.
The Norwegian Surgical Society was
started in 1911. In 1918 there were 18
surgical specialists in the country. In
2011 there are 1 718 surgeons working
in Norway! This corresponds to one
surgeon per 147 237 inhabitants in 1918,
one per 2 874 in 2011. The number of
surgical beds increased up to the end
of the 1970ies, but has since then been
reduced by more than 50%. In 1970
there were 181 surgical beds per 100 000
inhabitants, in 2010 only 74!
At the outset surgery was at best a
deadly hazard, now it is a daily routine
carried out as on an assembly line.
Postoperative mortality has become a
rarity, and postoperative complications
have been greatly reduced by propylaxis
with anthibiotics and anticoagulants.
Great advances have been made in
all fields; gastrointestinal surgery for
example, has advanced from simple
appendectomy to autotransplantation
of the liver, with ex-vivo resection of
tumours. Most of the operations in
this subspecialty are now carried out
endoscopically, and a lot as day surgery.
The latest developments are the
introduction of surgical guidance over
the Internet, and robot surgery. It is
uncertain how this will affect surgery
in Norway and The Norwegian Surgical
Association."
Vi håper boken kan være til glede og
nytte for mange, og at vi og foreningen
kan oppdatere den regelmessig!
God lesing!!
Og slik ser den ut:

Lupebriller fra Surgical Acuity har fordeler
som:
•
Lav vekt
•
Stor feltstørrelse
•
God oppløsning
Ta kontakt for mer informasjon
eller for avtale om utprøvning.

Finn oss på Kirurgisk Høstmøte 26-28. oktober.
Vi foretar nødvendig tilpassing direkte på utstilingen.

Kii® Advanced Fixation for stabil
og sikker laparoskopi.
Ingen synlige kanyler i feltet.

FIOS™ teknologi erstatter
verress kanyle i ett og
samme produkt.

Gelport for håndassistert og
kvalitetssikker donor kirurgi.

I 2006 kjøpte Medistim ASA opp distribusjonsselskapet Kir-Op AS (etablert 1985). Selskapet har siden da
hatt navnet MediStim KirOp AS. Nå er tiden inne til å forenkle navn og logo.
Fra 1. oktober vil Medistim’s norske datterselskap ha navnet Medistim

Norge AS

Finn oss på Kirurgisk Høstmøte 26-28. oktober på Holmenkollen Park,
stand 57, og se vårt store utvalg av produkter.
Telefon
E-post

23 03 52 50
Faks 23 03 52 51
norge@medistim.com

www.medistim.com

Thoraxkirurgisk symposium:
Minimally Invasive Cardiac Surgery
PROGRAM
08.00 - 08.30

Minimally invasive cardiac surgery in view of guidelines and current practice in Europe
Nicola Vitale, Bari

08.30 - 09.00

Minimally invasive mitral valve surgery
Massimo Lemma, Milano

09.00 - 09.15

Minimally invasive aortic valve surgery
Massimo Lemma, Milano

09.15 - 09.30

Discussion

09.30 - 10.00

Coffee/Exhibition

10.00 - 10.30

Total arterial myocardial revascularisation
Nawwar Al Attar, Paris

10.30 - 11.00

Mini access and multivessel off-pump CABG
Massimo Lemma, Milano

11.00 - 11.40

Lunch

11.40 - 12.00

Too high risk for surgical replacement of the aortic valve: myth or pretext for TAVI?
Nawwar Al Attar, Paris

12.00 - 12.20

TAVI with Medtronic CoreValve – pitfalls and results
Anders Jønsson, Stockholm

12.20 - 12.40

TAVI with Edwards Sapien – pitfalls and results
Rolf Busund, Tromsø

12.40 - 13.00

Discussion

A TARGINIQ «mundipharma»
Analgetikum ved sterke smerter.

∆

DEPOTTABLETTER 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg,
20 mg/10 mg og 40 mg/20 mg: Hver tablett inneh.: Oksykodonhydroklorid
tilsv. oksykodon 4,5 mg, resp. 9 mg, 18 mg og 36 mg, naloksonhydrokloriddihydrat tilsv. nalokson 2,25 mg, resp. 4,5 mg, 9 mg og 18 mg, laktosemonohydrat 71,8 mg, resp. 64,3 mg, 54,5 mg og 109 mg, hjelpestoffer. Fargestoff:
5 mg/2,5 mg: Briljantblått FCF (E 133), titandioksid (E 171). 10 mg/5 mg:
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,

ATC-nr.: N02AA55
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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Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, Thursday 27. October 2011
Moderators: Gry Dahle, Theis Tønnessen, Nicola Vitale, Rune Haaverstad

NYHET
NÅ PÅ BLÅ RESEPT!

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.

Dette er TARGINIQ®

28-63% LAVERE PRISER

EFFEKTIV MOT
STERKE SMERTER

• 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

forhindrer opioidindusert
obstipasjon

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

fa g med i s i nske f o r en i n g e r

Tildeling av priser
i forbindelse
med vitenskaplige
forhandlinger innen
plastikkirurgi 2011

Fredagsseminaret

Jakten på den
perfekte kropp???
Høstmøtet 2011
Fredag 28.10.2011. Holmenkollen Park.
Klokken 09.00
Arrangert av Norsk forening for estetisk
plastikkirurgi i samarbeid med Norsk
plastikkirurgisk forening
Møteleder: Helge Einar Roald, Leder, NFEP
1)	Trender: Hva er det vi søker og hvordan
orienterer vi oss?
	Ole Petter Nyhaug
Innehaver av trendanalysebyrået Mer Vett AS
2)	Den vanskelige pasient; eksisterer den?
Erfaringer fra et langt liv innen offentlig og
privat estetisk og plastikkirurgisk virksomhet!
	Frode Samdal
Plastikkirurg og estetisk kirurg; tidligere
professor ved St. Olav / gründer av Klinikk
Stokkan / sentral i Teres Medical Group.
3)	Personlighetsforstyrrelser og estetisk kirurgi/
plastikkirurgi! Fagfeltets farer/feller sett fra en
psykiaters synsvinkel.
	Ulrik Malt
Professor dr.med., Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo og Avd.leder, avdeling
for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin,
Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo Universitetssykehus.
4)	Diskusjon / meningsutveksling
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For året 2011 har styret i plastikkirurgisk
forening besluttet at det skal tildeles følgende
priser i forbindelse med de vitenskaplige
forhandlingene:
1. Beste vitenskaplig presentasjon:
Dette er en pris finansiert av plastikkirurgisk
forening på kr 15 000 kr. Prisen tildeles den
foredragsholderen som fremlegger den
beste vitenskaplige presentasjonen basert
på følgende kriterier:
a.	Presentasjonen skal ha en klar vitenskaplig
fremstilling (formål, materiale/metode,
resultater, evt. diskusjon og konklusjon).
Presentasjoner som ikke oppfyller dette
kriteriet skal ikke vurderes i forhold til
denne prisen.
b.	Presentasjonen skal vurderes ift følgende
punkter:
• Kvalitet på abstrakt
•	Aktuell og relevant problemstilling
•	Materiale og metode
•	Resultater, eventuell diskusjon
og konklusjon
•	Presentasjon og fremføring
2. PULS prisen
Denne prisen er finansiert av PULS og er på
15 000 kr. Prisen tildeles den foredragsholder
som fremlegger mest interessante plastikkirurgiske problemstilling (forskningsprosjekt,
kasuistikk, metodepresentasjon eller annen
nyvinning/aktuell sak). Tildelingen er basert på
følgende kriterier:
a.	Presentasjonen belyser en viktige eller
interessant plastikkirurgisk problemstilling.
b.	Presentasjonen skal vurderes ift
følgende punkter:
• Kvalitet på abstrakt
•	Aktuell problemstilling og/eller
nyhetsverdi
•	Presentasjon og fremføring

Norsk Forum for
Kvalitet
i HelOle Tjomsland
setjenesten (NFKH)
Ole.Tjomsland@kunnskapssenteret.no
ønsker å stimulere
til forskning med
fokus på pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. På den
bakgrunn har de opprettet en pris for det fordrag som vurderes
som det viktigste arbeidet mtp fokus på kvalitet og pasientsikkerhet som blir publisert på Kirurgisk Høstmøte i 2011.
Alle abstract presenter på årets høstmøte vil bli vurdert av styret
i NFKH ut fra innhold og presentasjonsform med tanke på
bidraget til å videreutvikle kvalitet og pasientsikkerhet i det
kirurgiske fag.
Vinneren av prisen vil motta kr 10 000 og vil i tillegg bli
invitert til å presentere arbeidet på NFKH’s årlige Kvalitetskonferanse som arrangeres på Thon Hotell Lillestrøm
20 – 21. mars 2012.

Om NFKH

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten ble dannet i april 1993.
Foreningen er tverrfaglig og skal arbeide for å bedre kvaliteten i
helsetjenesten.

Visjon

NFKH skal ha en grunnfestet posisjon som drivkraft for tverrfaglig kvalitetsutvikling i helsetjenesten, basert på nettverksbygging mot ulike organisasjoner. Videre skal NFKH være
ledende innen tverrfaglig etterutdanning i kvalitetsutvikling.

Målsetning

Formålet med foreningen er å arbeide for å bedre kvaliteten i
helsetjenesten. Dette søkes oppnådd ved å danne nettverk mellom interesserte, gjennom å arrangere kurs, gjennom å formidle
informasjon og gjennom å stimulere til regionale samarbeidsgrupper.

Hvem er medlemmer?

Alle med interesse for å utvikle en bedre helsetjeneste kan bli
medlem i organisasjonen. Fagpersoner, ledere i helseinstitusjoner, politikere og brukere av helsetjenesten er alle velkommen
som medlem. Foreningen har både institusjonsmedlemmer og
personlige medlemmer. Alle faggrupper i helsetjenesten er representert, og dette gir en unik mulighet til å bygge broer og knytte kontakter på tvers av alle nivåer i helse-Norge. Medlemmene
får regelmessig oppdatert informasjon om hva som rører seg
innen kvalitetsutvikling i Norge og internasjonalt.
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Ny pris fra Norsk Forum for
Kvalitet i Helsetjenesten:
Beste abstract mtp fokus på
kvalitet og pasientsikkerhet på
Kirurgisk Høstmøte 2011

Priser og stipender – Høstmøtet 2011
Fagområde

Pris - stipend

Merk

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste foredrag

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste video

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste nykommer

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste eksperimentelle studie

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste eksperimentelle foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste kliniske foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus

Plastikkirurgi

PULS-prisen

Den mest interessante problemstilling og
kvalitet på abstrakt

Plastikkirurgi

NPKF-pris

Beste vitenskapelige presentasjon

Urologi

Wolf-prisen

Beste foredrag (endourologi)

Urologi

NUF-prisen

Beste foredrag (unntatt endourologi)

Urologi

NIU’s rekrutteringspris

Beste foredrag fra en LIS/turnuslege/etc

Karkirurgi

B.Braun Medical

Beste frie karforedrag

Karkirurgi

NKKFs pris

Beste utdanningskandidat

Thoraxkirurgi

MediStim-prisen

Beste foredrag

Mamma /Endokrin

Astra Zeneca

Beste foredrag mamma cancer

Mamma /Endokrin

Novartis

Beste foredrag mamma cancer

Mamma /Endokrin

Nycomed

Beste foredrag endokrinkirurgi

Barnekirurgi

NBKF-stipendium

Beste foredrag barnekirurgi

Traumatologi

Norsk Luftambulanses Forskningspris

Beste traume forskning presentert

Kvalitetsprisen

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten

Beste foredrag på kvalitet og pasientsikkerhet

Dr. Alexander Malthe’s Legat

NKF (tidl. dr. Alexander Malthe’s Legat)

Til fremme av kirurgiske forskningsprosjekter
utført av unge

Kirurgens 1. og 2. pris

Kirurgen / NKF

De 2 beste artikler i Kirurgen siste år
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Ventrikkelcancer i 2011:
Klassifisering og kirurgi i lys av de
siste japanske og vestlige revisjoner
Artikkelen er basert på en oppdatert litteratur gjennomgang og Nordisk kurs i D2-gastrektomi
avholdt ved Huddinge (Karolinska Universitetssykehus) i Stockholm i juni 2011. Her holdt
Takeshi Sano en serie forelesninger og veiledet i praktisk kirurgisk teknikk.

AJCC:
American Joint Committee on Cancer
UICC:
Union International Contre le Cancer
JGCA:
Japanese Gastric Cancer Association

fa g n y tt • de b att

Kristoffer Lassen
xtofero@gmail.com
Gastrokirurgisk avdeling, UNN-Tromsø

AJCC/UICC (TNM) 7. utgave

Den 7. utgaven av anbefalingene fra
AJCC/UICC, har i tillegg til reklassifiseringen av overgangscancere (alle
overgangssone cancere som synes fra
øsofagus, klassifiseres som øsofaguscancere, altså også de tidligere Siewert
III) [1,2], også endret sin klassifisering
av T-status i 2009. Enhver cancer som
bryter viscerale serosa (på ventrikkelen)
er nå T4 selv om den ikke invaderer annet organ (enn peritoneum lokalt) [3].
Antall maligne LK avgjør N-status og
dette er godt innarbeidet hos oss. Et
sjeldnere problem er tumor (eller malign
lymfeknute, LK) i omentet som ikke er
kontinuerlig med primærtumor, er M1

Figur 1. Oversikt over lymfeknutestasjonene
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Beliggenhet og glandelstasjoner
Glandelgr.

AMC, MAC,
MCA, CMA

A, AM

M, MA, MC

C, CM

N1

1, 2, 3, 4, 5, 6

3, 4, 5, 6

1, 3, 4, 5, 6
(2MC)

1, 2, 3, 4s

N2

7, 8, 9, 10, 11

1, 7, 8, 9

2, 7, 8, 9, 10,
11

4d, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

N3

12, 13, 14, 110,
111

2, 10, 11, 12,
13, 14

12, 13, 14

12, 13, 14, 110,
111

sykdom [3]. Patologisk N-staging er
akseptabelt selv med færre enn de anbefalte 16 LK (i Japan: 25).
Videre er det vedtatt at positiv cytologi
skal klassifiseres som M1 [3], og dette
har tidligere ikke vært nedfelt i retningslinjene. Det er ikke spesifisert om
dette er fra spontan ascites eller etter
lavage. Mx er ikke lenger akseptabelt.
Det gjøres full utredning og fastsettes
enten M0 eller M1.

Ny japansk klassifisering og terapianbefalninger for ventrikkelcancer
Japanerne har endret sin politikk ganske
radikalt vinteren 2011. Endringen ble
vedtatt i 2010 og implementert i 2011, og
publisert i mai 2011 i Gastric Cancer som
tre artikler: klassifisering [4], terapianbefalinger [5] og en kommentar til dem
begge [6]. Hovedlinjen er at japanerne
innser at deres system har vært for komplisert, og det blir kategorisk misforstått
av alle som ikke har studert det nøye. De
kommer derfor til en viss grad vestlige
kollegaer i møte, etter mange års
nasjonal drakamp. Dette er uansett den
største revisjon i den japanske kreftorganisasjonens historie [6].
Klassifiseringen adopterer TNM (AJCC/
UICC) 7. utgave (2009) nomenklaturen
og skal ikke justeres på 10 år. Terapianbefalingene vil bli oppdatert hvert 2-3 år.

Noen viktige poeng:
1. Japanerne går over til å bestemme
N-status utelukkende etter antall
metastatiske lymfeknuter (LK), ikke
etter deres lokalisering. Dette har vi
allerede gjort i et par år.
2.	Subklassifisering av metastaser
(H for lever, P for peritoneum) utgår.
Kun M-status gjenstår, som i TNM.
3. Japanerne aksepterer IKKE den nye
vestlige klassifiseringen (AJCC/UICC
7.ed.) av alle cardia berørende
cancere som øsofaguscancere.
De fastholder det vi hadde før 2009,
nemlig at Siewert-III tumores er
ventrikkelcancere og skal klassifiseres og behandles som dét.
4. Grad av lymfeknute (LK) disseksjon.
Her er det tilkommet en helt
ny holdning.
a.	Inntil nå har LK nivå/stratum
(engelsk: tier) (N1-3) vært avhengig av hvor i ventrikkelen tumor
lå. Denne kunne ligge i antrum
(A), midten (M) eller cardia (C)
eller i kombinasjoner av disse
(for eksempel AM: mest i antrum,
strekker seg inn i midtpartiet; eller
CMA: Hovedsakelig i cardia men
inntar også midten og antrum,
eller ren C). Disse mer enn dusinet
kombinasjoner ble så delt i fem

grupper og for hver av gruppene
var det nedfelt nøyaktig hvilke
stasjoner som utgjorde første,
andre og tredje nivå. D2-reseksjon
avhang da av at man tok med
samtlige LK i D2-nivået for den aktuelle primærtumors beliggenhet.
Dette har de nå renonsert på fordi
de opplever at vestlige kirurger
ikke tar hensyn til denne nyanseringen og tar samtlige N2 stasjoner
uansett tumors beliggenhet – altså
stort sett for mange! Det klassiske
eksempelet er stasjon #2 (parakardielt, venstre). Dette er en N1
stasjon for en cardiatumor; en N2
stasjon for en corpuscancer og
en N3 stasjon (metastase!) for en
antrumtumor.
b. Forenklingen er betydelig. Det
finnes nå i Japan kun to operasjoner: Distal og total gastrectomi. (+
noen varianter for helt tidlige cancere). Disse to kan gjøres som D1,
D1+ eller D2. Tumors beliggenhet
påvirker valg av reseksjonsnivå,
men ikke grad av LK-disseksjon.
LK-disseksjonen avhenger nå kun
av om en vil gjøre D1, D1+ eller D2,
og om en vil gjøre distal eller total
reseksjon [5]. D3-disseksjon utgår
etter de negative resultatene av
japanernes egen RCT [7].
i.	Stasjon 7 var tidligere N2 for
alle lokaliteter, den er nå N1.
ii.	Stasjon 14v (caudalt for Henles
trunk) er ikke lenger med i N2
nivået for noen beliggenheter
og trenger ikke fjernes.

5.	Terapianbefalninger fra JGCA [5]:
a.	Alle potensielt kurable pasienter
med > T1 sykdom opereres med
D2. Dokumentasjonen i Vesten er
som kjent diskutabel, (og utenfor
rammene av denne gjennomgangen), men japanerne (T. Sano)
bl.a. fremhever langtidsresultatene
av den nederlandske studien [8]
og utvalgte resultater fra dedikerte
høyvolumsentra.
b. D1 eller D1+ er aktuelt ved T1
svulster.
c. D1+ kan vurderes hos pasienter
med svært god prognose eller der
D2 ansees for risikabelt.
d. Japanerne gjør miltbevarende
gastrektomi for alle minorsidetumores. Stasjon 10 er med i en D2,
men den er så å si aldri metastatisk ved minorsidetumores og
”D2minus#10” bør være forsvarlig.
I praksis vil fjerning av LK #10 være
aktuelt kun ved majorsidetumor
eller der #4sb er affisert og da som
total gastrectomi med splenektomi
[5], (der en bevarer a. lienalis så
langt ut som mulig av hensyn til
sirkulasjonen i pancreashalen).
e. Distal reseksjon: Innbefatter minst
2/3 av ventrikkelen. Makroskopisk
avstand 3 cm fra reseksjon for
intestinal type, 5 cm for diffus/
infiltrerende type. Ved slik margin
er ikke frysesnitt strengt nødvendig, med anbefalt [5]. D2 for distal
reseksjon er som for total, minus
stasjon #2 og 4sa.

Flere trekker frem diagnostisk/"staging"
laparoskopi [3,9]. Gevinsten av dette må
veies opp mot ressursbruk og påvirkes
av prevalensen av CT-negativ metastastisk sykdom i populasjonen for det
enkelte senter. Vi har i Tromsø systematisk gjort diagnostisk laparoskopi på en
selektert undergruppe pasienter med
ventrikkelcancer siden 2007. Vi har avledet våre kriterier for dette fra Sarelas
materiale [10], for å få en gruppe med
svært stor a priori risiko for CT-negativ
metastatisk sykdom 
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Fig 2. Peritoneal metastasering fotografert under diagnostisk laparoskopi på pasient uten synlige
inoperabilitetstegn på CT. UNN-Tromsø (© K. Lassen)
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Bakgrunn

Organisering av traumebehandling
i regionale systemer gir bedre
pasientbehandling og økt overlevelse.
Det er imidlertid få studier som
har evaluert intrainstitusjonell
kvalitetsforbedring i traumebehandling.
I 2005 ble Traumeenheten ved Oslo
universitetssykehus, Ullevål etablert.
Vi ønsket å finne ut om dette medførte
bedre behandlingsresultater i form av
økt overlevelse blant traumepasientene
og utførte en retrospektiv analyse
for tidsperioden 2002–2008 med data
fra 7243 fortløpende pasienter fra
sykehusets traumeregister.

Metoder

Variable Life-Adjusted Display (VLAD)
ble som en av flere metoder brukt
for analyse av behandlingskvalitet.
VLAD er en grafisk fremstilling av
behandlingsresultater over tid justert
for hver enkelt pasients sannsynlighet
for å overleve (probability of survival,
Ps). Ps ble kalkulert i henhold til TRISSmetodologi med koeffisienter fra
National Trauma Data Bank 2005.

Resultater

VLAD viste en markant økning i
kumulativ overlevelse fra begynnelsen
av 2005 som vist i figur A. Økningen
fortsatte gjennom resterende del av
studieperioden, og resulterte i 68 flere
reddede liv enn forventet i henhold til
TRISS-modellen. Økningen skyldtes
hovedsakelig bedret overlevelse blant
kritisk skadde definert som pasienter
med Injury Severity Score >24 som
det fremgår av figur B. Vi satte derfor
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01.01.2005 som skille for analyser, og
sammenlignet periodene før og etter. Vi
fant en 33% mortalitetsreduksjon etter
01.01.2005. Justerte mortalitetsrater
(W-statistics) verifiserte signifikant økt
overlevelse.

Konklusjon

Vi har funnet vedvarende bedret
behandlingsresultat. Denne
forbedringen sammenfaller tidsmessig
med etablering av Traumeenheten, med
økt tverrfaglig fokus på alle aspekter ved
traumebehandlingen 

WHOs ”Safe Surgery checklist” i Norge
Kirurgen har tidligere omtalt WHO’s initiativ for å innføre bruk av
sjekkliste for Trygg Kirurgi. Bård Røsok skriver i en kommentar at
NKF i utgangspunktet stiller seg positiv til implementering, men at
de foreløpige erfaringene tyder på at listen ikke umiddelbart oppfattes som et nytt verktøy som ukritisk bør implementeres, og at
det har vært en utfordrende oppgave å innføre bruk av listen i de
norske sykehus hvor det har vært prøvd.

Haldor Slettebø og Ole Tjomsland
Ole.Tjomsland@kunnskapssenteret.no
Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten

Det medisinske fag har gjennomgått en
rivende utvikling. Dagens ICD kodeverk
beskriver ca 13.600 diagnoser. Til å
behandle disse har vi et armamentarium
bestående av ca 6.000 medikamenter
og 4.000 ulike prosedyrer. Tilsvarende
utvikling med økende grad av kompleksitet har i mange andre bransjer blitt
møtt med etablering av ulike sjekklister.
En sjekkliste er et kognitivt hjelpemiddel
som bidrar til å fullføre en gitt oppgave,
ved at den hjelper brukeren til å minne
om alle trinnene i en prosedyre samtidig
som det bidrar til å sikre kommunikasjonen mellom medlemmene i et team.
For å oppnå resultater av bruk av sjekklisten er det viktig å sørge for trening
og motivering av personale samt støtte
implementering og ikke minst evaluering av tiltaket.
I mange andre bransjer vil det være
utenkelig å gjennomføre komplekse
prosedyrer uten bruk av sjekklister.
Blant annet vil det i sivil og militær
luftfart være helt utenkelig å gjennomføre rutine-prosedyrer uten bruk av
sjekklister, og det anses som godt
dokumentert at dette har bidratt til en
vesentlig reduksjon av uønskede hendelser. Samtidig har vi flere eksempler på
alvorlige ulykker som har skjedd når de
vanlige sjekklistene ikke har vært fulgt,
som f eks i den mest alvorlige ulykken i

Dette er noe av bakgrunnen for WHO’s
arbeid med å etablere en sjekkliste for
trygg kirurgi. Resultatene fra den store
multisenterstudien som ble gjennomført i 7 ulike land viste imponerende
resultater med halvering av perioperativ
mortalitet og forekomst av alvorlige
komplikasjoner (2). Resultatene ble
forståelig nok møtt med stor grad av
skepsis. I Kirurgen nr. 1/2010 stilles det
spørsmål om dette er et ”livbergende
tiltak” eller ”keiserens nye klær”. Flere
studier gjennomført i ettertid har funnet
tilsvarende resultater etter innføring
av listen (3), men dette har tydeligvis
ikke vært nok til å bidra til at listen blir
brukt. I en spørreundersøkelse blant
kirurger som har brukt listen mente ca
80 % av den var effektiv mtp å redusere
forekomst av uønskede hendelser og at
den var lett å bruke, mens 20 % ville ikke
fortsette å bruke listen. Imidlertid ønsket
94 % at listen skulle brukes om de selv
skulle bli operert…. (3)
Det er godt dokumentert at riktig bruk
av tromboseprofylakse, beta-blokker
og antibiotika forebygger perioperative komplikasjoner. Videre er det vist
at man ved å følge kunnskapsbaserte
retningslinjer for bruk av intravenøs
behandling og behandling av respiratorpasienter effektivt reduserer forekomsten av infeksjoner. Til tross for dette
er det et gjennomgående problem at
slike retningslinjer ikke blir fulgt – flere
studier viser at selv der det foreligger
gode kunnskapsbaserte prosedyrer,
følges de kun i 50 – 65 % av utførte
prosedyrer, selv om man vet at behandlingens kvalitet og pasientsikkerhet
ville blitt bedret dersom prosedyrene
var blitt fulgt (4).

Basert på denne kunnskapen valgte
styringsgruppen i Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje innføring av ”Trygg
Kirurgi” som et eget innsatsområde,
og det faktum at 94 % av alle kirurger
som har brukt listen ønsker at den skal
brukes dersom de selv skulle gjennomgå
kirurgisk behandling må vel anses som
et godt indisium på at dette valget var
riktig. Vi håper derfor at alle kirurgiske
kolleger støtter opp om arbeidet med å
implementere bruk av ”trygg kirurgi ” 
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Den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” har implementering av sjekklisten ”Trygg Kirurgi”
som et av innsatsområdene. Erfaringer
fra arbeidet med å implementere sjekklisten viser at det er av stor betydning
for hvorvidt man lykkes er at ledelsen
bruker nok tid til å forklare rasjonalet for
bruk av listen (1) - vi ønsker med dette å
bidra til det.

sivil luftfart i moderne historie hvor 583
mennesker mistet livet etter at to Boeing
747 kolliderte på flyplassen i Tenerife
som følge av en det som i ettertid har
vært karakterisert som en kommunikasjonssvikt som kunne vært unngått
dersom sjekklistene var blitt fulgt.

Medisinske fag skiller seg ut fra de
fleste bransjer ved at tap av liv og helse
er forventet ved mange tilstander – i
motsetning til andre bransjer er det
vanskelig å skille forventede hendelser
fra uønskede hendelser som kunne vært
unngått. Hvor mange som rammes av
uønskede hendelser i helsevesenet vet
man ikke sikkert. Basert på data fra USA
og UK antas det at ca 10 % av pasienter
innlagt på sykehus opplever uønskede
hendelser hvorav halvparten kunne vært
unngått, at det sannsynligvis dør flere
pga. uheldige hendelser i sykehusene
enn i veitrafikken (5). Foreløpige tall som
flere Helseforetak selv har offentliggjort fra arbeidet med å implementere
”Global Trigger Tool” (GTT) i Norge
tyder på at dette estimatet ikke fremstår
som helt urealistisk, slik at det er rimelig
å anta at vi har de samme utfordringene
vi har mtp kvalitet og pasientsikkerhet
som andre land har beskrevet. I hvilken
grad bruk av sjekklisten vil påvirke dette
tallet er usikkert, men en retrospektiv
gjennomgang av pasientskader som
utløste erstatningsansvar etter ortopedisk kirurgi i Nederland viste at ca 1/3
av sakene sannsynligvis kunne vært
unngått dersom sjekklisten hadde vært
benyttet (6).
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kommer i en egen artikkel i dette
nummeret med et prisverdig forsøk på å
stimulerer til ytterligere bruk av WHOs
sjekkliste [1]. Dette er selvsagt positivt.
I artikkelen refereres det imidlertid
til undertegnede der det hevdes at
jeg i en kommentar skriver at ”NKF i
utgangspunktet stiller seg positive (…)
men at de foreløpige erfaringene tyder
på at listen ikke umiddelbart oppfattes
som et nyttig verktøy (…)”. Dessverre
er sitatene ufullstendige og er satt
sammen av flere separate utsagn på en
måte som gjør at den grunnleggende
holdning for undertegnede og NKF
til bruk av listen kan misforstås. Jeg
har siden listen ble presentert i januar
2009 ved flere anledninger beskrevet
rasjonalet for innføring av listen og
NKFs daværende (og sannsynligvis
nåværende) utelukkende positive
holdning til listen og betydningen av å
lykkes med implementeringen i en norsk
klinisk hverdag [2-5].
For å understreke NKFs positive
innstilling til en så rask og effektiv
innføring av listen som mulig arrangerte
NKF allerede på høstmøtet i 2009
et eget seminar med internasjonale
foredragsholdere om listen. I april 2010
var også NKF medarrangør av det første
nasjonale møtet om implementeringen
av sjekklisten der alle relevante
fagmiljøer (operasjonssykepleiere,
anestesisykepleiere, anestesileger,
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kirurger, samt leger fra andre
operative fagområder) i tillegg til
representanter for sykehusledelse og
pasientorganisasjoner fra hele landet
var invitert til å delta. På dette seminaret
ga vi også skeptikerne anledning til
å komme med sine motforestillinger,
hvilket vi anser som nødvendig for å
kunne ha en saklig dialog om emnet.
Det er ikke slik at pasienter som i dag
trilles inn på en operasjonsavdeling
ikke har vært gjennom noen form
for preoperativ kvalitetskontroll.
Det foreligger mange forskjellige
sjekklister på mange nivåer ved
kirurgiske avdelinger landet rundt
som er utarbeidet gjennom årelang
utprøving ved den enkelte enhet.
Dette gjør at man i en del fagmiljøer
vanskelig ser behovet for enda ”et
stykke papir” og det er representanter
for slike miljøer som anser at listen
representerer ”Keiserens nye klær”.
Selv om vi stiller oss bak initiativet for
innføring av listen som et minimum
av preoperativ kvalitetssikring, har vi
ingen data som viser at listen er bedre
enn de rutiner som allerede finnes
innarbeidet ved norske kirurgiske
avdelinger. Vi må ha forståelse for at det
finnes en del skeptikere, men samtidig
åpne for saklig diskusjon for å få til den
enhetlige kvalitetssikring som WHOs
liste representerer. Når vi tidligere har
beskrevet at det forelå (og dessverre
også foreligger) en ikke ubetydelig
motvilje til listen fra flere hold er
dette en beskrivelse av virkeligheten,
men må selvsagt ikke oppfattes som
undertegnede eller NKFs overordnede
holdning til WHOs sjekkliste.
Jeg vil imidlertid hevde å være uenig
med Slettebø og Tjomsland når de
viser til en artikkel av Conley og

medarbeidere [6] hvor det hevdes
at ”erfaringer viser at det er av stor
betydning for hvorvidt man lykkes er
at ledelsen bruker nok tid til å forklare
rasjonalet for bruk av listen”. Dette er
etter mitt syn et feilsitat og i beste fall
en misforståelse. I artikkelen beskriver
derimot Conley og medarbeidere at
sjansen for å lykkes er svært liten når
påtrykket kommer ovenfra, dvs. fra
mer eller mindre administrative ledere.
For å lykkes hevder forfatterne at det
er viktig at de personer som fungerer
som ”implementation leaders” er
personell som er godt forankret og
respektert nede i avdelingen og som
er i stand til å skape en god lagfølelse.
Dette kan være både anestesipersonell,
operasjonssykepleiere eller kirurger.
Det er selvsagt viktig at ledelsen stiller
seg positive til implementering av
listen, men helt siden introduksjonen i
januar 2009 har det vært påpekt at målet
mest sannsynlig oppnås ved innføring
nedenfra og opp ved at fagmiljøene selv
tar initiativ og er pådrivere. Dette fordrer
ildsjeler (både leger og sykepleiere)
rundt omkring på hver enkelt avdeling.
Å legge til rette for at disse personene
får nødvendig handlingsrom er
sannsynligvis mer effektivt enn hva
noen leder kan oppnå ved å forklare sine
ansatte rasjonalet for bruk av listen 
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Innleggene i dette nummer av Kirurgen fra Slettebø
&Tjomsland (1) og Røsok (2) er spennende fordi man
diskuterer nytten av et nytt hjelpemiddel for å sikre
kvaliteten og systematikken i kirurgisk behandling. I
årtider har man på norske operasjonsavdelinger hatt
strenge rutiner for å unngå feil (eks. for å operere på
riktig side ved nefrektomi og lyskebrokk). Spørsmålet
er om WHOs ”Safe Surgery checklist” ytterligere
kan forbedre kvaliteten i Norge, og så vidt jeg vet
mangler det norske studier som har evaluert effekten
av innføringen av listen på morbiditet og mortalitet på
kirurgiske pasienter.
Studier som kartlegger mortalitet og morbiditet
med og uten bruk av sjekklisten kan gi et svar. Det er
viktig med systematisk registrering av morbiditet og
prospektiv registrering er å foretrekke. Randomiserte
kontrollerte studier er mest krevende å gjennomføre,
men gir det beste svaret på om sjekklisten er effektiv.
Et alternativ er å måle morbiditet & mortalitet i periode
1 (før innføringen av sjekklisten) og deretter i periode 2
(etter innføringen av sjekklisten). Da får man et konkret
resultat, og dette kan kanskje variere fra avdeling
til avdeling og fra spesialitet til spesialitet. Detaljer
rundt studiedesign og gjennomføring av studien kan
selvsagt diskuteres, men uansett er hovedpoenget at
det faktisk er mulig å måle om det er en positiv effekt
av å benytte WHOs sjekkliste. For norske forhold betyr
dette at man kan komme frem til objektivt svar på om
bruk av sjekklisten i Norge gir samme gevinst som for
eksempel Haynes et al. publiserte i 2009 (3) 
Referanser
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Det kan synes som om laparoskopien ikke
har blitt adaptert like godt i alle spesialiteter. Karkirugien har så langt hatt få
laparoskopiske inngrep på menyen. Nå er
det derimot økende interesse for laparoskopisk aortakirurgi, og denne gangen kan
vi by på en oppdatert statusrapport fra
Norge samt erfaringer med denne type
kirurgi fra Oslo Universitetssykehus-Aker.
Her inviteres det dessuten til samarbeid
om randomiserte studier!
De siste årene har det vært en økende
trend at man gjør nefronsparende kirurgi
der det er mulig, og laparoskopisk partiell
nefrektomi er et godt etablert behandlingsalternativ til laparoskopisk nefrektomi. Drammen Sykehus implementerte
metoden i 2009, og beskriver i dette
nummeret av Kirurgen metoden de benytter og beskriver deres egne erfaringer.
Tidligere i dette nummeret av Kirurgen
kan man også lese om en ny minimal
invasiv metode for nyretransplantasjon
(MIKT) hvor man oppnår et signifikant
mindre kirurgisk traume, kortere operasjonstid og færre komplikasjoner i forhold
til konvensjonell nyretransplantasjon. Alle
disse forholdene er svært viktige for en
immunsupprimert pasient.
Både partiell nefrektomi og aortakirurgi
er avansert laparoskopi. Ved slik kirurgi er

det viktig at utstyret ikke gjør inngrepet
unødvendig vanskelig, eller over tid
fører til belastningsskader for kirurgen.
I all iver etter å utvikle nytt og forbedret
utstyr, er det ikke alltid man får inntrykk
av at det tas hensyn til ergonomi. I de nye
kursene i basal laparoskopiske ferdigheter er det økt fokus på ergonomi, og dette
resulterte i en artikkel fra Nasjonalt Senter
for Avansert Laparoskopisk Kirurgi, Trondheim. De skriver om hvilke erfaringer de
har gjort seg i forbindelse med utvikling
av et nytt instrument som nettopp gir
mindre belastninger per- og postoperativt
– for kirurgen! God ergonomi er i ytterste
konsekvens også viktig for pasientsikkerheten.
Et av de aller hyppigste laparoskopiske
inngrepene, kolecystektomi, har potensielt noen svært alvorlige komplikasjoner.
Laproskopisk kolecystektomi er samtidig
ett av de første laparoskopiske inngrepene ferske kirurger læres opp til. Det
er derfor viktig at opplæringen foregår
på en slik måte at man minimaliserer
risikoen for alvorlige komplikasjoner,
som f.eks. gallegangsskader. Fra Oslo
Universitetssykehus Ullevål har vi denne
gangen en omfattende artikkel om gevinster ved standardisert operasjonsteknikk
og rutinemessig bruk av intraoperativ
kolangiografi. I artikkelen presenteres

Anders Debes
MIK-Redaktør
anders@debes.no
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Ergonomi og laparoskopiske instrumenter

egne resultater fra et 10-års materiale på
over 1800 pasienter.
Nå nærmer det seg årets store kirurgiske
begivenhet – Høstmøtet. Det vil i år, som
i tidligere år, bli presentert mye spennende
om minimalt invasiv kirurgi. Vi kan håpe
på nye metoder, gode resultater og forhåpentligvis fine videoer. Norsk Thoraco
Laparoskopisk Forening deler ut i alt fire
priser til de beste innleggene innen minimalt invasiv kirurgi.
God lesning og et godt Høstmøte
til dere alle!
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Status for laparoskopisk
aortakirurgi i Norge
Sajid S. H. Kazmi og J. Otto Sundhagen
sajid.kazmi@oslo-universitetssykehus.no
Karavdeling, hjerte-, lunge- og
karklinikken, OUS-Aker

Introduksjon

Selv om antall operatører og antall
sykehus med tilbud om LAK har økt
i verden, kan det virke som om den
karkirurgiske spesialiteten ikke har vært
like rask som andre spesialiteter til å
ta opp den laparoskopiske teknikken.
Det kan være flere årsaker til dette. De
fleste karspesialister har liten eller ingen
laparoskopi erfaring fra før, og samtidig
vet man at erfaring innen konvensjonell
kirurgi ikke er direkte overførbar til
laparoskopisk kirurgi. En annen årsak er
at stadig flere aterosklerotiske lesjoner
i aorta og bekkenkar kan behandles
endovaskulært. Trans Atlantic Intersociety
Consensus (TASC II) anbefaler primært
operativ behandling for type D lesjoner,
men også for egnete pasienter med
C lesjon2. Likevel erfarer man at ved
visse sentra med ekspertise innen
endovaskulær behandling, at både type
C lesjoner og til og med type D lesjoner
blir behandlet med endovaskulær
teknikk. Andre operative teknikker som
femoro-femoral cross-over bypass og
axillo-bifemoral bypass for AIOS er også
konkurrenter til Y-graft operasjonen. Dette
har ført til at Y-graft operasjoner for AIOS
kun er reservert for de mer komplekse
type D lesjoner eller for pasienter med

Tilgang med laparoskopisk aorta kirurgi (LAK) og konvensjonell aorta kirurgi.

mislykket endovaskulær prosedyre eller
crossover. Resultatet blir en betydelig
reduksjon av Y-graft operasjoner for AIOS.
Litteraturen bekrefter best
langtidsresultater (”patency”) for
konvensjonell Y-graft operasjon for AIOS,
men ulempen er signifikant økt korttids
morbiditet. Langtidsresultater ved
kompliserte TASC type C og D lesjoner,
behandlet med intervensjon, er ikke
like bra som ved konvensjonell Y-graft
operasjon.

Vår erfaring

Ved Karkirurgisk avdeling, HLK, Oslo
Universitetssykehus, innførte man
LAK-teknikken i slutten av 2005. Vi har
i 2007 publisert våre tidlige erfaringer
med LAK hos pasienter med AIOS3,4.
På grunn av få antall egnede pasienter
med AIOS, har vi tidsmessig hatt en lang
læringskurve, men målrettet engasjement
har ført til at vi i dag har etablert et LAK
tilbud for pasienter med AIOD. Siden
høsten 2005 har vi operert 46 pasienter
med total laparoskopisk teknikk for AIOS
og ytterligere 8 pasienter ble operert
laparoskopisk for AAA. Det har vært
kun en postoperativt mortalitet i hver
gruppe. I tillegg til harde operasjonsdata
har vi registrert livskvalitet både før
og etter operasjonene, Dataene er
under bearbeidelse, og vi tar sikte på
publisering i løpet av våren 2012. Vi har

i tillegg lagt vekt på å identifisere og
forbedre detaljer i operasjonsteknikk
og instrumentarium som kan bidra til
å forkorte operasjonstiden. Dette har
hatt god effekt og tiden er nå inne til å
operere flere egnede AAA.

Samarbeid om studium

LAK utviklingen har nå kommet til et nivå
hvor man føler behov for randomiserte
undersøkelser for å undersøke om
teknikken virkelig har noen gevinst
sett i forhold til den konvensjonelle
aortakirurgien5. Det er behov for at flere
karkirurgiske avdelinger samarbeider i
et slik studium. Systematisk registrering
av resultatene for LAK, endovaskulær
teknikk og andre konkurrerende teknikker
kan hjelpe oss å finne den best egnede
teknikk for den enkelte pasient 
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Målet med laparoskopisk aortakirurgi
(LAK) for aorta sykdommer/tilstander,
aorto-iliakal obstruktiv sykdom
(AIOS) og infrarenalt abdominal
aortaaneurisme (AAA), er å oppnå en
bedre livskvalitet umiddelbart etter
operasjonen. Laparoskopisk kirurgi viser
i randomiserte kontrollerte studier å gi
mindre postoperative smerter, mindre
postoperative komplikasjoner, raskere
normalisering av tarmfunksjonen,
kortere liggetid på sykehus og en raskere
rekonvalesens enn åpen kirurgi1. Et annet
mål ved denne type kirurgi er å oppnå
samme ”patency” som ved konvensjonell
aorta kirurgi.
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Introducing the new
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Laparoskopisk partiell nefrektomi
– erfaringer fra Drammen Sykehus
En betydelig økning i insidens av små nyretumores har tilkommet de siste årene. Dette skyldes
i stor grad økt tilgjengelighet og bruk av stadig videreutviklet og forbedrede bildediagnostiske
undersøkelser. Hos pasienter med små nyretumores ser man i tillegg økt prevalens av
nyredysfunksjon (1). Sammenheng mellom nyresvikt og økt morbiditet og mortalitet, på grunn av
annen sykdom, er godt dokumentert (2). Nefronsparende kirurgiske teknikker som et alternativ til
nefrektomi har derfor vært en velkommen utvikling.

Dag Gullan og Espen Kvan
team_sagesund@yahoo.no
Urologisk seksjon, Drammen Sykehus

Pasient seleksjon

Seleksjon av pasienter til LPN er
avgjørende for å redusere pasientmorbiditeten. Erfaringsnivå til kirurgen og
gjeldende nasjonale/EAU-retningslinjer
skal tas i betraktning. Små og eksofyttiske tumores er å foretrekke. Innvekst i
samlesystemet er ikke kontraindikasjon.
Større eller sentralt beliggende tumores
kan vurderes for LPN på imperativ
indikasjon (dvs, singel fungerende nyre).
Utredning med fire-fases CT av nyrene
med kontrast kreves på samtlige pasienter for risikoklassifisering av tumors
malignitetspotensiale (5). Slik radiologisk
fremstilling vil kartlegge anatomien og
muliggjøre preoperativ vurdering av:

Kirurgisk teknikk

Pasienten legges i sideleie med abdomen
hengende utover kanten på operasjonsbordet for å optimalisere plassforholdene
intraabdominalt. Pasienten leires med
maksimal nyreknekk for å øke avstand
mellom nedre costa og crista iliaca. Vakuummadrass benyttes da den gir optimal
stabilisering.

Bilde 1
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Partiell nefrektomi ble først beskrevet i
Journal of Endourology i 1993 (3). I 2011
er laparoskopisk partiell nefrektomi godt
etablert som behandlingsalternativ for
nyretumores under 7 cm (4). Onkologiske
prinsipper opprettholdes og kombineres
med fordelene ved minimal invasiv
tilgang. Teknikken er krevende og anbefales utført i sentra med særskilt fokus på
laparoskopisk kirurgi. Drammen Sykehus
startet med laparoskopisk partiell nefrektomi (LPN) i 2009. Vi ønsker med dette å
presentere våre erfaringer med teknikk
og resultater.

spredning kan forventes å øke morbiditet
og mortalitet i fremtiden, er det aktuelt
med tidlig operativ behandling og vurdering for LPN.

Bilde 1. Portplassering som vist i bildet.
Vi benytter i tillegg en ekstra 5mm port rett
kranialt for crista.
Bilde 2. Colon medialiseres. Gerota’s fascie
insideres ved nedre nyrepol for mobilisering av nyren. Med et godt løft av nedrepol
kan vi etablere en bred tilgang til nyrehilus. En generell oppfatning er at dette
vanskeliggjør videre arbeid fordi nyren blir
for mobil. Vår erfaring er imidlertid at dette
tillater en bredere oversikt og derfor en
tryggere disseksjon.
Bilde 3. På venstre side medialiseres
milten. Pankreas halen kan ligge inntil
øvre, venstre nyrepol og må ikke skades.
På høyre side må duodenum medialiseres.
En ekstra subxiphoidal 5mm port benyttes
for leverretraksjon dersom høyre leverlapp
ligger over nyrehilus.

1)	Beliggenhet av tumor i forhold til nyrehilus/kar og nyrebekkenet
2)	Innvekst i samlesystemet
3) Hilusstrukturer – kar og nyrebekken

Bilde 4. Ureter identifiseres og følges opp
mot nyrebekken og hilus for mobilisering
av nyren. Tumor lokaliseres og perinefrittisk
fettvev forsøkes bevart på selve tumoroverflaten. Fripreparering av nyrekapsel rundt
hele tumor kreves for å kunne se reseksjonsnivå og plassere suturer senere.

Små nyretumores vokser som oftest sakte. Det er i litteraturen ikke sett
signifikant bedring av overlevelse hos de
eldste pasientene når operativ behandling sammenlignes med observasjon(6).
Hos yngre pasienter, hvor progresjon og

Bilde 5. Arteria og vena renalis friprepareres så sentralt som mulig. Nøye disseksjon og identifikasjon av hiluskarene er
viktig for å sikre total ischemi under selve
reseksjonen. Aesculap Bulldogs benyttes
for avklemming av kar.

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4

Bilde 5
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Bilde 6

Bilde 7

M I N Imalt I N VA S I V K IR U RGI

Bilde 8

Bilde 6. Reseksjonsmargin demarkeres med
diatermi før kald disseksjon rundt tumor.
Blødning inntil ca. 200ml (rest blod i nyre)
kan forventes. Fortløpende inspeksjon av
sårflaten gjøres for å sikre makroskopisk
fri margin. Økt billedkvalitet med bruk av
HD-kamera er en betydelig fordel. Tumor
enukleasjon eller reseksjon med akseptabel parenkymatøs margin gjøres. Dersom
makroskopisk ufrie marginer oppdages
peroperativt, utføres umiddelbar dypere
reseksjon. Preparatet inspiseres før den
plasseres i Endobag for senere fjerning fra
buken.

Gjennomsnitt tumorstørrelse var 2,4 cm
med median på 2,0 cm. 2 av 34 var over
4 cm med størrelse på henholdsvis 4,5 og
5,0 cm. Resterende var tumores under 4
cm. Minste tumor var 0,8 cm. Dette representerte tumorkomponenten av en større
malignitetssuspekt nyrecyste (Bosniak III)
som ble fjernet.

Bilde 7-9. Reseksjonsflaten adapteres med
fortløpende 2-0 V-Loc 90 sutur (22 cm)
med Hemo-lock klips som pledgets. V-Loc
suturen har mothaker som fester seg i
nyreparenkymet og gir god stramming.
Hemo-lock klips hindrer at tråden river gjennom nyrekapsel mellom hvert tak. Samme
sutur kan benyttes til å lukke arterier og
samlesystemet først.

Ischemitid (minutter) er beregnet som
tid fra okklusjon av nyrehilus til utført
reseksjon med påfølgende revaskularisering av nyren. Gjennomsnittstid var 19,7
min med median på 20,0 min. Maksimum
tid var 31 min. Flere er registrert med 0,0
min. Her er det 3 pasienter som har hatt
blødninger fra reseksjonsstedet (ingen effektiv ischemi i nyren). Hos 4 pasienter er
det ikke registrert ischemitid i journalen.

Bilde 10-12. Nyren revaskulariseres.
Hemostase sjekkes over en 5 min periode.
Preparatet fjernes og inspiseres på nytt.
Deretter fjernes porter før lukking av fascie
og hud.

Resultater

Bilde 9

Siden august 2009 har vi operert 34
pasienter med LPN. 21 (62 %) av disse
hadde tilfeldig funn av nyretumores. 9
(26 %) var kvinner. Figur 1 viser pasienter
registrert i kronologisk rekkefølge.

Pasientene var relativ unge i forhold til
nyrekreftpasienter generelt. Gjennomsnittlig alder var 63,5 år med median 65,5
år. Vi opererte en på 83 år på imperativ
indikasjon.

Blødning fra reseksjonssted var i gjennomsnitt 354 ml med median volum på
200 ml. Maksimum blødning var på 3000
ml.
Figur 2 viser antall tumores klassifisert
etter funn ved histologisk analyse postoperativt.
Figur 3 viser en oversikt over komplikasjonene våre med eventuell tiltak.

Bilde 10

Bilde 11

Bilde 12
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Figur 1. * Risiko profil etter Mayoklinikkens scoringssystem (7).

gang kun medialt fra og fikk ikke tilstrekkelig oversikt over karene. Etter endring
av teknikken til den nevnt ovenfor med
mobilisering av nyren har vi ikke opplevd
store blødninger. Sutursvikt var også et
problem da vi fikk blødning på 3000ml,
noe som førte til endring av suturteknikken.

Figur 2.

Figur 3.

LPN bevarer så mye nyrefunksjon som
mulig og gir forsvarlige onkologiske
resultater. Men uansett vil det være en
fare for residiv og/eller spredning etter
reseksjon, noe våre tall demonstrerer
med progresjon av sykdom hos 2 av
34 pasienter. Kunkle et al. kunne vise
til residiv hos 2,6 % av 5037 utførte
nyrereseksjoner (åpen og laparoskopisk) etter en median oppfølgning på 54
måneder. I samme studie ble progresjon
til metastatisk sykdom registrert hos 5,6
% (8). Slike erfaringer har gjort at flere
institusjoner har etablert nomogrammer for oppfølgning av nyrereseserte
(og nefrektomerte) pasienter. Haukeland
Universitetssykehus kontrollprogram
for nyrekreft er et eksempel på dette
og finnes lett tilgjengelig via helsebiblioteket.no (9). Denne, i likhet med andre
fra større utenlandske sentra, anbefaler
en risiko klassifisering av pasienter ut i
fra bevist prognostiske faktorer (primær
tumor stadium og størrelse, regional
lymfeknute status, kjernegrad og tumor
nekrose). På denne måten kan oppfølgningen tilpasses risikoen for residiv
eller spredning. Denne risikoen, som er
størst de 2 første årene etter kirurgi, avtar
vesentlig med tid. Etter 5 år er risikoen
såpass liten at oppfølgning stoppes.
I vårt materiale har vi 2 pasienter med
mikroskopisk ufrie marginer. Det foreligger ingen klare retningslinjer om
videre håndtering av disse pasienter.
I utgangspunktet kan man enten: 1)
utføre ny reseksjon; 2) utføre nefrektomi;
eller 3) observere videre før eventuell
ny operativ tiltak. Tradisjonelt har man

Nomogrammene baserer seg imidlertid
på pasienter med frie marginer etter
endt operativ behandling. Risikoprofilen
hos våre 2 pasienter med små, reseserte
tumores og mikroskopisk ufrie marginer
er sannsynligvis annerledes. Eventuelt
residiv vil vokse svært langsomt og det
betyr at en lengre oppfølging vil være
mest fornuftig. Hvor lenge og hvordan
man skal utføre dette finner vi ingen svar
på i litteraturen.
Pasient 25 fikk residiv og lymfeknutemetastaser etter reseksjon med mikroskopisk ufrie render. Histologisvar viste også
tumorinfiltrasjon gjennom nyrekapsel og
ut i perirenalt fettvev (således stadium
pT3a). Imperativ indikasjon for reseksjon
og tumor stadium gir høyere risiko for
residiv. Men vesentlig co-morbiditet og
høy alder talte i mot utvidet re-reseksjon
etter funn av ufrie render.
Ischemitid og peroperativ blødning er
viktig variabler som påvirker postoperativ
nyrefunksjon (12). Poenget med nyrereseksjon er å bevare mest mulig nyrefunksjon. Derfor skal ischemitid og blødning
holdes på et lavt nivå, fortrinnsvis under
30 min med ischemi. 3 pasienter i det
første året fikk større peroperative blødninger og kan derfor ikke hatt fullstendig
ischemi. I startfasen etablerte vi hilustil-

Konklusjon

Laparoskopisk partiell nyrereseksjon er
et etablert og attraktivt behandlingsalternativ hos yngre pasienter med små nyretumores. Slik nefronsparende kirurgi vil
bidra til å redusere fremtidig risiko for annen sykdom hos pasienten sammenlignet
med nefrektomi. Prosedyren er teknisk
krevende. Pasientseleksjon og fokus på
laparoskopiske ferdigheter hos kirurgen
er viktig for å sikre gode resultater. Med
økende bruk av denne prosedyren kan vi
kanskje forvente oss flere pasienter med
mikroskopiske ufrie marginer. Videre forskning og diskusjon om korrekt håndtering av disse pasientene er nødvendig 
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Diskusjon

anbefalt nytt operativ inngrep, noe som
kan utsette pasienten for fremtidig økt
co-morbiditet og mortalitet på grunn
av ytterligere redusert nyrefunksjon (2).
Nylig har Bensalah et al. vist manglende
signifikant forskjell i cancer-relatert overlevelse hos 664 nyrereseserte pasienter
med frie marginer sammenlignet med 111
med ufrie mikroskopiske marginer utover
en median oppfølgingstid på 34 måneder
(10). Yossepowitch demonstrerte lik sykdomsfri overlevelse hos de med ufrie og
frie mikroskopiske marginer i opptil 10 år
etter nyrereseksjonen (11). Med bakgrunn
i nevnte og lignende studier har vi valgt
å observere pasienter med mikroskopisk
ufrie marginer fremfor ny kirurgi. Vi har
klassifisert de som høy risiko for residiv
/ spredning uavhengig av andre prognostiske faktorer og følger Haukeland
Universitetssykehus kontrollprogram .

Pasient 34 fikk post-operativt en blødning fra vena renalis dextra, sannsynligvis
fra innmunningen til en liten sidegren
som var blitt revet av under nyrehilusdisseksjonen. Dette er vår eneste vesentlig
komplikasjon. Første blødningstegn kom
14 timer postoperativt og krevde akutt
laparotomi med sutur av defekten i nyrevenen. Han har bevart nyren. Resultatene
våre er sammenlignbare med resultater
fra andre store institusjoner (12).
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Har gode ergonomiske instrumenter
betydning ved laparoskopisk kirurgi?
Laparoskopisk kirurgi er et område som har savnet gode løsninger når det gjelder instrumentenes
ergonomiske egnethet. Industrien har vært mest opptatt av effekten på tuppen av instrumentene og
mindre på kirurgens komfort og pasientens sikkerhet. I 2002 fikk jeg en henvendelse fra et designfirma
i Trondheim med spørsmål om å evaluere design og ergonomi på laparoskopiske instrumenter.

Ronald Mårvik
Avdelingsoverlege
Nasjonalt Senter for Avansert
Laparoskopisk Kirurgi, Kirurgisk klinikk
St. Olavs Hospital, NTNU

Kirurgens plager

Foruten meg selv, kjenner jeg flere
kirurger som har muskel- og skjelettsmerter i nakke og skuldre, eller artrose
i fingerledd, etter lang tids bruk av uergonomiske laparoskopiske instrumenter.
Dette er godt dokumentert i litteraturen
(9,11,13,14,18,20,26). Ved den årlige
konferansen for Tysk Kirurgisk Forening
ble det utført en spørreundersøkelse
hvor 83.4 % rapporterte at de hadde
problemer med laparoskopiske instrumenter. 36.4 % klaget over trykkområde

Figur 1. Viser graden av trykkpunkter på
fingrene etter å ha utført en kolecystectomi
under en av øvelsene. Forbigående nedsatt
følelse ble vurdert som ”major” markert med
rødt og forekom ikke ved Volargrip.

på fingre, som for noen hadde gitt
flere timers sensibilitetsutfall. I denne
studien rapporterte 41 % av kirurgene
situasjoner som de opplevde som farlig
pga arbeidsstilling og smerte (15). Flere
sofistikerte håndtak er blitt utviklet, men
har ikke nådd markedet pga høy pris og/
eller vanskelig rengjøring (5, 16, 23, 25).

Utprøving av Volargrip

For å få en objektiv evaluering av vår
nye prototype av Volargrip, kontaktet
vi et av de sentra i Europa som har
mest erfaring med ergonomi, professor Ulrich Materen ved Experimental
OR and Ergonomics ved Universitetet
i Tübingen. Studien ble utført på 13
kirurger og 12 turnuskandidater. Hver
testperson måtte utføre syv oppgaver
med alle instrumentene i en på forhånd
randomisert rekkefølge. Det ble gjort
videodokumentasjon av alle øvelsene
samt EMG-registrering. Hver test tok fra
1.5 til 2 timer (27). Volargrip viste seg å
være overlegen de andre produsentenes
instrumenter, Ethicon og Tyco, i forhold
til trykkpunkter på kirurgens fingre
(p<0.001), og var det instrumentet som
ble vurdert å ha best ergonomi. Erfarne
kirurger gjorde testøvelser opp til 20%
raskere og med 20% større presisjon
med Volargrip sammenlignet med de andre instrumentene. Alle testpersonene
erfarte at Volargrip var enkel å bruke, ga
ingen smertefulle trykkpunkter og hadde
en bedre ergonomi. Volargrip kan også
justere størrelsen på håndtaket, slik at

Bilde 1. Trykkmerker.

det tilpasses størrelsen på kirurgens
neve i motsetning til konvensjonelle
laparoskopiske instrumenter.
Hvert år har studentene ved NTNU et
semester med en tverrfaglig prosjektoppgave kalt Eksperter i Team, hvor 6-8
studenter fra forskjellige studieretninger
skal fordype seg i et tema. For NSALK
har det vært stimulerende å ha grupper
som har sett på laparoskopisk kirurgi fra
ulike perspektiv, fra pedagogiske aspekter til instrumenter med taktil tilbakekobling. En gruppe vurderte Volargrip opp
mot andre laparoskopiske instrumenter
ved bruk av øvelser i D-Box, en mekanisk simulatorboks for laparoskopisk
kirurgi. De fant Volargrip mere brukervennlig og opp til 30 % mer effektiv ved
noen øvelser.
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Sammen med to designingeniører og
en flymekaniker startet vi evalueringen
ved å se videofilmer fra laparoskopiske
operasjoner på dyr. Gruppen var lite
imponert over dagens instrumenter,
spesielt med tanke på ergonomi og operasjonseffektivitet. Flymekanikeren, som
syntes det var naturlig å sammenligne
med ergonomien i et helikopter, kommenterte spesielt at denne ergonomien
ville vært uegnet i deres hverdag og
med høy risiko og dårlig funksjonalitet.
Neste dag kom flymekanikeren med en
gipsavstøpning av sin knyttede neve
som senere ble tilpasset funksjonene
til laparoskopiske instrumenter og som
ble utgangspunktet for Volargrip. Ulike
prototyper har vært testet og utprøvd
av kirurger ved St. Olavs Hospital ,
kursdeltagere ved Nasjonalt Senter for
Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK)
og kirurger ved Universitetet i Tübingen. Motivasjonen har vært å utvikle
instrumenter som ga mindre postoperativt ubehag for kirurgen, samt å finne
frem til instrumenter som er enklere å
betjene. Min artrose i venstre tommels
grunnledd merkes godt etter å ha brukt
tradisjonelle laparoskopiske instrumenter i noen timer, mens tilsvarende bruk av
Volargrip gir ingen eller lite smerter.

Ergonomi = pasientsikkerhet

European Medical Device Directive
(MDD) oppfordrer til bedre brukertilfredshet og pasientsikkerhet. Fremtidige
instrumenter vil bli målt på brukervennlighet og ergonomi og vil derfor
sette strengere krav til produsentene.
Konsekvensen av dette er presisert i den
nye internasjonale standard EN 62366.
Data fra vår studie viser at dårlige instrumenter ikke tilfredsstiller kravene når
man mister objekter som gallesteiner,
nåler etc., eller gjør feil som skyldes
smertefulle trykkpunkter og stramme
muskler hos kirurgen. Dette er også
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Bilde 2 og 3. Begge bildene er fra samme laparoskopiske binyreoperasjon på FOR, som er dedikert
forskning og utvikling. Legg spesielt merke til høyre overarm som løftes samt instrumentet i
høyre neve hvor tommelen aktiverer tuppen på instrumentet mens på bilde 2 er det pekefingeren
som aktiverer instrumentet. Diatermiledningen på Volargrip tilkobles instrumentet slik at den ikke
kommer i veien for kirurgens hender.

beskrevet i andre studier (1.3, 6, 8, 9, 11,
13, 15, 16, 25). Det ovenfor nevnte gir
oss middelaldrende kirurger mulighet
til et positivt syn på fremtiden. Det er
for øvrig viktig at ergonomien i hele
operasjonsstuen blir vurdert for å få en
funksjonell enhet.

Helsebygg, NTNU og Sintef som alle har
vært aktive deltagere i dette prosjektet.
På bilde 3 ses den ferdige operasjonsstuen for laparoskopi ved FOR. Den er
spesialdesignet for laparoskopi og avansert fleksibel endoskopi, men er også
godt egnet til åpen kirurgi.

Fremtidens operasjonsrom

Surgitech har nå utviklet et komplett
sett av instrumenter, inklusive trokarer, for de vanligste laparoskopiske
prosedyrene. Instrumentene har CEgodkjenning og selges allerede i flere
europeiske land samt i Sør-Korea og
Kina. Foreløpig er det ingen markedsføring eller forhandlere av instrumentene i Skandinavia og interesserte må
derfor ta direkte kontakt med Surgitech
Norway for tilbud 

Før byggingen av St Olavs Hospital ble
det , under ledelse av professor Hans
Olav Myhre, opprettet to eksperimentelle operasjonsstuer, kalt Fremtidens
Operasjonsrom (FOR). Disse hadde til
hensikt å forbedre sykehusets nye operasjonsstuer og dermed minske risikoen
for å bringe foreldet tankegods inn i
de nye stuene. Dette har vi til en stor
grad lyktes med takket være industrien,
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Laparoskopisk kolecystektomi
med rutinemessig intraoperativ
kolangiografi
Fra første del av 1990-tallet ble laparoskopi standardmetode ved kolecystektomi. Laparoskopisk
kolecystektomi er et av de hyppigste gastrokirurgiske inngrep i Norge med en insidens på 11,8 per 10
000 kvinner og 4,4 per 10 000 menn (1). Den viktigste risikoen ved operasjonen er gallegangsskade
som forekommer hos 0,1–0,95 % (2). Intraoperativ kolangiografi (IOK) kan benyttes for påvisning og
eventuell sanering av gallegangsstein. I noen tilfeller kan prosedyren også være nyttig for avklaring av
galleveisanatomien før avsetting av ductus cysticus for å forhindre gallegangsskade.

Nytten av rutinemessig IOK er imidlertid
omdiskutert (3, 4). Hensikten med
studien var å evaluere perioperative
resultater ved galleoperasjoner og
nytteverdien av rutinemessig IOK.

Materiale og metode

Alle pasienter operert med
laparoskopisk kolecystektomi for
gallesteinssykdom i perioden januar
2000 til desember 2009 ble undersøkt
retrospektivt. Personvernombudet
godkjente studien. Operasjonsindikasjon
ved ukomplisert gallesteinssykdom var
gjentatte smerteanfall oppfattet som
gallesteinsbetinget. Ved akutt kolecystitt
etter tidligere gallesteinsbesvær
tilstrebet man akutt operasjon i løpet
av 5-6 dager etter sykdomsdebut.
Alternativt ble pasienten behandlet
konservativt og elektivt operert etter
ca. ti uker. Ved komplisert steinsykdom
(signifikant forhøyede leverprøver,
ikterus, kolangitt eller pankreatitt)
der magnettomografi av galleveiene
(MRCP) eller endoskopisk retrograd
kolangiopankreatikografi (ERCP) ikke
viste gallegangsstein og det ikke ble
utført papillotomi, ble pasientene
operert med kolecystektomi under det
akutte oppholdet.
Gallestein ble diagnostisert ved
ultralyd, computertomografi eller
MRCP. Inneliggende pasienter fikk
målt leverfunksjonsprøver (bilirubin,
ASAT, ALAT, ALP, GT og amylase) ved
innkomst. Dagkirurgiske pasienter tok

leverfunksjonsprøver i forbindelse med
konsultasjon ved kirurgisk poliklinikk,
og blodprøve ble gjentatt få dager før
inngrepet. Ved tilstrekkelig avvik fra
normalverdiene ble pasienten henvist til
preoperativ MRCP eller ERCP.
Kriteriene for å tilby dagkirurgisk
behandling har vært American Society
of Anesthesiologists (ASA) grad 1–3,
boavstand fra sykehuset maksimalt
30 minutter med bil og voksen person
til stede den første kvelden og natten
etter operasjonen.
Operasjonsmetoden er standardisert
som tidligere beskrevet (5). IOK utføres
rutinemessig. Klips plasseres på
overgang mellom ductus cysticus
og galleblærens infundibulum.
Ductus cysticus åpnes med saks nær
galleblæren fulgt av forsiktig ”melking”
med endo-dissect fra proksimalt til
distalt på ductus cysticus for å fjerne
eventuell sten i ductus cysticus. For
kolangiografi benyttes ureterkateter
nr 5. Det settes gjennom bukveggen
via knepunksjonsnål og inn i ductus
cysticus, som klipses over kateteret for å
unngå kontrastlekkasje. Kolangiografien
utføres med kontrast og C-buegjennomlysning med dokumentasjon
på papirutskrift. Normal kolangiografi
forutsetter god kontrastfylning av
intra- og ekstrahepatiske galleveier og
kontrastovergang til duodenum. Finnes
stein i gallegangen, forsøker man å
sanere gallegangen intraoperativt ved
å skylle med saltvann via kateteret
og/eller forsiktig å skyve steinen ut i
duodenum med kateteret. Før denne
prosedyren gis butylscopolaminbromid
eller glucagon intravenøst. Alternativt

henvises pasienten til ERCP samme eller
neste dag.

Resultater

Totalt ble 1807 pasienter operert (75 %
kvinner). Median alder var 45 år (7-87 år).
1162 pasienter ble operert dagkirurgisk,
av disse ble 96 (8,3 %) innlagt. 645
pasienter ble operert inneliggende (211
elektivt/434 akutt).
Operasjonsindikasjon var smerter
(n=1212), akutt kolecystitt (n=187),
sanert/avgått koledochuskonkrement
(n=103), akutt pankreatitt (n=105)
og gjennomgått kolecystitt (n=200).
Operasjonstiden var median 75 minutter
(20–383 minutter).
Tretti inngrep (1,7 %) ble konvertert til
åpen operasjon pga adheranser (n=12),
manglende anatomisk oversikt pga
kroniske kolecystittforandringer (n=12),
fistel til kolon (n=2), blødning (n=1),
tynntarmsperforasjon (n=1), mistanke
om annen diagnose (n=1) og behov for
åpen koledocholitotomi (n=1).
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Komplikasjoner ble påvist hos
132 pasienter (7,3 %). Alvorlige
komplikasjoner var gallegangsskade hos
tre pasienter (0,17 %), tarmperforasjon
hos 5 pasienter og gallelekkasje
hos 19 pasienter. Fjorten pasienter
ble reoperert (relaparoskopi n=5,
laparotomi n=9). To pasienter med
choledochusskade, som ble reoperert
med åpen hepaticojejunostomi, hadde
ved primæroperasjon normal IOK. I det
tredje tilfellet ble gallegangen åpnet for
kolangiografi i den tro at det var ductus
cysticus. Skaden ble erkjent og reparert
i samme seanse med laparoskopisk
sutur. Tre eldre pasienter med betydelig
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Tabell 1.

Tabell 2.

Intraoperativ kolangiografi
Antall
Kolangiografi ikke
utført
Årsak ikke angitt

Tiltak hos 71 pasienter hvor intraoperativ kolangiografi indikerte
stein i gallegangene

145 (8 %)
111

Antall
Peroperativ sanering
(staking/spyling)

34

Gravid

9

Vellykket

23

Stent i gallegang

8

Teknisk svikt

6

Postoperativ ERC
Funn av stein
Ingen funn av stein

11
8
3

Lang operasjonstid

5

Preoperativ ERC

4

Kontrastallergi

1

Nyresvikt

1

Kolangiografi utført

1662 (92 %)

Vellykket

1511 (91 %)

Normal

1424
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Anatomisk variant

7

Erkjent sidehull i
gallegangen

1

Kontrastdefekt

53

Manglende kontrastovergang til duodenum

15

Stein proksimalt i
ductus cysticus

3

Preoperativt kjent
gallegangsstein

8*

Mislykket

151 (9 %)

Trang cysticus

81

Kort cysticus

22

Vid cysticus

10

Inflammatoriske
forandringer

38

* Gallegangsstein var kjent på forhånd
og operativ sanering var planlagt.
komorbiditet (0,17 %) døde innen 30
dager postoperativt, to pga pneumoni
og en pga tynntarmsperforasjon. Det er
registrert 63 førsteoperatører (53 LIS, 10
overleger).
IOK ble forsøkt utført hos 1662 pasienter
(92 %). Andel vellykkede prosedyrer,
funn og årsaker til at IOK ikke ble utført
eller var mislykket, er vist i tabell 1. I år
2000 var andel vellykkede prosedyrer
79,4%, i første femårsperiode i
gjennomsnitt 88%, i den siste 93% . I
år 2000 unnlot man prosedyren hos
30.1%, i den første femårsperioden i
gjennomsnitt 13,1%, i den andre 3,8% .
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Kirurgisk sanering

4

Laparoskopisk transcystisk ekstraksjon

3

Konvertering til åpen
koledokolitotomi

1

Ingen peroperativ
sanering

33

Postoperativ ERC
Funn av stein
Ingen funn av stein

29
25
4

Observasjon
Negativ MRCP

2
2

I åtte tilfeller ble IOK ansett nyttig for
anatomiforståelsen (Tabell 1). Hos 71
pasienter (5,2%) indikerte undersøkelsen
uventet stein i gallegangene (Tabell 2).
Kjønns- og aldersfordeling samsvarte
med totalmaterialet, 77% kvinner og
median alder 39 år. Blant pasientene
med uventet funn av gallegangsstein ble
32 operert elektivt dagkirurgisk, mens 39
pasienter ble operert i hovedavdelingen
som inneliggende, åtte elektivt og
31 akutt for kolecystitt, gjennomgått
pankreatitt eller for smerter. Positiv IOK
forekom hos 2,9% blant alle elektivt
opererte pasienter og hos 7,1% blant
akutt-opererte. Operasjonstiden hos
pasienter med positiv IOK var median
95 minutter (50–383 minutter), men
denne inkluderer også tre tilfeller
med laparoskopisk transcystisk
steinekstraksjon og et tilfelle konvertert
til åpen koledocholithotomi.
Tiltak når IOK indikerte stein i
gallegangene er vist i Tabell 2. Der det
ble forsøkt intraoperativ sanering via
kolangiografikateteret, lyktes man i
2/3 av tilfellene. Blant de pasientene
som fikk utført saneringsprosedyre
med kolangiografi-kateteret, fikk to lett
pankreatitt. En pasient fikk infeksjon
uten at fokus kunne påvises, kolangitt
er likevel en sannsynlig forklaring.
En pasient fikk etter papillotomi lett
pancreatitt.

Ut fra sammenstilling av preoperative
undersøkelser, IOK-funn og forløp
etterpå, blodprøveutvikling eller funn
ved ERCP, ble de uventede positive
IOK-funnene (n=71) vurdert som
følger: sikker stein i gallegangene i
51 tilfeller, overveiende sannsynlig
hos 18, mens i to tilfeller anså man
undersøkelsen som sannsynlig falsk
positivt pga spasme i papilla Vateri
eller luftbobler i kontrasten. Nitten
pasienter blant de 69 med sikker/
sannsynlig stein i gallegangen hadde
preoperativt helt normale preoperative
blodprøver og negativ anamnese for
gallegangsobstruksjon. Tjueto pasienter
hadde hatt normal bilirubinverdi og
bare lette utfall i øvrige leverprøver,
slik at preoperativ utredning ikke ble
ansett nødvendig. Tjueåtte pasienter
hadde preoperativ indikasjon på stein i
gallegangene ut fra blodprøvene, men
hadde ikke fått endoskopisk sanering,
enten fordi blodprøveutvikling passet
med avgått stein (n=3) eller utredning
ikke hadde vist stein ved MRCP (n=20)
eller ERCP (n=7).
I hele materialet hadde 13 pasienter
(0,7%) gjenværende stein i gallegangen
(reststein). Hos seks av dem var
kolangiografi ikke forsøkt pga teknisk
vanskelig operasjon (n=4), trang ductus
cysticus (n=1) eller okkluderende stein
i ductus cysticus (n=1). Sju pasienter
hadde IOK oppfattet som normal,
hvorav en hadde stein og ble ansett
vellykket sanert med kateteret. Frekvens
av reststein etter vellykket IOK var
dermed 0,5%, sensitivitet for deteksjon
av stein var 91,7%. Symptomene hos
pasientene med reststein var smerter
(n=12) og kolangitt (n=1). En pasient
hadde postoperativt stigende serum
bilirubinverdi, for øvrig var intervall
fra operasjon til debut av symptomer
på reststein median 3 uker (1 dag – 20
mndr). Tolv av pasientene ble behandlet
med papillotomi. En pasient ble
observert med klinikk og blodprøver
som tilsa spontan steinpassasje.

Diskusjon

Materialet gir en oversikt over kirurgisk
behandling for gallesteinssykdom
med et stort pasientantall over en tiårsperiode ved et universitetssykehus.
Det har vært lagt vekt på
standardisering av pasientforløp for de
ulike kategorier av gallesteinspasienter,
operasjonsteknikk og utdannelse av
LIS. Rutinemessig IOK ble innført
initialt i perioden. 77,6 % av de elektive
operasjonene ble utført dagkirurgisk.
Dette har vært vår rutine siden 1994 for
pasienter uten komorbiditet som har
gitt behov for operasjon og overvåking
i hovedavdelingen (6). Kansellering av
operasjon på operasjonsdagen er svært

sjelden, og pasient-tilfredshet er høy
(6). Ingen alvorlige komplikasjoner ble
avdekket hos pasienter som reiste hjem
samme dag utover gallelekkasje hos
tre pasienter som ble behandlet med
ERCP, stent i gallegangen og perkutan
drenasje.
Pasienter innlagt med akutt kolecystitt
tilstrebes operert under aktuelle
opphold så fremt operasjonskapasitet
tillater. Dette er i samsvar med et
flertall rapporter som viser kortere
samlet liggetid uten økt forekomst av
komplikasjoner eller konvertering i
forhold til forsinket elektiv operasjon
(7). En svensk studie viser også bedre
livskvalitet første måned etter akutt
operasjon i forhold til pasienter som
venter på elektiv operasjon (8). Alle
pasienter med gallesteinspankreatitt
opereres konsekvent før utskrivelse
så fremt gallegangene ikke er sanert
endoskopisk. Uten sanering løper disse
pasientene en betydelig risiko for ny
pankreatitt i ventetiden for ev. elektiv
operasjon.

IOK ble innført som rutine i 2000. Den
primære begrunnelsen var å skaffe
erfaring med tanke på innføring av
rutinemessig laparoskopisk sanering
av galleveiene dersom stein ble
påvist. Av ulike grunner ble denne
saneringsmetoden ikke innført,
men vi fikk fort forståelse av selve
undersøkelsens verdi og ikke minst
behovet for å beherske prosedyren
optimalt logistisk og teknisk i situasjoner
der den vurderes som nødvendig. Vår
andel vellykkede prosedyrer var i første

Tallmessig synes kanskje gevinsten
ved kolangiografi liten. Vi tror likevel det er viktig å oppdage gallegangsstein. Reststeiner er blitt veldig
sjelden med disse rutinene.
I perioden før IOK ble innført, hadde vi,
tross selektiv preoperativ utredning,
en frekvens av symptomgivende
reststein på 3,5% (6). Hovedproblemet
var gallelekkasje fra ductus cysticus,
fordi trykket i gallegangen fikk
klipsene til å løsne. Vi har ikke sett
dette problemet etter år 2000. Hos
en fjerdedel av våre pasienter med
peroperativt påvist gallegangsstein, 1%
av alle pasientene i hele materialet, var
dette helt uventet. I følge litteraturen
finnes gallegangssteiner hos 2-12%
av kolecystektomipasienter ved
rutinemessig bruk av IOK, og 10% av
disse er uventet (3, 11). Finner man
stein, kan disse i 30-40 % av tilfellene
lett skyves ned gjennom papillen
med kolangiografikateteret, eventuelt
etter at butylscopolaminbromid eller
glukagon er gitt iv. med svært liten
risiko for pasienten, som dermed
spares for en ekstra prosedyre med
endoskopisk papillotomi (13). Alternativt
legges pasienten inn til ERCP i løpet av
nærmeste døgn.
I en del tilfeller er kolangiografi
nyttig for korrekt forståelse av
galleveisanatomien. Vår beskrevne
disseksjonsteknikk er i seg selv
forebyggende for gallegangsskade.
Noen ganger er likevel anatomien så
vanskelig at kolangiografisk framstilling
oppfattes nødvendig før strukturer i
Calots triangel deles. I et tilfelle unngikk
vi transeksjonsskade av gallegangen.
Rutinemessig bruk av kolangiografi
for dette formålet er imidlertid
omdiskutert. En tidlig indikasjon på
nytte i slik henseende fikk man i de
nordiske galleregistrene på nitti-tallet,
der frekvens av gallegangsskade
i Sverige var 0,4% mot 0,8% eller

høyere i de øvrige nordiske landene.
Den eneste forskjellen mellom de
ulike registrene var hyppig bruk av
kolangiografi i Sverige, sjelden eller
ikke brukt i de andre landene (14). En
svensk nasjonal studie viser likeledes
at risiko for gallegangsskade reduseres
med 34% ved bruk av versus ikke bruk
av IOK (15). Det finnes imidlertid andre
rapporter som ikke bekrefter dette,
slik at den beskyttende effekten er
fortsatt omdiskutert. Flere mener at
rutinemessig kolangiografi gir liten
ekstra informasjon i forhold til det
man oppnår ved selektiv bruk, dvs.
hos pasienter hvor det preoperativt er
mistanke om gallegangsstein eller hvor
det peroperativt oppstår usikkerhet i
forhold til galleveisanatomien (3).

Konklusjon

Laparoskopisk kolecystektomi er en
trygg operasjon med få komplikasjoner.
Risiko for alvorlige komplikasjoner
finnes og motvirkes ved systematisk
opplæring i trygg disseksjonsteknikk.
Rutinemessig intraoperativ
kolangiografi bidrar til lav forekomst av
restkonkrementer, anses i noen tilfeller
nyttig for å avklare galleveisanatomien
og sikrer leger i spesialisering opplæring
i teknikken 
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Operasjonsteknikk innrettes
på minimalisering av risiko for
gallegangsskade (5). I de tilfeller
fibrose umuliggjør disseksjon av
ductus cysticus, anbefales å amputere
galleblæren i infundibulum-nivå. Ved
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alle LIS med behov slik opplæring.
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