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REDAKTØRENS HJØRNE

Vellykket feiring av NKF 100 år!
Kirurgisk
høstmøte
med tilhørende
jubileumsarrangeHans Skari
menter
Redaktør
ble en stor
Hans.skari@yahoo.no
suksess. På
jubileumssymposiet var det en lang rekke spesielt
gode foredrag og vi håper å kunne publisere disse i neste årgang av Kirurgen.
Flere av innleggene ga en historisk oversikt over teknisk og kirurgisk utvikling og
samtidig et blikk inn i fremtidens kirurgi
- en fascinerende reise for de fleste av
oss. På jubileumsfesten var det atter et
fellesarrangement for landets kirurger
og ortopeder, og det ble et flott arrangement og en billedkavalkade presenteres
i dette nummer av Kirurgen.
Endokrin kirurgi er temaet i Kirurgen nr. 4.
Dette er en spennende del av kirurgien
hvor samarbeid med medisinere og
anestesileger for å optimalisere pre-,
per- og postoperativ tilstand er viktig.
Kirurgisk diagnostikk er videreutviklet
med bl.a. scintigrafi og ultralyd for å
kartlegge parathyroidea-kjertlene pre-

operativt. Forståelsen av komplekse
endokrine lidelser som MEN2A og MEN2B
er økt, og for enkelte selekterte høyrisiko
pasienter betyr det at man kan tilby profylaktisk operasjon for å unngå cancer.
Minimal invasiv kirurgi er også aktuelt
innen endokrin kirurgien, både når det
gjelder inngrep på halsen og i bukhulen.
Både når det gjelder diagnostikk og
kirurgisk behandling går det i retning av
økende spesialisering innen endokrinkirurgien. Pasientene henvises i økende
grad til sentra med spesiell ekspertise
på dette feltet. En stor takk til temaredaktør Anne Irene Hagen som også er
leder av Norsk forening for mamma- og
endokrinkirurgi.
På Høstmøtet ble det delt ut en rekke
priser til eminente kirurger, forskere og
medisinstudenter som utmerket seg
med gode abstracts og spennende foredrag. Disse presenteres i denne utgaven
av Kirurgen. For de som ikke har
Høstmøteboka, kan vi opplyse om at
Høstmøteabstractene er publisert på
www.kirurgen.no. Kvaliteten på kirurgisk forskning, diagnostikk, behandling
og postoperativ oppfølgning er viktig
– på dette området er det viktig at vi
som kirurger står sammen som premiss-

leverandører og at vi går for at kvaliteten
skal være i teten!
Et stort høydepunkt i høst var
lanseringen av Jubileumsboken med
Jon Haffner, Tom Gerner og Arnt
Jacobsen som redaktører. Dette er en
flott bok som har blitt tatt godt i mot, og
den skal om 1 år legges ut på internett.
Her er det mye spennende å lese, og
dersom noen oppdager feil skal disse
meldes til Jon.Haffner@online.no
Det er mye annet spennende å lese i
dette nummeret av Kirurgen: reseksjon
for cancer ventriculi, forskning på ”trygg
kirurgi” og oppfølgning av cancer
mammae pasienter. Tradisjonen tro har
Kirurgen redaksjonen samarbeid med
Norsk Thoraco-Laparoskopisk Forening
2 ganger i året og i julenummeret kan du
blant annet lese om ”robotassistert
glandeltoilett ved cancer prostatae” og
”laparoskopisk kirurgi i Assam i India”.
Jeg vil herved få ønske alle Kirurgens
lesere GOD JUL og GODT NYTTÅR!
Takk for godt samarbeid i året
som har gått!

Informasjon til FOrfattere
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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.
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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.
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(MIK-spalten).
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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

Post festum

Som leder følte jeg meg nærmest som
en popstjerne da jeg entret talerstolen
under jubileumsmiddagen. Hele 450
kirurger var til stede på festmiddagen,
og det er ny rekord hva gjelder deltagere
på kirurgimiddagen under høstmøtet!
Det var spesielt hyggelig å feire denne
dagen sammen med Norsk ortopedisk
forening, og kanskje frister det også til
gjentagelse.
100-års markering ble toppet med
en fantastisk Jubileumsbok, som
deles ut gratis til alle medlemmer.
Dersom noen fortsatt ikke har fått
boken, bes de henvende seg til NKFs
sekretær i Legeforeningen. Styret og
redaktørene er oppmerksomme på
at boken kan inneholde enkelte feil
og mangler, og ber alle medlemmer
bidra til å rette opp dette. Styret har
vedtatt at Jubileumsboken vil bli lagt
ut som en nettutgave i 2012. Rettelser
i manuskriptet må gjøres før det. Vi
ber om at alle som oppdager feil, eller
mener det som står i boken ikke er
representativt, sender redaktør (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. Siste frist
for rettelser er 1.august 2012.

Det 87. kirurgiske høstmøtet var for
øvrig fullspekket av andre interessante
symposier, seminarer og frie foredrag.
Nå er det et helt år til neste gang vi
møtes igjen i Oslo og kan legge frem
nye resultater og operasjonsmetoder og
kanskje fange opp noen gode ideer selv.

Medisinsk faglig ledelse

De fagmedisinske lederne har nylig
vært samlet på Legeforeningens
lederseminar. Legeforeningen har
styrking av medisinsk ledelse som et
av sine satsningsområder for de neste
to år. Ledelse, slik det praktiseres i
helsevesenet nå, er blitt administrasjon.
Vi har fått en revisorstyrt kontrolledelse,
der mange ledere har slukt både agn og
snøre. Systemet gjør at det er vanskelig
å utøve medisinsk faglig ledelse.
Hvordan bør kunnskapsbedrifter ledes?
Vi må få tilbake ledelse der faget er og
nærmere pasienten. To uavhengige
rapporter har vist at medisinsk faglig
ledelse gir bedre arbeidsmiljø og
pasientbehandling. Samtidig fører
mange omorganiseringer til at man ikke
har leder på arbeidsstedet. Behovet
for tydeligere nærledelse er stort og
ivaretakelse av personalet er en viktig
lederoppgave. Dessverre har svært
få leger i spesialisthelsetjenesten
opplevd at dette ansvaret har vært
formalisert og systematisert. Dette
krever medarbeidersamtaler, oppfølging
av medarbeidere, oppfølging av
sykemeldte, fokus på arbeidsmiljø
etc. Dette har ikke vært en prioritert
oppgave blant ledere for leger i
spesialisthelsetjenesten. For å ivareta en
god personalledelse i sykehus kreves en
synlig leder som er tilstede.

Det sies at de vanskelige
lederposisjonene er i helsesektoren.
Hva må gjøres for å få flere leger til
ledelse og ledelsesdebatten inn på riktig
spor? Det er viktig å ha inspirerende
rollemodeller, slik at en kan få lyst
til å være leder selv. I tillegg må
arbeidsplassen gi rom for lederskap og
tilrettelegge ressurser.
Hvordan kan vi få de gode lederne opp
og frem? Vi må bevisstgjøres på hva
god ledelse er, og hvem vi ønsker at
våre ledere skal være. En god leder er
en person med integritet, har faglig
forankring, er tilgjengelig og er klok.
En god leder skaper trygghet i uvær
og høye bølger. En leder i endring gir
trygghet når man erkjenner potensielle
risikoer. Et trygt arbeidsmiljø får
frem det beste i den enkelte. Det å
skape motivasjon er ekstra viktig i
kunnskapsledelse. En leder må få alle til
å jobbe sammen og ikke parallelt, slik at
kollegialitet må vektlegges. Ledere som
er god på dialog lykkes best.

LEDER

NKF har
nå lagt
bak seg
et svært
vellykket
Jubileum.
Olaug Villanger
Det var
Leder, NKF
fullt hus
olaug.villanger@
og stormous-hf.no
ende jubel
under
Jubileumssymposiet. Kvaliteten på foredragene
var svært høy, og jeg vil takke alle
bidragsyterne især, men også alle dere
som var tilstede og bidro til at symposiet
fikk en velfortjent respons. Vi vil også
prøve å få samlet kortversjonen av alle
foredragene i et lite hefte. Symposiet
berørte utviklingen innen vårt fag i løpet
av disse 100 år fra ulike innfallsvinkler,
samtidig som blikket ble rettet fremover,
spesielt med fokus på hvilke teknologiske nyvinninger som har revolusjonert
kirurgien og hvilken fremtid de ulike
subspesialitetene ser innen sitt fagfelt.

Statens arbeidsmiljø har publisert data
som viser at dårlige ledere kan gjøre
deg syk, og at det kan føre til betydelig
økt risiko for sykemelding dersom du
er utsatt for dårlig ledelse. Når en leder
ikke fungerer har gruppen samt leder
et felles problem. Ledelse må kanskje
inn som et fag man vektlegger litt mer i
studiet, slik at man kan få fokus på god
ledelse allerede fra studietiden.
For øvrig er det mange veier til Rom.
God jul og godt nyttår til alle kolleger!!!

Stedsovergripende avdelinger uten
stedlig ledelse har vært forsøkt mange
steder uten stor suksess. Det er
erfarings- og kunnskapsbasert at stedlig
leder er viktig for arbeidsmiljøet og er
en prediktiv suksessfaktor for å lykkes i
sammenslåinger.
Det er mange ulike teser om ledelse
av kunnskapsmedarbeidere. Motiverte
medarbeidere skaper verdier,
umotiverte medarbeidere ødelegger de.
Ledelse av kunnskapsmedarbeidere er
ikke diktatur eller detaljstyring. En god
leder må like mennesker. Leder er ikke
noe man utpekes til, det er noe man gjør
seg fortjent til å være. Du er leder hele
tiden, også når du ikke tenker på det.
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TEMA

Endokrin kirurgi
Som den yngste kirurgiske subspesialiteten ble Bryst- og Endokrinkirurgi
godkjent i 2008, etter flere år med arbeid
for å få den godkjent. Fagmedisinsk
forening ble stiftet allerede i 2007, da vi
skjønte at det kun gjensto formaliteter
for godkjenning av subspesialiteten.

Per i dag har Norsk forening for Bryst
og endokrinkirurgi 44 godkjente spesialister, 17 kvinner og 27 menn. Innen
akademisk endokrinkirurgi har vi to professorer, Jan Erik Varhaug og Michael
Brauckhoff, begge ved Universitetet i
Bergen/Haukeland sykehus.

Bakgrunnen var blant annet at
mesteparten av den generelle kirurgien
allerede var fordelt på subspesialiteter.
Bryst- og endokrinkirurgi ble ofte utført
av generelle kirurger eller spesialister
i gastrokirurgi, urologi eller karkirurgi
med spesiell interesse for fagfeltet, og
faget hadde ikke den status og tyngde
som det fortjente. Følgelig syntes det
fornuftig å opprette en egen spesialitet
som inneholdt disse to områdene.

I thyroidea og parathyroideakirurgi har
ultralyd fått en sentral plass i utredningen og brukes på operasjonsstua til å
planlegge optimale små snitt og ”miniinvasiv” teknikk. Mange sykehus bruker
intraoperativ nervemonitorering ved
thyroideaoperasjoner. Binyrekirurgi
gjøres nå laparoskopisk i over 90 % av
tilfellene, noe som har redusert morbiditeten betydelig.

Så langt vi kan se i dag, har dette vært
en ubetinget suksess. Vi ser nå at også
endokrinkirurgien langt på vei er samlet
til ”et rike”, og at pasientene kan påregne lik utredning og behandling
uavhengig av hvor de bor. Faget har fått
høyere status, det er lettere å rekruttere til spesialiteten. Riktignok har vi for
få utdannelsesstillinger, men det er et
økonomisk og styringsmessig problem.

TEMA

Anne Irene Hagen
anne.irene.hagen@stolav.no
Avdeling for mamma- og endokrin
kirurgi, St. Olavs Hospital

Spesialiteten har et tett tverrfaglig samarbeid med endokrinologer, patologer,
radiologer, onkologer og nukleærmedisinere, samt andre kirurgiske spesialister.
Vi håper dette temanummeret kan gi
et bilde av noe av det vi driver med og
skape interesse for et spennende kirurgisk fagfelt 
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Multippel Endokrin Neoplasi type 2
(MEN 2): kirurgiske aspekter

TEMA

Michael Brauckhoff og
Jan Erik Varhaug
michael.brauckhoff@helse-bergen.no
Haukeland Universitetssykehus og
Universitetet i Bergen

A

B

C

1. Etiologi og patogenese

Multippel Endokrin Neoplasi 2 (MEN 2)
er en arvelig sykdom med autosomal
dominant arvegang der tumores dannes
i ulike endokrine organer og nervevev:
medullær cancer thyreoidea (MTC),
feokromocytomer (FC), parathyreoideaadenomer (eller hyperplasi), ganglionevrom mm. (Tabell 1) [9].

Syndromet er forårsaket av ulike aktiverende heterozygote kimbanemutasjoner,
vanligvis punktmutasjoner, av RET
(REarranged during Transfection)
protooncogenet som ligger på kromosom 10 [6,19]. Kimbanemutasjon
betyr at alle kroppsceller bærer denne
mutasjonen, enten fordi den nedarves
(>95% av tilfellene) eller det oppstår en
de novo mutasjon rett etter befrukting.
RET villtype, en tyrosinkinase-assosiert
vekstfaktor (reseptor på celleoverflaten),
uttrykkes for det meste i nerveceller og
nevroendokrine celler slik at de tumorinduserende mutasjonene virker hovedsaklig i disse organsystemene.

Figur 1. Hyperplasi-neoplasi-sekvens av medullær cancer thyreoidea ved MEN 2
A: C-celle-hyperplasi (farging mot kalsitonin) B: medullært mikrokarsinom
C: avansert medullært karsinom med kapselinvasjon og lymfeknutemetastase

Mens kimbanemutasjonen representerer
den første hendelsen (“first hit“) i selve
den neoplastiske prosessen, kreves det
tilsynelatende ytterligere hendelser
(“second hits“) før tumordannelsen
starter. Dette betyr at både tidspunkt og
omfang av tumorsykdommene varierer
både hos den enkelte pasient, mellom
personer med samme genmutasjon
og mellom personer med ulike genmutasjoner. Dette kan delvis forklares
ved at de ulike RET mutasjonene har
forskjellige tyrosinkinase aktiverende
potensial. Noen mutasjoner medfører at
pasientene veldig tidlig i livet får MTC
med metastaser, mens det finnes andre
mutasjoner der ikke en gang alle mutas-

Tabell 1. Klinisk bilde av MEN 2A og MEN 2B og hyppighet
av syndromkomponentene
MEN 2A

MEN 2B

Medullær cancer thyroidea

<70%

100%

Feokromocytom

50%

>50%

10-15%

-

Intestinal ganglionevromatose
med obstipasjon (Pseudo-Hirschsprung)

-

100%

Marfanoid habitus

-

>70%

<5-10%

70-100%

<10%

-

Endokrine syndromkomponenter

Primær hyperparathyroidisme
Ikke endokrine syndromkomponenter

Fortjukkete korneanerver (corneal fibres)
Morbus Hirschsprung
Kutant lichen amyloidosis

<5%

-

Relativ frekvens

>95%

<5%

familiær >95%

de novo >90%

Arvegang
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jonsbærere vil utvikle klinisk sykdom i
løpet av hele levetiden. Slike genotypefenotype-korrelasjoner gjelder også de
andre syndromkomponentene (Tabell 2)
[9,15,17,20,21].
Basert på det kliniske bildet (fenotype)
ble det av den amerikanske thyreoidea
foreningen (ATA) definert 4 risikonivå
(A-D) for utvikling av MTC: gruppe A
omfatter mutasjoner med relativt snilt
forløp (f.eks. mutasjoner i kodon 790,
791 [12] eller 804); gruppe B mutasjoner
med et mer aggressivt klinisk bilde
(f.eks. kodon 609, 611 og 620); gruppe C
den klassiske og aller hyppigste MEN 2A
mutasjonen (kodon 634); Gruppe D
mutasjonene, som er tilknyttet til MEN
2B, som er den mest aggressive varianten (veldig tidlig fremtreden av MTC med
rask utvikling til uhelbredelig sykdom
(kodonene 883 og 918 [11,25])) [13].

2. Endokrine syndromkomponenter
2.1 Medullær cancer thyreoidea (MTC)
Ved MEN 2 kan en hver C-celle bli
medullær thyreoidea cancer (hyperplasineoplasi-sekvens; Figur 1). Vanligvis
finnes det multiple tumores i thyreoidea
samt multiple øyer med C-celle-hyperplasi. MTC metastaserer forholdsvis
tidlig både lokoregionalt til lymfeknutene og systemisk til lever, lunge,
skjelett. Ti-års-overlevelse ved MTC er
ca. 80%, men ved lokal avanserte tumores forverres prognosen betydelig.
Kalsitonin (og CEA) kan brukes som
tumormarkører. Spesielt kalsitonin, et

TEMA

A
Figur 2. Situs ved (A) profylaktisk thyreoidektomi og sentralt glandeltoalett hos en 1,5
år gammel gutt med MEN 2B og (B) etter
thyreoidektomi og cervikalt og mediastinalt
glandeltoalett (fire-kompartment-disseksjon)
for avansert medullær cancer thyreoidea hos
en 12 år gammel jente med MEN 2B.

B

peptidhormon uten viktig funksjon hos
mennesket og som nesten eksklusivt
produseres av C-celler, har veldig høy
sensitivitet og spesifisitet for MTC. Ved
lave verdier kan det være nyttig å gjennomføre en stimulasjonstest, enten med
pentagastrin eller kalsium. Stimulasjonstesten kan brukes både preoperativt,
ved evaluering før evt reoperasjon og
postoperativt (oppfølging) [8].
I våre dager diagnostiseres de fleste
pasientene gjennom genetisk screening
i kjente familier med MEN 2. Mutasjonsbærere bør opereres før maligne C-celleforandringer utvikler seg (profylaktisk
thyreoidektomi, se avsnitt nedenfor
(Figur 2-A)). Siden alle C-cellene kan
utvikle seg neoplastisk til MTC, er det
viktig at thyreoidea fjernes fullstendig
(total thyreoidektomi).

Ved manifest MTC er det i tillegg til
thyreoidektomi nødvendig å utføre et
systematisk og kompartment-orientert
lymfeknutetoalett (Figur 2-B). Slike
pasienter må utredes grundig preoperativt med både ultralydundersøkelse av
halsen og evt. CT eller MRI for å kunne
kartlegge inngrepets omfang. Dessuten
bør spørsmålet om fjernmetastaser
avklares før thyeoideaoperasjonen (CT
lever/lunge, evt. skjelettscintigrafi) [8].
2.2 Feokromocytom (FC)
Omtrent 50% av MEN 2 pasientene
får adrenale feokromocytomer eller
katekolamin-dannende margtumores,
som svært sjelden blir maligne (<5%)
(Tabell 2) [17]. Som ved MTC finnes det
en hyperplasi-neoplasi-sekvens slik at
de fleste pasientene har multiple og
bilaterale FC samt adrenomedullær

hyperplasi (Figur 3). Vannligvis oppstår
FC etter at MTC har utviklet seg, men
særlig ved lav-risiko mutasjoner kan
FC dominere klinisk, og før MTC [8,17].
FC kan bli livstruende dersom store
mengder katekolaminer produseres
(f.eks. ved store og sent diagnostiserte
FC). Det er derfor essensielt at alle
pasientene med MEN 2 utredes for FC
(måling av metanefrin og normetanefrin
(evt. kromogranin A) i plasma, og evt.
adrenalin, noradrenalin og vanillinmandelsyre i døgnurin), særlig før
planlagt kirurgi f.eks. for MTC [8].
FC < 6-8 cm i diameter bør opereres
laparoskopisk eller retroperitoneoskopisk, større tumores kan kreve åpen
tilgang. Ved bilateral manifestasjon kan
en subtotal adrenalektomi (se annen
artikkel i denne utgaven) være et alterna-

Tabell 2. Genotype-fenotype korrelasjon ved MEN 2: risikogrupper og gjennomsnittlig alder (år) for å få
medullær cancer thyreoidea (MTC), lymfeknutemetastaser fra MTC, feokromocytom, og primær
hyperparathyreoidisme (etter [8]). In parentes: alder av de yngste pasientene som har blitt rapportert hittil
Syndrom

Risikogruppe
ATA [13]

Kodon
(eksempler)

MTC N0

MTC N1

FC

PHPT

MEN 2A

A
(lav risiko)

790
791
804

40-43
(6-15)

54-71
(6-15)

47
(28-59)

38-54

MEN 2A

B
(midtre risiko)

609
611
620

25-38
(1-7)

22-48
(11-28)

35
(18-30)

32-41

MEN 2A

C
(høy risiko)

634

16
(3 mnd)

32
(5)

35
(12)

34
(10)

MEN 2B

D
(høyest risiko)

883
918

4
(2 mnd)

17
(3)

26
(12)

-

ATA, American Thyroid Association; FC, feokromocytom; MEN 2, multippel endokrin neoplasi type 2; mnd, måned; MTC N0,
medullær cancer thyreoidea uten metastaser; MTC N1, medullær cancer thyreoidea med lymfeknutemetastaser; PHPT, primær
hyperparathyreoidisme
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Figur 3. Typisk aspekt av feokromocytomer
(1) og adrenomedullær hyperplasi (2) ved
MEN 2.

TEMA

tiv for å bevare den endogene kortisolproduksjonen. Profylaktisk binyrekirurgi
er ikke indisert [1,13]. Preoperativt
må pasientene forbehandles med
alpha-blokker.
2.3 Primær hyperparathyreoidisme
(PHPT)
Primær hyperparathyreoidisme forekommer relativt sjeldent (hos ca 10%)
ved MEN 2. Mutasjoner i kodonene 634
og 630 forårsaker hyppigere PHPT enn
andre mutasjonsvarianter. Ved MEN 2B
finnes det ikke PHPT. Ved MEN 2A og
PHPT er det typisk at parathyreoideakjertlene er assymmetrisk affiserte:
ofte er det kun én eller to kjertler som er
patologisk forandret. Fenotypisk er det
både adenom eller hyperplasiliknende
forandringer som kan sees i mikroskopet. Kirurgi ved MEN 2-PHPT bør skje
selektivt, avhengig av fenotypen.
Autotransplantasjon av devaskularisert
parathyreoideavev bør utføres i underarmmuskulaturen ved høy-risiko mutasjoner, ellers i m. sternocleidomastoideus som vanlig.

2.4 Papillær cancer thyreoidea ved RET
804 mutasjon
Nye data tyder på at lav-risiko RET
mutasjoner (særlig V804M mutasjoner)
muligens er knyttet til papillær cancer
thyreoidea. En del papillære cancere er
forårsaket av RET/PTC translokasjonsmutasjoner (“chromosomal rearrangement”) slik at RET kimbanemutasjoner
sannsynlig er også i stand å indusere
epiteliale thyreoideakarsinomer. Det er
imidlertig nødvendig med ytterligere
studier for å avklare dette.

3. Ikke-endokrine
syndromkomponenter

Til denne gruppen regnes ulike symptomer (Tabell 2) som kan få klinisk
betydning både med hensyn til nødvendig behandling og syndromdiagnosen
ved de-novo- mutasjoner (for eksempel
intestinal ganglioneuromatosis ved MEN
2B som er knyttet til kronisk obstipasjon
og megakolon som kalles “PseudoHirschsprung“ siden symptomet ikke er
forårsaket av et aganglionært segment
som ved Morbus Hirschprung, men av
motilitetshemmende hyperganglionosis
i de intestinale plexus (se nedenfor) [4].
3.1 MEN 2A og Morbus Hirschsprung
Mellom 6-16% av pasientene med RET
mutasjoner i exon 10 (618, 620, sjelden
609, 611) får Morbus Hirschsprung
(aganglionært segment med megakolon), ofte før manifestastjonen av MTC
og FC. Familiær Morbus Hirschsprung
er vanligvis forårsaket av inaktiverende
RET mutasjoner slik at forekomst ved
MEN 2A (som er forårsaket av aktiverende mutasjoner) kun kan forklares ved
at disse RET mutasjonene virker som et

Tabell 3. Resultater av profylaktisk thyreoidektomi ved MEN 2.
Studie1

RP (%)2

Hypokalsemi (%)2

Biokjemisk
helbredelse (%, n/N)

Dralle, 1998

1,5

6,5

96
(72/75)

Ukkat, 2001

0

0

97
(35/36)

Gimm, 2002

0

0

93
(25/27)

ikke angitt

6

88
(44/50)

0

2

89
(41/46)

ikke angitt

14,5

76
(31/41)

0

6

88
(15/17)

Skinner, 2005
Frank-Raue, 2006
Punales, 2008

Schellhaas, 2009

RP, rekurrensparese. 1Literattur hos forfatteren 2permanent rate
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Janus gen (mutasjon med samtidig “loss
of function” og “gain of function” i ulike
vev). “Loss of function” forklares av
forstyrret posttranslasjonell prosesses
(reseptor propeptider akkumuleres i det
endoplasmatiske reticulum i de aktuelle
intestinale nerveceller og når derfor ikke
celloverflaten) [8].
3.2 Intestinal ganglioneuromatose
(Pseudo-Hirschsprung)
Ved MEN 2B finnes det en diffus hyperplasi av de intestinale nerveceller
(intestinal ganglioneuromatosis) i hele
mage-tarm-traktus. Dette medfører
blant annet at peristaltikken forstyrres
slik at pasienten får obstipasjon allerede
veldig tidlig i livet. Siden det kliniske
bildet kan likne Morbus Hirschsprung,
kalles megakolon ved MEN 2B gjerne
også Pseudo-Hirschsprung. Økningen
av celletallet i alle organene som utgår
fra endoderm er også årsaken til de
patognomoniske forandringer i ansiktet
og munnen: tykke lepper og små knuter
på tungen og i munnslimhinnen (ganglioneuromer) (Figur 4) [2,8,9].
3.3 Okulære symptomer
Særlig ved MEN 2B kan det sees fortykkete corneanerver (“corneal fibres“)
som enkelt kan diagnostiseres med en
spaltelampe. Pasientene har ofte en tørr
konjunktivitt (“røde øyne“) på grunn av
nedsatt tåreproduksjon. Spedbarn som
ikke kan gråte tårer bør en vurdere mhp.
MEN 2B [3].

4. Spesielle aspekter ved utredning
4.1 Genetisk utredning
A) Første grads slektninger av kjente
MEN 2A pasienter bør få analysert RET
protoonkogenet i alder 3-5 år, ved MEN
2B snarest etter fødselen [1,8,13].
B) Ved tilsynelatende sporadisk MTC
eller C-celle-hyperplasi bør en RET analyse utføres [13].
C) Forekomst av ikke-endokrine symptomer og tegn som er relativ typiske for
MEN 2 (Lichen, Pseudo-Hirschsprung,
orale ganglionneuromer, nedsatt tåreproduksjon) bør umiddelbart føre til
genanalyse [8,13].
D) Ved tilsynelatende sporadisk feokromocytom bør, avhengig av det kliniske
bildet, ulike genanlyserer utføres ettersom arvelige FC også kan forårsakes
av andre mutasjoner enn RET mutasjonene [13]. Det er anbefalt å følge en
distinkt rekkefølge mhp. hvilket gen som
bør analyseres først, hvilket som er det
neste dersom det første var negativt
osv. RET analysen står imidlertid sjelden
helt øverst.
E) Ved mistanke om familiær PHPT kan
RET genet undersøkes [13], men som

Litteratur

(gruppe A, men også gruppe B) er det
imidlertid mulig at operasjonen kan utsettes så lenge kalsitonin (årlig stimulasjonstest!) i serum viser normale verdier
(“integrated DNA based/biochemical
concept“ [8,16]) [13].

ved FC finnes det andere familiære varianter som er hyppigere og som derfor
bør analyseres først.
4.2 Klinisk utredning ved kjent
MEN 2 (screening)
A) Med hensyn til MTC bør pasientene
undersøkes med årlig ultralyd og kalsitoninmåling (inkludert stimulasjonstest)
fra og med bekreftet diagnosen. Unntak
er MEN 2B pasienter som skal opereres
snarest etter stilt diagnose [8,13].
B) FC screenes med årlig måling av
plasma-metanefrin og –normetanefrin.
Ved høy-risiko mutasjoner (918, 630,
634) bør dette gjennomføres fra 8-års
alder, ved alle andre mutasjoner fra
20-års alder [8,13].
C) PHPT screenes med årlig måling av
serumkalsium og PTH. Ved høy-risiko
mutasjoner (630, 634) bør dette gjennomføres fra 8-års alder, ved alle andre
MEN 2A mutasjoner fra 20-års alder.
MEN 2B pasienter trenger ikke PHPT
screening [8,13].
D) Før planlagt kirurgi for f.eks. MTC bør
det alltid bestemmes PTH og katekolaminer siden positive funn kan ha
betydning for operasjonsstrategien og
preoperativ behandling [1,8,13].

5. Profylaktisk thyreoidektomi

Den første studien om profylaktisk
thyreoideakirurgi ved MEN 2 basert på
genetisk analyse ble publisert i 1994
[14,26]. Siden har fjerning av thyreoidea
basert på påvist genmutasjonen blitt
standard over hele verden [7,10,24]. Det
har også vært diskusjon om profylaktisk
kirurgi av binyrene og parathyreoidea
[5,22,23], men det består til dags enighet
om at profylaktisk kirurgi ikke bør tilbys
for disse organene [13,23].
Ved MEN2B oppstår MTC veldig tidlig
slik at operasjonen skal gjennomføres
snarest etter diagnosen [8,13].
I følge ATA retningslinjen burde alle
andre mutasjonsbærende (risikogrupper A-C) opereres før skolealderen (5.
leveår). Særlig ved lav risiko mutasjoner

Særlig profylaktisk kirurgi (men også
andre inngrep for MTC) bør kun foretaes
på erfarne sentre siden komplikasjonsraten bør være minimal (Tabell 4).

6. Konklusjon

MTC er i våre dager den delen av
syndromet som er bestemmende for
langtidsprognosen. Ved hjelp av profylaktisk thyreoidektomi kan forekomst
av manifest MTC forhindres. Genetisk
screening av første grads slektningene
til en pasient med MEN 2 er derfor anbefalt og bør gjennomføres i barnehagealderen. Siden det består genotypefenotype-korrelasjoner er det imidlertid
mulig å utsette tidspunktet til profylaktisk kirurgi hos pasienter med lav-risikomutasjoner under forutsetning av at
stimulert kalsitonin måles regelmessig.
Ved MEN 2B har >90% de novo mutasjoner slik at, også med hensyn til syndromets sjeldenhet, genetisk screening
ikke er aktuelt. Veldig tidlig identifisering
av ikke-endokrine syndromkomponenter
bør følges av gentesting: obstipasjon,
orale ganglioneuromer, gråt uten tårer.
PHPT ved MEN 2A forekommer hovedsakelig ved høy-risiko mutasjoner (men
ikke ved MEN 2B) og er ofte „asymmetrisk“ (se tidligere). Reseksjonsomfanget bør begrenses til makroskopisk vurdert patologiske kjertler. Det er
ingen indikasjon for profylaktisk kirurgi.
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Figur 4. Klassisk f acial fenotype ved MEN 2B:
tykke lepper og neuromer på tungen
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Parathyreoideakirurgi
Artikkelen tar for seg parathyroideakirurgi (bakgrunn, indikasjon og operasjon). Denne kirurgien utføres på
alle sykehus i Norge med spesialister i bryst og -endokrinkirurgi. Det dreier seg om ca 400 inngrep fordelt
på 14 sykehus. Inngrepet kan ofte være enkelt, men kan noen ganger være svært vanskelig.
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Kalsium og PTH, mekanismer

Det er viktig for kroppen å opprettholde
et konstant nivå av ionisert kalsium i
plasma. Kalsiumionene medvirker særlig i tre mekanismer: 1. Utligner negative ladninger i proteiner som forenkler
protein-protein-interaksjoner f.eks. i
koagulasjonskaskaden. 2. Intracellulær
”second messenger” pga den store gradienten mellom ekstra og intracellulært
kalsium. Ligander som åpner cellemembranen gjør at kalsium strømmer
inn og setter igang kaskader i mange
forskjellige prosesser. 3. Kalsiumionene
bygges inn i skjelettet. Kalsium taes
opp fra kosten gjennom passiv diffusjon
gjennom tarmmucosa eller aktivt ved
hjelp av vitamin D. Kalsium er bundet til
albumin (45%) og fritt ionisert (50%) og
noe til fosfat og citrat. Ionisert kalsium
ekstracellulært reguleres av kalsiumreseptorene i parathyreoideakjertelen
slik at ionisert kalsium under 1,23 mmol/l
gir økt frisetting av PTH og det motsatte
vil redusere frisetting av PTH. Dette
kan grafisk fremstilles som en S-kurve
(Fig 1.). PTH vil så regulere mengden
kalsium som mobiliseres til det extracellulære rom via nyre, tarm og skjelett.
PTH består av 84 aminosyrer og har en
halveringstid på ca 15 min.

Primær hyperparathyreoidisme
(pHPT)

Prevalensen hos postmenopausale
kvinner er ca 2 % [1]i. PTH og kalsium
er forhøyet (S-kurven er forskjøvet til
høyre). Forklaringen er at noen kloner
av hovedceller i parathyreoideakjertelen
uttrykker for få kalsiumreseptorer som
gjør at for lav kalciumnivå avleses. PTH
utskillelsen øker og dette gir ettehvert
en hyperplasi eller adenomutvikling [2].
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Fig 1. S-kurve, PTH sekresjon i relasjon til ionisert kalsium. Når ionisert kalsium går over 1,23
mmol/l minsker PTH sekresjonen og omvendt.

Symptomer

Iblant asymptomatisk [3] men ofte
diffuse plager. Vanlige symptom er
kognitive med tretthet, tiltaksløshet,
glemsomhet, forvirring, omtåkethet,
depresjon og psykose. Neuromuskulære
symptom med muskelsvakhet og EKG
forandringer. Gastrointestinale med
obstipasjon og dyspepsi. Tilstanden kan
også gi dehydrering, nyrestein og osteopeni/osteoporose [4].
Symptomer som er beskrevet tidligere
i litteraturen med subperiostale
resorpsjoner i falanger og mediale
klavikler, lytiske destruksjoner, osteitis
fibrosa og nefrocalcinose sees nesten
ikke idag, sannsynligvis pga at sykdommen oppdages tidligere.

Diagnostikk

Skal basere seg på biokjemi, dvs. relasjonen mellom ionisert kalsium og PTH
forutsatt at nyrefunksjonen er normal.
Økt utskillelse av kalsium i døgnurin
foreligger oftest, men ikke alltid. Lav
utskillelse av kalsium i døgnurin taler for
FHH (familiær hypokalsurisk hyperkal-

semi) hvor det er en mutasjon i kalsiumreseptoren ekstracellulært som gir
en høyreforskjøvet s-kurve(pasienten er
adaptert til et høyere kalsiumnivå). Gentester kan gjøres for å utelukke denne
diagnosen [4]. Disse pasientene skal ikke
opereres.
Hyperparathyreoidisme kan også være
ledd i en multippel endokrin neoplasi
(MEN type 1 og type 2A) med mutasjoner i MEN 1 og RET gener. Disse
pasientene opereres etter vanlige
retningslinjer, men med bilateral
halseksplorasjon.
Sekundær HPT som følge av D-vitamin
mangel eller kronisk nyresvikt opereres
ikke. Ved langvarig kronisk nyresvikt kan
parathyreoideakjertlene bli autonomt
aktive slik at en nyretransplantasjon
ikke reverserer dette (tertiær hyperparathyreoidisme) Disse skal helst opereres
etter en nyretransplantasjon, men kan
måtte opereres før, hvis tilstanden ikke
kontrolleres med dialyse og Mimpara
(cinacalcet).

Parathyreoideacancer er svært sjelden
(0,5-1% av opererte pHPT) og kjennetegnes av meget høye kalsium og PTH
verdier. Taes ikke opp her.

Operasjonsindikasjon

Preoperativ lokalisasjon

Når man har vurdert at det foreligger
operasjonsindikasjon gjøres idag en preoperativ utredning med parathyreoideascintigrafi og ultralyd. Disse
undersøkelsene skal ikke brukes for å
bestemme operasjonsindikasjonen,
men vil nok i noen grad være med å
påvirke indikasjonen. Det er klart at når
det foreligger et sikkert funn med enkel
beliggenhet og forventet kort operasjonstid, vil dette være mer fristende å
operere enn når man ikke har en sikker
lokalisasjon. Det siste kan også gjøre at
man blir usikker på diagnosen, jfr FHH.
Hvis den biokjemiske diagnosen er riktig
og det foreligger operasjonsindikasjon,
skal operasjon utføres selv om man ikke
har en preoperativ lokalisasjon.
Sestamibi scintigrafi (Fig 2.) har en sensitivitet på ca 80-90% [4,13,15]. Sensitiviteten reduseres ved thyreoideaknuter/
adenomer, thyreoideacancer og evt
lymfeknuter på halsen. Ved hyperplasi
vises vanligvis ikke alle parathyreoideakjertlene og sensitiviteten minsker ned
mot 15% [13].
Ultralyd (Fig 3.) for å lokalisere parathyreoideaadenom preoperativt er svært
nyttig. Sensitiviteten er ca 80-85% [4,15]

Operasjon

Tidligere ble operasjonen gjort kun på
grunnlag av biokjemien og metoden var
4-kjerteleksplorasjon (bilateral eksplorasjon). Etterhvert kom scintigrafien
som har mulighet å lokalisere adenomet
med nokså høy sikkerhet. Med bruk av
ultralyd i tillegg får man en mer nøyaktig
lokalisasjon anatomisk i forhold til andre
strukturer og en nøyaktig størrelse av
adenomet. Man kan nå gjøre ensidige
inngrep og etterhvert miniinvasive
inngrep, hvor man etter ultralydlokalisering kan gå målrettet kun mot adenomet med et lite hudsnitt. Den ensidige
og den miniinvasive operasjonen er den
vanligste teknikken i dag [4,15,16,17,18].
Det finnes også endoskopiske metoder
både på halsen eller via aksillen [19].
Alle disse metodene kan av trente
kirurger gjennomføres på en trygg måte.
For å kunne beherske disse metodene
kreves det trening og nok pasienter.
Sannsynligvis er enhetene i Norge for
små til de mest avanserte metodene.
Det viktigste er at disse operasjonene
gjøres på en sikker måte i forhold til
recurrensnerven og at man helbreder
pasientens sykdom.
Hvorvidt man lager et hudsnitt på 2, 3
eller 4 cm betyr sannsynligvis lite for de
aller fleste. Ved hyperplasi, MEN syndrom og tertiær hyperparathyreoidisme
gjøres bilateral halseksplorasjon og
vanligvis subtotal parathyreoidektomi.

Intraoperativ PTH måling

PTH har en kort halveringstid og hormonet kan dermed analyseres peroperativt. Analysetiden er omtrent 20 min.
Dette medfører at man kan være sikker
på at operasjonen er ferdig og at man
har fjernet et parathyreoideaadenom

Fig 2. Parathyreoidea, sestamibiscintigrafi.
Før og etter thyreoideasubtraksjon.

TEMA

Denne bestemmes utifra kalsiumverdiene. S-kalsium på over 2,8 sammen
med forhøyet PTH eller PTH i øvre
normalområdet (WHO) vil anses som
indikasjon. Dette må dog sees i forhold
til kalsiumverdienes variasjon over tid,
pasientens symptom og alder. Det er
påvist økt risiko for kardiovaskulær sykdom og for tidlig død relatert til symptomatisk primær hyperparathyreoidisme
[5]. Forbedret overlevelse er påvist for
pasienter med symptomatisk pHPT og
samtidig kardiovaskulær sykdom etter
operasjon [6]. Ved asymptomatisk/mild
pHPT er det usikkert om man har noen
gevinst av parathyreoideakirurgi når det
gjelder kardiovaskulær sykdom [7,8],
men forhøyet PTH og D-vit mangel ser
ut til å være risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom [9,10]. I en nordisk
randomisert studie ved asymptomatisk/
mild pHpt ble det ikke påvist bedring i
”quality of life” etter operasjon, men
beintettheten økte i den opererte gruppen [11]. Hos pasienter som ikke oppnår
operasjonskriterier ved første diagnosetidspunkt er det observert at 20-30%
oppnår disse kriteriene etter 8-15 år [1,12].

men avhengig av undersøker.
Den påvirkes også av thyreoideakjertelens utseende og ekkogenisitet
slik at det er vanskeligere å se et parathyreoideaadenom (som har lavt ekko),
hvis pasienten har et kolloidstruma med
vekslende ekko eller ved Graves/
thyreoiditt som har thyreoideakjertel
med lavt ekko. Kontrasten/forskjellen fra
et parathyreoideaadenom blir da liten.
Ultralyd kan ikke påvise adenomer i
mediastinum slik det er mulig med
scintigrafi. Undersøkelsen bør holdes
på få hender og fortrinnsvis utføres av
operatøren som vanligvis er den som
ser de fleste av disse pasientene.
Operatøren har stor nytte av dette og
kan planlegge sin operasjon utifra egne
funn og ikke utifra en rtg beskrivelse.
Undersøkelsen er også helt avgjørende
ved miniinvasive inngrep.

Fig 3. Ultralydbilde av parathyreoideaadenom
med typisk pæreform.

(Fig 4.), at det ikke finnes doble adenomer eller at det ikke foreligger en
hyperplasi av parathyreoideakjertlene.
PTH faller oftest over 50% fra utgangsverdi innen 5-10 min etter fjerning av
adenomet [4,14]. Hvis det skjer så kan
operasjonen avsluttes, men hvis man
ikke får tilfredsstillende fall i PTH så
må de andre parathyreoideakjertlene
eksploreres. Noen sentra opererer de
sikkert lokaliserte adenomene uten intraoperativ PTH måling og PTH målingen
reserveres for pasientene med usikker
eller ikke preoperativt lokaliserte
adenomer, hvor det er større risiko
for hyperplasi.

Reoperasjon

Hos noen av pasientene finner man ikke
adenomet ved operasjon eller det kan
være doble adenomer eller hyperplasi av
flere kjertler. Det skyldes at operatøren
kan ha for liten erfaring, at adenomet
ligger intrathyreoidalt eller i mediastinum. Erfaringen ved reoperasjoner er at
adenomet i de aller fleste tilfeller ligger
på forventet ”vanlig ” sted. Ved reoperasjon må man dog være svært nøye
forberedt. Scintigrafi og ultralyd gjentaes. CT, MR og selektiv venesampling
fra halsvener med analyse av PTH kan
gjøres, evt 11c-methionin PET-CT eller
SPECT-CT[20]. Aspirasjonsprøve med
analyse av PTH fra antatt adenom vil
ved positivt resultat gi svært høye PTH
verdier og være helt konklusiv.

Operasjonsrisiko

Er liten ved primæroperasjon. Blødning
og recurrenspareser forekommer, men
er godt under 1 %. Parathyreoideaadenomet kan dog være klistret til recurrensnerven slik at godt innsyn er viktig.
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Tabell 1: Tilberedning av reduserte doser av konsentrat til infusjonsvæske til pasienter med benmetastaser og lett til
moderat nedsatt nyrefunksjon før behandling (ClCR 30-60 ml/minutt):

Kreatininclearance ved behandlingsstart (ml/minutt)

TEMA

>60
50-60
40-49
30-39

Fig 4. Operasjonspreparat av parathyreoideaadenom.
Merk snørefure etter a. Thyreoidea inferior

Postoperativt/oppfølging

Pasientene ligger vanligvis til observasjon på sengepost
eller sykehotell 1-2 døgn etter operasjonen. Etter fjerning
av et adenom er de gjenværende parathyreoideakjertlene
supprimerte og det kan ta noen dager før funksjonen i
disse tar seg opp. I tillegg kan flere pasienter ha ”bone
hunger”(kalsium trekkes inn i skjelettet). Noen pasienter
har ligget høyt i verdi preoperativt og vil få hypokalsemisymptomer når verdien går ned til det normale og
noen får lave verdier før de normaliseres. Pasientene gis
kalsiumtilskudd etter behov ved lette symptomer. Det er
sjelden behov for kalsiuminfusjon. De fleste har nytte av
kalsium og D-vitamin tilskudd over lengre tid 

Anbefalt dose1

Volum konsentrat

4 mg
3,5 mg
3,3 mg
3 mg

5 ml
4,4 ml
4,1 ml
3,8 ml

Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 mg × timer/liter (ClCR= 75 ml/minutt). De lavere dosene som er anbefalt for
pasienter med nedsatt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som observert hos pasienter med kreatininclearance på 75
ml/minutt. Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumk¬loridoppløsning 9 mg/ml eller
glukoseoppløsning 50 mg/ml. Tabell 2: Tilberedning av reduserte doser infusjonsvæske, til pasienter med benmetastaser og lett
til moderat nedsatt nyrefunksjon før behandling (ClCR <60 ml/minutt):

1

Kreatininclearance
v/ behandlingstart
(ml/minutt)
50-60
40-49
30-39

Fjern følgende mengde
infusjonsvæske (ml)

Erstatt med følgende volum steril
NaCl 9 mg/ml (0,9%), eller 5%
glukoseoppløsning til injeksjon (ml)

12
18
25

12
18
25

Justert dose (mg
zoledronsyre i
100 ml)
3,5
3,3
3
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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: Preparatet bør ikke brukes hos barn da sikkerhet og effekt ikke er klarlagt. Administrering: Til i.v. bruk. 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
eller andre bisfosfonater 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 nyre-funksjonen 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 sik-kerhetsdata 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 ﬂeste tilfellene er rapportert i forbindelse med tannbehandling
f.eks. tanntrekking. Mange av pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft,
kjemoterapi, kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig forebyggende tannbehandling vurderes før
behandling med bisfosfonater. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter under behandling med bisfosfonater.
Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under behandling med bisfosfonater. Selv om
årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås da tilhelingen etter inngrepet kan forlenges. Hos pasienter der
tannbehandling er 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. Atypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i lårbenet er sett, primært ved langtidsbehandling
for osteoporose. Disse tverrgående eller korte, skrå frakturene kan oppstå hvor som helst langs lårbenet, gjerne etter lite eller ingen
forutgående traume. Noen pasienter har smerter i lår eller lyske, ofte knyttet til antatte symptomer på tretthetsbrudd, i uker eller måneder før
diagnostisert med et komplett lårbensbrudd. Frakturene er ofte bilaterale så lårben på motsatt side må undersøkes ved brudd i lårbensskaftet.
Disse frakturene heles dårlig. Seponering av bisfosfonatbehandling ved mistanke om atypiske frakturer i lårbenet er tilrådelig i påvente av
vurdering av pasienten, basert på en individuell nytte-/risikovurdering. Pasientene oppfordres til å si ifra hvis de opplever smerter i lår, hofte
eller lyske. Pasienter med slike symptomer bør undersøkelses med tanke på et ufullstendig lårbensbrudd. Bivirkninger, som svimmelhet og
søvnighet, kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. 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: En akuttfasereaksjon (omfatter bl.a. symptomer som
skjelettsmerter, feber, fatigue, artralgi, myalgi og stivhet) er hyppig rapportert i løpet av 3 dager etter administrering. Disse symptomene
opphører vanligvis i løpet av få dager. 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, inﬂuensalignende 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, atrieﬂimmer, hypotensjon som medfører synkope eller sirkulatorisk kollaps. Hud: Kløe, utslett (inkl. erytematøst og makuløst
utslett), økt svetting. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner. Luftveier: Dyspné, hoste, bronkokonstriksjon. Muskel-skjelettsystemet:
Muskelkramper, osteonekrose i kjeven. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi, hyperestesi, tremor, somnolens.
Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, hematuri, proteinuri. Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Øye: Tåkesyn, skleritt og orbital inﬂammasjon.
Øvrige: Hypomagnesemi, hypokalemi, asteni, perifert ødem, reaksjoner på in-jeksjonsstedet (inkl. smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon),
brystsmerte, vektøkning, anafylaktisk reaksjon/sjokk, urticaria. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. Hjerte/kar:
Bradykardi. Immun-systemet: Angionevrotisk ødem. Muskel-skjelettsystemet: Atypiske subtrokantære frakturer og frakturer i diafysen i
lårbenet (klassebivirkning for bisfosfonater). 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. Overdosering/Forgiftning: Pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye fordi
nedsatt nyrefunksjon (inkl. nyresvikt) og unormaliteter i serumelektrolytter (inkl. kalsium, fosfat og magnesium) er observert. Hvis
hypokalsemi oppstår, bør infusjon av kalsiumglukonat gis når det er klinisk indisert. Se Giftinformasjonens anbefalinger M05B A08 side d.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Bisfosfonat med spesiﬁkk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon. Virkningsmekanisme:
Ukjent. Proteinbinding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av en
eliminasjonsfase med en terminal halveringstid på 146 timer. Ingen akkumulering av zoledronsyre i plasma etter multiple doser gitt hver 28.
dag. Utskillelse: Via nyrene. Total clearance fra kroppen er ca. 5 liter/time uavhengig av dose. Pakninger og priser: Infusjonsvæske: 100
ml (ﬂaske) kr2570,00 . Konsentrat til infusjonsvæske: 5 ml (plasthettegl.) kr 2556,10.
Sist endret: 13.10.2011 (SPC 24.08.2011)
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Nyhet!
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Nå enda
enklere!
Zometa har vært tilgjengelig i Norge 10 år.
Gjennom disse årene har Zometa fått en
sentral rolle i behandlingen av pasienter med
skjelettmetastaser. Zometa har indikasjon
innenfor de ﬂeste tumortyper* og har en godt
dokumentert sikkerhetsproﬁl. 1
Zometa ”is still going strong” og lanserer i
disse dager en ny formulering som gjør det
enda enklere å administrere Zometa til dine
pasienter.

* Brystkreft, prostatakreft, nyrekreft, andre solide tumores og myelomatose (+ tumorindusert hyperkalsemi)
Referanser:
1: Zometa SPC www.legemiddelverket.no.
2: Aapro M et al. The Oncologist. 2010;15:1147-1158.
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”Kurs i ultralyd hals for kirurger”
ved Ålesund sjukehus
24.-25. januar 2011 ble det ved Ålesund sjukehus i regi av Den norske
legeforening og NTNU avholdt ”Kurs i ultralyd hals for kirurger”.
Ultralydundersøkelse på halsen er viktig ved utredning av thyroidea- og
parathyroideasykdommer.

TEMA
Bilde 1: Ålesund by.

Else Marie Opsahl
elsops@ous-hf.no
Seksjon for bryst-og endokrinkirurgi,
OUS-Ullevål
Spesialitetskomiteen i bryst-og
endokrinkirurgi hadde oppfordret
to av medlemmene i komiteen, som
selv utfører ultralyd hals, til å være
kursledere og arrangere kurset; overlege
Kristin Helset, St Olav og overlege Else
Marie Opsahl. Kurset var tellende som
valgfritt kurs i spesialiteten bryst-og
endokrinkirurgi, men vil etter hvert bli et
obligatorisk kurs i spesialiteten. Det var
stor interesse for kurset med over
30 deltakere fra ulike spesialiteter;
bryst-og endokrinkirurgi, øre-nese-hals
kirurg og radiologi.
Kurset var av både teoretisk og praktisk
art med forelesningsbasert undervisning
og ”work shop”. Under den praktiske
delen hadde vi 5 ultralydapparat til
disposisjon, og deltakerne var inndelt
i 5 grupper som roterte mellom ulike
poster i ulike rom. Postene besto av
demonstrasjon og øvelse på velvillige
pasienter og deltakere. Det var også
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poster med trening på finnålsbiopsi og
sylinderbiopsi på fantomer. Til fantomer
brukte vi kalkunfilé med innoperert
oliven. Dette fungerte svært bra.
Forelesere og instruktører var fra Norge
og Sverige. Ultralyd hals i utredning av
sykdom i thyreoidea og parathyreoidea
utføres i Norge av radiologer, kirurger
og nukleærmedisiner med interesse for
dette. I Sverige har man enkelte steder
også hatt tradisjon for at kirurg utfører
ultralyd hals. Vår gjesteforeleser fra
Sverige, overlege og endokrinkirurg
Inga-Lena Nilsson, Karolinska sjukhuset
i Stockholm, har tidligere vært kursleder
for tilsvarende kurs i Sverige. Der har
flere av bryst-og endokrinkirurgene fra
Norge vært deltakere. Dette kurset var
også etter modell fra tilsvarende kurs
i USA. Kursene i Sverige har gitt oss
inspirasjon til å arrangere tilsvarende
kurs i Norge, og vårt kurs nå i januar ble
altså det første.
Inga-Lena Nilsson foreleste om
”Ultralyd hals” utført av kirurg basert
på erfaringer fra Stockholm. De øvrige
foreleserne var fra Norge. Overlege og
intervensjonsradiolog Audun Braaten
ved Haukeland Universitetssykehus
holdt en omfattende forelesning om

basal teknikk, normale og patologiske
funn ved ultralyd hals. Overlege
og patolog Eva Sigstad, Det norske
radiumhospital, hadde en grundig
framstilling om finnålsbiopsi og
cytopatologisk undersøkelse ved
sykdom i thyreoidea og lymfeknuter.
Videre foreleste overlege og
nukleærmedisiner Martin Biermann,
Haukeland universitetssykehus, om
ultralyd hals i nukleærmedisinsk
seksjon, en fargerik fremstilling om
multimodal diagnostikk; scintigrafi,
ultralyd, finnålsbiopsi og PET. Overlege
og bryst-og endokrinkirurg Trond
Paulsen ved Oslo Universitetssykehus,
Aker snakket om ultralyd ved
hyperparathyreoidisme. Bryst- og
endokrinkirurgene Kristin Helset og Else
Marie Opsahl la fram egne erfaringer
med materialer fra henholdsvis St. Olavs
Hospital og Ålesund Sjukehus. Det ble
også presentert en del kasuistikker og
avholdt en uformell eksamen.

Hvorfor ønsker vi et slikt kurs?

Knuter i thyreoidea er svært vanlig.
Prevalensen av palpable knute(-r) er
tilnærmet 5 % hos voksne. Prevalensen
ved autopsi/ultralyd derimot er så høy
som 40-50 % hos voksne. Videre vet
vi at det kun er cirka 250 nye tilfeller
av cancer thyreoidea i Norge pr år.
Det er da viktig at utredning av tumor
thyreoidea er så presis som mulig slik at
pasienter med cancer thyreoidea eller
sannsynlig cancer blir diagnostisert og

Bilde 2: Normal thyreoidea.

Bilde 3: Tumor thyreoidea.

I Norge har vi ”Nasjonale retningslinjer
for diagnostikk, behandling og oppfølging av differensiert cancer thyreoidea”,
og jeg vil referere fra disse (1).
De nasjonale retningslinjene er klare
på at utredning av tumor thyreoidea
generelt bør baseres på ”trippeldiagnostikk” med klinisk undersøkelse,
ultralydundersøkelse og finnålsbiopsi.
Finnålsbiopsi er den beste diagnostiske
metoden og bør gjøres ultralydveiledet
av leger; radiologer, kirurger eller
cytologer som har interesse for
thyreoidea-diagnostikk, og som har
erfaring i punksjonsdiagnostikk (1).
Ultralydveiledet nålebiopsi av tumores
i thyroidea (bilde 3 og 4) blir nå foretrukket fremfor palpasjonsveiledet
biopsi ved de fleste sentra, fordi
ultralydveiledning gir en “levende”
fremstilling av biopsinålens bevegelse
mot målområdet. Med dagens
ultralydutstyr vil nålespissen kunne
plasseres sikkert innenfor et område
på 2-3 millimeter. Det er viktig hvor
finnålsbiopsien taes fra (bilde 5).
Utvikling av stadig bedre ultralydapparatur gjør at ultralyd i økende grad
kan skille mellom benigne og maligne
thyroideatumores.
Visse karakteristika er hyppigere
assosiert med malignitet enn andre. De
viktigste er hypoekkoisk solid tumor,
uskarp avgrensning mot omgivende
thyroideavev, mikrokalk, infiltrasjon
gjennom thyroideakapselen og patologiske lymfeknuter på halsen.
Disse karakteristika ses først og
fremst ved papillære, medullære

og anaplastiske (udifferensierte)
thyroideacancere, men kan også
være til hjelp ved follikulære tumores.
Dersom en tumor mangler samtlige
malignitetskriterier, vil den være benign
i nesten 100% av tilfellene. Denne
evnen til å kunne skille mellom benigne
og maligne tumores krever betydelig
erfaring, men er blitt viktig grunnet det
store antallet små thyroideatumores
(incidentalomer) som oppdages
i forbindelse med bruk av ulike
bildedannende undersøkelser på halsen
i utredningen av mulig sykdom i andre
organer.
I praksis kan man ikke ta finnålsbiopsi av “alle” påviste tumores, og
indikasjon for finnålsbiopsi må derfor
vurderes av en erfaren ultralydlege.
Indikasjon for finnålsbiopsi bygger
på ultralydfunn og anamnestiske
opplysninger som kan gi mistanke
om malignitet.
Det er svært viktig å ikke bare
undersøke thyroidea. Hele halsen skal
undersøkes for evt. å påvise solide
eller cystiske patologiske lymfeknuter
som kan representere metastaser
fra en thyroideacancer eller annen
malign sykdom. Omvendt kan en
patologisk lymfeknute, f eks lateralt
på halsen, være første funn ved en
thyroideacancer. Da må selvfølgelig
også thyroidea undersøkes nøye selv
om man ikke palperer noen knute i den.
Primærtumor i thyroidea kan være liten i
forhold til en lymfeknute-metastase.
Ved primær hyperparathyreoidisme
er preoperativ ultralyd viktig som
lokalisasjonsundersøkelse sammen
med parathyreoideascintigrafi (Bilde
6). Dette for å få best mulig preoperativ
lokalisasjon av sykdommen, for igjen
å kunne utføre målrettet kirurgi med
henholdsvis unilateral eksplorasjon
/ minimal invasiv kirurgi i tilfeller
det foreligger enkjertelsykdom med
parathyreoideaadenom.

Hvem skal gjøre
ultralydundersøkelser?

At kliniker utfører ultralydundersøkelser
er ikke noe nytt. Klinisk ultralyd utføres
i dag av blant annet gynekologer,
ortopeder, urologer, gastroenterologer,
lungemedisinere, øre-nese-hals leger og
bryst- og endokrinkirurger.

TEMA

operert med færrest mulig operasjoner.
Videre også at pasienter som har
benigne knuter uten plager av dette kan
unngå operasjon. Bilde 2 viser funn ved
normal thyroidea.

Bilde 4: Cancer thyreoidea med lymfeknutemetastase.

Noen steder er det dedikerte radiologer
som utfører ultralyd hals/thyreoidea,
og trippeldiagnostikken foregår i
team med radiolog, kirurg og cytolog
som ved mammadiagnostikk ved
brystdiagnostiske sentra. Det er
allikevel ikke alle sentra i Norge som
har kapasitet til dette. Ved bryst- og
endokrinkirugiske sentra der man
ikke har tilgang til dedikert radiolog
i utredningen av thyreoidea- og
parathyreoideasykdommer, er det
et godt alternativ at kirurg med
interesse for ultralyd lærer seg å gjøre
preoperativ ultralyddiagnostikk med
god presisjon. Materialer som ble lagt
fram på ultralydkurset underbygger
det. Det har også i nyere studier vært
vist god diagnostisk treffsikkerhet
av kirurg som utfører ultralyd og
ultralydveiledet finnålsbiopsi (2,3,4).
Kirurgen som opererer pasientene har
også fordelen av å kjenne anatomien
godt som kan gjøre ultralydvurdering og
finnålsbiopsering enklere (4).
Det kan også være en stor fordel
for kirurg som behersker ultralyd at
kirurgen selv utfører undersøkelsen som
god forberedelse før operasjon. Dette
gjelder ved thyreoideakirurgi så vel som
parathyreoideakirurgi.
En ulempe ved å basere diagnostikken
på at kirurg gjør diagnostisk ultralyd
er at det er tidkrevende og tar tid
fra kirurgens hovedoppgave som er
kirurgien.
Der kirurg utfører ultralyd må en
bestrebe at dokumentasjonen både når
det gjelder bilder og beskrivelse må
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hals (thyreoidea, parathyreoidea
og lymfeknuter) med finnålsbiopsi
i trippeldiagnostikk av sykdom i
thyreoidea og parathyreoidea. Allikevel
er det viktig at Radiologisk avdeling på
hvert senter for bryst-og endokrinkirurgi
har dedikerte radiologer som også kan
inngå i team med kliniker og patolog.
Neste kurs håper vi å kunne arrangere i
løpet av 2013 

Bilde 5: Cystisk papillært thyreoideacarsinom.
Kun carsinom i det solide veggfaste området
nedad. Det er viktig hvor finnålsbiopsien tas fra.

TEMA

være like god som ved ultralyd uført av
radiolog, og det må tilstrebes bruk av
gode ultralydapparater.
Selv om kirurg utfører ultralyd
hals er det ønskelig at Radiologisk
avdeling bidrar med dedikert radiolog
i utredning av sykdom i thyreoidea
og parathyreoidea slik at kirurg ikke
er den eneste i sykehuset som gjør
ultralydundersøkelser av halsområdet.
Ideelt sett burde radiologisk avdeling

Bilde 6: Cystisk parathyreoideaadenom.

representere bildediagnostisk
toppkompetanse også for halsområdet
og inkludere ultralyd som en komponent
i et multimodalt tilbud. Kirurger og
radiologer med ultralyd hals erfaring
kan ut fra sine ulike ståsteder, bidra til
”synergistisk” effekt.

Konklusjon

Vi mener det er viktig å arrangere slike
kurs for at kirurger skal få et innblikk
i og etter hvert beherske ultralyd

Bildene er gjengitt med tillatelse fra
Eva Sigstad, Audun Braaten og
Trond Paulsen.
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Kirurgisk behandling av
nevroendokrine svulster (NET)

Øystein Mathisen og Ivar Gladhaug
Oystein.mathisen@ous-hf.no
Seksjon for lever- og pankreaskirurgi,
OUS-Rikshospitalet
NET ble beskrevet for drøye 100 år siden.
Patologen Oberndorfer nevnes ofte som
far til disse svulstene. Riktignok introduserte Oberndorfer begrepet carcinoid og
identifiserte det maligne potensialet til
disse svulstene, men allerede i 1860-70
årene presenterte Langhans, Lubarsch
og andre patologer neoplasmer med
nevroendokrine karakteristikker.
Insidensen er lav (5/10.000) og få miljøer
får stor erfaring med behandlingen av
slike svulster. Relativt sett er det antatt
at NET er betydelig mindre aggressive
sammenlignet med adenocarcinom.
Imidlertid kan NET metastasere og forårsake alvorlige hormonsyndromer som
kan være vanskelige å behandle. Dette
medfører ofte baåde nedsatt livskvalitet
og levetid. Registerdata viser samlet
5-år overlevelse for NET på bare 55%.
Den eneste behandling som kan føre
til varig helbredelse er radikal kirurgisk
reseksjon. Selvom få kirurger får stor
erfaring med NET, er det viktig å
være klar over at prevalensen er høy
(35/10.000) og i gastrointestinal traktus
(G-I traktus) er den bare forbigått av
kolorektal cancer. Det betyr at prevalensen av cancer i HPB-området (lever,
galleveier og pankreas) er lavere enn
prevalensen for NET.

Nevroendokrin kirurgi i norge
– noen utvklingstrekk

Norske kirurger har i mange år fattet
interesse for NET. Snorre Aune ved
Ullevål sykehus viste i 1972 at ligatur
av leverarterien kunne være en effektiv
behandling for alvorlig carcinoid syndrome (2). Denne behandlingsformen
er videreført i embolisering av leverarterien. Andre metoder for å redusere
hormonsymptomer er cytoreduktiv

Tabell 1.
Klassifikasjon av nevroendokrine tumores ihht. WHO

TEMA

Denne korte oversikten er viet NET i gastrointestinal traktus (GEP-NET) og er på ingen
måte fullstendig. Den fokuserer på nyere kunnskap om tynntarmscarcinoid (tynntarm-NET),
nevroendokrine tumores i pankreas (PNET) og behandling av nevroendokrine levermetastaser.
For mer fullstendig oversikt over diagnostikk og behandlingsalternativer henvises til oppdaterte
guidelines som feks den nylig publisert av Nordisk Nevroendokrin Tumor Gruppe (1).

WHO klassifikasjon 2000
Proliferasjons markør

Ki 67

Veldifferensiert nevroendokrin tumor

<2

Veldifferensiert neuroendokrin cancer

2-20

Dårlig differensiert nevroendokrin cancer

> 20

kirurgi, vanligvis kalt ”debulkingkirurgi”. Dette behandlingsalternativet
ble satt i system av Audun Flatmark.
Miljøet rundt Flatmark publiserte i
1980 erfaringer med 33 PNET fra
Rikshospitalet (3) og viste også verdien
av faglig sentralisering. Tverrfaglige
møter ble i 1980-årene etablert på
Rikshospitalet for håndtering av NETpasienter. Sentrale aktører i dette multidisiplinære teamet har vært gastrokirurg, gastromedisiner, radiolog,
onkolog og patolog. I inneværende år
ble det nevroendokrine miljøet ved
Rikshospitalet utnevnt til ” Centre of
Excellence”, fra European Neuroendocrine Tumour Society (ENETS). Innføringen av tverrfaglig møte for håndtering
av pasienter med komplekse sykdommer
var nærmest før sin tid, men er nå vel
etablert også innen HPB-kirurgien.

Viktige faktorer for diagnostikk

Randomiserte studier er få og retningsgivende diagnostikk og behandling er
basert på multisenter studier, store
serier fra enkelt institusjoner, registerdata og internasjonale konsensuskonferanser med utarbeidelse av guidelines.
Utredningen inkluderer laboriatoriedata
som chromogranin A og 5-HIAA. Av
nukleærmedisinske undersøkelser har
somatostatinreceptor scintigrafi med
111-Indium (oktreotidscintigrafi) vært
obligatorisk i mange år. Utvikling av
positronsemisjonstomografi (PET) med
anvendelse av flere nye isotoper som
feks 68-Gallium, har vist å ha høyere
spesifisitet og sensitivitet enn konvensjonell oktreotidscintigrafi. Internasjo-

nalt er 68-Gallium PET/CT nå blitt den
nye gullstandard for utredning av NET
pasienter. Metoden er ennå ikke innført i Norge. Denne undersøkelsen
er også nyttig for å avklare pasienter
med avansert NET-sykdom som kan
ha nytte av radioaktivbehandling med
isotoper som 90-Yttrium eller 77-Lutetium (peptidreceptor radionukleidterapi,
PRRT). Denne behandlingen kan i mange
tilfeller gi bedre livskvalitet og langtidsoverlevelsen (1). Bildediagnostikken må
komplementeres med CT eller MRI.
Klassifisering - Staging
NET utgjør svulster med embryologiske,
biologiske og histopatologiske forskjeller. Det har derfor vært vanskelig
å lage klassifiseringssystemer som kan
være retningsgivende for behandlingsalgoritmer. Diskusjon om klassifisering
og staging av NET pågår ennå og er tema
ved alle internasjonale NET møter. For
nærmere oppdatering henvises til (4).
En viktig faktor for bestemmelse av
kirurgisk og onkologisk behandling er
WHO klassifiseringen, introdusert i
2000, senere noe modifisert (4). Verdsatt
av klinikere er inndelingen basert på
Ki-67 som er en proliferasjonsmarkør i
tre grupper (Tabell 1). Mens kirurgi er vel
etablert i WHO gruppe 1 og 2 er det mer
uklart hvilken rolle kirurgi spiller i for
gruppe 3. Varig helbredelse er imidlerid
rapportert i noen tilfeller kombinert
med onkologisk behandling. I tillegg
brukes ofte TNM klassifisering (ENETS)
etter hvor primærtumor er lokalisert,
et eksempel er vist for pankreas (Tabell
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Figur 1. Tynntarm-NET. Primær tumor (v. side). Glandel affeksjon (h. side).

og forstørrete glandler i tynntarmskrøset,
fibrose, spredning til peritoneum og
bekken bør også reseseres hvis mulig.
"Debulking" er en positiv prognostisk
faktor. Sentrale krøsmetastaser med affeksjon av v. mes. sup kan gi betydelige
plager pga venøs stase. I slike tilfeller
kan det være mulig å stente venen med
betydelig bedring av symptomene og
reduksjon av blødningsfaren (5). To nye
store studier den ene fra singelsenter,
den andre multisenter viser at 5-års
overlevelsen er høyest for pasienter
der man får fjernet primærtumor, alle
abdominale metastaser inkludert dem i
lever (6,7). Overlevelsesgevinst ble også
observert for pasienter med lav Ki-67 og
lav alder (< 60 år).

Figur 2. Pankreas-NET. Planlegges for Whipples operasjon (v. side). Planlegges for total pankreatektomi med karrekonstruksjon (h. side).

Pankreas NET
PNET utgjør fra 1-3% av alle pankreas
svulster. De deles inn i funksjonelle
(35%) og nonfunksjonelle svulster (65%).
De hyppigste funksjonelle er insulinom
og gastrinom. Sjeldnere er glukagonom,
somatostatinom og VIPOM (vasoaktiv
intestinal polypeptid), CRF (corticotropin
releasing factor og GRF (growth hormon
factor). Nonfunksjonelle svulster gir
ikke klinikk med karakteristiske hormonsyndromer, men ofte mer vage almene
symptomer. PNET kan være assosiert
med arvelige sykdommer som f.eks
multipel endokrin neoplasi (MEN1syndrom) og von Hipple-Lindau’s sykdom.

2). Et problem med staging systemet er
at graderingen reflekterer mer diagnosen på operasjonstidspunktet enn
den histologiske virkeligheten som først
kommer flere uker postoperativt. Nytten
av TNM systemet som preoperative
guideline er derfor høyst diskutabel. En
nøye patologisk anatomisk undersøkelse
er forutsetningen for et differensiert
behandlingsopplegg.

Kirurgi

Tynntarm-NET (midgut carcinoid)
Tynntarm-NET utgjør ca 25% av alle
NET og er den mest vanlige svulsttypen
i G-I traktus. Radikal kirurgisk tumor
reseksjon kan gi varig kurasjon, men er
bare mulig hos ca 30% av pasientene.
Majoriteten har til dels betydelig spredning ved diagnosetidspunktet. I 10-års
perioden 1993 til 2004 er insidensen i
Norge økt med 70%. Dette tilsvarer totalt
ca 50 nye tilfeller per år i Norge. Disse
svulstene produserer serotonin og tachykiner som forårsaker diare, smerter,
utvikling av intraabdominal fibrose,
flushing og høyresidig hjertesvikt.
Primærtumor er ofte beliggende i
distale ileum og uavhengig av primær
tumors størrelse foreligger ikke sjeldent
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metastasering til glandler i mesenteriet
og lever (>50%). Glandelmetastasene
kan være betydelig større enn primærtumor. Tynntarmskrøset kan være
affisert med betydelig peritonealfibrose
(Fig 1). Prosessen har en tendens til å affisere større kar i mesenteriet, eventuelt
også mesenterialroten med utvikling
av tarmischemi. Typisk er partier med
forkortning av krøset med inndragning
av tarm som ofte kan ha cyanotisk
utseende. Tynntarm-NET blir ofte oppdaget ved akutt kirurgi for ileus eller på
mistanke om tarmischemi.
Kirurgisk må det tilstrebes å fjerne
primærtumor hos alle pasienter, også
hos dem som ellers blir bedømt inoperable grunnet utbredt metastasering.
Dette først og fremst for å hindre senere
ileusvikling, men fjernelse av primærtumor ser også ut til å bedre både overlevelse og livskvalitet for mange pasienter.
Lokalisasjon i distale ileum betyr
vurdering av høyresidig hemikolektomi
for å sikre en radikal operasjon. I mange
tilfeller foreligger multicentrisk carcinoid
i tynntarm (30%). Tynntarmen må nøye
gjennompalperes for å avklare dette.
Alternativt kan man gjøre peroperative
enteroskopi. "Debulking kirurgi" er viktig

Behandlingen av PNET er overveiende
kirurgisk. Den hyppigste funskjonelle
svulsten er insulinom som er benign i
85-90%. Ved multiple svulster foreligger oftest MEN1. Alle insulinomer er
imdlertid ikke benigne og metasterende
malignt insulinom forekommer.
Insulinomer er vanligvis små 1-2 cm og
egner seg kirurgisk for laparoskopisk
fjernelse (enukleasjon/distal reseksjon).
Pioner var M Gagner med publikasjon
fra 1996. Ved Rikshospitalet ble laparoskopisk PNET-kirurgi innført i 1998.
I løpet av de siste 10 år er den laparoskopiske tilgangen blitt ”method of choice”
for svulster beliggende i corpus og
cauda pankreatis. Peroperativ ultralydundersøkelse brukes som guide under
operasjonen. Svulster med lokalisasjon
i caput pankreatis kan også fjernes ved
laparoskopisk enukleasjon hvis avstanden til pankreasgangen er akseptabel.

Tabell 2.
ENETS TNM-klassifikasjon
Pancreatic tumor

< 2 cm

T2

Pancreatic tumor

2-4 cm

T3

Pancreatic tumor

> 4cm

T4

Peripancreatisk affeksjon
vaskulær affeksjon

Gastrinom kan forekomme sporadisk i
pankreas, men er oftest lokalisert i øvre
del av duodenum. Svulstene forårsaker
ofte Zollinger-Ellison syndrom (ZES)
og påvisning av forhøyet gastrin sikrer
diagnosen. I mange tilfeller er de maligne og metastaserer til lokale glandler
eller lever. Endoskopisk ultralyd eller
peroperativ digital eksplorasjon av hele
duodenalmukosa kan avsløre ytterligere
svulster. Symptomer på ZES kan holdes
i sjakk med protonpumpe inhibitorer.
Imidlertid vil dette øke muligheten for
utvikling av levermetastaser.
I en del tilfeller kommer man ikke
utenom Whipples operasjon eller total
pankreatektomi (Fig 2). Affeksjon av
portvenen er ingen absolutt kontraindikasjon og inngrep med portvenereseksjon og karrekonstruksjon gjøres relativt
ofte ved Rikshospitalet. Likeledes vil
en samtidig affeksjon av leverarterien i
noen tilfeller heller ikke være noen absolutt kontraindikasjon for tumorreseksjon
(Fig 2). Dette vil inkludere en bloc reseksjon av svulst og kar med rekonstruksjon
av portvene og den affiserte arterier.
En forutsetning for slike avanserte
inngrep er at gevinsten ved fjerning
av svulsten veies opp mot de komplikasjoner som kan forventes. Et slikt
behandlingstilbud er derfor ikke rutine,
men må skreddersyes for den enkelte
pasient.
Det har vært debattert om pankreasreseksjon skal gjøres når det foreligger
glandelspredning og/eller levermetastaser. Nyere data tyder på at overlevelsesgevinst er relatert til kirurgisk reseksjon
uavhengig om pasienten har glandel eller levermetastaser (8). I et materiale fra
Rikshospitalet var prognostiske gunstige
faktorer relatert til tumor størrelse (<3
cm), fravær av mikroskopisk vaskulær
affeksjon, ingen glandelspredning eller
levermetastaser, samt Ki67<2 (9).

Levermetastaser
Økt erfaring med leverreseksjon har
medført at behandlingen av leversvulster er blitt mer aggressiv. Dette betyr
en multimodaltilgang som inkluderer
kirurgi, ablative teknikker og transarteriell embolisering og systemisk kjemoterapi. GEP-NET metastaser ofte til lever
og muligheter for behandling av disse
må alltid vurderes. Metastasering vil
føre til redusert overlevelse.
I motsetning til de fleste pasienter med
metastaserende kolorektal cancer til
lever, har disse pasientene også ofte
plagsomme hormonrelaterte symptomer
som forårsaker redusert livskvalitet.
I mange tilfeller er levermetastasene så
utbredt at total fjernelse ikke er realistisk. Mulighetene for R0 reseksjon ved
konvensjonell leverreseksjon, åpen eller
laparoskopisk tilgang er høyst varierende angitt og reflekterer sannsynligvis
seleksjon. Realistisk er vel kanskje at
bare 10% kan radikal opereres. Overlevelse etter 5 år kan da være så høy
som 75%. Selv om ikke alt svulstvev kan
fjernes vil cytoredukttiv kirurgi i mange
tilfeller kunne redusere eller fjerne plagsomme hormonelle symptomer.
En annen prosedyre som kan brukes
er radiofrekvens ablasjon (RF). Kombinasjon av konvensjonell leverkirurgi og
RF vil også kunne øke antall pasienter
som kan ha en mulighet for radikal
behandling. I en nylig studie viste RF
god effekt ved både metastaserende
tynntarm-NET og PNET. Etter 5 år var ca
40% av pasientene ennå uten påvisbart
residiv. Behandlingen var også effektiv
hos pasienter med hormonrelaterte
symptomer (10).
Hos mange pasienter med levermetastaser vil det være vanskelig å oppnå
sykdomskontroll og tilstanden oppfattet
som inoperabel. Alternative prosedyrer
som er aktuelle er embolisering av
leverarterien (TAE/TACE). Dette kan ut-

føres med bare partikler (TAE) eller med
kjemo- og eller radiokjemoterapeutika
(TACE). Resultatene er varierende. Forventet respons ved TAE/TACE kan være
opptil 55% med varighet opp til 2 år og
median overlevelse på 40 mnd. Hvilken
metode som gir de beste resultatene er
ikke avklart.
Embolisering kan også kombineres med
systemisk onkologisk behandling. Etter
slike ikke randomiserte studier er det
rapportert ”downstaging” av svulstene
med mulighet for kirurgisk reseksjon.
Det er derfor ikke umiddelbart lett å
identifisere hvilket behandlingsalternativ som skal velges. En forutsetning er
at slike pasientforløp må planlegges i
multidisiplinære team.
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Vårt opplegg er derfor at alle pasienter
med PNET uavhengig av intraabdominal
spredning eller karaffeksjon vurderes i
tverrfaglig møte. Et viktig mål vil være
å fjerne primærtumor i pankreas. Hvis
det også foreligger metastaser må det
samtidig legges en plan for hvorledes
disse skal behandles (glandel og levermetastaser).

Som endelig kausal kirurgisk behandlingsalternativ kommer levertransplantasjon. Dette kan vurderes hos unge
pasienter der primærtumor er fjernet og
hvor det foreligger ukontrollerbare hormonelle symptomer. Sykdommen må
ikke være spesielt aggressiv og Ki-67 må
derfor ikke være > 5-10, helst lavere. Det
må heller ikke foreligge ekstrahepatisk
spredning. De fleste får residiv i løpet
av 5 år posttransplant, men i selekterte
materialer kan 5-års overlevelsen være
så høy som 90% (1) 
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Bakgrunn

Bilateral total adrenalektomi fører til
komplett adrenokortikal insuffisiens
som krever livslang og stressadaptert
substitusjon av glukokortikoider
og mineralokortikoider, mens tapet
av binyremarg og den adrenale
katecholaminproduksjonen ikke har
kliniske konsekvenser. Den manglende
produksjonen av binyrebarkhormoner
gir risiko for å utvikle nedsatt livskvalitet
og akutte og livstruende Addisonkriser. Mellom 25-50% av pasientene
klager på redusert aktivitetsnivå
selv om de tar adekvate mengder
hormoner. I tillegg er mange pasienter
redde for å slippe opp for medisin, for
eksempel i katastrofesituasjoner. Det
har derfor interesse om man kan unngå
eksogen hormonsubstitusjon og finne
muligheter for å bevare den endogene
hormonproduksjonen.
Allogen eller autolog binyrebarktransplantasjon har ikke blitt standard
selv om det ble publisert lovende
resultater for autotransplantasjon av
binyrebarkvev; andre forfattere har
imidlertid ikke kunnet bekrefte dette
siden binyrevbarkvev har lav ischemisk
toleranse som setter grenser for
metoden (Tabell 1).
Subtotal adrenalektomi kan bevare
perfundert binyrevev. Subtotal
adrenalektomi defineres her som
binyrebarkfunksjonsbevarende kirurgi
ved bilateral kirurgi med enten unilateral
eller bilaterale kjertelrest(-er).
Til forskjell fra dette brukes partiell
adrenalektomi som et teknisk begrep
for en ikke fullstendig fjerning av en
binyre. Ved unilateral kirurgi overtar
den andre siden etterhvert funksjonen.
En partiell binyrereseksjon har ved en
normal binyre på den andre siden ingen
funksjonell betydning. Ved bilateral
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Tabell 1. Resultater ved autotransplantasjon av binyrebark
Studie1

Diagnose

Pasienter

Pasienter uten
substitusjon

Franksson, 1959

MC

5

4

Ibbertson/O´Brien,
1962

MC

2

1

Hardy/Langford, 1964

MC

4

0

Ledingham, 1966

MC

5

0

Drucker, 1967

MC

1

1

Kaplan/Shires, 1972

MC

1

1

Dralle, 1988

AFC

1

1

Klempa, 1989

AFC

2

1

Demeter, 1990

MC

14

3

Albanese, 1993

AFC

2

1

Okamoto, 1996

AFC

7

0

Miyauchi, 19992

AFC

1

1

Inabnet, 2000

AFC

14

4

2

AFC, arvelig feokromocytom; MC, Morbus Cushing 1Litteratur hos forfatteren
2
Stimulasjon med ACTH (eller analoga)

kirurgi og subtotal adrenalektomi
med uni- eller bilateralt restvev er
binyrebarkfunksjonen i restvevet
imidlertid avhengig av restens størrelse.
Binyrevenen som drenerende hovedkar
har ingen spesiell betydning. Det
antas at binyreresten hovedsakelig
dreneres via kapselvenene [16]. Partiell
adrenalektomi bevarer riktignok ikke
kun binyrebark men også binyremarg;
det er ikke mulig å separere vevssjiktene
in situ. Begrepet binyrebarkbevarende
kirurgi som gjerne brukes som
synonym for subtotal- eller partiell
adrenalektomi er derfor ikke helt korrekt;
man burde heller bruke betegnelsen
binyrevevbevarende kirurgi (Figur 1).

Historisk oversikt

Glukokortikoider ble innført i klinisk
medisin på 1940-tallet. Amerikanerne
Edward C. Kendall (1886-1972) og Philip
S. Hench (1896-1965) samt sveitseren
Tadeus Reichstein (1897-1996) fikk i
1950 nobelprisen for dette. Tidligere
var det ved bilaterale binyresykdommer
ikke mulig å fjerne begge binyrene

fullstendig, fordi pasientene da døde
kort etter operasjonen på grunn av
hypokortisolisme (Addison-krise).
I pre-kortison-æraen ble det derfor
utført f.eks. subtotal adrenalektomi
ved adrenogenitalt syndrom (AGS),
som er ubehandlet forbundet med
uttalt bilateral binyrebarkhyperplasi.
Kunsten var å fjerne nok vev slik at
symptomene gikk tilbake, og samtidig
bevare nok vev til å forhindre en dødelig
binyrebarkinsuffisiens. De beste
resultatene ble oppnådd ved bilateral
binyrekirurgi, der det på en av sidene
ble bevart fungerende binyrevev hhv.
barkvev. Den amerikanske urologen
Hugh Hampton Young (1870-1945)
etablerte en metode som gjorde det
mulig å operere pasienten i bukleie
via lumbal tilgang. Antakelig var han
den første som publiserte erfaringer
med subtotal adrenalektomi. Den
partielle reseksjonen ble foretatt med
en kniv. Etter at patofysiologien ved
AGS ble kjent (arvelige enzymdefekter
som medfører hypokortisolisme samt
overproduksjon av adrenale androgener)
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Behandle nyrekreft ...

Ved Morbus Cushing var primær
binyrekirurgi imidlertid aktuelt inntil
transsphenoidal hypofysekirurgi
ble standard i begynnelsen av
1970-tallet. På 1950- og 1960-tallet
var det en kontrovers om hvordan
pasientene burde opereres: bilateral
total adrenalektomi eller subtotal
adrenalektomi. Bilateral total
adrenalektomi hadde fordelen av at
residiv var veldig sjeldne, mens det etter
subtotal adrenalektomi regelmessig
utviklet seg residiv (på grunn av
vedvarende ACTH stimulasjon). Bilateral
total adrenalektomi førte imidlertid
ikke sjelden til induksjon av invasive
hypofysetumores (Nelson tumor). De
funksjonelle resultatene ved subtotal
adrenalektomi ved Morbus Cushing
var skuffende, siden mange pasienter

likevel trengte eksogene kortikoider.
Dessuten ble det påvist at selv
pasienter med tilsynelatende normal
adrenokortikal funksjon, ofte hadde
for liten hormonproduksjon i stresssituasjoner [12]. Kontroversen sluttet
ved bred innføring av minimal-invasiv
hypofysekirurgi. Nå til dags opereres
pasienter med Morbus Cushing kun ved
ikke vellykket hypofysekirurgi, og da
med bilateral total adrenalektomi.
På 1960-1970 tallet ble arvelige og
bilaterale feokromocytomer tiltagende
interessant. Siden 1980-tallet finnes
det et økende antall publikasjoner
vedrørende subtotal adrenalektomi som
alternativ til total fjerning ved bilaterale
feokromocytomer [3,6,13,14,19,21].
Siden også binyremargceller bevares
ved partiell adrenalektomi består det en
relevant residivrisiko, som hovedsakelig
er avhengig av sykdommen selv
(ulike mutasjoner/genotyper) og
reststørrelsen.
Etter etableringen av endoskopisk
binyrekirurgi som gullstandard. har det

1,2,3,4,5

For behandling av pasienter med langtkommet nyrecellekarsinom 6, 7

Figur 1. Prinsipp ved partiell adrenalektomi: bark- og margbevarende kirurgi.

... fra en annen vinkel

og kortison ble tilgjengelig som
medikament, har binyrekirurgi hatt liten
betydning ved denne sykdommen. I våre
dager er det svært sjelden indikasjon
for kirurgi ved uttalt virilisme eller store
knuter. I slike tilfeller bør det gjøres en
bilateral total adrenalektomi.

Tabell 2. Resultater ved subtotal adrenalektomi (utvalgte studier)
Studie1

Pasienter

Diagnose

Priestley, 1951

23

MC

Tilgang

Pasienter uten Ipsilateral
substitusjon (%) residiv (%)

Å

70

13

Follow-up
(mnd)
inntil 66

TEMA

Cope, 1955

15

MC

Å

67

0

12-72

Kennedy, 1978

5

MC

Å

100

25

132-288

Hardy, 1978

8

MC

Å

ikke angitt

12

3-228

Giordano, 1982

1

FC

Å

100

0

180

Irvin, 1983

3

AFC

Å

100

0

36-84

van Heerden, 1984

2

MEN 2

Å

50

100

360-375

Welbourn, 1985

32

MC

Å

ikke angitt

19

ikke angitt

van Heerden, 1985

1

MEN 2

Å

100

0

18

Hamberger, 1987

2

MEN 2

Å

100

0

6-24

Birnbaum, 1989

1

SP

Å

100

0

32

Albanese/Wiener, 1993

4

FP

Å

100

0

80-96

Lee, 1996

14

MEN 2, VHL

Å

93

7

118-324

Janetscheck, 1998

4

VHL

L

100

0

2-24

Neumann, 1999

13

MEN 2, VHL,
NF

Å

92

8

16-179

de Graaf, 1999

4

MEN 2

Å

100

25

19-53

Edstrom, 1999

5

MEN 2

Å

60

0

96-156

Mugiya, 1999

1

MEN 2

L, R

100

0

3

Inabnet, 2000

5

MEN 2, VHL,
NF

Å

40

60

36-300

Walther, 2000

9

VHL

Å, L

100

0

ikke angitt

Kaock, 2002

1

SP

L

100

0

3

Porpiglia, 2002

1

MEN 2

L

100

0

12

Brauckhoff, 2003

12

MEN 2, VHL,
SP, M

Å

92

0

3-76

Brauckhoff, 2003

5

MEN 2, PHAS

L

100

0

6-36

Yip, 2004

26

MEN 1/2, VHL,
NF

Å, L

65

4

71

Diner, 2005

18

FP

Å, L

94

0

36

Walz, 1996-2006

24

MEN 2, VHL,
SDHD, SP, NF

R

92

0

8-115

Julien, 2006

1

VHL

L

100

0

ikke angitt

Jansson, 2006

9

MEN, NF, SP

Å

67

ikke angitt

132

Cheng, 2008

1

VHL

L

100

0

3

Brauckhoff, 2008

12

MEN 2, VHL

L, R

92

0

27

Chin, 2008

1

SP

L

100

0

ikke angitt

AFC, arvelig feokromocytom; FC, feokromocytom; L, laparoskopisk tilgang; M, metastaser; MC, Morbus Cushing, MEN, Multippel Endokrin Neoplasi; NF, neurofibromatose; O, PHAS, primær hyperaldosteronisme; R, retroperitoneoskopisk tilgang; SDHD,
SDHD-genmutasjon; SP, sporadisk feokromocytom; VHL, von-Hippel-Lindau-syndrom; Å, åpen tilgang
1

Litteratur hos forfatteren

vært en økning av publikasjoner om
partiell eller subtotal adrenalektomi,
særlig ved arvelig feokromocytomer og
primær hyperaldosteronisme [10,17,20].

Tekniske aspekter

Endoskopisk kirurgi skal være
standard. Ved partiell adrenalektomi
skal mobiliseringen av det potensjelle
restvevet foretas så forsiktig som mulig
[16]. På den andre siden må det være
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mulig å vurdere resten tilstrekkelig til
å utelukke at patologisk vev bevares.
Intraoperativ ultralyd kan være nyttig.

hemostase kan det være fordelaktig å
bruke klips. Tumoren bør, som vanlig,
taes ut med en preparatpose.

Binyrevenen har ingen funksjonell
betydning og kan deles dersom dette
blir nødvendig [16,20]. Ved partiell
adrenalektomi bør reseksjonen
gjennomføres i friskt vev og foretas
ved hjelp av ultralyddissektor, diatermi,
vanlig kniv eller saks, mm. For å få god

Det er med hensyn til den postoperative
funksjonen viktig at restbinyren er minst
1/4 (bedre 1/3) av størrelsen av en vanlig
frisk binyre [4]. Det er riktignok vanskelig
å bestemme intraoperativt de eksakte
målene siden resten ikke bør mobiliseres
fullstendig [7].

artell.no ID: 6644/02-2011

Bytt til mTor-hemmer ...

Patofysiologiske prosesser etter
subtotal adrenalektomi: kliniske
konsekvenser

For den kliniske situasjonen betyr
dette at rutinemessig bruk av eksogen
hormonsubstitusjon etter subtotal
adrenalektomi bør unngås. Særlig
ved endoskopisk kirurgi spiller den
reduserte stresskapasiteten (nesten)
ingen rolle. Kun pasienter med veldig

Subtotal adrenalektomi ved
arvelig feokromocytom

Som nevnt innebærer subtotal
adrenalektomi ved arvelig
feokromocytom risiko for å utvikle
residiv i restvevet ettersom det alltid
bevares binyremarg ved en partiell
adrenalektomi, og alle disse cellene
kan bli kilde for en ny tumor. Risikoen
er sannsynlig først og fremst avhengig
av reststørrelsen, men også av hhv.
syndrom og genotype (multippel
endokrin neoplasi type 2 (MEN 2), vonHippel-Lindau syndrom type 2 (VHL 2),
neurofibromatose type 1 (NF 1), ulike
paragangliomasyndromer ved ulike
SDH-genmutasjoner og andre nylig
oppdagete sykdommer).
For MEN 2 og VHL 2 foreligger det
flere studier vedrørende subtotal
adrenalektomi og langtidsresultater
(tabell 2) [3,4,13,14,19,21]. Både ved
MEN 2 og ved VHL 2 har ca. 50%
av pasientene bilaterale (multiple)
feokromocytomer. I motsetning til
sporadiske feokromocytomer eller
feokromocytomer som oppstår ved
SDH-genmutasjoner, får pasienter
med MEN 2 eller VHL sjelden maligne
feokromocytomer (<5%) [6]. Ved MEN 2
finnes det vanligvis en adrenomedullær
hyperplasi som mikroskopisk
forstadium, mens VHL 2 pasienter
ikke viser hyperplasi. Det har derfor
vært diskusjon om residivrisikoen

6,7,8,9,10,11

Dyreeksperimenter har vist at det er en
rekke prolifersjons- og vekstfaktorer
som er involvert i funksjonell og
morfologisk restitusjon. Eksogen
tilført kortison hemmer denne
prosessen [8,9,11]. Hos mennesket er
restitusjonsmekanismene stort sett
ukjente, og det er usikkert om det finnes
morfologisk kompensasjon (økning av
binyrebarkceller) i tillegg til funksjonell
adaptasjon. I en liten studie var det
ved bruk av CT ikke mulig å påvise
volumendringer i det adrenale restvevet
etter subtotal adrenalektomi [7].

lave kortisolverdier eller kliniske tegn
til hypokortisolisme bør (kortvarig)
substitueres. Alle pasientene må
før utskriving undersøkes med en
stimuleringstest. Dersom testen viser
patologiske kortisol verdier (<550 nmol/l
[15]) skal pasientene få et kortisonpass
og kortison som nødstilfelle medisin
i form av tabletter eller (bedre)
injeksjonsvæske eller stikkpiller samt en
omfattende instruks om Addison-krisen.
Disse pasienter burde kontrolleres ca.
3 måneder senere igjen; ved normalt
testresultat trengs ikke lenger de
beskrevne tiltakene.

For behandling av pasienter med langtkommet nyrecellekarsinom 6, 7

De fleste pasientene viser etter
subtotal adrenalektomi normale
basale kortisolverdier, men >80%
har et patologisk resultat ved
stimulasjonstester (ACTH-test,
Synacthen-test). I løpet av få uker
normaliserer testresultatene seg, og
etter 3 måneder finner man hos 7080% av pasientene et normalt svar på
stimulering. Subanalysen åpenbarer
riktignok at mange pasienter har (1)
lavere kortisol-maksimalverdier og
at (2) ACTH verdiene ligger høyere
enn hos friske kontrollpasienter, noe
som tyder på at den adrenokortikale
stressreaksjonen ikke kommer seg
fullstendig [4,7].

... når TKI svikter

Selv om endoskopisk kirurgi ikke tillater
digital palpasjon av binyrerestvevet, er
det stor enighet blant kirurger om at den
endoskopiske tilgangen skal foretrekkes
også ved partiell adrenalektomi fordi
forstørrelsen gjør det mulig å vurdere
resektablitet på en bedre måte enn ved
åpen kirurgi [1,6,14,19,20].

ved MEN 2 kunne vært høyere enn
ved VHL [4]. Det finnes imidlertid ikke
kliniske data som tyder på dette; den
ipsilaterale residivrisikoen etter subtotal
adrenalektomi er på 10-20% i løpet av
10-20 år.

TEMA

Ved MEN 2 er det imidlertid slik at de
ulike mutasjoner i RET protoonkogenet,
som er årsaken til syndromet, har ulik
tumorutløsende potensiale. Dette betyr
at pasienter med høy-risiko-mutasjoner
(se artikkel om MEN 2) har en høyere
risiko til å få feokromocytomer enn
pasienter med lav-risiko-mutasjoner.
Man må anta at dette vil også ha
betydning for residivrisikoen etter
partiell adrenalektomi, men dette har
hittil ikke blitt undersøkt.
Prinsipielt sett er det spørsmål om
hvilken reseksjonsstrategi man skal
velge ved ennå unilateral, eller allerede
bilateral manifestasjon av arvelig feokromocytom. Mens profylaktisk binyrekirurgi tidligere ofte ble gjennomført, er det i
våre dager konsensus om at kun binyrer
med tumores skal opereres. Siden kun
ca. 50% av pasientene får bilaterale
feokromocytomer er det sannsynligvis
ikke nødvendig eller tilrådelig å utføre
en partiell adrenalektomi ved unilateralt
feokromocytom. Dersom pasientene
senere får feokromocytomer i den
kontralaterale binyren, kan en partiell
adrenalektomi (som så føres til en subtotal adrenalektomi) gjennomføres. Ved
bilateral manifestasjon er det ikke klart
hvilken strategi er best: partiell reseksjon på begge sidene eller total adrenalektomi på én side og partiell adrenalektomi på den kontralaterale siden.
Siden partiell adrenalektomi ved
arvelige feokromocytomer er knyttet til
risikoen for å få et ipsilateralt residiv,
bør disse pasientene følges opp ”tett”
(biokjemisk utredning hvert år). Residiv
kan dermed detekteres veldig tidlig,
slik at de fleste pasientene ikke får
alvorlige symptomer. I enkelte tilfeller
er det til og med mulig å utføre en
binyrevevbevarende reseksjon en gang
til [2,5].

Partiell og subtotal adrenalektomi
ved andre sykdommer
Funksjonelt får en partiell, ensidig
adrenalektomi kun betydning ved
tidligere eller senere adrenalektomi
på den andre siden. Etter en unilateral
adrenalektomi kompenseres funksjonen
vanligvis av den kontralaterale binyren.
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Pasienter med unilateral binyretumor
som tidligere ble operert på den andre
siden (for eksempel ved nyrecellecancer)
kan profitere på en partiell (subtotal)
adrenalektomi. Omvendt kan en partiell
adrenalektomi på én side forhindre
at pasienten kommer i fare å bli
substitusjonsavhengig dersom senere
oppstått kontralateral sykdom krever
total adrenalektomi.
Ved sporadiske binyretumores er
risikoen lav for å få et residiv i bevart
binyrevev. Riktignok har pasienter med
binyrebarktumores, med eller uten
hormonproduksjon, gjerne flerknutete
forandringer slik at en partiell
adrenalektomi kan gi residiv. Det har
imidlertid vært en stor økning i studier
om partiell adrenalektomi, for eksempel
ved primær hyperaldosteronisme
[10,17], primær hyperkortisolisme
[1,18] og adrenalt insidentalom uten
hormonproduksjon [20].
Ved bilateral makro- eller mikronodulær
hyperplasi med kortisolproduksjon ble
det rapportert noen kasuistikker eller
småserier vedrørende bilateral kirurgi
med unilateral partiell adrenalektomi.
På grunn av små tall er det imidlertid
ikke mulig å konkludere mer enn at
subtotal adrenalektomi kan være en
terapeutisk opsjon. Som ved ACTH
avhengig Morbus Cushing eller arvelig
feokromocytom må residiv forventes i
restvevet.

pasienten følges langsiktig. Ved små
restvolum bør en midlertidig regne
med at stresskapasitet er redusert.
Rutinemessig anvendelse av kortisonsubstitusjon bør likevel unngås 
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Seksjon for lever- og pankreaskirurgi
og Intervensjonssenteret,
OUS-Rikshospitalet
Vi har i en tidligere utgave av Kirurgen
presentert Rikshospitalets erfaringer
med laparoskopiske reseksjoner av
maligne pancreastumores (1). Pasienter
med maligne lesjoner utgjorde en betydelig del av det samlede laparoskopisk
pancreasmaterialet vi publiserte i 2010
(2). Den største histologiske gruppen i
samlematerialet ble imidlertid utgjort av
de endokrine svulstene. Endokrine pancreassvulster er en fellesbetegnelse for
en rekke svulster med forskjellige egenskaper fra de benigne høyt differensierte

hormonpoduserende svulster til hormonelt inaktive, metastaserende maligne
lesjoner. Laparoskopiske reseksjoner for
endokrine svulster har vist seg å være
et godt alternativ til konvensjonell åpen
kirurgi i kliniske serier (3).
Behandling av endokrine svulster i
pancreas medfører en rekke spesielle
perioperative utfordringer og tverrfaglige vurderinger som det europeiske
nettverket for endokrine svulster (ENETS) har definert i sine retningslinjer (4).
I 2011 fikk Rikshospitalet status som et
ENETS ”Centre of Excellence” for denne
sykdomsgruppen.
Detaljer vedrørende disse forhold er
diskutert i flere andre innlegg i denne
utgaven av Kirurgen.

Bilde 1 a) Typisk radiologisk funn ved høyt differensiert endokrin tumor i
corpus pancreatis.

... nyrekreft.no

Laparoskopiske
operasjoner for endokrine
pancreastumores

TEMA

Bilde 1 b) Makropreparat av samme svulst etter laparoskopisk distal pancreasreseksjon

Av de 53 endokrine svulster i vårt samlemateriale fra 2010 var insulinomer de
hyppigst forekommende (n=23) blant en
rekke hormonelt aktive lesjoner (Tabell
1). I alt 11 lesjoner ble funnet å være
endokrine carcinomer, med eller uten
metastaser.

Operasjonsteknikk

De peroperative tekniske forhold for
endokrine svulster skiller seg ikke
vesentlig fra laparoskopiske operasjoner for øvrige pancreas-svulster og
portplassering og disseksjonsteknikk
følger de samme prinsipper som vi har
beskrevet tidligere (1). Malignt utseende
svulster med åpenbar kar-affeksjon
reseseres sentralt med lymfadenektomi og splenektomi mens åpenbart
benigne lesjoner reseseres fortrinnsvis
som distale, miltbevarende reseksjoner.
Insulinomene utgjør en spesiell gruppe
ettersom slike svulster er forbundet med
et helt typisk klinisk bilde og utviser
også særegne karakteristika på radiologiske undersøkelser. Vi har til nå
som regel resesert insulinomene med
lokale reseksjoner eller enukleasjoner da
disse sjeldent er maligne og i liten grad
residiverer. Imidlertid har fistelraten ved
enukleasjoner vært betydelig høyere
enn ved distale reseksjoner. Dette har vi
tatt konsekvensen av og har den senere
tid foretrukket å utføre distale reseks-

joner ved insulinomer i hale eller corpus.
Insulinomer i caput har vi fortsatt å
fjerne lokalt ettersom alternativet med
pancreatoduodenektomi/ Whipples
operasjon er langt mer mutilerende enn
et skånsomt reseksjonsinngrep hvis
det med noen grad av sikkerhet antas
at kontinuiteten i pancreasgangen kan
bevares slik at fistel unngås.

Peroperativ ultralyd

mindre smerteplager i forhold til å la
denne være in situ. Et tilleggsmoment
som taler til fordel for reseksjon av
primærtumor er at dersom det oppnås
lokal radikalitet ved sykdom som
utelukkende metastaserer til lever.
Dette gir mulighet for en rekke
leverrettede behandlingsmuligheter
(som beskrevet av Mathisen og
Gladhaug i innlegget på side 231-233).

Peroperativ ultralyd er påkrevet under
alle inngrep for endokrine svulster i
pancreas både for eksakt lokalisasjon
og ikke minst for nøyaktig kartlegging
av svulstenes og reseksjonsmarginene
i forhold til pancreasgangen. Dette
gjelder i særdeleshet for gastrinomene
som kan være svært små og i hovedsak
lokalisert i området omkring caput
pancreatis (inkludert første del av
duodenum).

Komplikasjoner

Metastaserende sykdom

Konklusjon

Metastaserende sykdom er i seg selv
ingen kontraindikasjon til reseksjon
av primærtumor i pancreas. Imidlertid
foreligger det ingen studier som viser
at reseksjon av primætumor ved
metastaserede ”foregut-carcinoid” gir
bedret overlevelse slik det er vist for
”midgut-carcinoider”. Det er observert
at reseksjon av primærtumor kan gi
reduserte symptomer med blant annet

Tabell 1.
Laparoskopisk opererte endokrine tumores i pancreas (2)

Postoperativ pancreasfistel-rate var
i vårt samlemateriale på drøyt 10%
mens det for de endokrine svulstene
var noe høyere. Dette skyldes i
hovedsak lekkasje etter enukleasjoner
der fistelraten var på drøyt 30%.
Komplikasjonsraten for øvrig er
lav med i hovedsak kategori 1 og 2
komplikasjoner i henhold til ClavienDindo klassifikasjonen (5)

Vi konkluderer med at endokrine
svulster i pancreas, på grunn av sine
mange særegne karakteristika og
relativt sjeldne forekomst, fortrinnsvis
bør behandles ved sentra som har
tverrfaglig kompetanse og erfaring
med denne sykdomsgruppen. Dersom
det stilles indikasjon for kirurgisk
behandling bør laparoskopisk teknikk
vurderes 
Referanser
1)	Røsok BI og Edwin B, Laparoskopisk behandling av
maligne pancreas-svulster. Kirurgen 1/11
2)	Røsok BI, Marangos IP, Kazaryan AM, Rosseland
AR, Buanes T, Mathisen O, Edwin B. Single-centre
experience of laparoscopic pancreatic surgery. Br J
Surg. 2010 Jun;97(6):902-9.

Histologi

Antall

Median diameter (range)

Insulinomer

23

20 (5-13)

Gastrinomer

4

14 (5-20)

Glucagonomer

3

65 (35-90)
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VIP-omer

2
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4) http://www.enets.org/guidelines_tnm_classifications.
html&OPEN=menu,14

Høyt differensierte (NF)

10

25 (5-70)

Carcinomer (NF)

11

41 (15-70)

NF= Ikke hormonproduserende (”Non functioning”)
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av neoplastiske eller andre ikke-medisinske årsaker er ekskludert. Ved utvikling av radiologiske endringer som tyder på ikke-infeksiøs pneumonitt og få eller ingen symptomer, kan
behandling fortsette uten dosejustering. Ved moderate symptomer bør behandlingsavbrudd vurderes inntil symptombedring. Bruk av kortikosteroider kan være indisert. Behandling kan
gjenopptas med 5 mg daglig. Ved alvorlige symptomer på ikke-infeksiøs pneumonitt bør behandlingen avbrytes. Bruk av kortikosteroider inntil kliniske symptomer forsvinner kan være
indisert. Behandling kan gjenopptas med 5 mg daglig avhengig av individuelle kliniske omstendigheter. Everolimus kan predisponere for bakterie-, sopp-, virus- eller protozoinfeksjoner,
inkl. infeksjoner med opportunistiske patogener. Lokale og systemiske infeksjoner, inkl. pneumoni, andre bakterielle infeksjoner, invasive soppinfeksjoner som aspergillose eller candida
og virusinfeksjoner inkl. reaktivering av hepatitt B-virus er sett. Noen infeksjoner har vært alvorlige og i noen tilfeller fatale. Ved diagnostisering av en infeksjon må egnet behandling
igangsettes umiddelbart og pause eller seponering av everolimusbehandling vurderes. Pågående infeksjoner bør være ferdigbehandlet før everolimusbehandling igangsettes. Dersom
invasiv systemisk soppinfeksjon diagnostiseres, bør everolimus umiddelbart seponeres permanent, og egnet antifungal behandling gis. Hypersensitivitetsreaksjoner er observert.
Munnsår, stomatitt og oral mukositt er sett ved everolimusbehandling. Topisk behandling er da anbefalt. Alkohol- eller peroksidholdig munnvann bør unngås da disse kan forverre
tilstanden. Antifungale midler bør ikke brukes med mindre soppinfeksjon er diagnostisert. Økning av serumkreatinin, vanligvis svak, er rapportert. Måling av nyrefunksjon, inkl. måling
av blod-urea-nitrogen (BUN) eller serumkreatinin anbefales før oppstart av behandling og deretter periodisk. Hyperglykemi, hyperlipidemi og hypertriglyseridemi er rapportert. Måling
av fastende serumglukose anbefales før oppstart av behandling og deretter periodisk. Hvis mulig bør optimal glykemisk kontroll oppnås før behandlingsoppstart. Redusert hemoglobin,
lymfocytter, nøytrofile granulocytter og blodplater er rapportert. Fullstendig blodtelling anbefales før oppstart av behandling og deretter periodisk. Everolimus bør ikke brukes ved sjelden
arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Forsiktighet bør utvises ved bruk av everolimus i perioden før og etter operasjon pga. svekket
sårheling. Interaksjoner: Everolimus er CYP 3A4-substrat og substrat og moderat hemmer av P-glykoprotein (PgP). Absorpsjon og eliminasjon kan påvirkes av substanser som påvirker
CYP 3A4 og/eller PgP. Samtidig behandling med everolimus og potente CYP 3A4- eller PgP-hemmere anbefales ikke. Forsiktighet må utvises når samtidig behandling med moderate
CYP 3A4- eller PgP-hemmere ikke kan unngås. Dosereduksjon til 5 mg daglig eller 5 mg annenhver dag kan vurderes, men det foreligger ingen kliniske data med denne dosejusteringen.
Nøye monitorering av bivirkninger er anbefalt. Kombinasjon med grapefruktjuice eller annen mat som påvirker CYP 3A4 eller PgP bør unngås. Samtidig bruk av potente CYP 3A4-indusere
bør unngås. Dersom samtidig administrering av everolimus og en potent CYP 3A4-induser er nødvendig, bør doseøkning fra 10 mg daglig til 20 mg daglig vurderes med økning på 5
mg av gangen. Økningen bør skje på dag 4 og dag 8 etter initiering av induser. Denne dosen er ventet å justere AUC til det området som er observert uten induser. Det er imidlertid ingen
kliniske data for denne dosejusteringen. Dersom behandling med induser avsluttes, bør everolimusdosen endres tilbake til det den var før initiering av behandling med CYP 3A4-induser.
Preparater som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) bør ikke brukes under everolimusbehandling. Everolimus kan påvirke biotilgjengeligheten av CYP 3A4- og/eller PgPsubstrater som gis samtidig. Bruk av levende vaksiner bør unngås. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ikke anbefalt under graviditet. Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke
klarlagt. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Kvinner i fertil alder må bruke effektiv prevensjon. Overgang i morsmelk: Ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Skal ikke brukes
under amming. Mannlig fertilitet: Basert på ikke-kliniske funn kan mannlig fertilitet reduseres ved everolimusbehandling. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Redusert
antall lymfocytter, redusert hemoglobin, redusert antall blodplater, redusert antall nøytrofiler. Gastrointestinale: Stomatitt, diaré, inflammasjon i slimhinner, oppkast, kvalme. Hud: Utslett,
tørr hud, pruritus. Infeksiøse: Infeksjoner. Lever/galle: Økt ALAT, økt ASAT. Luftveier: Pneumonitt, dyspné, epistakse, hoste. Nevrologiske: Smaksforstyrrelser. Nyre/urinveier: Økt kreatinin.
Stoffskifte/ernæring: Økt glukose, økt kolesterol, økte triglyserider, redusert fosfat, anoreksi. Øvrige: Utmattelse, asteni, perifert ødem. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
Munntørrhet, magesmerte, dysfagi, dyspepsi. Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Hånd-fot-syndrom, erytem, hudavskalling, neglsykdom, dermatitis acneiform, onychoclasis. Lever/galle: Økt
bilirubin. Luftveier: Opphosting av blod. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Insomni. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Vektreduksjon. Øye: Konjunktivitt, hevelse i
øyelokket. Øvrige: Brystsmerte, pyreksi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Kongestiv hjertesvikt. Hud: Angioødem. Stoffskifte/ernæring: Nyoppdaget diabetes mellitus.
Øvrige: Svekket sårheling. Ukjent: Hjerte/kar: Blødninger. Immunsystemet: Hypersensitivitet. overdosering/Forgiftning: Begrensede data tilgjengelig. Støttende tiltak bør igangsettes.
Egenskaper: Klassifisering: Proteinkinasehemmer. Virkningsmekanisme: Bindes til det intracellulære proteinet FKBP-12 og danner et kompleks som hemmer aktiviteten av mTORkompleks-1 (mTORC1). Dette reduserer aktiviteten til S6 ribosomal proteinkinase (S6K1) og eukaryot elongeringsfaktor 4E-bindingsprotein (4EBP-1), og påvirker dermed translasjon av
proteiner involvert i cellesyklus, angiogenese og glykolyse. Nivået av vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) som potenserer angiogene prosesser i tumoren reduseres. Absorpsjon: Maks.
plasmakonsentrasjon oppnås 1-2 timer etter inntak. «Steady state» nås innen 2 uker. Fettrikt måltid reduserer AUC og Cmax med hhv. 22% og 54%. Lette fettmåltider reduserer AUC
med 32% og Cmax med 42%. Proteinbinding: Ca. 74%. Fordeling: Blod/plasma-ratio er konsentrasjonsavhengig og varierer fra 17-73% i doseringsområdet 5-5000 ng/ml.
Distribusjonsvolum: 191 liter i sentralt kompartment og 517 liter i perifert kompartment. Halveringstid: Ca. 30 timer. Metabolisme: Everolimus er substrat for CYP 3A4 og PgP, men
metabolittene bidrar trolig ikke signifikant til den totale farmakologiske aktiviteten. Utskillelse: 80% via feces, 5% via urin. Pakninger og priser: 5 mg: 30 stk. (blister) 31 437.70. 10 mg:
30 stk. (blister) 39 984.00.
Sist endret: 09.09.2010 (SPCer 27.04.2010).
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Jubileumssymposium

Jubileumsfesten

Nytt æresmedlem i
Norsk kirurgisk forening:
fa g med i s i nske f o ren i n g er

Lars Vasli
Olaug Villanger
olaug.villanger@ous-hf.no
OUS-Rikshospitalet

Styret i NKF foreslo Lars Vasli som æresmedlem på grunn av hans
enestående innsats for Norsk kirurgisk forening.

Lars Vasli er født i Oslo i 1954.

Han studerte medisin i Dublin og var
ferdig lege i 1979.

Etter turnustjeneste i Levanger og
Sogndal og endt militærtjeneste som
avdelingslege på Lahaugmoen, begynte
han sin kirurgiske spesialistutdanning
som assistentlege ved Sentralsykehuset
i Akershus i 1981. Han fortsatte ved

Lovisenberg og Aker og ble godkjent
spesialist i generell kirurgi i 1990.
Han tok videreutdannelse i helseadministrasjon ved Harvard School of
Public Health i Boston i 1990-91 og ble
Master of Public Health (MPH).
I 1993 ble han administrerende direktør
ved Oslo private sykehus og senere
Røde Kors Klinikk/Omnia sykehuset i
Oslo Røde Kors sykehuslokaler. Han
fortsatte i denne stillingen frem til 2002,
da han ble klinikksjef for den kirurgiske
virksomheten ved Lovisenberg sykehus,
en stilling han fortsatt innehar.
Lars begynte sin virksomhet i styret i
Norsk kirurgisk forening som kasserer
i 1990, og var leder for foreningen fra
2004 til 2006. Han var også redaktør for
Kirurgen fra 2002 til 2006.
Lars Vasli har i realiteten hatt ansvaret
for foreningens økonomi helt siden
1990, først som kasserer, senere da
lovene måte forandres slik at han
fortsatt kunne drive virksomheten,
som forretningsfører. I tillegg til å være
kasserer og forretningsfører har han
også hatt ansvaret for hele det praktiske
arrangement ved Høstmøtet.
Da Lars overtok som kasserer i 1990
hadde foreningen et bankinnskudd på
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kr 298 535,65, og årsregnskapet viste
et underskudd på kr 1 624,73. Etter at
han overtok har foreningens økonomi
gjennomgått en utrolig utvikling, og
balansen fra 2010 viser at foreningen nå
disponerer mer enn 3 millioner kroner!
Hans innsats har gitt foreningen en
enestående økonomisk frihet, som bl.a.
har gitt muligheter for stipendier og
priser og i år utgivelse og utsending
av Jubileumsboken gratis til alle
medlemmer.
Lars har også vært opptatt av at det
faglige og vitenskaplige nivået på
Høstmøtet skal ligge så høyt som
mulig. Dessuten at infrastrukturen for
møtet skal være best mulig. Han har
modernisert møtet med tidlig overgang
til elektronisk innsendelse av abstracter
og digitalisering av presentasjonene.
Videre skal nevnes Lars sin vilje og
evner til å løse vanskelige spørsmål på
en elegant og behagelig måte. Han er
den fødte diplomat.
Lars har ledet foreningens økonomiske
drift i mer enn 20 år, dvs over 1/5 av
foreningens historie, han har mer enn 10
doblet foreningens formue, og han har
ledet Høstmøtet på en glimrende måte 

Gunnar Sødal

Pål-Dag Line
pal-dag.line@oslo-universitetssykehus.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi,
OUS-Rikshospitalet

Gunnar Sødal er født i 1931. Han tok

medisinsk embedseksamen i Oslo i
1961. Etter turnus i Porsgrunn og Herøy
distrikt, begynte han sin kirurgiske
spesialisering ved Porsgrunn Lutherske
sykehus i 1963 og var der til 1971. Etter
et opphold som ”Visiting Instructor”
ved Webb-Warning Institute for Medical
Research at University of Colorado 197071, begynte han i 1972 på Rikshospitalet
hvor han ble resten av sin kirurgiske
karriere. Han ble spesiallege og overlege
i transplantasjonskirurgi ved Kir avd.
B i 1974, og ble leder for transplantasjonsenheten i 1985. Han er spesialist i
generell kirurgi og karkirurgi. Gunnar
Sødal var en avgjørende og drivende
kraft i den praktiske delen av transplantasjonskirurgien ved Rikshospitalet.
Hans tekniske dyktighet, holdninger
og evne til tverrfaglig samarbeid satte
sitt dype preg på staben og avdelingen
og var vesentlige for oppbyggingen av
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Nye æresmedlemmer i
Norsk Kirurgisk Forening

Arnt Jakobsen

transplantasjonskirurgien i Norge. Dette
er holdninger som fremdeles preger
avdelingen. Gunnar Sødal mottok i 1995
Hjelpestikkefondets pris for sin innsats
for Norsk transplantasjonskirurgi.

Arnt Jakobsen er født i 1938. Han
studerte i Aberdeen og fikk sin MBChB i
1963. Etter turnus i Fredrikstad og Askøy
distrikt, påbegynte han sin kirurgiske
spesialisering ved Aker sykehus i 1966.
Han var vitenskapelig assistent ved
Institutt for kirurgisk forskning ved
Rikshospitalet fra 1967 til 1971, og tok
doktorgraden i 1973 på et transplantasjonsrelevant emne (Rabbit anti rat
lymphocyte serum). Han begynte på
Kirurgisk avd. B i 1971, og bortsett fra
3 ½ år i karkirurgisk utdanning 1973-77
på Aker, ble han der som aktiv deltager
i transplantasjonsvirksomheten frem til
han gikk over i en stilling som sjeflege
ved Rikshospitalet i 1994. Han fortsatte som sjeflege frem til 2005, men
opprettholdt sitt engasjement i den
organisatoriske del av transplantasjonsvirksomheten, i første rekke som norsk
representant i de internasjonale
transplantasjonsorganisasjonene.

Arnt Jakobsen var med på å starte European Society for Organ Transplantation i
1986, og var styremedlem frem til 1992.
Han var norsk representant i Council of
Europe’s Committee on Organ
Transplantation 1990-2004, og leder for
Scandiatransplant fra 2004-2010.
Arnt Jakobsen er spesialist i generell
kirurgi og karkirurgi. Han er forfatter
eller medforfatter i henimot 100
publikasjoner.
Arnt Jakobsen har vært leder for Legeforeningens stillingsstrukturutvalg,
medlem av Landsstyret, medlem av
Ylfs styre, medlem av Overlegeforeningens styre, formann for Helsedirektoratets turnuskomite, medlem av
Sosialdept. rådgivende utvalg for
legers stillingsstruktur, og medlem
av Legefordelingsutvalget.
Han har også gjort en innsats innen
Norsk kirurgisk forening, som revisor i
foreningen fra 1990-2008, og som
medredaktør i Jubileumsboken 
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Kirurgens 1. og 2. pris for 2011
fa g med i s i nske f o ren i n g er

Bedømmelseskomiteen for 2011 bestod av Prof. Odd Søreide og Prof. Jan L. Svennevig.
Artikler publisert i Kirurgen f.o.m. nr. 3/2010 t.o.m. nr. 2/2011 var aktuelle.

Prisvinnerne Ronald Mårvik, Cecilie Våpenstad og Arne Seternes.

Odd Søreide og Jan L. Svennevig
od-soe@online.no
Bedømmelseskomiteen kom med følgende redegjørelse:
Vi slutter oss til de kriteriene som ble
brukt ved forrige års tildeling: «En faglig
artikkel som først og fremst skal gi mulighet til å kikke over gjerdet til områder
av kirurgien leseren selv ikke har spesiell
innsikt i. Artikkelen bør ikke være for
lang. Den må ta realistisk hensyn til at
leseren har begrenset tid til å innhente
nytt fra andre fagområder. Forfatteren
må demonstrere både innsikt, oversikt
og klar formidling».
Ved å legge disse kriteriene til grunn,
var det gledelig å registrere at det var
flere gode artikler som var potensielle
kandidater til prisen. Det innebærer
at KIRURGEN kan fylle en rolle som
formidler i en tid der kirurgien subspesialiseres og dermed fragmenteres, og der
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faren for “informasjonsdrukning” pga av
et stort og voksende antall vitenskapelige artikler er stor.
2. pris går til Arne Seternes, Martin
Björck og Torbjørn Dahl for artikkelen:
”Lukking av åpen buk med fascietraksjon og vakuum etter aortakirurgi”.
Dette emnet er svært viktig og har
betydelig overføringsverdi ut over
karkirurgien, og er dermed av stor
interesse for mange kirurger. Artikkelen
er passe lang, den har greie kapitler med
gode headings. 12 referanser og gode
illustrasjoner. Forfatterne viser at de
på grunnlag av egne erfaringer har god
innsikt i emnet uten at artikkelen bærer
preg av primært å være en presentasjon
av eget materiale.
1. pris går til Cecilie Våpenstad og
Ronald Mårvik for artikkelen:
”Opplæring og kvalitetssikring av
motoriske ferdigheter hos laparoskopiske kirurger”.

«En kirurg trenger kognitive ferdigheter,
evne til problemløsning og ledelse, teoretisk kunnskap, samt bestemte motoriske ferdigheter for å bli en god kirurg».
«Hvordan kan man sikre at den ferdige
kirurg innehar alle disse evnene?»
Forfatterne foreslår et konkret opplærings og validert sertifiseringsopplegg, enten obligatorisk eller ved at
for eksempel et sykehus pålegger alle
ansatte kirurger å gjennomgå sertifisering før de kan operere på sine pasienter.
Temaet kirurgiske ferdigheter og ferdighetstrening er svært viktig, men lite
påaktet. Artikkelen er velskrevet, passe
lang, har gode illustrasjoner og 18 relevante referanser. Emnet er kontroversielt
og vi finner at forfatterne av artikkelen
ikke bare utviser adskillig mot ved å presentere dette konkrete opplegget, men
også gir tydelig retning for utviklingen
framover 

Ortopedisk Høstmøte 2011

Smith&Nephews forskningsstipend 2011.

Nof-LIS stipend 2011 til Mette Andersen.

Ketil Holen
ketil.holen@gmail.com
Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital
Tirsdag den 25.10 arrangerte vi vårt
tredje Tverrfaglige symposium, og tema
i år var diabetes fot. Dette arrangementet var svært vellykket med ca. 110
deltagere, og var således en fin oppstart
til selve Høstmøtet. Det samme kan
man også si om vårt felles traumesymposium, som også i år ble arrangert på
Holmenkollen Park over 2 dager. Det var
et spennende program som ble godt
mottatt av ortopedene som deltok på
symposiet. Nytt av året var registrering
og deltakeravgift for dette symposiet,
det skal bli spennende å se hvilke faggrupper som var representert og med
hvor mange. Dette gjør det mulig for
Norsk ortopedisk forening (Nof) å
arrangere et framtidig traumesymposium på Plaza.
Tradisjonen tro ble Ortopedisk
Høstmøtet innledet med vårt eget Nofsymposium, også det relatert til traumatologien. Et meget godt symposium med
spennende internasjonale forelesere.
Men før dette lanserte vi et nytt opplegg, nemlig ”The Nordic Orthopaedic
Federations Presidental Lecture”, ved
Presidenten i Nordisk Ortopedisk
Forening, professor Cody Bünger fra
Århus, Danmark. Til sammen gjorde
dette starten på Høstmøtet optimal.

Nof-stipend 2011 til Eivind Witsøe.

Æresmedlem Nof 2011 Terje Terjesen.

Senere gikk det slag i slag med frie
foredrag og symposier, alle var meget
godt besøkt. Nof har opprettet en egen
LIS-gruppe, som bidro med et eget
PRO-CON symposium, også det var
meget vellykket. Det ble avholdt 140 frie
foredrag, av til dels meget høy kvalitet.
Det var mellom 550-600 deltakere på
det meste, noe vi må si oss svært godt
fornøyd med. Vår faste kongressarrangør, Kristin Solstad og KSCI, gjør
en fantastiske jobb for foreningen, og
forenkler styrets arbeid inn mot Høstmøtet.

stipender, hver på 50000 kroner. Vinner
av LIS-stipendet ble Mette Andersen,
Ullevål, med prosjektet ”Tightrope eller
skruefiksering ved akutt tibiofibular syndesmoseskade. En prospektiv randomisert studie”, mens overlege Eivind Witsø,
St. Olavs Hospital, vant ”overlege-stipendet” for sitt prosjekt ”Behandling av
kroniske implantatinfeksjoner. En in vivo
modell”.

På torsdagen ble det arrangert Generalforsamling i Nof, dessverre var dette
planlagt før planene om et eget symposium for NKFs 100 års jubileum ble
lansert for Nof, men ortopedien ble godt
ivaretatt på symposiet ved to av æresmedlemmene i begge foreninger, nemlig
professor emeritusene Einar Sudmann
og Pål Benum. Det ble valgt nytt styre
for Nof på Generalforsamlingen, og til
ny leder ble valgt Knut A Fjeldsgaard,
som jobber på Haukeland sykehus. Til
ny nestleder ble valgt Jon Olav Drogset,
St. Olavs Hospital, og Terje Vagstad
fra Ålesund sjukehus ble valgt til ny
redaktør av ”avisa” vår, NOPen. Torgeir
Vestad, Stavanger Universitetssykehus,
tok gjenvalg som sekretær, gjenvalg tok
også Annette Wikerøy som kasserer og
Ivar Rossvoll som Web-redaktør.
På Generalforsamlingen ble også alle
ortopediske forskningsstipender delt
ut. Norsk ortopedisk forening delte ut to
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Det 5. Ortopediske Høstmøtet ble arrangert på Radisson Blu Hotel Plaza i Oslo 26-28.10.2011.
Arrangementet var svært vellykket.

Det ble også delt ut to industristipender,
Charnley-stipendet fra OrtoMedic på
kr. 100000 gikk til Knut Erik Mjåland ved
Arendal sykehus, mens Smith&Nephewstipendet på kroner 50000 gikk til Stephan Huhnstock, OUS.
Best Paper Award (5000 kr) ble Ida
Nergård Sletten fra Ullevål.
På torsdags kveld arrangerte NKF en
Jubileumsbankett, hvor alle underforeningene i NKF var med. Banketten
ble avholdt på SAS Scandinavia på Holbergs plass, og det var et stort og flott
arrangement med rundt 450 deltakere.
Et høydepunkt var selvfølgelig ”hypokonderen” Jan Eggum, med genialt
småprat og kjente sanger.
Nok en gang kan vi konkludere med at
Ortopedisk Høstmøte ble en suksess.
Foreningen, og våre viktige industrielle
støttespillere, har funnet seg godt til
rette på Plaza, og alt tyder på at Plaza vil
være vår plass i mange år framover 
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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 postoperative fasen.
Dosen kan variere avhengig av hvilket immunsuppressivt regime som er valgt. Doseringen bør hovedsakelig
være basert på klinisk vurdering av avstøtnings-reaksjonen 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 indika-sjonen. 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 immunsuppressive 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 over-våkes 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 immunsuppressiv behandling, over-våkes 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
diag-nostisert 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 EBVassosiert 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 takrolimus-behandling. 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: Bromokriptin, kortison, dapson, ergotamin, gestoden,

lidokain, mefenytoin, mikonazol, midazolam, nilvadipin, noretindron, kinidin, tamoksifen, troleandomycin. Grapefruktjuice 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 dyre-studier har vist at
takrolimus potensielt kan redusere clearance og øke halveringstiden for pentobar-bital 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
uteroeksponering 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 dose-avhengige. Infeksiøse og parasittære sykdommer: Økt risiko for å få virus-, bakterie-, sopp- og/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, hyper-kalemi. 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, gastro-intestinale 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. Nevrologiske: 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, angstsymp-tomer, 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 reflukssykdom, redusert
ventrikkeltømming. Hjerte/kar: Hjertesvikt, ventrikkel-arytmier 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, hyperfos-fatemi. 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 immunsuppressiv 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
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Norsk Thoraxkirurgisk Forenings pris
2011 - Medistim-prisen

Norsk Thoraxkirurgisk Forenings pris
for beste foredrag, Medistim-prisen, er
på kr 15.000,-. Den ble i år vunnet av:
Thor Allan Stenberg.
”Adrenomedullin-adrenalin øker hjerteminuttvolum og systolisk funksjon
via energetisk nøytrale mekanismer”
(abstrakt 172). Thor Allan Stenberg1,2,
Anders Benjamin Kildal1, Ole-Jakob
How1, og Truls Myrmel1,2
1. Kirurgisk forskningslab, Institutt for
klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
2. Avdeling for hjerte-, lunge-, karkirurgi,
UNN, Tromsø.

Resyme:

Adrenomedullin (AM) er et vasodilaterende peptid som reduserer mortaliteten

i den akutte fasen av eksperimentelt
hjerteinfarkt. AM kan imidlertid ha en
negativ effekt ved hemodynamisk instabilitet ettersom AM er vasodilaterende
og inotropisk nøytralt. Kosekresjon av
AM og adrenalin fra adrenerge celler er
påvist in vitro, og indikerer en fysiologisk interaksjon mellom substansene.
På bakgrunn av dette studerte man den
hemodynamiske og energetiske profilen
til kombinasjonsbehandling med AM
og adrenalin i terapeutisk anvendbare
doser.
Hjertefunksjon og -energetikk ble kartlagt ved hjelp av et trykk-volumkateter
og beregning av forholdet mellom
mekanisk arbeid og O2-forbruk (PVAMVO2) i en grisemodell med åpen thorax
og intakt hjertefunksjon. AM (15 ng kg-1
min -1; n = 8) eller fysiologisk saltvann
(n = 6, kontroll) ble infundert i 120 minutter. Dernest la man til en parallell
infusjon av adrenalin (50 ng kg-1 min -1) i

begge gruppene. Interaksjons- og
energetikkdata ble så
analysert
ved hjelp
av linear
mixed
models.
Resultatene viser
at AM er
Thor Allan Stenberg.
inotropisk
nøytralt og øker hjerte-minuttvolumet
primært via vasodila-tasjon og økt
hjertefrekvens. Ved kombinasjon av AM
og adrenalin øker hjerte-minuttvolumet
og kontraktiliteten i større grad enn for
adrenalin alene, noe som indikerer en
synergieffekt av kombinasjonsbehandlingen. Det ble ikke observert noen
uforholdsmessige endringer i hjertets
energetikk 

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

Truls Myrmel
truls.myrmed@uit.no
Thoraxkir. avd., UNN, Tromsø

Prisvinnere urologi på Høstmøtet 2011
Christian Beisland
christian.beisland@helse-bergen.no
Urologisk avdeling,
Haukland Universitetssykehus

NUF-prisen for beste
foredrag gikk til:
Øyvind Ulvik, Urologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus for innlegg nr. 64:
"Kraft for innføring og uttrekking
av ureteroskopet påvirkes av
safety guidewire"
(Ulvik Ø, Ulvik NM)

NIUs rekrutteringspris for beste
foredrag ved en lege under
utdanning gikk til:

AstraTech-prisen for beste vitenskapelige arbeid publisert i løpet
av de siste to årene ble tildelt:

Dyre Kleive, Urologisk seksjon, Kirurgisk
avdeling, Bærum Sykehus for innlegg
nr. 49:
"Håndtering av overfladisk blærekreft
vedrørende diagnostikk og behandling
– en nasjonal spørreundersøkelse"
(Kleive D, Lilleåsen G, Zare R)

Einar Servoll, Sørlandet sykehus
- Arendal for artikkelen:
“Impact of a tertiary Gleason pattern
4 or 5 on clinical failure and mortality
after radical prostatectomy for clinically
localised prostate cancer.”
Servoll E, Saeter T, Vlatkovic L, Lund T,
Nesland J, Waaler G, Axcrona K,
Beisland HO. BJU Int. 2011 Sep 20. doi:
10.1111/j.1464-410X.2011.10583.x. [Epub
ahead of print] 

Prisvinnere karkirurgi på Høstmøtet 2011
Tonje Berglund og Arne Seternes
tonje.berglund@ahus.no

Beste foredrag av
utdanningskandidat gikk
til Ellensen fra Haukeland Universitetssykehus for foredrag nr 164:

"Heparins virkning i humane, vaskulære mono- og kokulturer"
Ellensen VS1, Abrahamsen I2, Lorens JB2, Jonung T1
1. Karkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
2. Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen

Antonio Rosales fikk karprisen for foredrag 159:
"Manglende fremstilling av vena cava inferior
rekanalisering mulig"
Rosales A.* Sandbæk G. **¤ Uher P.** Slagsvold C.E.*
Jørgensen J.J. ¤* *
Oslo vaskulære senter, klinikk F, ** Avdeling for radiologi og
nukleærmedisin, KDI, Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus og ¤Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 
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Safety
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Vinnere av gastrokirurgiske priser 2011

Prisen for beste foredrag utenfor
universitetssykehus ble gitt til abstract
134: M M. Spasojevic, Avdeling for
gastrokirurgi, Sykehuset i Vestfold.
"Klinisk implikasjon av D3 versus D2
lymfadenectomi, preliminære resultater
av mdct angiography for D3 høyresidig

Prisvinner
2011 NBKF
Hans Skari
Hans.skari@ous-hf.no
NBKF’s stipendium for beste foredrag er
på kr. 5.000,-. Det ble i år vunnet av
medisinerstudent/forsker ved UiO,
Thomas J. Fyhn, for abstract 84.
"Laparoskopisk vs åpen nissen plastikk
hos barn; 30 dagers resultater."
T.J. Fyhn1, C.K. Knatten1, O. Schistad3,
B. Edwin2,4, R. Emblem2,1, K. Bjørnland2,1

hemicolectomy studie."
(Spasojevic M, Grønvold L, Kiil S, Nesgaard JM, Stimec B, Ignjatovic D)
Prisen for beste eksperimentelle foredrag gikk til: Kristoffer W. Brudvik, Gastrokir.avd OUS-Ullevål for abstract 124:
"Protein kinase A antagonist hemmer
β-catenin kjerne translokasjon, C-myc
og Cox-2 ekspresjon og tumor utvikling
i musemodell for intestinal polypose
(apcmin/+)"

Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo, Oslo
2
Avdeling for lever-, gastro- og
barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet, Oslo
3
Avdeling for lever-, gastro- og
barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus,
Ullevål, Oslo
4
Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo
1

Studien var en prospektiv randomisert
kontrollert studie på 88 barn. Den ble
utført i perioden 2003-2009. Det ble
foretatt 44 laparoskopiske inngrep og
44 åpne inngrep. Det var lengre operasjonstid for laparoskopisk enn for åpen
fundoplikasjon (150 vs. 90 min.).
Bortsett fra dette ble det ikke funnet
signifikante forskjeller mellom de to
operasjonsmetodene i løpet av de første

(Brudvik KW, Paulsen JE, Roald B,
Taskén K, Aandahl EM)
Prisen for beste kliniske studie gikk til
abstract 132: K Storli, Kir.avd, Haraldsplass diakonale Sykehus, 5009 Bergen.
"Laparoskopisk radikal reseksjon forbedret overlevelse i like stor grad som åpen
mesokolisk reseksjon for colon cancer i
prospektiv single senter studie"
(Storli K, Iversen K, Søndenaa K) 

30 dagene etter operasjon.
Takk til bedømmelseskomiteen som
bestod av Borger Loe (St.Olavs
Hospital), Ole Schistad (OUS) og
Ragnhild Emblem (OUS) 

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

Rolv-Ole Lindsetmoe og
Caroline Sagatun
rolv-ole.lindsetmoe@unn.no

Prisvinner Thomas J. Fyhn. Foto: Charlotte Knatten.

Vinnere av plastikkirurgiske priser 2011
Thomas Sjøberg
Thomas.Sjoberg@unn.no
Årets pris for beste vitenskapelige
presentasjon gikk til: Louis de Weerd
på UNN for arbeidet;

Prisvinnere
2011 NFBE
Anne Irene Hagen
Anne.Irene.Hagen@stolav.no
St. Olavs Hospital

"Perfusjonsdynamikk i DIEP lapper
monitorert med dynamisk infarød
termografi i den første postoperative
uken" (abstract 20).

"Kroppsformende kirurgi, fortid, nåtid
og fremtid" (abstract 15).
Gratulerer med gode presentasjoner og
interessante problemstillinger!! 

PULS prisen, for mest innovative presentasjon, gikk til: Gudjon Gunnarson
ved Telemark SH for arbeidet:

Petter Østhus fikk mamma-pris for
abstract 201:

Helle Skjerven fikk mamma-pris
(abstract 204+205).

"Preoperativ kartlegging av cancer
mammae med kontrastultralyd"
Østhus P, Holmen T, Østlie A,
Brekke M, Måsøy SE, Tangen TA
Bryst- Endokrinkirurgisk avdeling, St. Olav
Mammaradiologisk avdeling, St. Olav
Avdeling for Patologi, St. Olav
Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU

Lene Tøsti fikk endokrinkirurgi-pris for
abstract 211:
"Utredning og oppfølging av pasienter
med knuter i thyroidea i en 10-årsperiode ved Sykehuset Innlandet
Hamar" 
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Ny pris fra Norsk Forum for Kvalitet i
Helsetjenesten (NFKH) fra 2011
fa g med i s i nske f o ren i n g er

Ole Tjomsland
Ole.Tjomsland@kunnskapssenteret.no
Kunnskapssenteret
Prisen gis til ”Beste foredrag på kvalitet
og pasientsikkerhet” på Kirurgisk Høstmøte og i 2011 gikk prisen til Stig Müller,
abstrakt 34:
"Strukturert, kontinuerlig trening av
basale ferdigheter i laparoskopisk
teknikk – et treningsprogram på tvers
av spesialiteter"
Müller S, Patel HR, Lindsetmo RO,
Mortensen K, Hauge K, Kjæve J,
Knutsen T, Revhaug A.
Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse,
UNN, Tromsø

Begrunnelse

Innføring av mini-invasiv kirurgi har av
mange vært ansett som den tredje store
revolusjon i kirurgiens utvikling etter
implementering av prinsippet om aseptikk samt innføring av anestesi. Selv om
laparoskopiske metoder har vært kjent
i snart 100 år, ble den først utbredt i
forbindelse med innføring av laparoskopisk cholecystektomi på 1990 tallet.
Den kirurgiske utførelsen krever andre
egenskaper enn åpen kirurgi. Til tross
for det ble metoden raskt innført uten at
det var etablert systematiske opplæringsprogrammer. Erfaringene viste også
en betydelig læringskurve med økt
antall perioperative komplikasjoner
under innføringsfasen.
Det foreligger nå mange gode hjelpemidler som kan bidra til opplæring i
kirurgiske teknikker slik at man kan
redusere opplæringsaktiviteter på

Nytt styre
i NKF
Det nye styret er valgt for
perioden 1.1.2012 - 31.12.2013.
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pasienter – dette vil være meget viktig
for kvalitet og pasientsikkerhet i
kirurgiske behandling. Müller og medarbeidere viser hvordan dette kan
gjøres samtidig som de dokumenterer
deres innsats på en meget bra måte.
Juryen begrunner tildeling av NFKHs
kvalitets og pasientsikkerhetspris for
2011 som følger:
1.	Enkel og ofte neglisjert idé:
Øving gjør mester
2.	Viktig og vanlig område:
Minimal invasiv kirurgi
3.	Konsist: tre presise øvinger
i startfasen
4.	Resultatmålinger: Læringskurve og
konverteringsrate
5. Bør kunne inspirere andre
kirurgiske miljøer
Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten
(NFKH) ønsker å stimulere til forskning
med fokus på pasientsikkerhet og
kvalitet i helsetjenesten. På den bakgrunn har de opprettet en pris for beste
fordrag ved Kirurgisk Høstmøte med
fokus på kvalitet og pasientsikkerhet.
Vinneren av prisen vil motta kr 10 000
og vil videre bli invitert til å presentere
arbeidet på NFKH’s årlige Kvalitetskonferanse som arrangeres på Thon
Hotell Lillestrøm 20. – 21. mars 2012.

Norsk Forum for Kvalitet i
Helsetjenesten (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 kvalitets-

Prisvinner Stig Müller fra Tromsø.

utvikling i helsetjenesten. Det baseres
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 i NFKH?

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 

Leder:

Olaug Villanger

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi:

Brynjulf Ystgård

Norsk ortopedisk forening:

Knut Fjeldsgaard

Norsk urologisk forening:

Christian Beisland

Norsk karkirurgisk forening:

Arne Seternes

Norsk thoraxkirurgisk forening:

Rune Haaverstad

Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi:

Turid Aas

Norsk barnekirurgisk forening:

Hans Skari

Norsk plastikkirurgisk forening:

Thomas Sjøberg

Norsk nevrokirurgisk forening:

Iver Langmoen

Intraoperativ nervemonitorering
Lokalisere og identifisere motoriske nerver som er i fare under
operasjon.
Kontinuerlig observere EMG aktivitet for å redusere traume
ved manipulasjon
Bekrefte nervens integritet før operasjonens avslutning.
I Endokrinkirurgi kan NIM-en brukes til følgende prosedyrer:
•
•
•
•

Thyreoidiektomi
Parathyreoidektomi
Endarterektomi
Fjerning av lymfeknuter

Vagusnerven/RLN monitoreres med en endotrakeal tube.
Spinal Accessory nerven monitoreres av elektroder som plasseres i Sternokleidomastoidus og Trapezius
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A TARGINIQ «mundipharma»
Analgetikum ved sterke smerter.
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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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fa g med i s i nske f o ren i n g er

Brynjulf Ystgaard
brynjulf.ystgaard@stolav.no
Gastrokir. avdeling
St. Olavs Hospital

I 2010 arrangerte Brokkforum og NTLF
et symposium om behandling av brokk
på Losby Gods. Deltakelsen var god, og
tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerene
var svært positive. Vi planlegger nå
et nytt brokksymposium på Losby i
mars 2012, også denne gangen utenfor
golfsesongen. Vi vil nå ta opp hernier
relatert til stomier, både med hensyn til
profylakse og terapi. Behandling av slike
brokk er problematisk, og resultatene er
fortsatt dårligere enn etter behandling
av andre typer brokk. Så svaret er

kanskje profylakse, men er dette helt
uproblematisk? Vi har invitert blant
andre Dieter Berger og Arthur Jänes
til å belyse dette problemområdet.
Vi har også planlagt en sesjon om
bukveggsrekonstruksjoner, inkludert
håndtering av laparostomier. Til dette
har vi invitert Pål Wara, Neil Smart og
Andrew de Beaux. Våre egne erfaringer
vil også bli presentert, og til sammen
vil dette forhåpentligvis stimulere til en
livlig diskusjon. Seminaret arrangeres
i samarbeid med industrien. I tillegg
må vi, for å få dette til å balansere,
dessverre ta en deltageravgift.
Møtet vil gå fra lunsj til lunsj fra
torsdag 15. til fredag 16. mars.
Detaljert program vil bli publisert
senere. For mer informasjon kan
hilde.merete.klungerbo@stolav.no eller
undertegnede kontaktes.

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

Reseksjon for
cancer ventriculi
Tobias Hauge1, Egil Johnson1,2,
Else Marit Løberg3 og
Hans-Olaf Johannessen2
egil.johnson@ulleval.no
1. Det medisinske fakultet, UiO
2. Gastrokirurgisk avdeling, OUS-Ullevål
3. Patologisk anatomisk avdeling,
OUS-Ullevål

Innledning

fa g n y tt • de b att

I 2009 ble 475 personer i Norge diagnostisert med cancer ventriculi, hvorav 55
% var menn. Insidensen for begge kjønn
har falt betraktelig de siste 60 årene. Fra
perioden 1955-59 til perioden 2005-09 er
frekvensen av ventrikkelcancer redusert fra 2. til 15. mest vanlige kreftform
i Norge (1). Globalt er ventrikkelcancer
den 6. hyppigste kreftformen, og den
3. vanligste årsak til cancerrelatert død
(2). Nær 2/3 av tilfellene forekommer i
u-land. Insidensen er høyest i Japan og
Korea.
Hensikten med denne studien er å rapportere våre resultater ved reseksjon for
adenokarsinom i ventrikkelen ved
Ullevål sykehus i perioden 1982 til 2005.

Materiale og metode

Journaler og histologisvar ble retrospektivt gjennomgått for 106 konsekutive
pasienter planlagt resesert for adenokarsinom i ventrikkelen ved Ullevål
sykehus i perioden 1982-2005. Materialet
ble gjort opp i 2005 slik at alle pasientene hadde minst 5 års postoperativ
observasjonstid. 81 av pasientene
(76,4%) var resektable. Diagnosen ble
påvist ved endoskopi og biopsi. Pasientene fikk ikke annen initialbehandling
enn kirurgi. Kun operable pasienter med
adenokarsinom hvor det er gjort en R0-,
R1- og R2- reseksjon er inkludert. Begrepet ”palliativ reseksjon” har vi valgt å
definere som alle R1- og R2-reseksjoner.
Ved R0-reseksjon foreligger ingen
residual tumor. R1-reseksjon betyr
mikroskopisk og R2-reseksjon betyr
makroskopisk residual tumor. R2-reseksjon i dette materialet er definert som
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Sammendrag
Bakgrunn. Hensikten var å rapportere total overlevelse ved reseksjon for adenokarsinom i ventrikkelen ved Ullevål sykehus, i perioden 1982 til 2005.
Materiale og metode. Retrospektiv undersøkelse hovedsakelig basert på journalgjennomgang av konsekutive pasienter med ventrikkelcancer. Opplysningene ble
registrert i en database.
Resultater. 81 pasienter med adenokarsinom ble resesert. Median alder ved
diagnose var 70 år (spredning 26-86 år). Median oppfølgingstid var 31 måneder
(0,3-266 måneder). 5-års overlevelse i hele materialet med både fri og ufri
reseksjonsrand var 33,8 %. Ved fri reseksjonsrand i 65 pasienter (80,2 %)
var 5-års overlevelse 41,5 %. Det forelå ingen overlevelsesforskjell etter 5
år ved svulster lokalisert i cardia (n=13) sammenlignet med svulster i andre
lokalisasjoner i ventrikkelen (n=68). Stadiespesifikk overlevelse ble også beregnet.
Anastomoselekkasje oppstod hos fire pasienter (4,9 %) og 30-dagers mortalitet
var 6,2 %. Syv pasienter (8,6 %) hadde alvorlige postoperative komplikasjoner.
Metastaser forelå i median en av syv lymfeknuter (0-16 lymfeknuter).
Konklusjon. Resultatene ved reseksjon for adenokarsinom i ventrikkelen ved
Ulle-vål sykehus i perioden 1982 til 2005 er tilsvarende internasjonale studier og
anbefalinger gitt av norsk gastrointestinal cancer gruppe. Prognosen forventes
ytterlige forbedret ved bruk av neoadjuvant behandling og mer radikal
lymeknutefjernelse (D2-disseksjon).

perforasjon av tumor og metastase til
omentum minus eller majus. Ascites,
innvekst av tumor i andre organer og
ligamentum hepatoduodenale samt
fjernmetastaser har vært brukt som
eksklusjons-kriterier for operabilitet.
Flertallet av pasientene har fått utført
en D1-disseksjon, unntaksvis i senere
år en modifisert D2-disseksjon, hvor
lymfeknuter ved a. gastrica sinistra er
fjernet. Dessuten er det store og det lille
oment vanligvis fjernet. Cardia cancer
er definert som utgående < 5 cm fra
den gastroøsofagale overgang og uten
innvekst i øsofagus. Anonymiserte personalia, utredning, operasjonsmetode,
per- og postoperative komplikasjoner,
mortalitet, histologi, oppfølgningstid og
overlevelse er registrert i en database.
Pasienter med tumor som affiserte flere
lokalisasjoner av ventrikkelen og med
et diffust infiltrerende vekstmønster
ble definert som ”linitis plastica”. UICC
stadieinndeling (6. utgave, fra 2002) for
ventrikkelcancer ble brukt. Graphpad
Prism 5.01 er brukt for å lage KaplanMeier overlevelseskurver. Overlevelseskurvene ble sammenliknet ved å bruke

Log-rank (Mantel Cox) test. Tosidige
tester brukt, p-verdi < 0,05 er satt som
signifikant. Bonferroni-korreksjon
(p=0,05 / antall sammenlikninger) er
brukt ved tolkning av p-verdier. Dette
for å unngå multiplisitetsproblemet,
grunnet multiple sammenlikninger.

Resultater

Materialet består av 81 pasienter (38
kvinner), resesert for adenokarsinom i
ventrikkelen. Median alder ved diagnose
70 år (spredning 26-86 år). Pasientene
ble observert minst 5 år etter operasjon
og median oppfølging var 31 måneder
(0,3-266 måneder).
Operasjonsmetode og lokalisasjon:
Operasjonsmetode og hovedlokalisasjon av cancer i ventrikkelen fremgår av
Tabell 1 og 2. 66 inngrep var R0-reseksjon (80,2 %), 13 R1-reseksjon (16,1 %)
og tre R2-reseksjon (3,7 %). 15 pasienter
(18,5 %) hadde cancer utgående fra
ulcus ventriculi, lokalisert til antrum
i 13 pasienter og fundus og corpus i
én pasient hver. Fem pasienter (6,2 %)
hadde stumpcancer. Seks pasienter (7,4

Figur 1. Stadiespesifikk overlevelse for hele
materialet i 63 av 65 pasienter med fri
reseksjonsrand (R0)

Komplikasjoner og mortalitet:
Alvorlige komplikasjoner forelå hos 7
pasienter (8,6 %): anastomose-lekkasje
hos 4 pasienter, duodenalstump-lekkasje
hos 1, pneumothorax hos 1 og sårruptur
hos 1. 30-dagers mortalitet for hele materialet var 5 pasienter (6,2 %). Etiologi
var lungeemboli og anastomoselekkasje
hos 2 pasienter og infarctus cordis og
insuff. cordis hos 3 pasienter.
Tumorstørrelse og lymfeknutefunn:
Tumorstørrelse oppgitt hos 45 pasienter
(55,6 %) var median 4 cm (1,5-10 cm).
Antall lymfeknuter i resektatet fra 73 av
pasientene (90,1 %) var median 7 (0-21).
Median én av disse lymfeknutene (0-16)
var infiltrert med cancer.
Overlevelse:
5-års overlevelse for hele materialet og
undergruppen ca. cardia med R0-R2reseksjon (ufrie render og resttumor)
og R0-reseksjon (frie render) fremgår
av Tabell 3. Stadiespesifikk 5- og 10-års
overlevelse ved R0 reseksjon i 63 av 65
pasienter er angitt i Tabell 4 og Figur 1.
To pasienter med fri reseksjonsrand
var ikke mulig å stadieinndele på grunn
av manglende postoperativ histologi.
Estimert 10-års overlevelse for hele
materialet ved R0-R2-reseksjon og
R0-reseksjon fremgår av Figur 2 (neste
side). Fra 5 år til 10 år etter operasjon er
totaloverlevelsen ved kurativ reseksjon
(R0) redusert fra 41,5 % til 21 %. Median
overlevelse for 16 pasienter (19,8 %) med
ufri rand (R1) eller resttumor (R2) var
19,5 måneder (0,4-138 måneder). Én av
disse pasientene (6,3 %) levde mer enn ti
år. Median overlevelse for seks pasienter

Tabell 1.
Operasjonsmetode for 81
pasienter resesert for
adenokarsinom i ventrikkel

Tabell 2.
Hovedlokalisasjon av adenokarsinom i 81 pasienter
Lokalisasjon

Antall pasienter (%)

Operasjon

Antall pasienter (%)

Antrum

33 (40,7)

Gastrektomi
(Roux-en-Y)

35 (43,2)

Corpus

23 (28,4)

Cardia

11 (13,6)

Flere (linitis
plastica)

6 (7,4)

Reseksjon:
(Billroth II)

30 (37,0)

(Roux-en-Y)

13 (16,1)

(Billroth I)

3 (3,7)

Gastroenterostomi 5 (6,2)
(stump cancer)
Fundus

2 (2,5)

Ukjent

1 (1,2)

Tabell 3.
5-års overlevelse etter ventrikkelreseksjon for adenokarsinom
Parameter

Antall pasienter

5-års overlevelse (%)

Hele materialet (R0-R2)

81

33,8

Hele materialet, fri rand
(R0)

65

41,5

Ca. cardia (R0-R2)

13

38,5

Ca. cardia (R0)

12

41,7
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%) hadde tumor lokalisert til mer enn ett
sted i ventrikkelen forenlig med linitis
plastica, og tre av disse pasientene
hadde ufri reseksjonsrand.

Tabell 4.
Stadiespesifikk 5-års overlevelse ved fri reseksjonrand (R0) hos
63 pasienter
Stadium (TNM)

Antall pasienter

5-års overlevelse
(%)

p-verdi

Stadium IA

9

75,0

Stadium IB

12

50,0

0,74

Stadium II

21

33,3

0,50

Stadium IIIA

15

37,5

0,12

Stadium IIIB

4

0

<0,01

Stadium IV

2

0

0,03

p-verdiene sammenligner overlevelse for stadium IA med øvrige stadier
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Figur 2. 5- og 10-års overlevelse etter reseksjon
med fri rand (R0) i 65 pasienter og for hele
materialet (R0-R2) i 81 pasienter
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med linitis plastica var 8 måneder
(0,4-38 måneder). To av disse pasientene
døde av komplikasjoner (hjertestans
og lungeemboli). Inndeling av pasientmaterialet i to halvdeler fra perioden
1982-2000 med 41 pasienter og fra 2000
til 2005 med 40 pasienter, viste ingen
signifikant forskjell i 5-års overlevelse
(data ikke angitt).

Diskusjon

De nasjonale retningslinjene for utredning og behandling av ventrikkelcancer
fra 2007 (3) anbefaler en reseksjonsrate
på mer enn 70 %, 30-dagers postoperativ mortalitet mindre enn 5-8 % og 5-års
overlevelse hos kurativt opererte på
35-50 %. Resultater fra Ullevål sykehus i perioden 1982-2005 var innenfor
de nylig angitte anbefalinger med
reseksjonsrate på 76,4 %, postoperativ
mortalitet på 6,2 % og 5- års overlevelse
på 41,5 %.

Cancerens lokalisasjon i ventrikkelen
synes ikke å påvirke prognosen, da
overlevelsen er den samme for hele
materialet, som for cardiacancer isolert.
Resultatene fra Ullevål-materialet tåler
sammenligning med nasjonale og
internasjonale arbeider (Tabell 5), men
antall lymfeknuter rapportert er lavere.
Dette kan resultere i at pasienter ble
stadieinndelt i et for lavt stadium med
påfølgende falsk redusert stadieoverlevelse. Derfor er det avgjørende alltid å
rapportere resultatene for overlevelse i
totalmaterialet.
MAGIC-studien fra 2006 har vist at
kjemoterapi gitt perioperativt, ved
tumor vokst gjennom submucosa og
uten tegn til fjernmetastase, signifikant
bedret 5-års overlevelse fra 26 % til 39 %
(4). I tillegg til kirurgi er derfor kjemoterapi innført i vår avdeling siden 2007.
Den nederlanske D1D2-studien (7) viste
at etter en median oppfølgning på 15
år, hadde pasienter operert med en mer

omfattende lymfeknute ekstirpasjon
(D2-disseksjon), signifikant lavere cancerrelatert død og lokoregionalt recidiv,
men høyere postoperativ mortalitet og
morbiditet. Det er grunnlag for å anta
at en miltbevarende D2-disseksjon vil
redusere den postoperative mortalitet
og morbiditet og således bør benyttes
ved store sentra (7) 

Hovedbudskap
•	Alvorlige komplikasjoner og
30-dagers mortalitet forelå hos
henholdsvis 8,6 % og 6,2 % av
pasientene
•	Ved kurativ reseksjon var 5-års
overlevelse 41,5 %
•	Langtids-overlevelsen kan
forbedres ved mer omfattende
lymfeknute ekstirpasjon (D2-disseksjon) og perioperativ kjemoterapi

Litteratur
1) 	Kreftstatistikk 2011: http://www.kreftregisteret.no/no/
Registrene/Kreftstatistikk/

Tabell 5.
Resultater ved reseksjon for adenokarsinom i ventrikkelen
Forfatter

År

Lello, E et
al. (5)

2007

Cuschieri,
A et al. (6)

1999

Bonenkamp JJ
et al. (8)

1999

Antall
pasienter
154

400
711

Reseksjon

R0-R2

R0
R0 (632)

2) 	International Agency for Resarch on Cancer.
GLOBOCAN 2008. http://globocan.iarc.fr/factsheets/
populations/factsheet.asp?uno=900

5-års
overlevelse

Lymfeknuter
(median)

Mortalitet

39 % (R0)

7

2.1 % (R0)
2.7
(R0+R1)

35 % (D1)
33 % (D2)

13 (D1)
17 (D2)

-

45 % (D1)
47 % (D2)

17 (D1)
30 (D2)

4 % (D1)
10 % (D2)

D1 betyr disseksjon av perigastriske lymfeknutestasjoner 1-6, D2 betyr dessuten
disseksjon av ytterligere lymfeknutestasjoner 7-11 (a. gastrica sinistra, a. hepatica
communis, truncus celiacus, a. lienalis, milthilus)
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Hvordan samsvarer oppfølging etter
brystkreftkirurgi hos postmenopausale
kvinner med vedtatte handlingsplaner?
Ingvild Ona Moberg1,
Ellen Schlichting1, Erik Wist2
og Rolf Kåresen1
ingvild.moberg@gmail.com
1. Avdeling for Bryst- og
endokrinkirurgi, OUS-Ullevål
2. Avdeling for Kreftbehandling,
OUS-Ullevål

Ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål,
ble det i perioden 2004-2006 operert
ca 450 nye brystkreftpasienter årlig. Av
kapasitetsgrunner ble de fleste fulgt
med kontroller på sykehuset kun til 6
måneder etter operasjonen. Ansvaret
for videre kontroller ble deretter overført
til fastlegen. Kopi av siste journalnotat
med informasjon om hvordan pasienten
skulle følges opp videre ble sendt til
fastlegen. Pasienten ble informert
muntlig. Kontrollopplegget var i henhold
til NBCG’s retningslinjer (1). Litteraturen
gir holdepunkt for at slike retningslinjer
ikke alltid følges (2,3). Vi ønsket å undersøke om vårt program ga pasientene
oppfølging og behandling i henhold til
NBCG’s handlingsprogram (oppdatert
01.04.2005).

Materiale og metode

I 2009 sendte vi spørreskjemaer til 335
postmenopausale kvinner operert i
perioden 1. januar 2004 til 31. desember
2006, og 279 pasienter svarte (84 %).
Alle skulle ha adjuvant endokrin
behandling. Median alder på de som
svarte, var 68 år.
NBCG’s retningslinjer for adjuvant
endokrin behandling ble endret fra og
med 1. april 2005. Det ble besluttet at
postmenopausale kvinner som skulle
ha adjuvant endokrin behandling, skulle
skifte fra tamoxifen til aromatasehemmer etter 2 år. Totalt skulle den
endokrine behandlingen vare i 5 år.
Vi spurte om de hadde startet endokrin
behandling, om de hadde skiftet fra

Bakgrunn. Vi ville undersøke om pasientene vi opererer for brystkreft, blir fulgt
opp etter Norsk Bryst Cancer Gruppe’s ( NBCG’s ) handlingsprogram. Spesielt var
vi interessert i å finne ut om pasientene fikk tatt mammografi årlig etter operasjonen og om postmenopausale kvinner hadde skiftet endokrin behandling fra
tamoxifen til aromatasehemmer etter to år.
Materiale og metode. Spørreskjemaer ble sendt ut til 335 postmenopausale kvinner
operert for brystkreft ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, i perioden 1. januar
2004 til 31. desember 2006 og 279 ( 84%) svarte.
Resultater. 72 % av pasientene fikk tatt mammografi årlig eller oftere slik
handlingsplanen anbefaler. Kun 45 % gikk til årlig klinisk kontroll eller oftere.
66 % hadde skiftet fra tamoxifen til aromatasehemmer etter 2 år, eller senere.
16 % av pasientene tok ikke endokrin behandling. Ca halvparten av de som brukte
aromatasehemmer tok tilskudd av kalsium og D-vitamin.
Diskusjon. NBCG’s retningslinjer for adjuvant endokrin behandling av postmenopausale kvinner var ikke implementert på en tilfredsstillende måte. Det var også
svikt i oppfølgingen av pasientene når det gjaldt mammografikontroller og klinisk
undersøkelse. Dette har bidratt til at NBCG’s retningslinjer for kontrollopplegg etter
behandling for brystkreft er blitt endret. Det er i dag anbefalt tettere oppfølging på
sykehuspoliklinikk.

tamoxifen til aromatasehemmer og om
de fortsatt tok et av medikamentene,
samt hvilket medikament de tok. Kvinner
med kontraindikasjoner mot tamoxifen,
skulle ha aromatasehemmer i 5 år. Ved
behandling med aromatasehemmer er
det anbefalt tilskudd av kalsium og
D-vitamin. Vi undersøkte om denne
anbefalingen ble fulgt. Vi spurte om de
hadde vært til årlig mammografikontroll
og klinisk undersøkelse, enten hos
fastlege eller på sykehus.

følging (87 pasienter operert i 2004).
To tredeler hadde skiftet fra tamoxifen til
aromatasehemmer (Figur 1). 75 % brukte
anastrozol, 13 % letrozol og 12% brukte
eksemestan. Av de som brukte aromatasehemmer, tok bare halvparten
tilskudd av kalsium og D-vitamin (Tabell
2). Median tid fra operasjonen til de
fikk spørreskjemaet var 3,5 år. På dette
tidspunket var det 16 % som ikke tok
antiøstrogener. Vi har ikke data som forteller hvor lenge det var siden de sluttet.

Resultater

Det var ingen vesentlig forskjell mellom
aldersgruppene.

Ni av ti pasienter var overført til videre
kontroll hos fastlege. Median tid fra
operasjonen til siste kontroll hos oss var
7 måneder. 18% av pasientene oppgav
at de ønsket å gå til kontroll hos fastlege,
mens 74% ønsket å gå til kontroll på
Ullevål hvor de var operert. Knapt
halvparten hadde vært til klinisk kontroll
årlig slik det var anbefalt i handlingsplanen. 77 % av pasientene hadde fått
utført mammografi årlig etter 2,5 års
(mean) oppfølging (71 pasienter operert
i 2006) og 74% etter 4,5 års (mean) opp-
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Bakgrunn

Sammendrag

Diskusjon

Formålet med etterkontroller etter brystkreftoperasjon er blant annet å gjennomføre adjuvant behandling, påvise
residiv og kontralateral brystkreft samt
eventuelle fjernmetastaser på et tidlig
tidspunkt.
Montgomery et al. har i en litteraturgjennomgang vist at mammografi er nyttig
både for å oppdage lokalt residiv og
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Skiftet til
Skiftet
til aromatasehemmer?
aromatasehemmer?

(ISPOR) setter for eksempel likhetstegn
mellom “compliance” og “adherence”
(8). I tillegg brukes ulike metoder for å
måle hvorvidt pasientene tar medikamenter som foreskrevet. Egenrapportering, registrering av utlevering av medikament fra apotek og elektroniske systemer
for pilletelling (2). Mangelen på enighet
om definisjoner av begrepene, samt bruk
av ulike metoder for registrering, gjør
det vanskelig å sammenlikne mange av
studiene som er gjort.
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Figur 1.

kontralateral brystkreft, men at verdien
av kliniske kontroller er mer usikker. De
fleste residiv som er palpable, oppdages
av kvinnen selv, mens de fleste tilfellene
av kontralateral brystkreft oppdages på
mammografi (4). I en Cochrane-gjennomgang fra 2009 ble det vist at rutinemessig klinisk undersøkelse og årlig mammografi er like effektive med tanke på
totaloverlevelse, tidspunkt for påvisning
av tilbakefall og livskvalitet, som mer omfattende rutinekontroller med laboratorieprøver og røntgenundersøkelser utover
mammografi (5). Lokalt residiv kan føre
til dårligere overlevelse, og det er ikke
usannsynlig at forsinket påvisning kan
øke denne risikoen (6). Vi fant i vårt
materiale at 3/4 av pasientene hadde tatt
mammografi årlig etter brystkreftoperasjonen, dette samsvarer med funn andre
har gjort. I et amerikansk materiale der
man så på compliance til anbefaling om
årlig mammografikontroll etter behandling for brystkreft fant man 80 % compliance etter 1 år, men at prosentandelen
som tok mammografi sank jevnt. Etter
fem år var det kun 63 % som tok mammografi årlig (4).
Vi fant at to tredjedeler av våre pasienter
hadde skiftet fra tamoxifen til aromatasehemmer (AI). Dette samsvarer med
resultatet fra en undersøkelse gjort ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge (7).
I vårt materiale var det 16 % som ikke
tok endokrin behandling ved tidspunktet
for spørreundersøkelsen. Dette stemmer
med funn i andre undersøkelser hvor det
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til dels har vært enda dårligere resultat
(2,3).
I litteraturen finnes det en rekke begreper
for å beskrive om pasienten tar et
foreskrevet medikament på anbefalt
måte. P. Hadji (2) har laget en oversiktsartikkel hvor han definerer "compliance”
som hvorvidt pasienten gjennomfører
en behandling som anbefalt, f eks tar et
medikament som foreskrevet. ”Persistence” defineres som hvorvidt pasienten
gjennomfører behandlingen i et anbefalt
tidsrom, f. eks. endokrin behandling i
5 år. ”Adherence” definerer han som
pasientens totale adferd i forhold til
behandlingen, ”compliance” og ”persistence” er komponenter i begrepet
”adherence”. Definisjonen av disse
begrepene er omdiskutert i litteraturen.
The International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Reseach

I denne artikkelen brukes Hadji’s definisjoner av "compliance” og ”persistence”.
I vårt materiale oppga 16% at de ikke tok
adjuvant endokrin behandling 4.3 år
(gjennomsnitt) etter oppstart , det gir
”persistence” på 84%. Vi har ikke opplysninger om ”compliance” til behandlingen. Sammenliknet med andre studier
(8,9,11,12,13) er ”persistence” i vår studie
høy. Det er kjent at ved selvrapportering
overrapporterer pasientene bruk av medikasjon (8,9,12). Ettersom vi har basert oss
på selvrapportering er det sannsynlig at
andelen som ikke tar adjuvant endokrin
behandling er høyere enn 16%. I andre
materialer (3) er det vist at det særlig
er de aller yngste og de eldste, samt de
med mye comorbiditet, som har dårligst
”compliance”. I vårt materiale ser vi ikke
det samme, sannsynligvis fordi vi har
liten aldersspredning og forholdsvis lite
comorbiditet.
Gevinsten av adjuvant endokrin behandling er basert på resultater fra kliniske
studier. Det er vist at både ”compliance”
og ”persistence” til adjuvant endokrin behandling er bedre i studiesammenheng
enn i klinisk praksis (8). Det finnes en
studie av Hershman et al. fra USA som
omtaler den prognostiske effekten av
medikamentbruken (3). De opererer med
begrepet ”discontinuation” når pasienten

Harpasientene
pasienten fått
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omom
å ta å
Har
fått
beskjed
tilskudd av
D-vitamin?
ta tilskudd
av kalsium
kalsiumogog
D-vitamin?
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Tabell 1.

Tar pasientene kalsium
og D-vitamintilskudd?
Tar pasientene kalsium og D-vitamintilskudd?
ja
Tar
47%
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nei

ikke svar

svarprosent

40%

13%

87%

Tabell 2.

McCowan et al. har også vist at manglende ”persistence” gir høyere total
dødelighet. ”Adherence” på mindre
enn 80% førte til en relativ reduksjon i
totaloverlevelsen på 10% (14). Ingen av
studiene sier noe om brystkreftspesifikk
dødelighet.
Vi fant at kun halvparten av pasientene
som ble behandlet med AI, tok tilskudd
med kalsium og D-vitamin som anbefalt.
Dette er et alvorlig problem ettersom
manglende profylakse kan føre til osteopeni/osteoporose og dermed økt frekvens
av brudd (15).
Ved behandling med aromatasehemmer
kan dårlig ”compliance” tenkes å være
et større problem enn ved tamoxifenbehandling. Tamoxifen har en halveringstid
på ca 14 dager, mens halveringstiden til
de ulike aromatasehemmerne varierer
fra 24-50 timer. Ut fra dette kan man
tenke seg at selv et kortvarig opphold i
bruk av AI kan ha større betydning for
effekten enn et tilsvarende opphold i
bruk av tamoxifen (14). Vi har ikke vært i
stand til å finne studier som belyser dette
problemet.
NBCG’s retningslinjer for adjuvant
endokrin behandling ble endret fra og
med 1. juli 2009. Alle postmenopausale

kvinner som skal ha adjuvant endokrin
behandling skal starte med AI, og enten
bruke AI i fem år, eller skifte til tamoxifen
etter to år (1). Spørsmålet om pasienten
har skiftet fra tamoxifen til AI er derfor
ikke aktuelt lenger, men problemet med
dårlig ”compliance” og ”persistence” til
behandlingen er sannsynligvis like stort.
NBCG’s anbefalinger for kontrollopplegg er endret etter at spørreundersøkelsen ble gjennomført. Det er nå
lagt vekt på at pasienten skal følges av
behandlende lege/sykehus, gjerne i samarbeid med fastlegen (1). Det er rimelig
å anta at man ved spesialavdelinger for
behandling av brystkreft vil ha bedre
kunnskap om bivirkninger og eventuelle
tiltak, og dermed lettere kunne motivere
pasienten til å ta forordnet medikasjon.
Det er vist at god informasjon om gevinsten av behandlingen, og god oppfølgning, forbedrer ”compliance”/”adherance”
og ”duration” (8).

Konklusjon

Resultatet av spørreundersøkelsen viser
at det på flere måter har vært svikt i
oppfølgingen av pasienter operert for
brystkreft ved Oslo Universitetssykehus,
avdeling Ullevål i perioden 2004-2006.
Resultatene våre samsvarer med annet
materiale. God og systematisk oppfølging er en viktig del av brystkreftbehandlingen. Fokus på gjennomføring av den
adjuvante endokrine behandlingen må
være en viktig del av kontrollopplegget
fordi svikt her fører til økt dødelighet.
Det bør gjøres en større undersøkelse av
”compliance” til handlingsplanen etter at
det nye kontrollregimet er satt i verk fra
2009 med vektlegging på om pasientene
gjennomfører den adjuvante
endokrine behandlingen 
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å slutte med, eller å unnlate å ta medikamentet regelmessig, gir øket dødsrisiko.
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Hva innebærer ”trygg kirurgi”?
De fleste som jobber klinisk har en formening om hva ”trygg kirurgi” innebærer. Det kan knyttes til
blant annet reduksjon av infeksjonsfare og feil side – feil sted og inngrep på feil pasient. Hva som
faktisk bidrar til at kirurgiske inngrep foregår på en trygg måte i operasjonsrommet har så langt vært
et lite utforsket område. Gjennom å studere hvordan operasjonsteam tenker og handler finner vi at
sikkerheten i operasjonsrommet skapes i et samspill mellom individer, team og system. Det kan blant
annet handle om hvordan sikkerhet ivaretas gjennom bruk og utveksling av erfaringer eller gjennom
ledelsens tilrettelegging for ekstrabemanning i gjennomføringen av operasjonsprogrammet.
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Teamdynamikk som et
bærende element

Teamtrening har stått sentralt innenfor
sikkerhetsforskning internasjonalt og
nasjonalt i lengre tid, også innen helsesektoren [1-3]. Samtidig dokumenterer
forskning innen helse og medisin en
manglende kartlegging og forståelse av
teamdynamikken som utspiller seg i operasjonsrommet, i hverdagen til kirurger,
anestesileger og spesialsykepleiere [46]. Den siden av teamdynamikken vi har
utforsket handler om hvordan man som
team tenker og handler i retning av å
skape sikkerhet, og hvordan omgivelser
i og utenfor operasjonsrommet påvirker
sikkerhetsfokuset.
Vi gjennomførte en kvalitativ studie av
27 kirurgiske operasjoner ved et regionalt sykehus, bestående av 15 intervjuer,
35 uformelle samtaler og 60 timer
observasjon. Formålet med dette
metodevalget var å sikre valide data
gjennom bruk av flere datakilder
(intervjuer, samtaler, observasjon) og
gjennom bruk av flere forskere
(to sikkerhetsforskere og en anestesisykepleier). Fokuset i studien har vært å
identifisere og beskrive ulike ”episoder”
i operasjonsrommet, forstått som en
serie av relaterte hendelser, samt å
sette disse episodene sammen til
hovedtrekk som kan belyse teamdynamikk og sikkerhet.
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Resultatene fra studien vår kan
naturlig organiseres langs to
hoveddimensjoner:
1. ”Kunnskap” og 2. ”Systemforhold”.
For en detaljert beskrivelse av resultatene, se originalpublikasjonene [7-9].

Taus og eksplisitt kunnskap

Et hovedtrekk knyttet til bruk av
kunnskap i operasjonsrommet ser man i
teamets demonstrasjon av variasjoner
i hvordan flere informasjonskilder
håndteres før beslutninger tas. Episoden
”Operatørs beslutningsgrunnlag” illustrerer dette: ”Før operasjonsstart samler
hovedoperatør operasjonsteamet sitt for
en briefing ved pasients røntgenbilder
(fremvist på monitor). Under gjennomgangen beskriver operatør pasients
tilstand og historie, og han presenterer
også steg for steg sin plan for gjennomføring av den aktuelle prosedyren. Han
søker godkjenning for gjennomførelsen
av prosedyren i teamet. Lengre ut i operasjonsforløpet konfronteres operatør av
valget mellom metode A og metode B i
prosedyrens videre gang. Igjen samler
han teamet sitt ved røntgenmonitoren,
hvor han på ny vurderer informasjon
fra røntgenbildene og samtidig mottar innspill fra teamet. På bakgrunn av
denne informasjonen tar operatør sin
beslutning om hvilken metode som er
å foretrekke. Underveis gjennomføres
det flere røntgengjennomlysninger for å
kontrollere og dokumentere utførelsen
av valgt metode.”
Et annet hovedtrekk er variasjoner i
måten bevissthet eller forventning om
fremtidige hendelser uttrykkes i temaet.
Episoden ”Taus og eksplisitt forberedelse” illustrerer dette: ”Under forberedelsen til denne operasjonen, gjør en av
anestesisykepleierne klar anestesiutstyr
før pasienten ankommer, inkludert
reserveløsninger med tanke på at man
forventer en mulig vanskelig intubasjon

ved innledning av denne pasientens
anestesi. Disse forberedelsene er regulert av prosedyrer, forklarer hun.
Før operasjonen begynner, skanner
anestesisykepleieren pasientens
urinblære, for å forsikre seg om at den
er tom. Når vi snakker med henne om
denne praksisen, forklarer hun at dette
ikke inngår i de formelle prosedyrene,
men snarere er et resultat av erfaringer
med pasienter som har fått diagnostisert overfylt urinblære postoperativt.”
Episoden viser at evnen til å forutse
fremtidige hendelser skapes gjennom
både eksplisitt ”lærebok” kunnskap
(prosedyrer for klargjøring av anestesiutstyr og reserveløsninger) og opparbeidet erfaring eller ”taus” kunnskap
(viktigheten av blæreskanning).
Et siste hovedtrekk relatert til kunnskap
som del av teamdynamikken finner vi i
måten plutselige og uventede situasjoner håndteres av teamet. Dette kommer
til syne i et intervju med en operatør:
”Som hovedoperatør benytter du deg
av dine tidligere erfaringer. Dersom
plan A ikke fungerer, er det viktig å vite
hvilket utstyr du har tilgjengelig, at jeg
for eksempel vet at plastikkirurgene har
noe jeg kan låne. Om noe mangler, vet vi
at vi har de samme skruedimensjonene i
et annet instrumentsett som kan erstatte
det vi mistet på gulvet.” Eksempelet
viser hvordan operatøren bruker sin
”tause” kunnskap som består av egen
erfaring, kjennskap til tilgjengelig utstyr
og evnen til å improvisere gjennom å
bruke tilsvarende ustyr.
Oppsummert ser vi av hovedtrekkene
knyttet til kunnskap er at ”trygg kirurgi”
innebærer evnen teamet har til å
utnytte både eksplisitt og taus
kunnskap i operasjonsrommet.

Foto: Stavanger Universitetssjukehus.

Systemforhold

Episoden ”Operasjonsrekkefølgen trigger diskusjoner” illustrerer dette: ”Tidlig
i operasjonen uttaler operatør at operasjonssykepleier som ”går til hånde”
burde ha forberedt mer utstyr i forkant
av denne type inngrep. Operasjonssykepleieren forlater operasjonsrommet
for å innhente utstyret operatøren etterspør. Denne hendelsen etterfølges av at
operatøren mottar en mobilcalling
fra en kollega. Operatør velger å bruke
tid på samtalen, selv om samtalen ikke
angår den pågående operasjonen.
Senere i operasjonsforløpet fortsetter
operatøren å etterspørre utstyr han har
behov for. Utstyret er imidlertid ikke
direkte tilgjengelig i operasjonsrommet, og er vanskelig å oppdrive raskt.
Operatør søker da alternative løsninger.
Operatør viser i tiltagende grad irritasjon over ”instrumentservicen”, spesielt
når ”steril” operasjonssykepleier har
problemer med å oppdrive de forespurte
instrumentene. Operatørens irritasjon
synes å eskalere i takt med sykepleierens demonstrering av manglende erfaring, og ender med at operatøren henter
instrumentene selv fra utstyrsbrikken.”
Et annet hovedtrekk viser hvordan ulike
systemforhold kompenserer for de
mulige sårbare konsekvensene beskrevet over. Dette synliggjøres gjennom
samtaler og intervju med både operasjonspersonell og ledere. Her beskrives
blant annet verdien av gjeldende
seksjons organisering, hvor operasjon
og anestesi har vært inkludert i samme

seksjon i over 10 år og hvor man roterer
svært lite sammenlignet med tidligere
organisering. Dette gir etter hvert økt
kompetanse på planlegging og gjennomføring av avdelingens operasjoner
og man blir i større grad i stand til å
vurdere hvilket utstyr og back-up utstyr
hver enkelt operasjon krever.
Tilegnelse av slik kompetanse gir også
teammedlemmene høyere selvtillit.
Inntrykket av kompenserende systemforhold forsterkes av at man ved seksjonen praktiserer ”bemanningsbuffere”
ved å ha to ekstra operasjonssykepleiere
og en anestesisykepleier tilgjengelig
hver dag. Dette blir sett på som en svært
god organisering, siden bufferne demmer opp for sykdomsfravær og samtidig
styrker arbeidsmiljøet gjennom at flere
ansatte deler arbeidet. I tillegg finnes
buffere i form av ekstra tilgang på
operasjonsrom.
Oppsummert ser man at systemet som
omgir operasjonsteamene er preget av
både sårbarheter og styrker. I denne
studien viser hovedtrekkene at systemforholdene støtter opp om operasjonsteamenes evne til å skape ”trygg kirurgi”.

Praktiske implikasjoner

Funnene våre viser at bruk og utveksling
av erfaring i operasjonsteamene er en
vesentlig del av hvordan trygg kirurgi
skapes, både knyttet til teamenes håndtering av mange informasjonskilder og
håndteringen av uventede situasjoner.
Vi mener derfor det ligger et stort potensiale i å samle operasjonspersonell
ved den enkelte seksjon eller avdeling
i ukentlige eller månedlige møter der
erfaringer med ulike typer hendelser i
operasjonsrommet deles og blir gjenstand for diskusjon og refleksjon. Utover
verdien av selve kunnskapsutvekslingen
mellom teammedlemmer i seksjonen
eller avdelingen, vil slike fora også
kunne bidra med økt forståelse for

betydningen av mellommenneskelige
ferdigheter (”ikke-tekniske” ferdigheter)
i operasjonsrommet [10-11].
En viktig implikasjon av våre funn er
betydningen av ledelsens rolle ved den
enkelte seksjon eller avdeling, med
tanke på tilretteleggelse av systemforhold for å skape optimal kunnskapsutnyttelse i operasjonsteamene. Slik
tilrettelegging innebærer for eksempel
å jobbe for optimal sammensetning av
kompetanse og erfaring i operasjonsteamene, å redusere antall forstyrrelser i
operasjonsrommet, å innføre eller
beholde ”bemanningsbuffere” i gjennomføringen av operasjonsprogrammet
og sørge for tilgjengelig og oppdatert
utstyr 
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Systemet som omgir kirurgiske operasjoner består blant annet av planlegging
(forberedelse av operasjonsutstyr og
instrumenter) og organisering (bemanning, antall operasjonsrom). Et av
hovedtrekkene i studien vår er at ulike
kombinasjoner av systemforhold kan
forstyrre flyten i operasjonsskjemaet.
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Minimally Invasive Cardiac Surgery:
Thoraxkirurgisk symposium 27. oktober 2011
Terje Aass, Vegard S. Ellensen
terje.aass@helse-bergen.no
Thoraxkirurgisk seksjon
Hjerteavdelingen
Haukeland Universitetssykehus

fa g n y tt • de b att

Under høstmøteuken ble det også i år
arrangert et symposium i regi av Norsk
thoraxkirurgisk forening (NTKF).
Tema var ”Minimally Invasive Cardiac
Surgery”. Hvilke kirurgiske inngrep som
kommer inn under denne kategorien
er diskutabelt, men den vanlige definisjonen er hjertekirurgi uten bruk av
hjerte/lungemaskin eller tilgang uten
sternotomi eller thorakotomi. Noen
inngrep kan utføres på hjertet uten
verken standard åpen kirurgisk tilgang
eller bruk av hjerte/lungemaskin.
I Norge er erfaringen med mini-invasiv
hjertekirurgi begrenset med unntak av
TAVI (Transcatheter Aortic Valve
Implantation). Det ble derfor invitert
internasjonale forelesere med bred
erfaring innen sine fagfelt, men det
norske miljøet var også godt representert med gode innlegg fra Universitetet
i Tromsø og Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet.

Bilde 1: Noen av foredragsholderne, fra venstre: Nawwar Al Attar, Nicola Vitale, Massimo Lemma,
Anders Jønsson og leder NKTF Rune Haaverstad.

Symposiet ble innledet av Nicola Vitale,
Bari Universitet i Italia, med foredraget
”Minimally invasive cardiac surgery in
view of guidelines and current practice
in Europe”.
Han presenterte en oversikt over utviklingen av forskjellige mini-invasive
prosedyrer. Det var interessant i et
historisk perspektiv og hovedbudskapet
var som innen kirurgien for øvrig, det
meste er mulig bare man får nok trening. Sentra med stor pasienttilgang har
muligheten til å etablere dette tilbudet
som et supplement til allerede etablerte
hjertekirurgiske prosedyrer.
Massimo Lemma, fra Luigi Sacco
University General Hospital i Milano,
presenterte innlegget ”Minimally invasive mitral valve surgery”. Det var en
systematisk gjennomgang av taktikk og
teknikk ved reparasjon av mitralklaffen
og chordae-apparatet. Reparasjonene
er teknisk de samme som ved konvensjonell åpen kirurgi, men tilgangen er
via en høyresidig liten thorakotomi uten
bruk av sperre. Man kan enten gjøre
kirurgien via direkte innsyn eller kamera-
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Bilde 2: Total arteriell myokardiell revaskularisering. Bilateral a. mammaria interna med
fem distale anastomoser. RIMA som fritt graft.

assistert. Hjerte/lungemaskin kan kobles
via lyske, kardioplegi kan gies enten
antegrad eller retrograd, avhengig av
om hjertet stanses med vanlig aortaavklemming eller endovaskulært med
ballong. Publikasjoner fra større sentra,
viser ekvivalente resultater med konvensjonell mitralkirurgi, men bedre pasient
tilfredsstillhet med mindre smerte,
mindre arr og kortere tid i sykehus.
”Current practice and future direction
of LVADs” var neste foredrag ved
Arnt Fiane, UiO, Rikshospitalet. LVAD
(Left ventricular assist device) benyttes
hos kritisk syke pasienter som kardiell
sirkulasjonsstøtte, enten i påvente av
hjertetransplantasjon eller som ”bridge

Bilde 3: Mini-invasiv CABG: Videoassistert
høsting av a.mammaria interna, anastomoser
anlegges via anterolateral mini-thorakotomi på
bankende hjerte med stabilisator, uten bruk av
hjerte/lungemaskin.

to recovery”. Implantasjon av LVAD
krever som oftest bruk av hjerte/lungemaskin Tradisjonelt er innløpet til den
mekaniske pumpen i apex av venstre
ventrikkel, og utløpet aorta ascendens
eller descendens. Fiane presenterte
erfaringer med minimal invasiv implantasjon av LVAD uten bruk av sternotomi
og bruk av hjerte/lungemaskin.
Massimo Lemma fortsatte symposiet
med ”Minimally invasive aortic valve
surgery”. Det ble diskutert aortaklaffekirurgi og fordeler og ulemper med
mini-sternotomi (jugulum til 3. intercostalrom) vs høyresidig mini-thorakotomi.
Det ble konkludert med at begrenset
sternotomi er mest anvendelig, uansett
om det skal implanteres klaffeprotese
eller gjøre reparasjon på aortaklaffen.

N ye
Ved videreutvikling av teknikken samt økt bruk av
selvekspanderende klaffeproteser som ikke krever
tradisjonell innsying, vil nok mini-thorakotomier bli mer
utbredt ved utskiftning av aortaklaffen.

- Konsentrert løsning 2% kondroitinsulfat 400 mg

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

Nawwar Al Attar fra Biscaht Hospital i Paris holdt et
interessant foredrag om ”Total arterial myocardial
revascularisation”. Koronar bypasskirurgi gir bedre
overlevelse enn PCI ved trekarsykdom, venstre hovedstammestenose og tokarsykdom med proksimal LAD
stenose. Spesielt gjelder dette pasienter med diabetes
og redusert venstre ventrikkelfunksjon. Kan resultatene
etter kirurgi bedres ytterligere ved å anvende bilateral
arteria mammaria interna? Attar konkluderte med at
total revaskularisering med bilateral mammaria er
gjennomførbart, trygt, gir utmerket langtids patency og
er mini-invasivt i den grad man unngår arr etter grafthøsting på over eller underekstremitet.

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

Massimo Lemma presenterte foredraget: ”Mini
access and multivessel off-pump CABG”. Han tok her
for seg muligheten for å utføre en konvensjonell bypass
operasjon via liten venstresidig thorakotomi, supplert
med kamera og instrumentporter. Teknikken kan brukes
for konvensjonell arterie eller venegraft, men også ved
total arteriell myokardiell revaskularisering.
”Too high risk for surgical replacement of the aortic
valve: myth or pretext for TAVI?” ble omtalt av Nawwar
Al Attar. De mest anvendte scoringssystemene EuroScore (åpen kirurgi) og STS PROM (TAVI) har vist seg
generelt å angi for høy mortalitetsrisiko hos eldre som
skal få implantert aortaklaffeprotese. Det er meget viktig å få et korrekt risikoestimat da de dårligste pasientene vinner mest på å bli behandlet. Utfordringen er å
velge ut valide prediktorer for å kunne identifisere hvilke
pasienter som mest profiterer på åpen kirurgi og hvem
som skal tilbys TAVI. Mest utfordrende er kanskje å avgjøre hvem som ikke skal tilbys behandling i det hele tatt.
TAVI har etter hvert blitt en etablert behandlingsmetode også i Norge. Dette utføres i dag i Tromsø, Oslo
og Bergen. Metodikken er ny og langtidsresultater
er manglende. Godt dokumenterte retningslinjer for
hvilke pasienter som skal opereres konvensjonelt og
hvem som skal til TAVI er manglende. Tre foredragsholdere utdypet og klargjorde vår forståelse av feltet.
Først ut var Anders Jønsson, invasiv kardiolog og
thoraxkirurg, tidligere Karolinska sjukhuset, Stockholm. Jønsson jobber nå for Medtronic. Innlegget var
”TAVI with Medtronic CoreValve – pitfalls and results”.
Klaffespesifikke problemer og cases ble gått igjennom
og diskutert in plenum. Dette ble ytterligere komplettert da Rolf Busund, UNN, gikk gjennom de samme
problemstillinger for den konkurrerende klaffeprotesen
i ”TAVI with Edwards Sapien – pitfalls and results”. UNN
har erfaring med TAVI-implantasjon både via lyske
og venstre ventrikkels apex. Gry Dahle, UiO, avrundet
symposiet med ”Complications and controversies in
TAVI treatment” som oppsummerte deres erfaring med
CoreValve. Også her ble problemkasus belyst og egne
resultater lagt frem.
Totalt sett ble det et godt og interessant symposium.
I år var symposiet godkjent som 6 timer valgfritt kurs
for utdanningskandidater i thoraxkirurgi. Dette var nytt
av året og forhåpentligvis vil fremtidige vår- og høstmøter få samme status 
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I år, som tidligere, syntes jeg det var
hyggelig og lærerikt å bruke noen dager,
eller timer, på Holmenkollen Park Hotel.
Først og fremst på grunn av det faglige.
At man blir oppdatert på hva som drives
av ulik kirurgi ved andre sykehus, og hvor
utstillingene bringer nye instrumenter
og teknologier som vil kunne bidra til at
vi som kirurger kan tilby enda høyere
kvalitet på det arbeidet vi leverer.
I kjølvannet av gode innlegg og presentasjoner tilkommer det også diskusjoner
(noen ganger svært opphetede!), som
er veldig viktig i et fag som kirurgi der
«to streker under svaret» ikke alltid er så
enkelt. Men kanskje det sosiale er like
viktig? At man treffer gamle studievenner,
tidligere kolleger samt nåværende kolleger i et litt annet miljø, der «produksjon», «budsjetter» og «ventelistebrudd»
ikke er i fokus. Jeg har stor tro på disse
uformelle møtene og har selv opplevd at
nyttige kontakter er knyttet og større
prosjekter har blitt planlagt under Høstmøtet. Jeg håper derfor at Norsk
Kirurgisk Forening, også i de neste hundre år, fortsetter å arrangere Høstmøtet!

Denne gangen presenterer vi en omfattende og spennende artikkel om
robotassistert laparoskopisk, utvidet
lymfeglandeldisseksjon ved lokalavansert
prostatakreft. Artikkelforfatteren går gjennom og diskuterer anbefalinger basert på
både tilgjengelig litteratur og guidelines,
og det presenteres en metode med alt fra
pasientseleksjon, leiring, portplassering
og kirurgisk teknikk.
Under temadelen av dette nummer av
Kirurgen finner man også en artikkel fra
OUS Rikshospitalet om laparoskopisk behandling av endokrine pancreastumores,
hvor man argumenterer for sentralisert,
tverrfaglig behandling grunnet tumorenes særegenheter og lave insidens.
I dette nummer av Kirurgen har vi igjen
med oss NTLF-nytt. Det vil vi også
fortsette med i annenhvert nummer neste
år. Denne gangen presenteres bl.a. årets
vinnere av NTLFs priser under Høstmøtet,
hvordan man i India, med lave kostnader,
kan drive laparoskopisk single-port-kirurgi,
og til slutt den tradisjonelle bildequizen.

Anders Debes
MIK-Redaktør
anders@debes.no
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Vel overstått Høstmøte nr. 87!

I etterkant av årets Høstmøtet håper jeg
flere av våre lesere har blitt inspirert til å
sette i gang prosjekter og/eller presentere
sine materialer. Forhåpentligvis resulterer
dette i artikler som sendes til Kirurgen!
Vi er helt avhengig av lesernes bidrag for
å kunne levere et interessant tidsskrift.
Til slutt vil jeg ønske alle våre lesere
en riktig fin og fredfull jul og et
godt nytt år!
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Robotassistert laparoskopisk utvidet
lymfeglandeldisseksjon ved prostatakreft
Jarl Hovland1, Bjørn Brennhovd2
og Karol Axcrona2
ja-hovla@online.no
1. Urologisk seksjon, Sykehuset
Østfold HF
2. Avdeling for urologi, Urologisk avd.,
OUS HF, Radiumhospitalet

Innledning

Radikal prostatektomi er effektiv behandling for pasienter med lokalisert
prostatakreft [1].

Lymfeknutemetastasering ved kreft er
assosiert med øket risiko for sykdomsprogresjon, samt for redusert overlevelse.
Denne artikkelen skal se nærmere på
status for kirurgisk behandling av prostatacancer versus lymfeglandeldisseksjon
sett i lys av aktuell medisinsk litteratur
og guidelines, samt omtale kirurgiske
aspekter ved robotassistert utvidet
lymfeglandeldisseksjon i bekkenet.

Status for prostatacancer og
lymfeglandeldisseksjon

For øyeblikket er ingen standard radiologiske metoder som CT, ulike former for
MR, PET-CT eller sentinel lymfoscintigrafi
pålitelige nok til å vurdere utstrekningen
av lymfeknutemetastaser (N-staging)
[2]. Bekkenglandeldisseksjon (PLND=
Pelvic Lymph Node Dissection) er derfor
den mest presise og pålitelige stagingprosedyren for å påvise lymfeknutemetastaser ved prostatacancer [1].
Flere studier har vist at andelen påviste
lymfeknutemetastaser øker nærmest
lineært med utstrekningen av PLND [3-5].
Faktisk er det slik at utvidet/extended
PLND (ePLND) kan være nødvendig for å
oppdage skjulte lymfeknutemetastaser
som ellers ikke ville blitt oppdaget
dersom man bare gjorde begrenset/
limited PLND (lPLND), da lymfeknute-

Templat for utvidet lymfeglandeltoilette ved radikal prostatektomi.

metastaser ved prostatacancer ikke følger
predefinerte spredningsveier [6]. I følge
den multimodale kartleggingsstudien til
Mattei et al [7] forekommer bare 38 %
av lymfeknutemetastasene i området for
tradisjonell lPLND (fossa obturatorius
og langs vena iliaca externa). Dette dette
betyr at 72 % av lymfeknutemetastasene
foreligger utenfor dette området, og man
vil ved lPLND eventuelt gå glipp av en
betydelig andel lymfeknuter med metastaser. Dersom man derimot gjør ePLND
(tar med glandler i fossa obturatorius,
glandler langs iliaca externa karene opp
til ureterkrysning over iliaca communis,
samt glandler i området omkring iliaca
interna karene og nervus obturatorius)
vil man høste omkring 75 % av glandelmetastasene [7]. Flere studier har vist at
opp til 25 - 50 % av glandelmetastasene
foreligger i iliaca interna gebetet [7,16].
Flere har utviklet nomogrammer for
prediksjon av lymfeknutemetastaser;
bl.a. Partin, Kattan og Briganti [8-10].
De fleste av disse nomogrammene er
basert på store pasientmaterialer med
tilgjengelige variabler som preoperativ
prostata spesifikt antigen (PSA), klinisk
stadium (T-stadium) og prostatabiopsi-

funn med tumor-differensieringsstatus
(Gleason score) og eventuellt antall
positive biopsier, samt eventuelt lymfeglandeldisseksjon. Nomogrammene er
således ment å hjelpe oss i blant annet å
identifisere pasienter med lav risiko for
lymfeknutemetastaser, pasienter som
derved ikke er i behov av lymfeglandeltoilette [12]. Unntatt et par studier [10,11]
er nomogrammene basert på pasientmaterialer hvor det stort sett bare er gjort
begrenset lymfeglandeltoilette (lPLND),
og det er derfor grunn til å tro at nomogrammene signifikant underestimerer
prevalensen av lymfeknutemetastaser.
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Flere retrospektive, og noen mindre prospektive, studier har også vist at radikal
prostatektomi er en utmerket behandling
for de med lokalavansert prostatacancer
(T3), ofte som del av et multimodalt
onkologisk behandlingsopplegg.
Pasienter med høyrisiko prostacancer er
ofte utsatt for metastasering til lokoregionale lymfeknuter [1].

Hvilke pasienter bør tilbys bekkenglandeldisseksjon ved radikal
prostatektomi for prostatacancer?
Det er pasienter i intermediær- og
høyrisikogruppene etter D' Amico risikostratifisering [14] som bør tilbys ePLND.
Etter D`Amico risikostratifiseringen deles
pasienter med lokalisert eller lokalavansert
prostatakreft inn i tre risikogrupper som
igjen forsøker å avspeile postoperativ
prognose:
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Bilde 1: De tre anatomiske lokalisasjonene som inngår i et utvidet lymfeglandeltoilette ved
radikal prostatektomi.
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Lav risiko: klinisk stadium < T2b og
Gleason score ≤ 6 og PSA < 10.
Intermediær risiko: klinisk stadium T2b
eller Gleason score 7 eller PSA ≥ 10 < 20.
Høy risiko: klinisk stadium > T2c eller
Gleason score 8-10 eller PSA ≥ 20.
Pasientene som klassifiseres til lavrisikogruppen bør sannsynligvis ikke tilbys
PLND, da det foreligger flere studier som
konkluderer med at pasienter som legges
til denne gruppen har svært liten risiko
for å ha glandelmetastaser [12,13].
I den relativt ferske studien til Berglund
et al [12] fant man at andelen med
glandelmetastaser var så beskjeden som
0,7 % i lavrisikogruppen.
Komplikasjoner knyttet til
bekkenglandeldisseksjon
I litteraturen spriker komplikasjonsraten
betydelig vedrørende PLND, men i en av
de største studiene (n=963) som undersøkte komplikasjonsraten etter PLND, ble
det i ePLND gruppen versus lPLND gruppen registerert henholdsvis 19,8 % komp-

likasjoner versus 8,2 % komplikasjoner
(p < 0,001) [15]. Ser man imidlertid på de
individuelle komplikasjonsratene i den
samme studien, så var bare lymfocele
signifikant høyere i ePLND gruppen (10,3
% vs 4,6 %, p = 0,01). I følge Heidenreich
et al [16] vil komplikasjonsfrekvensen
være omkring 7 % dersom ePLND utføres
av en erfaren kirurg, hvor symptomatiske
lymfoceler vil utgjøre hovedandelen av
komplikasjonene (2-4 %).
Den samme gruppen mener at man kan
begrense morbiditeten ved PLND ved å
ligere/ klipse distale lymfebaner, ved å
spare lymfebaner lateralt for arteria iliaca
externa, ved å plassere dren bilateralt
(som først skal fjernes dersom det
produseres < 50 ml/ døgn), samt ved å gi
postoperativ tromboseprofylakse, f. eks.
Klexane s.c. Imidlertid er ikke disse tiltakene bekreftet å kunne gi noen gevinst,
da de ennå ikke er studert nærmere.
Utvidet bekkenglandeldisseksjon og
innflytelse på prostatacancer overlevelse
Internasjonalt diskuteres det hvorvidt
PLND kan gi overlevelsesgevinst for
pasientene. I mangel på prospektive
studier kan man ikke helt sikkert svare
positivt på dette spørsmålet. Men det
finnes en rekke retrospektive studier som
gir sterke holdepunkter for at ePLND kan
være terapeutisk hos pasienter som både
er glandelnegative og hos pasienter med
få lymfeknutemetastaser.
Masterson et al [17] fant en signifikant
invers assosiasjon mellom antallet
fjernede lymfeknuter og biokjemisk
overlevelse hos pasienter uten påviste
glandelmetastaser.

Bilde 2: Portplassering ved RALP med ePLND.
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Man kan tolke dette som at pasientene
hadde mikrometastatisk sykdom, og
at resultatet av studien støtter opp om
at bekkenglandeldisseksjon kan være
kurativt. Studien til Bader et al [18]
rapporterte en 5 års cancerspesifikk
overlevelse på 74 % hos pasienter med
glandelmetastaser som var behandlet
med radikal prostatektomi og ePLND,
men uten adjuvant behandling. Den
samme gruppen med Schumacher et al
[19] fant i oppfølgingsstudien at 10 års
cancerspesifikk overlevelse var 60 % uten
adjuvant behandling. De konkluderte
dessuten med at pasienter med 2 eller
færre påviste lymfeknutemetastaser etter
ePLND og radikal prostatektomi hadde
gode langtidsresultater og at denne
pasientgruppen ikke burde bli nektet
behandling med kurativ intensjon. I den
så langt største publiserte retrospektive
studien på pasienter som var glandelpositive (n=703) av Briganti et al fra 2009
[20] og som også inkluderte pasienter
som fikk tilleggsbehandling (hormon,
strålebehandling) etter radikal prostatektomi og ePLND, fant man en 15 års total
cancerspesifikk overlevelse på hele 78 %.
I likhet med Schumacher et al konkluderer
også gruppen til Briganti med at det er
spesielt pasienter med ≤ 2 positive lymfeknuter som har den beste prognosen
med 15 års cancerspesifikk overlevelse
på 84 % ( versus de med > 2 positive
lymfeknuter; 62% 15 års cancerspesifikk
overlevelse; p < 0,001), se figur 1.
Guidelines
Arbeidsgruppen som utformet «Nasjonalt
handlingsprogram med retningslinjer for
diagnostikk, behandling og oppfølging av
prostatakreft» utgitt av Helsedirektoratet
i november 2009 [21] har tatt konsekvensen av disse studiene og gir derfor
følgende anbefaling:
«Hvis lymfeknutestatus er avgjørende
for behandlingsvalg bør utvidet glandel-disseksjon foretrekkes. Ved planlagt
radikal prostatektomi for intermediær
og høyrisikopasienter bør det samtidig
utføres utvidet iliakalt lymfeknutetoilette.»
EAU Guidelines fra 2011 (European
Association of Urology) [1] går enda
lengre i sine anbefalinger:
«An ePLND should be performed in
intermediate-risk, localised PCa if
the estimated risk for positive lymph
nodes exceeds 7%, as well as in highrisk cases. In these circumstances, the
estimated risk for positive lymph nodes
will be in the range 15-40%. A limited
lymph node dissection should no
longer be performed, as this will miss
at least half of the nodes involved.»

To 12 mm assistentporter plasseres
vanligvis på høyre side av pasientens
buk, hvorav den mest mediale assistenporten plasseres mellom kameraporten
og robotporten like caudalt for kameraporten, mens den andre assistentporten
plasseres mellom spina iliaca superior
og robotporten like caudalt for denne,
se bilde 2.
Ved 4-armet robot plasseres den 4. robotarmen lateralt på venstre side av buken,
og denne kan erstatte en av assistentportene som benyttes ved 3-armet robot.
Arbeidstrykket er vanligvis 12 mm Hg.

Bilde 3: Ekstrem Trendelenburg-leie.

Kirurgiske aspekter ved da Vinci
robotassistert laparoskopisk
utvidet bekkenglandeldisseksjon

Ved RALP med utvidet bekkenglandeldisseksjon (evt. tradisjonell laparoskopi)
benyttes transperitoneal tilgang.
Anatomiske begrensninger
De anatomiske lokalisasjonene for et utvidet bekkenglandeltoilette (ePLND) knyttet
til radikal prostatektomi er alminnelig
beskrevet som at man høster glandler fra
fossa obturatorius, glandler langs iliaca
externa karene opp til ureterkrysning
over iliaca communis, samt glandler i

Portplassering
Da Vinci robot kameraporten (12 mm
port) plasseres vanligvis like supraumbilicalt. Ved å plassere kameraporten her
fremfor like infraumbilicalt, vil man vinne
noen få centimeter med arbeidsrom
siden glandeldisseksjonen strekker seg
lengre cranialt i utstrekning enn selve
prostatektomien - dette letter disseksjonen av glandelpakkene.
Ved 3-armet robot (eldre modell)
plasseres de 2 robotportene (8 mm
porter) i sedvanlig triangulering med
kameraporten, noe som i praksis betyr
at portene blir plassert noe mer cranialt
enn dersom kameraporten var plassert
infraumbilicalt.

Ved disseksjonen er det vanlig å benytte
monopolar saks i høyre robotarm og
bipolar dissekt i venstre robotarm.
Kirurgisk teknikk
Inngrepet startes ved å incidere peritoneum over arteria iliaca externa; mer
presist legges incisjonen høyt opp ved
fremre bukvegg, like lateralt for umbilicalligamentet. Det forlenges rett over a.
iliaca externa og ned til der ureter krysser
iliaca-karene. Incisjonen får dermed et
svakt S-formet utseende.
Assistenten fatter umbilicalligamentet
med en grasper og trekker dette i medial
retning. Ductus deferens fridissekeres der
den krysser a. iliaca externa, og den deles
med diatermi.
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Det påvises litt over 4000 nye tilfeller
med prostatakreft hvert år i Norge.
En fjerdedel av pasientene, dvs. ca. 1000,
opereres med radikal prostatektomi med
kurativ intensjon, og vel 80 % av radikale
prostatektomier utføres i Norge med
robot; kjent som robotassistert laparoskopisk radikal prostatektomi (RALP).
Se forøvrig Kirurgen 4/07.

området omkring iliaca interna karene og
nervus obturatorius [22], se også bilde 1.
Ved et grundig utført ePLND vil de anatomiske strukturene disse områdene være
nærmest «skeletonifisert».

Leiring
Pasienten tippes deretter i ekstremt
Trendelenburg-leie (> 30 grader) med
underekstremitetene 15 grader abdusert
og med strekk i hofteleddene. En forutsetning for å kunne tippe pasienten såpass
ekstremt, er at pasienten er plassert trygt
og stødig på operasjonsbordet. Bordet
skal være utstyrt med antiskli-madrass,
skulderstøtter og gjerne «støvler» for å
sikre leiringen. Det ekstreme leiet er vanligvis en forutsetning for trygt å kunne
komme til området for ureterkrysningen
av iliaca communis-karene som er den
craniale begrensningen for det utvidede
bekkenglandeltoilettet. Se bilde 3.

Det avaskulære spatiet (Spatium Retzius)
mellom urinblæren (medialt) og bekkenveggen (lateralt) kan nå utvikles, dels
med stump disseksjon. Det anbefales å
holde seg tett mot umbilicalligamentet
og blæren og skyve alt fettvev lateralt.
Man utvikler dette spatiet helt frem til
fremre bekkenring og endopelvinfascien.
A. iliaca externa ligger nå lateralt, mens
umbilicalligamentet ligger synlig medialt.
Ureter skal nå være synlig hvor den krysser
umbilicalligamentet på medialsiden.

Figur 1: Briganti et al. Two positive nodes represent a significant cut-off value for cancer specific
survival in patients with node positive prostate cancer. European Urology 2009.

Nå begynner disseksjonen av glandlene.
Man kan velge om man vil gjøre en
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en-bloc-disseksjon av glandlene eller
man ønsker å høste glandler i pakker fra
henholdsvis iliaca externa området,
obturatorius området og iliaca interna
området. Det har vist seg at man ofte
påviser et større antall lymfeglandler
dersom en leverer multiple glandelpakker
til patologisk anatomisk vurdering enn
dersom en leverer et en-bloc preparat
[30]. Sannsynligvis skyldes dette forholdet at patologens arbeid med å lokalisere
og telle lymfeknuter gjøres enklere når
preparatene kommer i mindre pakker
fremfor i én stor pakke med fett og
lymfatisk vev.
Først fjernes glandler og fettvev i feltet
svarende til over a. og v. iliaca externa.
Craniale begrensning defineres som
ureterkrysningen, ventrale begrensning
regnes for å være Cloquet´s glandel like
distalt for epigastrica inferior-karene
der de munner i iliaca externa-karene.
Cloquet´s glandel er en litt stor glandel
som beskrives som den mest ventralt
beliggende av iliacal-glandlene, eventuelt
den mest caudale av lyskeglandlene:
Cloquet´s glandel ligger i femoralkanalen.
Glandelpakken frigjøres fra v. iliaca
externa der venen passerer ut gjennom
femoralkanalen. Nå skal obturatoriusglandelstrengen løses ut. Assistenten
ruller v. iliaca externa i cranial retning slik
at glandelstrengen kan løses ut ventralt
mot fremre bekkenring, mot venen og
mot bekkenveggen lateralt. Posteriore
begrensning er i vinkelen mellom a. ilaca
externa og interna.
Til slutt fridissekeres glandler og fett
svarende til iliaca interna-gebetet (også
kalt hypogastrica-området). Obturatoriusstukturene bestående av n. obturatorius,
a. obturatoria og v. obturatoria frigjøres
for alt omkringliggende fett- og glandelvev, likeså skrelles endopevin-fascien og
iliaca interna-karene for lymfatisk fettvev.
Se bilde 4.
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Enkelte velger også å fjerne fett og lymfatisk vev fra området lateralt for, og bak,
a. iliaca externa (fossa of Marcille) samt
mellom det laterale aspektet av a. iliaca
externa og n. genitofemorale.
Heidenreich et al [16] mener imidertid
ut ifra flere studier at det nær sagt aldri
foreligger metastaser fra prostatacancer
i dette feltet, og at faren for lymfødem i
underekstremitetene øker dersom man
høster glandler fra dette området.
Inngrepet gjentas på motsatt side.
Glandelpakkene hentes ut separat eller
som ett preparat og som sendes merket
til patologisk anatomisk diagnostikk.
Forøvrig
Ved bilateralt utvidet bekkenglandeldisseksjon knyttet til RALP må man regne
med ca. 60 minutter ekstra operasjonstid.
Schiavina et al [23] undersøkte i en
multisenterstudie (n = 2408) hvorvidt
prostatabiopsi-funn kunne forutsi hvilken
side lymfeglandelmetastasene ville befinne seg på. Gruppen konkluderte med
at dette ikke var mulig: Selv der det forelå
unilaterale positive prostatabiopsi-funn
så det var stor sannsynlighet (< 20%)
for at det lå tilbake glandelmetastaser
på kontralateral side dersom man bare
gjorde monolateral bekkenglandeldisseksjon. Gruppen anbefaler derfor at det
alltid utføres bilateral glandeldisseksjon.
På www.laparoscopi.no kan man se
et eksempel på robotassistert laparoskopisk utvidet lymfeglandeldisseksjon
ved prostatakreft. I denne filmen
dissekeres preparatet ut som et enbloc preparat. Forøvrig kan man på
samme nettside også se en film med
utvidet lymfeglandeldisseksjon utført
med tradisjonell laparoskopi hvor man
høster glandlene som multiple pakker.
Dette inngrepet er utført med henblikk
på N-staging før eventuelt tilbud om
radikal strålebehandling 
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Seksjon for lever- og pankreaskirurgi
og Intervensjonssenteret
OUS-Rikshospitalet
Norsk Thoracolaparoskopiforenings
”NTLF-NYTT” kommer igjen sammen
med KIRURGEN. I vår del denne gangen
vil du i tillegg til en ny laparoskopibildequiz også finne svar på laparoskopibildet fra NTLF-NYTT nr. 3 2011.
Årets Høstmøtet er over, og forhåpentlig
godt fordøyet. Det var meget oppmuntrende at Bjørn Helge Nilsen fant årets
møte meget bra (”bedre enn på lenge,
mye å lære”). Når det gjelder laparoskopi var det mange bra presentasjoner,
og som vanlig ble det delt ut 4 priser fra
NTLF (se egen sak).
Årets NTLF Symposium ble arrangert
sammen med Covidien og Johnson &
Johnson og omhandlet 1. Finnes det
alternativer til evidence based medicine?, og 2. Metabolsk kirurgi. Vi hadde
to meget gode gjesteforelesere; Rolf-Ole
Lindsetmo fra Tromsø som snakket
om ”Evidence based surgery” se eget
referat. Deretter Michael Korenkow fra
Teaching Hospital Eschwege University
of Goettingen, Tyskland. Han holdt først
en forelesning med tittel ”Individual
Surgery”, deretter om metabolsk kirurgi.
Referat fra begge disse forelesningene

vil komme i et senere nummer av NTLFNYTT. I dette nummer er det bilder fra
symposiene.
Vi har foreløpig ikke fått noen signaler
fra spesialitetskomiteen om hvordan
kursvirksomheten bør se ut i nær fremtid. Imidlertid har NTLF fått gjennomslag for et basalkurs i laparoskopisk
kirurgi. Det er nå avholdt 3 slike kurs
(to i Trondheim og ett i Oslo). Disse har
vært arrangert som 3 dagers og 2 dagers kurs. I evalueringene er det tydelig
at kursdeltagerne foretrekker 3 dager.
De angir at praktisk trening over 2 dager
er litt for lite. Det kommer også klart
frem at dette kurset bør LIS-legene ha
i starten av sin utdannelse (helst tidlig
første året). Det vil være en forbedring
om spesialitetskomiteen bestemte at
kurs i åpen kirurgisk teknikk og laparoskopisk basalkurs var obligatorisk i
løpet av det første året. Deretter kurs i
akutt abdomen, brokk, galle, kolon osv.
Når det gjelder å systematisere/fornye
utdannelsen i kirurgi har NKF (Norsk
kirurgisk Forening) en jobb å gjøre.
Det virker ikke som spesialitetskomiteen
får gjort så mye for tiden.
Det var avholdt basalkurs i Trondheim
nå 16-18 november. Kursdeltagerne var
meget ivrige, og uttrykte stor tilfredshet
med at det var bra med tid for praktisk
trening under veiledning. Et slikt praktisk
kurs trenger minst en veileder pr. 4 kursdeltagere. Det betyr at instruksjonen blir
dyr, og Ronald Mårvik (leder av kurset
i Trondheim) har fått beskjed av Legeforeningen om at kurset ikke må bli for
dyrt. I Trondheim er de godt utstyrt med
simulatorer, men disse krever vedlike-

hold og det koster også. Utgiftene på
et slikt kurs vil måtte være betydelig,
men sykehusene vil tjene dette inn igjen
meget raskt i form av bedre og raskere
behandling av pasientene, kanskje først
og fremst de med akutte lidelser. På et
slikt kurs vil det bli lagt stor vekt på sikkerhet, når det gjelder utstyr og teknikk.
Det er meget viktig å understreke at
operatøren har ansvar for at utstyret og
teknikken er forsvarlig. Sykehuseier har
ansvaret for at forholdene blir lagt til
rette for dette, og Helsetilsynet skal påse
att dette fungerer. Man har inntrykk av
at sykehuseier i dag er mest interessert i det økonomiske. Det er da store
muligheter for at forsvarligheten blir satt
på prøve. Når skal vi si i fra og når skal
vi sette foten ned? Eller tør vi i det hele
tatt si eller gjøre noe? Skal vi kun styres
ovenfra? Er det lederne over oss som vet
best? Dette er problemer som kommer
til å øke på i vår nære fremtid.
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Kjære kolleger!

De siste 10 årene så har de foran skisserte problemene stadig vært i fokus,
men det virker nå som de faglige verdier
er i ferd med å tape terreng. Det er nå
8 år siden Tom Glomsaker fikk sparken
på dagen i Stavanger da han var illojal
mot ledelsen. Han vant i rettsvesenet og
har fortsatt jobb, så det er håp for god
faglig virksomhet. Så min oppfordring
er at vi fortsetter å si i fra når det går
utover forsvarligheten.
Ønsker dere en GOD JUL og et bedre
GODT NYTTÅR!!
Beste hilsen fra Arne R. Rosseland
Leder NTLF 
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Laparoskopisk kirurgi i Assam, India
Arne R. Rosseland og Bjørn Edwin
arne.r.rosseland@gmail.com

1

Han selv stod for rengjøringen og
re-steriliseringen.

7

Han hadde konstruert sin egen singelport
som i utstyr kostet en operasjonshanske
og resterilisering av 2 gummiringer og
3-4 troikarer. Utgiftene til dette var 5 Nkr
pluss arbeidet, men det gjorde han selv.
4

Denne porten brukte han på galler, brokk,
appendektomier, kolon-reseksjoner og
nefrektomier.
8
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Den indiske staten Assam har en
befolkning på 30,5 millioner mennesker
med i alt 115 forskjellige etniske grupper.
Byen Guwahati ligger nord-øst i India og
har vel 5 millioner innbyggere.
Våre besøkere jobbet ved International
Hospital i denne byen. Sykehuset er
under utbygging og har i dag ca. 170
sengeplasser.

Foto: Elbert Khiangte
Elbert startet singelport kirurgien ved å
bruke flere porter i samme insisjon.
Så fikk han muligheten til å bruke en
SILS port.
5
Den betente blindtarmen la han opp i en
ledig finger. Det så jo meget elegant ut.

2

9

Foto: Elbert Khiangte
Så laget han sin egen port:
Besøk av Dr. Elbert Khiangte og
Dr. Ihleule Newme (ektepar fra Assam)
her sammen med Bjørn Edwin:

6

3

Foto: Elbert Khiangte, april 2011
Dr. Elbert vasker en brukt singelport.
Ved hans sykehus bruker de engangsutstyr om igjen, for å redusere kostnadene.
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Han bruker en hanske, 2 gummiringer og 3-4
troikarer. Hansken er engangs, resten kan
re-steriliseres og brukes pånytt (pris NOK 5,-)

Dette er operasjonsstua i Parkijuli
Christian Hospital i 1997. Dette sykehuset ble grunnlagt av foreldrene til Tor
Haugstad som arbeider som nevrolog på
Sunnaas Sykehus. Våre gjester var egentlig der for å se rehabiliteringsoppleggene
som de skal starte ved dette sykehuset.
I tillegg opererer Elbert laparoskopiske
galler 2-3 dager pr. mnd her.
Det var imponerende å høre om de problemer man har med helsevesenet i India,
og hvor kreative våre gjester var med
henblikk på å gjøre det enkelt og billig.
Intet unødig og dyrt engangsutstyr 

Jubileumsbokens redaksjonsmøte
Arne R. Rosseland
arne.r.rosseland@gmail.com
Tirsdag i
høstmøteuka
holdt NKF en
middag for
redaksjonen
med alle kapittelforfattere.
Før denne
middagen var
alle samlet til
en orientering
ved Jon
Haffner, Tom
Gerner og Arnt Jakobsen (redaktørene).
Det er nedlagt ett kjempestort arbeid
med denne oppsummeringen av norsk
kirurgi så langt.

Jon Haffner stod for den verbale delen, mens Arnt Jakobsen og Tom Gerner var kledelig beskjedne.

Det er bare å følge oppfordringen fra
forfatterne om å bidra til at nettutgaven
kan om mulig bli enda bedre. Les nøye
og kom med forslag 

Det var en andektig forsamling ærverdige, til dels eldre, kirurger som ble takket for den store
innsatsen. Her gjenkjennes de fleste selv om ikke alle hadde slips. Høyhalset genser er (var)
også bra. Kvinnene er heller ikke overrepresentert enda (3 av 57: Ragnhild Emblem, Kari Eikvar
og Jarlis Wesche).
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Selve boka trenger i utgangspunktet
ingen anmeldelse da den er sendt ut til
alle kirurgene i landet (medlemmene
av NKF). Men når det gjelder illustrasjonene i boka er det mange gode, men
også noen mindre gode portretter. Flere
fine bilder mangler tekst. Nesespekulum,
øreskyllesprøyte og trakeostomitube
innleder kapittelet om urologi, og det
er vel bra siden det som illustrasjoner
i dette kapitlet for øvrig un er noen
portretter. Det er også fine bilder fra
laparoskopiske prosedyrer under kapitlet
om transplantasjonskirurgi. Verdien av
disse bildene ville vært bedre med tekst.

I forrige nummer hadde vi konkurransen ”Hva er dette?”

Det har kommet inn kun 3 svar:
1. Nyrereseksjon
2. Er dette eksisjon av nyrecyste?
3. Laparoskopisk pyelotomi med lithotripsi. Med andre
ord: åpning av nyrebekken og fjerning av nyrestein.
Svar nr. 3 er riktig og kamera er vunnet av Åge
Andersen, Sørlandet sykehus, Arendal.
Foto: Jarl Hovland
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NTLFs priser ved Høstmøtet 2011
Det var totalt 29 av innleggene som inneholdt laparoskopi; 10 innlegg av 47 hos
urologene, 19 av 67 hos gastrokirurgene og 0 av 28 hos kar/thorax-kirurgene.

Arne R. Rosseland
arne.r.rosseland@gmail.com

Bedømmelseskomiteen bestod i år av: Ole Christian Olsen, Anders Debes
og Bjørn Helge Nilsen.

Pris for beste foredrag tildelt Kristian Storli.
En meget fornøyd prisvinner
(til venstre) og ikke mindre
fornøyd pris tildeler fra
Covidien.
Abstrakt nr 132:
”Laparoskopisk radikal
reseksjon forbedret overlevelse i like stor grad som åpen
mesokolisk reseksjon for kolon cancer i prospektiv singelsenter studie”. Medforfattere: Iversen K. og Søndenaa K.

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

Pris for beste video tildelt Bård Røsok
Olaug Villanger (til venstre)
mottok prisen på vegne av
kollega Bård Røsok.
Abstrakt nr. 107:
”Laparoskopisk transhiatal
sutur av øsofagusruptur ved
Boerhaaves syndrom med
V-loc sutur”.
Medforfatter: Edwin B.

Prisen for beste vitenskapelige/eksperimentelle
innlegg tildelt Njård Nordstrand
Prisvinner (til høyre) med
diplom overrekkes av representanten fra Olympus.
Abstrakt nr. 75:
”Nattlig hypertensjon ved
sykelig overvekt effekten
av gastric bypaskirurgi og
intensiv livsstilintervensjon”.
Medforfattere:
Hertel JK, Hofsø D, Sanbu R,
Saltvedt E og Hjelmeseth J.

Prisen for beste innlegg fra yngre kollega gikk
til stud.med. Thomas J. Fyhn
Igjen måtte Olaug Villanger
ta i mot prisen på vegne av
vinneren fra representanten
for Braun.
Abstrakt nr. 84:
”Laparoskopisk vs. åpen
Nissen-plastikk hos barn;
30 dagers resultater”.
Medforfattere: Knatten CK,
Schistad O, Edwin B, Emblem
R, Bjørnland K.

Konkurranse:
Hva er dette?
Svar sendes Marianne
Berg (marianne.berg@
rikshospitalet.no) innen
4 uker og med riktig svar er
man med på trekning av ett
Olympus® kompaktkamera.

Foto: Bjørn Edwin
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Single-Site Instrumentation for
the da Vinci Si Surgical System
™

™

®

• Low blood loss1
• Fast recovery2
• Short hospital stay1
• Early return to daily

activities2

Single-Site™ Instrumentation for the da Vinci® Si™ System
has received CE mark and does not have FDA clearance.

Curcillo PG 2nd, Wu AS, Podolsky ER, Graybeal C, Katkhouda N, Saenz A, Dunham R, Fendley S, Neff M, Copper C, Bessler M, Gumbs AA, Norton M, Iannelli A, Mason R, Moazzez A, Cohen L, Mouhlas A,
Poor A. Single-port-access (SPA) cholecystectomy: a multi-institutional report of the first 297 cases. Surg Endosc. 2010 Aug;24(8):1854-60. Epub 2010 Feb 5.
Tsimoyiannis EC, Tsimogiannis KE, Pappas-Gogos G, Farantos C, Benetatos N, Mavridou P, Manataki A. Different pain scores in single transumbilical incision laparoscopic cholecystectomy versus classic
laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled trial. Surg Endosc. 2010 Aug;24(8):1842-8. Epub 2010 Feb 20.

1

2

While clinical studies support the use of the da Vinci Surgical System as an effective tool for minimally invasive surgery, individual results may vary. Before performing any clinical procedure utilizing the
System, physicians are responsible for receiving sufficient training and proctoring to ensure that they have the requisite training, skills and experience necessary to protect the health and safety of the
patient. For technical information, including full cautions and warnings on using the System, please refer to the System User Manual. Read all instructions carefully. Failure to properly follow instructions, notes, cautions, warnings, and danger messages associated with this equipment may lead to serious injury or complications for the patient. All persons depicted are models. © 2011 Intuitive
Surgical. All rights reserved. Intuitive, Intuitive Surgical, da Vinci, da Vinci S HD, InSite, TilePro, Single-Site and EndoWrist are trademarks or registered trademarks of Intuitive Surgical. All other product
names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. PN874471 Rev. A 04/11
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Of all the procedures in the OR,
this may be the simplest.
The new Ethicon-Endo Surgery Generator combines advanced technology, multifunctionality
and touch-screen simplicity in one sleek and easy-to-operate unit. No matter what the
procedure or which EES device you plan to use, the EES Generator will be the only power
source you‘ll need.
• Universal connector and automatic instrument recognition
• Touch screen for fast and easy setup, operation, and on-screen diagnostics.
• HARMONIC® and ENSEAL® technology in one generator:

Versatility and simplicity. That’s positive energy.
Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH
Hummelsbütteler Steindamm 71
22851 Norderstedt, Germany
AD153, ©2010 Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH.
For complete product details see instructions for use.

