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Og dette er bare starten på denne utviklingen…
Hva så med kirurgene? Klarer kirurgene å følge
med i denne utviklingen. Jo, i høyeste grad ser
det ut til. Fra tidenes morgen har det vært slik
at mange av kirurgene er modige og uredde,
og de er fascinert av utviklingen og utvikler nye
metoder.

Redaktørens hjørne

Kirurgisk
paradigmeskifte
Hans Skari
Redaktør
hans.skari@yahoo.no
Vi lever midt opp i en teknologisk revolusjon,
og både i samfunnet rundt oss og på arenaer
for helsetjenester ser vi en rask utvikling av
nye teknologiprodukter. Den raske utviklingen
gjør noe med oss alle, den gjør for eksempel at
mange middelaldrende føler seg gamle når man
sammenligner seg med barn og unge som raskt
tar opp ny teknologi og synes det er kjempegøy.
Digitaliseringen av samfunnet og den enorme
populariteten til mobiltelefoner og PC´er i alle
lag av befolkningen har revolusjonert pasienters
og pårørendes tilgang til informasjon. For oss
som kirurger gjelder dette spesielt tilgang til
informasjon om kirurgiske sykdommer, operasjonsmetoder og hvilke tilbud som finnes i ulike
land og sentra. Informasjon og pårørendesamtaler blir mer omfattende og krevende.

I artikkelen til Gry Dahle og Kjell A Rein er dette
spesielt tydelig for hjertekirurgene. En stor
del av virksomheten kan nå gjøres minimalt
invasivt med perkutan teknikk og dette har bl.a.
betydning for å tilby hjerteklaffebehandling hos
pasienter med svært høy risiko og som sannsynligvis ikke ville tålt konvensjonell åpen behandling via thoracotomi. Et problem er at denne
klaffe-teknologien koster mye penger og pr. i
dag er finansieringen slik at sykehusene faktisk
taper penger i DRG-systemet ved å utføre slike
prosedyrer.
Hva skjer så med de kirurgiske spesialitetene?
Her er det også en uhyre dynamisk situasjon
hvor nyutviklingen innen thoraxkirurgi er så drastisk at behovet for thoraxkirurger, som opererer
åpent og konvensjonelt, er betydelig redusert
og det er internasjonalt en valgsituasjon hvor
enten thoraxkirurger eller intervensjonskardiologer tar seg av de perkutane prosedyrene. Det
betyr rett og slett at spesialitetenes innhold
endrer seg dramatisk, og det er kanskje ikke
plass til alle i samme type stilling som man har
utdannet seg til.
Hjertekirurgene Gude og Fiane kan i dag redde
flere med ekstrem grad av hjertesvikt via kunstige pumpesystemer som kan brukes over lang
tid eller som kan være i påvente av hjertetransplantasjon.
Dette er bare noen av smakebitene av hva du
kan lese om i dette nummeret. Utvikling av

billedteknologi er fascinerende. Konvensjonell
laparoskopi med 2 kameraer på tuppen av
laparoskopet og bruk av 3D briller presenteres.
Mye annet spennende på billedteknologisiden
kan du også lese.
Takk til alle bidragsytere til dette nummeret,
og en spesiell stor takk til MIK-redaktør
Anders Debes som har utført en kjempejobb
denne gangen!
Vi blir stadig flere mennesker på kloden og flere
i Norge. Hovedregelen er at all teknologiutvikling er kostbar og behandlingen blir dyrere for
hver gang det oppnås et teknologisk fremskritt.
Pasientene lever lenger og helsekostnadene
øker. Har vi råd til dette? Vi har i Norge hatt et
helsevesen som dekker nærmest hele spekteret
av behandling, inkludert det mest kostbare.
Vi nærmer oss nå et nivå av utgifter og utvikling
som kan gjøre at det til en viss grad vil bli sagt
”nei” til alt som er kirurgisk mulig. Dette er til
syvende og sist et politisk spørsmål og i Norge
har vi fortsatt fordel av oljereservene slik at vi
har det enklere enn mange andre europeiske
land. Det ser nå ut til at en større andel av
befolkningen, enten via arbeidsgiver eller som
privatperson, velger å ta helseforsikring for å
sikre seg god medisinsk behandling.
Snart er det tid for sommer og sol ! Det gir oss
muligheten til å komme ”tilbake til naturen”
og ha et liv med enkle hjelpemidler for de som
ønsker det, eller for andre en tur til feriestedet
som har alt av moderne teknologi installert og
mobil og andre duppeditter tilgjengelig enten
man er på stranda, i båten eller på fjellet.
God sommer alle sammen og husk solkrem
som anbefalt av plastikkirurgene!

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

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

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

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

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

Bilder
Bilder og figurer sendes som egne filer med
god bildekvalitet (for eksempel .jpg format for
foto). Bildene nummereres og bildeteksten
skrives til slutt i Word dokument.
Bilder/illustrasjoner (digitalt):
i minimum oppløsning 300 dpi
i størrelse ca 10x15 cm eller større
i format JPG, EPS eller TIFF
i fargebilder leveres i CMYK eller RGB
Redaktøren forbeholder seg retten til å korte
ned innleggene av redaksjonelle hensyn.
Innlegg sendes til redaktøren som e-post:
hans.skari@yahoo.no
hans.skari@ous-hf.no
Innlegg til spalten for
Minimal Invasiv
Kirurgi (MIK) sendes til
MIK-redaktøren
anders@debes.no
med kopi til
hans.skari@yahoo.no

logi, samt fleksible videreutdanninger for flere
helsefaglige profesjoner ved universiteter og
høyskoler i Norge. Modellen legger også til rette
for at spesialistkandidaten ivaretar sitt arbeid i
tilsetningsforholdet i helsetjenesten.

Olaug Villanger
Leder, NKF
olaug.villanger@ous-hf.no
Dette er to svært aktuelle tema. Helsedirektoratet har ganske nylig overtatt godkjenning av
legespesialister i Norge. I tillegg skal spesialistutdanningen av leger sannsynligvis revideres.
Helse – og omsorgsdepartementet har gitt
Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå
spesialitetsstrukturen og innholdet i spesialistutdanningen for leger. I den anledning har
Helsedirektoratet invitert Legeforenngen og
sentrale aktører i helse-Norge til en oppstartssamling før sommerferien, deriblant de fagmedisinske foreninger og spesialitetskomiteer.
Som ledd i dette har de fire medisinske fakultetene sendt et innspill direkte til Helse- og
omsorgsdepartementet om hvordan fremtidens
spesialistutdanning av leger og universitetenes
rolle i utdanningen bør være, og kan tolkes som
at universitetene ønsker å overta ansvaret for
spesialistutdanningen.
De medisinske fakultetene mener det er naturlig
at universitetene bidrar med sine allerede vel
fungerende kvalitetssystemer og pedagogiske
verktøy som et rammeverk for en spesialistutdanning. Universitetene sier de kan stille
som garantister for en forskningsbasert høyere
utdanning og foreslår at dette bør utnyttes til å
definere spesialistutdanningen som en universitetsutdanning. Det vises til den eksisterende
modellen for spesialistutdanningen i odonto-

Videre foreslås det at hver spesialitet bør ha
et nasjonalt programråd, som så skal fastsette
kompetansen og kravene innen de ulike
spesialistutdanningene. Programrådene kan
opprettes av universitetene på oppdrag fra
HOD, og med representanter fra helseforetakene/kommunehelsetjenesten, universitetene og
spesialforeningene (Legeforeningen). Spesialistutdanningen bør defineres ut i fra en studieplan
som fastsettes av den nasjonale programkomiteen/programråd, på lik linje med andre
utdanningsløp som gis av universitetene.
Argumentet er at kvaliteten på spesialistutdanning av leger blir best mulig ved at utdanningen
sees som et helhetlig løp fra grunnutdanning til
ferdig spesialist. Universitetene vil sikre at hele
utdanningsløpet er forskningsbasert og at den
pedagogiske kvaliteten på både undervisning
og praktisk veiledning er høy. Dette forutsetter
at universitetene gis et koordinerende ansvar
med tydelige krav til samarbeid med helseforetakene, kommunehelsetjenesten og Legeforeningen.

Vi må som fagmedisinsk forening og fagfolk være på banen og forsøke å påvirke den
framtidige utdanningen. Det er svært viktig at
Legeforeningen, de fagmedisinske foreninger
og spesialitetsforeningene er aktive fremover
med å forme fremtidens spesalilister.

Leder

Utdannelse og
etterutdannelse

Universitetets argument er at en organisering
av spesialistutdanningen i regi av universitetene
vil gjøre utdanningen mer robust mot endringer
i strukturen av helsetjenesten, samtidig som
man vil unngå uklare grenser mellom fagforeningspolitiske spørsmål og utdanningsspørsmål.
En slik modell forutsetter et samarbeid med
helseforetak, kommunehelsetjeneste og Legeforeningen for å ivareta den praktiske delen av
utdanningen. De foreslår at gjennomføringen av
spesialistutdanningen blir et samarbeidsprosjekt
mellom universitetene, HF-ene og kommunene,
men koordineres og kvalitetssikres av universitetene. Utdanningen bør følge en overordnet
nasjonal plan, mens gjennomføringen av denne
kan skje regionalt for de store spesialiteter.
Det bør være et nasjonalt råd som skal gi råd
til politiske myndigheter om hvilke spesialiteter
og antall spesialister Norge skal ha, samt gi råd
om generelle aspekter ved spesialistutdanningen- et råd som skal oppnevnes av HOD med
representanter fra blant annet universitetene,
helseforetakene, kommunehelsetjenesten og
Legeforeningen.

Slik jeg tolker dette dokumentet med overføring
av utdanningsansvaret til universitetene medfører det nok en dramatisk endring med mer
felles teoretisk utdannelse for alle spesialiteter,
les forskerutdannelse, og mindre fagspesifikk
utdannelse. Mye kan nok sies om dagens
spesialistutdanning, men jeg tror ikke den blir
bedre av at universitetene tar over. Motivasjonen er også noe uklar, og et av dem kan nok
være å sikre seg økonomiske ressurser. Vi må
se på dette som et innspill med utgangspunkt i
den agenda universitetene har. Vi er i et vacuum
i forhold til ledelse av spesialistutdanningen.
Legeforeningen har på mange måter selv satt
seg på sidelinjen, Direktoratet vet ikke hva de
skal gjøre og det er nok mange meninger blant
spesialistene. Dette er nok også en trend som
finner sted andre steder i Europa.

NKF vil spille ballen tilbake til Legeforeningen
og foreslå et felles initiativ. Sakens kjerne må
diskuteres. Hvilken posisjon skal Legeforeningen ha i utdanning? Hvilken posisjon skal de
fagmedisinske foreninger ha? Dersom ansvaret
skulle flyttes, er vi urolige for den praktiske del
av utdannelsen.
Norsk kirurgisk forening vil ved årets høstmøte
arrangere et seminar som omhandler disse
temaene, der vi vil innkalle sentrale aktører som
foredragsholdere. Vi håper at dette vil være av
interesse for dere.

Etterutdanning og resertifisering

Alle leger har plikt til å holde seg faglig oppdatert, men i Norge er det bare allmennlegene
som har formalisert resertifisering. Er tiden
kommet for at det skal innføres også for andre
legespesialister? Legeforeningens sentralstyre
har opprettet en arbeidsgruppe for utredning av
etterutdanning, som i løpet av kort tid vil legge
frem et forslag, som så vil bli gjenstand for bred
diskusjon. Det er naturligvis mange argumenter
for begge synspunkt og NKF vil være aktiv i
debatten.
Ha en god sommer alle sammen!

Informasjon til annonsører
Annonsepriser og formater 2012:
Kirurgen
STR.
1/1 side (sastsflate)
1/1 side (utfallende)
Bakside
1/2 side (satsflate)
1/2 side (utfallende)

BREDDE
190 mm
210 (+5) mm
210 mm
190 mm
210 (+5) mm		

Vitenskapelige forhandlinger
BREDDE
STR.
1/1 side
145 mm

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
277 mm		
12.000
297 (+5) mm		
12.000
250 mm		
15.000
138,5 mm		
8.000
148,5 (+5) mm		
8.000

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
12.000

ANNONSEMATERIELL
PDF-filer eller digitale EPS-filer.
Alt materiell leveres på CD eller mail, høyoppløst (300 dpi) CMYK.
UTGIVELSESPLAN 2012
Tema
Nr. 3 Mammakirurgi
Vitenskapelige Forhandlinger
Nr. 4 Urologi

Bestillingsfrist/
Materiellfrist
5/9
5/9
5/11

Levering Posten
10/10
10/10
14/12

Kirurgen nr. 2, 2012 81

MORE
CONFIDENCE
MORE
CONTROL

www.solestainfo.com

A simple and quick injection
technique for the treatment
of faecal incontinence.
For a dramatic reduction in
faecal incontinence episodes
and a measured impact on
the quality of life.
For more information please
call Oceana Therapeutics Ltd:
Nordic countries:
+46 763 478974
Ireland:
+353 1 2930153
Email.
international@oceanathera.com

References: 1. Graf W, Mellgren A, Matzel KE, et al; for NASHA Dx Study
Group. Efficacy of dextranomer in stabilised hyaluronic acid for treatment
of faecal incontinence: a randomised, sham-controlled trial. Lancet.
2011;377(9770):997-1003. 2. Schwandner O, Brunner M, Dietl O. Quality
of life and functional results of submucosal injection therapy using
dextranomer hyaluronic acid for fecal incontinence [published online ahead
of print January 28, 2011]. Surg Innov. doi:10.1177/1553350610392243.
3. Dodi G, Jongen J, de la Portilla F, Raval M, Altomare DF, Lehur PA. An
open-label, noncomparative, multicenter study to evaluate efficacy and
safety of NASHA/Dx gel as a bulking agent for the treatment of fecal
incontinence [published online ahead of print December 27, 2010].
Gastroenterol Res Pract. 2010;2010:467136. 4. Danielson J, Karlbom U,
Sonesson A-C,Wester T, Graf W. Submucosal injection of stabilized
nonanimal hyaluronic acid with dextranomer: a new treatment option for
fecal incontinence. Dis Colon Rectum. 2009;52(6):1101-1106.

TEMA

Anders Debes og Hans Skari
anders@debes.no
Den kirurgiske hverdagen har endret seg
betraktelig de siste tiårene, og det skyldes
i hovedsak at vi som kirurger nå har fått
tilgjengelig en helt annen og høyteknologisk
utvidet verktøykasse. Avanserte instrumenter med generatorer og sensorer beregner
eksakt leveransen av elektrisitet (og andre
energikilder) til vevene, måler umiddelbart
effekten, justerer leveransen og tar på
denne måten over mye av vurderingen som
kirurgen tidligere stod for. Kirurgi anses
fortsatt å være et håndverk, men det er
likevel viktig både å kjenne til og ta i bruk
alle tilgjengelige teknologiske hjelpemidler
for å oppnå bedre resultater, på en tryggere
måte, for pasientene. Dette nummeret av
Kirurgen byr på større bredde i artiklene
enn vanlig, dette fordi temaartiklene ikke er
avgrenset til en spesialitet eller ett organsystem. Da mange av artiklene denne gang
omhandler minimal-invasiv kirurgi (MIK),
har vi valgt å slå sammen temadelen og
MIK-delen av Kirurgen til ett stort temanummer, og vi har gleden av å presentere
flere spennende artikler fra ulike miljøer der
teknologisk utvikling står i fokus.
Den billedstyrte kirurgien har fått sylskarpe,
høyoppløste bilder, 3D-syn og muligheten

til å fusjonere ulike modaliteter som CT/
MR/ultralyd med disse bildene. På denne
måten får man en helt ny og dypere oversikt over anatomien i feltet, og kirurgien vil
derved kunne bli tryggere og bedre.
De avanserte ultralydapparatene som nå
er tilgjengelig muliggjør 3D-visualisering
av både normalt og patologisk vev, noe
som får betydning i diagnostikk og oppfølgning av mange sykdommer. Fra det
gastroenterologiske miljøet ved Haukeland
Universitetssykehus er det denne gang en
artikkel om 3D-ultralyd i klinisk bruk.
Fra Trondheim-miljøet har vi med en artikkel
om avansert navigasjonsteknologi, noe som
får økt utbredelse innenfor flere og flere
fagfelt. Fra vårt broderfolk i øst får vi også
lese om erfaringer ved tredimensjonal laparoskopi; nå kommer altså teknologien som
skal hjelpe oss kirurger å overkomme en av
vanskelighetene ved laparoskopisk kirurgi,
nemlig det å tape dybdesynet. I den umiddelbare fremtiden vil det fortsatt komme
store forbedringer innenfor den billedstyrte
kirurgien – det er bare å glede seg!
Kirurger har tatt i bruk flere energikilder og
utnytter disse på nye måter som både letter
hverdagen på operasjonsstuen og bedrer
pasientsikkerheten og resultatene. Den
teknologiske utviklingen bidrar også ved å
gjøre instrumentene mindre, vi får tilgang
til nye anatomiske områder, snittene kan

gjøres mindre og pasientene får kortere
liggetid og mindre plager i etterkant. Singleport kirurgi er en naturlig videreutvikling av
laparoskopien, og selv om metoden ikke
har fått like rask aksept som laparoskopien
i sin tid fikk, vil den nok i tiden fremover
(kanskje ved hjelp av robotkirurgien) få økt
utbredelse. Artikkelen om kateterbasert
klaffebehandling viser også med tydelighet hvilke muligheter som åpner seg når
instrumentene blir mer og mer avanserte
og mindre i størrelse.

Tema

Teknologisk utvikling innen kirurgien

I tillegg til alt dette byr vi på spennende
lesning om robotkirurgi, colon-stenting,
vurdering av mikrosirkulasjon ved bruk av
termografi samt nye pumpeløsninger ved
alvorlig hjertesvikt.
Vi i Kirurgen ønsket med dette temanummeret å fokusere på den teknologiske
utviklingen innenfor det kirurgiske fagfelt,
og har invitert flere fra våre fremste miljøer
til å vise fram nye metoder, utviklingsprosjekter og teknologiske løsninger.
Vi håper leserne lar seg inspirere til å la
fantasien spinne videre på om hvorvidt noe
av det presenterte materialet kan tilføre noe
i den enkeltes kirurgiske hverdag.
God lesning og god sommer! 

HAR DU PASIENTER MED OPIOIDINDUSERT

OBSTIPASJON?
SE ANNONSE SIDE 125
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MitraClip
Percutaneous Mitral Valve Repair

Tema

Valves Repaired. Lives Improved.
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Kateterbasert hjerteklaffbehandling
Gry Dahle og Kjell Arne Rein
gdahle@ous-hf.no
Thoraxkirurgisk avdeling
Rikshospitalet, OUS

Innledning

I 2000 ble den første kateterklaff implantert
i pulmonal posisjon med transvenøs tilgang
(1) og i 2002 rapporterte Cribier et al om
den første kateterimplanterte aortaklaff,
TAVI (transcatheter aortic valve implantation) (2). Den første kateter reparasjon
av mitralklaffen ble utført i 2003 ved å
”klipse” de to mitral seglene sammen (3).
Systemer for annuloplastikk /mitralring er
under utvikling. Det er ingen kateterbasert
mitralklaff på markedet så langt, men man
har anvendt aortaklaff plassert i tidligere
innoperert mitral ring. Dette er også utført i
trikuspidal posisjon. Foreløpig er det ingen
annen kateter behandling tilgjengelig for
trikuspidal klaffen.

Pulmonalklaffen
Det finnes ett system på markedet,
Melody (Medtronic Inc. MN, USA), og
første implantasjon fant sted ved Bonhoffer
i 2000 (1). Klaffen er en bovin jugularis vene
med klaffer montert i en platinum stent.
Implantasjon skjer via femoral venen.
Klaffen lages i størrelse 18, 20 og 22 mm
(Fig 1). Pga at den kun finnes i små størrelser er det en behandling for barn, ofte
tidligere Fallot operert. De seneste årene
har man i noen tilfeller anvendt Edwards
SAPIEN (Edwards Lifesciences, Irvine,
California, USA) aortaklaff i pulmonal posisjon for å dekke større ostier (se under
aortaklaff). I Norge er det kun Rikshospitalet
(barnekardiologene) som utfører prosedyren, og det er totalt satt inn 16 klaffer
i pulmonal posisjon, derav 2 Edwards
SAPIEN klaffer. På verdensbasis er det satt
inn 3500 klaffer, i tillegg ca 300 Edwards
SAPIEN klaffer i pulmonalposisjon.

Aortaklaffen
Transkateter behandling av
aortaklaffesykdom - historikk
Davies beskrev kateter implantert klaff for
aortainsuffisiens i en dyremodell i 1965 (4).
Ballongdilatasjon av aortaklaff via kateter
ble tatt i bruk på 1980 tallet, men mistet

Tema

I slutten av 1970 årene ble kateterbehandling av koronarsykdom introdusert, perkutan
koronar intervensjon (PCI), og ble etter
hvert den dominerende revaskulariseringsmetoden for koronar stenose.

Figur 1. Melody klaffesystemet.
A) Introduksjonsvei for Melody klaffen via femoralvenen, gjennom trikuspidalklaffen og inn i pulmonalklaffen.
B) Klaffen på plass i pulmonal posisjon.
C) Selve klaffen ekspandert.
D) klaff krympet på leveringssystemet.

snart popularitet på grunn av begrensede
langtidsfordeler sammenlignet med medisinsk behandling (5). Henning Rud Andersen et al utførte 1. mai 1989 den første
vellykkede aortaklaffimplantasjon i aorta
descendens på gris (6). De fikk imidlertid
dårlig respons, og det var ikke før i 2002
prosedyren fikk sin anvendelighet. Da utførte Cribier prosedyren på mennesket med
Cribier-Edwards klaffen, en videreføring av
Rud Andersens teknikk (2). I 2004 rapporterte den samme gruppen om de første
seks pasientene som fikk transkateter aorta
klaff implantasjon antegrad (7). Med denne
teknikken gikk man ved venøs tilgang gjennom atrieseptum og mitralklaffen. Det var
fare for at guidevaieren inne i venstre ventrikkel kunne lage mitralinsuffisiens. Hanzel
et al brukte derfor en retrograd transarteriell
teknikk via lyskearteriene, gjennom aorta og
kom ”bakveien” inn gjennom aortaklaffen
(8). Dette var en logisk videreføring av ballongdilatasjon av aortaklaff. Etter hvert ble
teknikken videreført der man først utførte
ballongdilatasjon og siden satte inn klaffen,
begge under rask ventrikkel pacing (over
180 slag pr minutt) for å holde hjertet i ro
(9). Samtidig pågikk dyreforsøk for å utvikle
metoden videre transapikalt ved mini-torakotomi med tilgang via hjerteapeks (10).
I 2006 kom de første rapportene om at dette
var utført på mennesker (11). Også her ble

Cribier-Edwards klaffen med ballongdilatasjon og rask ventrikkel pacing brukt. I 2006
kom den første rapporten om selvekspanderende klaff for transkateter aortaklaff
implantasjon, CoreValve ReValving system
(Medtronic Minneapolis, MN, USA) (12).
Denne ble satt inn via lysken i et tynnere
kateter enn det opprinnelige utstyret til
Edwards og kunne etter hvert også settes
inn via arteria subclavia. Transkateter aortaklaff implantasjon er i utgangspunktet en
teknikk som utføres uten bruk av hjertelunge-maskin og stans av hjertet med kardioplegi som er vanlig ved åpen hjertekirurgi.
Ulikt for mange andre transkateter teknikker
har utviklingen med innsetting av transkateter klaffer foregått blant høyrisiko pasienter.
I 2007 ble Edwards SAPIEN og CoreValve
CE (Conformité Européenne) godkjent og
merket. Det er utført over 50 000 transkateter aortaklaff implantasjoner internasjonalt.
Tendensen er at flere pasienter behandles
med denne metoden fremfor konvensjonell
aortaklaff erstatning. I Norge ble de første
transkateter aortaklaff implantasjonene
utført ved Feiring klinikken i 2008. Det
ble da satt inn 10 CoreValve proteser.
Tromsø Universitetetssykehus kom etter
og deretter OUS-Rikshospitalet, Haukeland
Universitetssykehus og St Olavs Hospital.
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Figur 2. Prinsipp for kateterklaff behandling
A) Det føres en vaier inn gjennom aortaklaffen, antegrad eller retrograd. Denne skiftes ut med en stiv vaier slik at ballong og system som føres inn har noe å støtte seg på.
B) En ballong med saltvann med kontrastvæske føres inn over den stive vaieren og blåses opp inne i aortaklaffen under gjennomlysning og rask ventrikkelpacing.
C) Til slutt føres en krympet kateterklaff inn over den stive vaieren og selvekspanderes eller ekspanderes med en ballong. Dette gjøres under gjennomlysning og evt. transøsofageal ekko veiledning. (Figurer laget av Michael Bjaanes, tillatt brukt).

Flere systemer er under utvikling, utprøving
og til godkjenning. Det er gjort flere ”gjennomførbarhets studier” av de to klaffene
som i dag benyttes i Norge, og i tillegg
har man samlet data fra store multisenter
undersøkelser (PARTNER: Placemant of
Aortic Transcatheter Valves) og registre
(SOURCE :European registry for outcome
aften implanting the Edwards SAPIEN valve
transfemoral and transapical ) (13,14,15).
Tilganger
Tilgang er antegrad via hjerteapeks eller
retrograd via femoralkar, subklavia eller
aorta (Fig 2). Man har den minst invasive metoden som er transfemoralt som
førstevalg. Denne prosedyren kan gjøres
perkutant ved hjelp av preclose systemer
eller ved kirurgisk ”cut down” og isolering
av karet. Ved for trange femoralarterier
med mye kalk eller aneurysmer både i
bekkenarterier og aorta, må annen tilgang
velges. Lenge var transapikal- evt. subclavia tilgang den foretrukne, men det siste
året er transaortal tilgang blitt mer og mer
benyttet. Ved transapikal tilgang utføres en
venstresidig mini-torakotomi og man setter
en pledgetert ”purse string” på apeks før
introduserhylsen settes inn. Ved transaortal
tilgang kan man enten benytte en mini
J-sternotomi eller høyresidig mini-torakotomi.
Prosedyren
Selve prosedyren utføres av et team av
kirurger og kardiologer, operasjons- og
anestesisykepleiere, anestesilege og
radiografer. Perfusjonist bør være til stede
med hjertelungemaskin klargjort. Best er
det å utføre prosedyren i en såkalt ”hybrid
stue” med operasjonsutrustning og installert røntgen apparatur. De ekspanderbare
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klaffene må ”oversizes” for at de skal sitte
på plass, opp til 20 %. Det er fremdeles
pasienter som har for store annuli for at
klaffene skal passe. Klaffene lages i størrelse 23, 26, 29 og 31, litt varierende for
de ulike systemene.
Prosedyren utføres i generell anestesi, eller
ved lokalbedøvelse og sedasjon. Etter at en
guidevaier har passert aortaklaffen dilateres
denne med en ballong under rask ventrikkel pacing for å holde hjertet i ro. Klaffen
plasseres så under røntgen gjennomlysning
med kontrast i aortaroten og transøsofageal
ekko. Den ballongekspanderbare klaffen

(Edwards SAPIEN) utløses under rask ventrikkel pacing, igjen for å holde hjertet i ro
for nøyaktig posisjonering av klaffen, mens
den selvekspanderende (CoreValve) foldes
ut med eller uten bruk av ventrikkelpacing.
Pacingen varer den tiden det tar å blåse ballongen opp og deflatere den igjen (Fig 3).
Klaffeposisjonen kontrollers med transøsofageal ekko og gjennomlysning før prosedyren avsluttes.
Pasienten observeres i intensivavdelingen
natten over. Hjerterytmen må overvåkes
nøye med hensyn på ledningsblokk som

Figur 3. Tilganger for TAVI. Man har en rekke alternativer for tilgang for TAVI og
velger først den minst invasive, se tekst.

Tema

Figur 4. Edwards SAPIEN systemet. Edwards SAPIEN klaffen (A) ballongekspanderes når den kommer på plass i aortaklaffen (B). Den kan settes inn via lysken (C) eller via
hjerteapeks (D), evt transaortalt og finnes i 3 størrelser (E). Gjengitt med tillatelse fra Edwards.

kan oppstå når klaffen ekspanderer og
eventuelt klemmer på ledningssystemet og
dermed lager atrioventrikulært blokk. Dette
skjer umiddelbart ved de ballongekspanderbare klaffene og innen en uke ved de
selvekspanderbare klaffene.
Transkateter aortaklaff alternativer
1) Cribier Edwards/Edwards SAPIEN/Edwards SAPIEN XT.
Edwards SAPIEN klaffen er laget av bovint
perikard festet i en kobolt/krom (tidligere
stål/nitinol) som krympes over en ballong
som siden ekspanderes. Den finnes foreløpig i størrelse 23 mm, 26 mm og 29 mm
og passer til annulus diameter 18 til 27 mm.
Klaffen kan settes inn transapikal (TA) eller
transfemoral (TF), alternativt transaortalt
(TAo). Introduksjonshylsene er 26 french
(Fr) for transapikal/transaortal tilgang og
18 Fr evt. 16 Fr for transfemoral tilgang.
Den minste hylsen er en såkalt ”e-sheat”
som utvider seg fra 16 til 18 Fr når klaffen
introduseres (Fig 4).
2) CoreValve
Dette systemet består av en trebladet
pericard klaff fra gris i nitinol stent. Man må
foreta ballongdilatasjon av nativ aortaklaff
under rask ventrikkelpacing før plassering.

Klaffen krympes i isvann. Den introduseres
via lyskearterier (TF) eller arteria subclavia,
eventuelt transaortalt (TAo). Introduksjonshylsen er 18Fr. Nitinolstenten vil etter innsetting ekspandere av seg selv fordi den er
varmesensitiv. Klaffen finnes i tre størrelser
26 mm, 29 mm og 31 mm som passer til
annulus diameter 20 til 29 mm. Her er også
mindre størrelse 23mm på trappene (Fig 5).

senter. PARTNER studien har dog vist at
ett års overlevelse for inoperable pasienter
som får utført transkateter aorta klaff implantasjon er 69 % mot 49 % hos de som
får medikamentell behandling. PARTNER
studien har også vist ”non-inferiority” på to
års overlevelse for høyrisikopasienter som
får TAVI kontra kirurgisk aortaklaff implantasjon (AVR) (16).

3) Andre aorta kateterklaffer
Det er en rekke transkateter aorta klaff
implantasjonssystemer under utprøving og
foreløpig er to andre systemer CE godkjent
og merket. Så langt har man fortsatt ikke
funnet den ideelle klaff:
- som bør ha en lav profil
- må kunne reposisjoneres dersom initialt
uheldig plassering
- være mulig å fiske ut ved embolisering
- være mulig å dra tilbake i hylsen ved problem ved plassering
- ha dokumentert holdbarhet
- ha tynne, karvennlige introduksjonssystemer som er lette å anvende

Komplikasjoner
Både 30 dagers mortalitet og slagfrekvens
i kateterklaff gruppen er sammenlignbar
med åpen kirurgi henholdsvis 3,4 % vs.
6,5 % og 3,8 vs. 2,1 % (14). Etter ett år er
tallene for mortalitet og slag for kateterklaff
implantasjon og åpen operasjon henholdsvis 24,2 % vs. 26,8 % og 5,1 % vs. 2,4 %
(14). En annen komplikasjon er AV blokk
og pacemaker behov ved transkateter klaff
implantasjon forekommer noe ulik for de to
systemene med en hyppighet fra 5-40 %.
Ved transkateter klaff implantasjon er det
større grad av paravalvulær lekkasje enn
ved åpen operasjon. Initialt ble dette bagatellisert, men det viser seg nå at selv små
paravalvulære lekksjer også for transkatater
klaff implantasjon har en innvirkning på
langtidsoverlevelse (17). Ved transfemoral
tilgang og preklose systemer er vaskulære

Indikasjoner
Indikasjonene har vært høyrisiko og inoperable pasienter for åpen kirurgi, men disse
strekkes stadig og varierer fra senter til
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Figur 5. CoreValve systemet. Den selvekspanderbare grise klaffen i nitinolstent (A) har en høyere profil enn Edwards klaffen (B). Den kan introduseres via femoralkar, subklavia
eller aorta (C). Den finnes i tre størrelser (D). Gjengitt med tillatelse fra Medtronic.

til nå vært den samme for åpen hjerteoperasjon og transkateteter klaffer, dvs. at det
er et underskuddsprosjekt for sykehusene i
Norge. Dersom liggetid og etterbehandling
viser seg å bli kortere kan dette veie noe
opp for de økonomiske ujevnhetene.
Det er nå slik i Europa at DRG refusjon i stor
grad styrer TAVI utviklingen. Tyskland har
den beste refusjonen på rundt 34 000 Euro
og står dermed for flest implantasjoner, ca
43 %, av alle transkateter aortaklaff implantasjoner på verdensbasis. I Norge ”taper”
man ca 20 000 kr pr transkateter prosedyre
som utføres (egne beregninger).

Mitralklaffen

Figur 6. Ulike prinsipper for transkateter mitral klaffe reparasjon. Gjengitt med tillatelse fra Professor Michael Mack, Dallas.

komplikasjoner oppe i 11-17 %, disse blir
redusert dersom man gjør kiurgisk ”cut
down”. Transvenøs pacemaker elektrode
og vaiere kan også perforere ventrikkel, for
pacemaker elektrode gjelder dette høyre
ventrikkel og man kan utføre pekutan ultralydveiledet perikardiosentese.
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Kostnader
Det er fokusert mye på kostnader ved
transkatater klaff implantasjon kontra
konvensjonell kirurgi. Selve klaffene med
leveringssystemer er fremdeles rundt 10
ganger dyrere enn for ordinære aortaklaffer.
DRG (diagnosis related group) refusjon har

Innen åpen kirurgi er det flere angrepspunkter for behandling av mitral-klaffesykdom.
I Norge er det mitral-insuffisiens som er
den dominerende mitral-lidelsen, og de
senere årene har klaffebevarende plastikker
vist seg å gi bedre langtidsresultater enn
klaffeerstatning (18).
Det er her mange angrepspunkter for
kirurgisk reparasjon av mitral-klaffen: innsetting av ring (annuloplastikk), plastikk på
mitral-seilene, innsetting av kunstige korda,
direkte plastikk på ventrikkel. Det samme
gjelder for kateterintervensjon som er en
modifiseringer av åpne kirurgiske teknikker (Fig 6). Til nå er det bare en metode

som har fått gjennomslag: ”Edge-to-edge”
teknikken.

En grundig ekkokardigrafisk undersøkelse
er nødvendig for å kartlegge om det anatomisk er mulig å utføre prosedyren og om
den vil kunne være nyttig for pasienten.
Denne metoden guides hovedsakelig av
transøsofagus ekko og minimalt med røntgen gjennomlysning. Pasienten må derfor
være i generell narkose. Her er samspillet
mellom operatører og ekkokardiologen
under prosedyren ekstremt viktig. Man går
inn gjennom femoralvenen fortrinnsvis på
høyre side og utfører transseptal punksjon
for å sette inn styringshylsen for MitraClip systemet. Dette utføres under nøye
ekkoveiledning og noe gjennomlysning.
Gjennom denne hylsen settes så klipsleveringssystemet, og ved nøye ekkoguiding
kan man orientere MitraClipen på plass ved
å dreie på flere håndtak på leveringssystemet (Fig 7-8).
Den første MitraClip ble satt inn i 2003 i Venezuela (3), en måned senere ble den første
MitraClip implantert i USA. Her ble det startet en gjennomførbarhetsstudie, EVEREST
(Endovascular Valve Edge-to-Edge REpair
Study), som er ryggraden i grunnlaget for
behandlingen. Denne ble siden utvidet til
en studie for høyrisikopasienter (21,22).
På verdens basis er det satt inn over 5000
MitraClips. I Norge startet Rikshospitalet
opp i oktober 2011 og Haukeland Universitetssykehus i mars 2012. Til nå har 15-20
pasienter i Norge fått denne behandlingen.
Kostnadene og DRG refusjon er omtrent
som for transkateter aortaklaffer. Også her
vil det være interessant å se på totalkostnadene for å se om behandlingen likevel er
samfunnsøkonomisk.
Kordae
Klaffeseil prolaps kan repareres ved å sette
inn nye korda av goretex. Dette benyttes
ved åpen operasjon og man arbeider også
for å gjøre dette via kateter. Foreløpig er det
ikke noen metode på markedet som har gitt
gode resultater.

Tema

”Edge-to-edge”, seilreparasjon
Ved denne teknikken sutureres fremre og
bakre mitralseil sammen med ett sting,
fortrinnsvis i midtre område av klaffen.
Teknikken bygger på professor Alfieris åpne
operasjon som han startet med i begynnelsen av 1990 tallet (19). Det ble så utviklet
et klips som settes inn via femoralvenen
og klipser sammen de to seilene (3).
Man kan også sette inn flere klips hvis det
lekker etter det/de første. Faren er at det
blir en mitral-stenose i stedet. Indikasjon
var initialt degenerativ mitral-klaffelidelse,
men er etter hvert blitt mer brukt for funksjonell mitral-klaffesykdom og hjertesvikt (20).

Figur 7. MitraClip systemet. A) MitraClip med ”stearable guide” og ”clip delivery system” på holdestativet.
Alt unntatt holdestativet er engangs utstyr. B) MitraClip på leveringssystemet.

Figur 8. MitraClip prosedyre. A) Mitralklaff med sentral lekkasje.
B) MitraClip introduksjonshylse med klips leveringssystem ført inn via femoral venen og transseptalt inn i venstre atrium.
C) MitraClip leverings systemet er ført ned gjennom mitalklaffen under nøye ekkoguiding.
D) MitraClip har fått feste på begge seilene, man tester restlekkasje og gradient med transøsofagus ekko.
E) MitraClip leveringssystemet er løsnet fra klipen.
F, G og H) MitraClip på plass.
Gjengitt med tillatelse fra Abbott.

Annulus ringplastikk
A) Indirekte ringplastikk utføres ved at man
setter en ring inn i koronar sinus. Denne
metoden har gitt dårlige resultater, da det
ikke blir en anatomisk korrekt løsning.
B) Direkte annuloplastikk. Her setter man
inn en ring i mital annulus lik man gjør det
ved den kirurgiske metoden. Problemet
her har vært å finne en måte å feste ringen
på. Det er laget et konsept der man skrur
inn små skurer i ringen som fester den til
annulus, problemet er at man ikke har god
nok visualisering av prosessen.

Klaff
Foreløpig er det ikke noen kateterklaff for
direkte innsetting i mitralklaffen, men det er
flere under utvikling, og det vil nok komme
i løpet av det neste året. Utfordringen er å
få feste for en ekspanderbar klaff i mitralringen hvor det ikke er kalk til stede for
dette. Man kan dermed ikke benytte seg av
radiære krefter for feste slik som i aortaposisjon. Det er satt inn kateterklaff i mitralposisjon, men det har da vært en biologisk
klaff eller annuloplastikk ring fra tidligere
operasjoner.
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Det eneste TAVI-system som
er godkjent for 3 tilganger

Medtronic Norge AS
Vollsveien 2A, P.B. 458
1327 Lysaker, Norway
Tel: (+47) 67 10 32 44

Tema

Figur 10. Prosedyre klaff-i-ring. A) Krympte Edwards SAPIEN klaff føres transapikalt inn i Physioringen.
B og C) Klaffen ballongekspanderes inni ringen. D) Klaff, rund i form, på plass inne i Physioringen.

er også utfordringen med forankring i den
native klaffen. Pga at det er tre klaffesegl er
det også vanskelig å sette inn ”klips”. Det
er utført klaff-i-klaff og klaff-i-ring prosedyrer for tidligere opererte pasienter (23,24).

Klaff-i-klaff og klaff-i-ring
(”off label” bruk)

Figur 9. Test av Edwards SAPIEN og Physioring
A) 34 mm Physioring, semirigid, oval og 27 mm Carbomedics aorta sizer.
B) Physioringen passer perfekt på sizeren og blir rund.
C) En 29 mm Edwards SAPIEN klaff passer inni Physioringen.
D) Klaffen former seg rund inni Physioringen.
E) Det blir fin koaptasjon av alle klaffeseilene.

Kombinasjon
Den ideelle reparasjon av mitalklaffen ved
transkateterteknikk vil være som ved åpen
operasjon, at man kan kombinere annuloplasikk med seilreparasjon eller korda.
Dette vil nok komme i fremtiden.

Trikuspidalklaffen
Trikuspidalklaffen betegnes ofte som den
”glemte” klaff, men fokus er satt på dens
betydning de siste årene mhp. åpen kirurgi
og nå også mhp. kateterintervensjon. Foreløpig er det ikke utviklet noen kateterklaff
intervensjon for reparasjon eller klaff. Her

Etter som befolkningen blir eldre og det
utføres flere aorta- og mitralklaffe operasjoner med biologiske klaffer og mitralklaffe
reparasjoner, blir det flere av disse som
igjen vil trenge ny intervensjon/behandling.
I aortaposisjon er det satt inn flere såkalt
klaff-i-klaff (25). Med samme teknikk som
for nativ klaff transkateter implantasjon setter man inn en kateterklaff i en degenerert
kirurgisk biologisk aortaklaff eller mitralklaff
(26). Det finners tabeller mhp. innerdiameter og størrelse. Det er lettere å få til om
det er en stentet bioprotese og dersom
klaffen er degenerert med kalk.
Man kan også sette inn en ”snudd” aortaklaff i mitral posisjon dersom det fra før
av er en ring til stede (27, 28). Detter er i
mindre grad blitt utført. Ved Rikshospitalet
har vi utført prosedyren en gang, transapikalt. Vi utførte på forhånd ”benkeforsøk”
for å teste om klaffen ville sitte fast inni ringen og om den ovale ringen ville bli formet
rund av kateterklaffen (Fig. 9-10 ).

Utredning og behov for
billeddiagnostikk
For all kateterbehandling gjelder at man er
avhengig av billeddiagnostikk og det er her
behov for mer avansert teknologi enn ved
åpen kirurgi der man har direkte veiledning
av synet. ”Imaging” er derfor blitt en del
av hverdagen. Dette er også avansert og
dyr teknologi både i billedfremstilling og
software til behandling av billeddata.
Angiografi og 2D ekkokardiografi er i ferd
med å erstattes av CT (Fig. 11) og 3D
ekkokardiografi. Et eksempel er annulus
diameter for aortaklaff. Det er svært viktig
at denne er nøyaktig fremstilt når klaffestørrelse skal bestemmes. Tidligere har
transøsofageal ekko vært gullstandard.
Siden annulus ofte er oval i diameter vil
denne diameteren ofte bli unøyaktig, vha
CT kan man måle areal og omkrets av
klaffen og dermed få et nøyaktigere mål
av diameter. På DynaCT kan man nå tegne
opp langs annulus, markere koronarkar og
nivå og dermed ha en bedre forståelse for
nøyaktig plassering av klaffen.
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Figur 11. Eksempel på bearbeidelse av CT bilder for TAVI prosedyre
Ved bruk av software OsiriX for Mac kan man konstruere CT bildene for måling av annulus diameter, leie av aorta og
form på femoralkar ved hjelp av ulike 3D rekonstruksjoner. Her er eksempel på leie og vinkel på aorta.

Konklusjon
Åpen kirurgi for aortastenose har lav mortalitet og morbiditet (29). Det er også svært
gode resultater for reparasjon av mitralklaffe-insuffisiens, spesielt degenerativ (29).
Åpen kirurgi på hjertelungemaskin vil derfor
fremdeles være gullstandard for behandling
av aortastenose og mitalinsuffisiens, men
høyrisikopasienter vil kunne ha nytte av
kateterklaff behandling. Det er heller ikke
langtidsoppfølging av kateterintervensjoner
siden de har vært benyttet i mindre enn
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Infrastruktur tilrettelagt for klinisk og medisinsk teknologisk forskning og simulering kan være driver for bedre
pasientsikkerhet og fremtidig utvikling innen kirurgi

Tema

Mer enn 95 % av all medisinsk teknologi som brukes innenfor den norske helsesektor er utviklet internasjonalt. Import av teknologi og kunnskap er avgjørende for å oppnå kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen. Samtidig er det en målsetting at Norge selv utvikler kompetanse og teknologi innenfor områder
der vi har spesielle forutsetninger, kompetanse, kan være i internasjonalt front og selv skape innovasjoner.
Ny teknologi må utvikles basert på brukerbehov. Interaksjon mellom helsepersonell, forskere og industri er
derfor viktig for å lykkes i utvikling av nye løsninger. Samtidig er riktig og tilstrekkelig kompetanseutvikling og opplæring i medisinsk teknologi og bruk av utstyr avgjørende for optimal pasientbehandling.
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Rask utvikling av nye
teknologier og metoder
Innenfor kirurgi ser vi at bruk av ny
teknologi og nye metoder introduseres i
raskt tempo. Det er flere eksempler på at
teknologi som var regnet som avansert for
få år siden, nå er dagligdags på operasjonsstuene. Tilsvarende er teknologi som tidlig
i utviklingsløpet er benyttet på en mindre
gruppe pasienter, videreutviklet til å bedre
behandlingen av større og nye pasientgrupper. Eksempelvis er navigasjonsteknologi
og bildeveiledet behandling vel etablert i
nevrokirurgi, men introduseres stadig innen
nye kliniske områderi,ii. Det samme gjelder
bruk av ultralyd for intraoperativ veiledning
av prosedyrer. Navigasjon i kombinasjon
med avbildnings-teknologi gjør det mulig
å veilede instrumenter gjennom små
innganger i kroppen med god nøyaktighet og presisjon ved hjelp av oppdaterte
“kart”, (figur 1)iii. Dette gjør det mulig å
gjennomføre minimal-invasiv behandling,
- en teknikk som i hovedregel vil forbedre
pasientbehandlingen og også ofte forkorte
sykehusoppholdet om den anvendes riktig.
Et annet eksempel på rask introduksjon
av ny teknologi er bruk av robot (daVinci) i
forbindelse med bl.a. prostatakirurgi, som
i dag er introdusert ved en rekke sykehus
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Figur 1: Navigasjon i bildeveiledet behandling gjør det mulig å “se” under overflaten på organer, og veilede instrumenter inn i kroppen basert på bildeinformasjon. Foto fra Fremtidens Operasjons Rom ved St Olavs Hospital/NTNU
fra utprøving av navigasjon i laparoskopisk kirurgi.

Figur 2: Dødsulykker knyttet til bruk av medisinsk teknologi ser ut til å være reduserte i senere år. Mer fokus på opplæring og kompetanseoppbygging i forhold til introduksjon og bruk av ny teknologi kan være en av årsakene. Kilde:
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

både nasjonalt og internasjonaltiv. Etterspørsel etter løsninger og teknologi for
bedret pasientbehandling og effektivitet i
helsesektoren er krevende, ikke minst fordi

implementeringen av nytt utstyr og metoder krever kompetanse og kunnskap for å
kunne gi en positiv effekt.

i Norge hvor prosedyrekrav nå godkjennes
via bruk av simulator (for eksempel gjelder
dette for anestesileger og gjenopplivning av
nyfødte).

Figur 3: I intervensjonsradiologi kreves kunnskap fra flere grupper av helsepersonell. Tverrfaglig samarbeid mellom
teknologier, sykepleiere, kirurger og radiologer blir mer og mer vanlig i en operasjonsstue/behandlingsrom. Foto fra
Fremtidens OperasonsRom, St Olavs Hospital/NTNU.

Bruk av ny teknologi krever
kompetanse og kontinuerlig
opplæring
Kontinuerlig kompetanseutvikling og nasjonal kompetansespredning er avgjørende for
vellykket introduksjon og implementering
av løsninger for forbedret pasientbehandling, pasientsikkerhet og effektivitet i norsk
helsesektor. Det er en klar sammenheng
mellom kompetanse og ferdigheter hos
helsearbeidere og kvalitet på helsetjenesten. Godt trenet helsepersonell er
en viktig forutsetning for pasientsikkerhet.
Sammenheng mellom pasientvolum og
behandlingsresultater er også dokumentert
for enkelte pasientgrupper v,vi. I Norge med
mange helseinstitusjoner med begrensede
pasientvolumer kan hensynet til kvalitet bli
en utfordring. Feil bruk av elektromedisinsk
utstyr kan få alvorlige konsekvenser.
God opplæring og kunnskap om virkemåte
og bruk av utstyr er viktig for tilfredsstillende pasientsikkerhet i behandlingen. Det
er ønskelig at det tas hensyn til lærekurver
til helsepersonell for å sikre tilfredsstillende
pasientsikkerhet. Likevel er det en realitet
at mangelfull eller ikke god nok opplæring
av helsepersonell kan påvirke behandlingsresultatet i negativ retning. Innen flere
fagområder er det imidlertid nå mulig å
komme raskere opp på lærekurven ved å
benytte medisinske simulatorer som er mer
praksisnære enn tidligere, slik at helsepersonell raskere blir mer kompetente til å ta
del i en reell behandlingssituasjon. Dette er
tilfellet både innen operative fag og innen
andre medisinske fagområder. Det er i dag
en rask teknologisk utvikling av stadig mer
realistiske tilgjengelige simulatorsystemer.
Mange leverandører av ny teknologi tilbyr
ulike opplæringsmoduler og simulatorer

for trening før utstyret skal tas i bruk og
introduseres i helsevesenet. Ved innføring
av simulatorer til bruk i trening vil det være
viktig å validere effekten av disse (prediktiv
validitet) og gyldigheten de har til å kunne
brukes i objektiv bedømmelse av kliniske
ferdigheter (begrepsvaliditet)vii,viii. Det er allerede eksempler på medisinske spesialiteter

Tema

Til tross for økende bruk av teknologi innenfor helsesektoren viser tall fra Direktoratet
for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
at ulykker som har resultert i dødsfall som
har sammenheng med bruk av elektromedisinsk utstyr har gått ned de siste årene
(figur 2). Fokus på nasjonale kompetansesentra, kompetansespredning, opplæring,
simulering og trening av helsepersonell de
senere år kan være noe av årsaken til nedgangen. For å sikre videreføring av denne
trenden, er det derfor viktig å videreutvikle
bruken av simulatorer, kurs og opplæringsaktivitet slik at kompetanseutviklingen av
helsepersonell er i takt med etterspørselen
og introduksjonen av teknologi i helsevesenet.

Dokumentasjon av effekter
og nytte ved innføring av
nye teknologier
Etterspørselen etter nye teknologier må
være fundert i dokumentasjon av bedret
pasientbehandling, bedre effektivitet, sikkerhet og/eller kostnadseffektivitet. Ofte
kan det i et utviklingsløp være behov for å
gjennomføre forskningsbaserte studier som
avdekker ny kunnskap om nytten ved å ta i
bruk ny teknologi, nye metoder og even-

Figur 4: Norwegian center of Minimal Image guided therapy and medical Technologies. NorMIT er et samarbeid
mellom Fremtidens OperasjonsRom ved St Olavs Hospital/NTNU, SINTEF og Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetsykehus. Forskning på bildetveiledet minimal invasiv behandling ved bruk av intraoperativ ultralyd og MR vil
være sentralt.

Kirurgen nr. 2, 2012 95

Figur 5: NorMIT er en forskningsinfrastruktur som skal fremme bedre pasientbehandling, forskning, innovasjon og
kompetanseutvikling av helsepersonell til det beste for pasient, helsevesen, industri og akademia.

Tema

tuelt ny organisering av behandlingen. Ny
teknologi kan evalueres etter ulike metoder.
Teknisk evaluering av et navigasjonssystem for bildeveiledet behandling kan f.eks.
angi nøyaktigheten man kan posisjonere
et instrument inn i kroppen med basert på
bildeinformasjon. I slike evalueringer er det
viktig å ha kunnskap om hva som eventuelt
kan påvirke og endre nøyaktigheten når
man benytter et system i en klinisk situasjon. Bildeinformasjonen som benyttes
for å detektere tumor-vev ved f.eks. MR
eller ultralyd, kan også evalueres etter
diagnostisk ytelse, dvs. hvor godt egnet
avbildningen er til å faktisk kunne diagnostisere tumor hos de pasienter som faktisk
har tumor (sensitivitet) og diagnostisere
normalvev i avbildningen hos de pasienter
som ikke har tumor (spesifisitet)ix. Det er
også hensiktsmessig å gjennom studier
sammenligne en metode eller teknologi
med alternative metoder som gjenspeiler
gjeldende praksis for å vurdere betydningen
og om den nye metoden er bedre. I kirurgi
vil det være viktig å vurdere terapeutisk
nytte (f.eks. reseksjonsgrad) og pasientutbytte (f.eks. levetid, livskvalitet) ved
innføring av en ny teknologi. I evaluering av
ny teknologi og metoder vil det være viktig
med systematiske, forskningsbaserte, randomiserte (multisenter) studier for å kunne
få god dokumentasjon og kunnskap om
effekten av en ny teknologi sammenlignet
med eksisterende alternative metoder.
Ny teknologi kan også gjøre at kirurgen
føler seg tryggere, kan se mer under inngrepet eller kan gjøre inngrepet på kortere
tid/mer effektivt. I studier bør man benytte
“harde” måleparametre som kan gi en
objektiv og etterprøvbar evaluering. I den
senere tid er det også oftere etterspurt
forskning knyttet til vurdering av helhetlig
samfunnsnytte og økonomisk nytteverdi
knyttet til innføring og bruk av ny teknologi
og metoder i helsesektoren.

Tverrfaglig tilnærming gir løsninger basert på brukerbehov
Både utvikling og innføring av ny teknologi
krever kompetanse om brukerbehov og
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evne til å omsette behovene til praktiske
løsninger som forbedrer behandlingen av
pasientene. Den teknologiske utvikling gjør
det i dag lettere å utvikle løsninger som
dekker behovene enn tidligere. Tverrfaglig samarbeid i en operasjonsstue er i
dag påkrevd for å løse de sammensatte
problemstillingene i minimal-invasiv kirurgi
og innenfor nye ikke-invasive behandlingsmetoder. Man snakker også i mange tilfeller
om intervensjonsradiologi, der samarbeidet
mellom kirurger og radiologer er sentralt
(figur 3). Behov for samarbeid mellom
lege, sykepleiere og teknologer er viktig og
tidlig utprøving av ny teknologi og metoder
krever også interaksjon med industri.
Norge er et forholdsvis lite land, og samarbeid ikke bare på tvers av faglige disipliner,
men også på tvers av regioner i Norge er
nødvendig for å kunne gjennomføre kliniske
studier med stort nok pasientgrunnlag.
Vi ser også at økt fokus på internasjonalt
samarbeid har en positiv betydning, både
fordi norske miljøer gjennom dette blir
godt oppdaterte om hva som skjer på den
internasjonale forskningsfronten, og at man
opparbeider kunnskap om god praksis ved
internasjonale helseinstitusjoner.

Infrastruktur for forskning,
simulering og innovasjon
Forskningsrådet har initiert et program som
skal sikre at Norge har nødvendig infrastruktur (utstyr, teknologi og laboratorier) for å
fremme ny forskningsbasert kunnskap og
innovasjon innenfor de store utfordringene
som samfunnet står overfor x. Målet med
satsingen på forskningsinfrastruktur er å
tilrettelegge arenaer som kan gi forskerne
det utstyret de trenger for å møte de store
kunnskapsutfordringene samt næringslivets
og brukernes behov for effektivitet og forskning av høy kvalitet. Storskala nasjonale
infrastrukturer inkludert i “det nasjonale
veikartet” skal bare finnes på ett eller få
steder i Norge og er vurdert bl.a. ut i fra
vitenskapelig kvalitet, forskergrupper, nasjonale behov, internasjonalt samarbeid og
brukergrupper. En helserelatert infrastruktur
som i dag er på Forskningsrådets veikart

og som bør etableres for å skape mer kunnskap, klinisk forskning og innovasjon knyttet
til kirurgi, er NorMITxi; Norwegian center of
Minimal Image guided therapy and medical
Technologies. NorMIT er et samarbeid
mellom Fremtidens OperasjonsRom ved St
Olavs Hospital/NTNU, SINTEF og Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetsykehus
(figur 4). Utstyr, teknologi, operasjonsrom
og personell skal tilrettelegge for utvikling
og uttesting av nye løsninger for minimalinvasiv bildeveiledet behandling, ergonomi, logistikk og teamarbeid. I tillegg er
simulering, trening og opplæring i bruk av
medisinsk teknologi viktig. NorMIT vil legge
grunnlaget for bedre pasientbehandling,
bedre og raskere utvikling og uttesting av
ny teknologi og metoder, resursoptimalisering og effektivisering, samt nasjonalt og
internasjonalt samarbeid knyttet til forskning og innovasjon i helsevesenet (figur 5) 
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innenfor stadig flere kliniske områder
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Navigasjonsteknologi brukes i dag innenfor
noen kirurgiske områder som nevrokirurgi
og ortopedi. Innenfor andre områder
er behovene tilstede men erfaringene
sparsomme og begrenset til forskningsmiljøenes kompetanse fordi det enda ikke
finnes kommersielle løsninger. Ett av
disse forskningsmiljøene er Nasjonalt
kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling i Trondheim som er
et tverrfaglig samarbeid mellom St. Olavs
Hospital, NTNU og SINTEF. Senteret har
fokus på bred klinisk og medisinsk teknologisk forskning, kompetanseutvikling- og
spredning innen feltet ultralyd og bildevei-

ledet behandling. Denne artikkelen gir en
innføring i hva navigasjonssystemer er og
en kort oversikt over teknologisk forskning
og metodeutvikling innenfor ulike kliniske
områder.

Hvorfor ta i bruk
navigasjonsteknologi?
Navigasjonsteknologi sikrer nøyaktig kirurgisk instrumentering ved hjelp av bildeinformasjon. GPS-baserte navigasjonssystemer
er integrert i mange moderne mobiltelefoner og biler i dag. Posisjonen markeres i
et kart, og forenkler GPS-brukerens vei til
ønsket lokasjon. Tilsvarende prinsipp brukes
for navigasjonssystemer i operasjonsstuene. Posisjonen til kirurgiske instrument blir
markert i medisinske bilder av pasienten.
Sammenfall mellom bildene og pasientens
anatomi, bidrar til at instrumenter i kroppen når målet med høy presisjon og er
skånsomt mot normalt vev. Dette muliggjør
minimal-invasiv kirurgi med høy presisjon
på en sikrere måte enn ved åpen metodikk.

Navigasjonsteknologi
– noen begreper

Figur 1: Sporing av kirurgiske verktøy. A) Navigasjonssystem med optisk og magnetisk sporing montert. B) Ulike
instrumenter med optisk sporing. C) Laparoskopisk ultralyd-probe med elektromagnetisk sporingssensor vist ved
siden av. D) Pasientreferansesensor festet til operasjonsbordet og optisk laparoskopisk peker i bruk under laparoskopi. E) Bronkoskop med elektromagnetisk sensor gjennom arbeidskanal for navigert bronkoskopi. F) Elektromagnetisk feltgenerator som danner feltet slik at man kan spore sensorer på tuppen av instrumenter inni kroppen.
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Posisjoneringsteknologi:
Navigasjon i kirurgi krever et system som
kan måle posisjonen til alle kirurgiske instrumenter som CUSA, pekere, laparoskopiske
instrumenter, biopsitang, katetre og pekere
(fig 1). I tillegg registreres pasientens posisjon og evt. posisjon til avbildningssystemet, som ultralyd-prober for intraoperativ
avbildning, mikroskop og endoskop. Det finnes
ulike posisjoneringssystemer. Det mest
vanlige brukt i kirurgisk sammenheng er
optiske systemer som måler posisjonen
ved hjelp av reflektert lys fra kuler plassert
på de ulike instrumentene (figur 1) eller
utsendt lys fra aktive dioder som plasseres
på instrumentene [1]. Optiske systemer
forutsetter fast og rigid sammenheng mellom posisjonssensor og tupp av instrument
som man ønsker å se posisjonen av, i tillegg
til fri sikt mellom sensor på instrument og
kamera som skal måle reflektert/utsendt
lys. Ved bruk av ikke-rigide instrumenter
som fleksible endoskoper, ultralyd-prober
og katetre, kan magnetiske posisjonssensorer være en mulighet [2]. Posisjonsmåling i disse systemene oppnås ved at det
induseres små strømmer i spoler plassert
i tuppen på instrumentene når disse befinner seg i et elektromagnetisk felt (fig 1).
Fordelen med disse systemene er at man
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Figur 2: Generisk arbeidsflyt og pasient-til-bilde registrering.

kan måle posisjoner inne i kroppen uten at
posisjonssensoren er synlig. En tredje posisjoneringsmulighet er bruk av mekaniske
systemer som ofte brukes i robot-teknologi.
Registrering av bilder til pasient:
Navigasjon kan gjøres med radiologiske
bilder tatt før operasjon, eller med bilder
som tas underveis i inngrepet. Preoperative
bilder til navigasjon krever at bildene er
samstemte med pasienten på operasjonsbordet (figur 2). Preoperative bilder, som
f.eks. ulike CT og MR- bilder (funksjonell
MRI, MR-angio etc.) må registreres til
pasienten og/eller til hverandre før man
kan bruke dem til navigasjon. Dette kalles
pasientregistrering, og sammenholder “billedrommet” og “det fysiske” rommet der
pasienten er. Pasientregistrering samordner
spesifikke punkter på pasienten med tilsvarende punkter i bildene (f.eks. ved bruk av
fiducial/markører som festes til pasienten
før preoperativ avbildning, eller spesifikke
landemerker, [3]) eller ved bruk av overflater på pasienten som sammenholdes med
tilsvarende overflater i bildene (overflateregistrering). Overflaten til pasienten
registreres ved hjelp av en peker eller ved
hjelp av lys [4, 5]. Sammenhold av bilder til
hverandre kalles bilde-til-bilderegistrering.
I tillegg til de overnevnte metoder kan man
også bruke informasjon i selve bildene for å
registrere dem til hverandre (f.eks. karstrukturer, [6]). Når bilder er tilordnet pasient og
navigasjonssystem, kan de brukes for å
veilede kirurgiske instrumenter inn i kroppen på en intuitiv og enkel måte.
Anatomiske skift og bevegelse av organer:
Bruk av statiske preoperative bilder og navigasjon til å veilede kirurgi kan være et godt
verktøy så lenge anatomien ikke endrer
seg. Gjennom behandlingsforløpet vil det

som regel bli endringer, både fordi celler og
vev fjernes og fordi organer blir flyttet på
av kirurgen, og kartet (preoperativ MR eller
CT) stemmer ikke lenger med terrenget
(pasienten) [7]. Den vanligste måten å
løse dette på er å benytte intraoperativ
avbildning slik at man oppdaterer kartet og
kirurgen får nye bilder for navigasjon. Både
MR, CT og ultralyd er aktuelle radiologiske
teknikker for å ta opp nye bilder underveis
[6]. I noen intraoperative avbildningsystemer, med innebygget navigasjon, vil bildene
automatisk bli tatt opp i samme romlige
system som navigasjonen finner sted.
Dette gjelder for eksempel ultralydbaserte
navigasjonssystemer og intraoperative
MR-systemer. Videre kan en detektere
bevegelsen av organer (fig 3) og korrigere
preoperative bilder, i overensstemmelse
med pasientens anatomi underveis. Dette
er prøvet ut ved lungebronkoskopi og nevrokirurgiske operasjoner. Hvis det er viktig
informasjon i bilder tatt opp før operasjonen
som man ønsker å benytte, f.eks. funksjo-

nell MRI, kan man ved hjelp av intraoperativ
avbildning måle det såkalte brain shiftet
og oppdatere fMRI dataene, slik at de
funksjonelle områdene blir riktig visualisert
i det oppdaterte kartet basert på intraoperative bilder [8]. Ofte kan preoperative bilder
uansett være nyttige å benytte i kombinasjon med navigasjon, både for planlegging
rett før inngrepet og for å sikre tilstrekkelig
oversikt underveis i prosedyren.
Visualiseringsteknikker i navigasjon:
Det finnes mange ulike måter å vise frem
bilder på [5, 9]. Det mest vanlige er ortogonale snitt (aksialt, sagittalt og koronalt,
fig 4A). Det er også mulig å vise todimensjonale bilder (2D) i vilkårlig orientering fra
et tredimensjonalt(3D) bildevolum. Det er
instrumentets posisjon som styrer hvilke
bilder som vises på skjermen i et navigasjonssystem. Ofte kan det være nyttig å benytte visualiseringsteknikker der bildene er
parallelle med instrumentet, såkalt anyplane
visualisering (fig 4B).

Figur 3: Anatomiske skift. A) Skift mellom 3D Ultralyd og MR under en nevrokirurgisk tumor reseksjon.
B) Skift mellom 3D Ultralyd og CT i forbindelse med en leveroperasjon.
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være grunnlag for avvik fra denne i den
gitte situasjon. Det er mange kilder som
gjør at den praktiske nøyaktigheten på operasjonsstuen kan bli endret. Dette kan være
unøyaktighet i selve posisjoneringssystemet, unøyaktig registrering mellom pasient
og bilder og mellom ulike bilder eller endring og bevegelse av organer som gjør at
kartet ikke lenger stemmer med anatomien
(terrenget). Ved bruk av preoperative bilder
for planlegging og bildeveiledet behandling,
vil evt. unøyaktigheter underveis i operasjonen i stor grad være knyttet til behov for
oppdatering av bildeinformasjonen. Bruk av
intraoperativ avbildning vil derfor bidra til
mer nøyaktig bildeveiledet behandling. I de
senere år har 3D-ultralyd blitt mer benyttet
til å oppdatere kartet for navigasjon. Dette
betyr at man kan navigere instrumenter inn
i hjernen med millimeters nøyaktighet [10].

Erfaringer innenfor ulike
kliniske områder

Figur 4: Ulike display-teknikker brukt i forbindelse med bildeveiledet kirurgisk navigasjon. A) Pekerstyrt ortogonal
slicing (høyre kolonne) og volum rendering av hode. B) Ultralydstyrt oblique anyplane slicing (høyre kolonne) og
overflate rendering av kar-treet i hodet. Real-time 2D ultralyd er vist i øvre høyre hjørne.

Har man 3D-volumer kan man også vise
frem bilder i 3D for å få mer oversikt (volum
og overflate visualisering, fig 4). Kombinering av informasjon fra ulike billedemodaliteter, såkalt multimodal avbildning, er også
blitt mer vanlig. Ved å integrere informasjon
fra kamera, endoskoper og mikroskoper
med radiologisk bildeinformasjon kan man
ved hjelp av augmented reality-teknologi
utvikle løsninger som visualiserer hva som
ligger under overflaten av organene projisert ned på pasienten [5].

Bruk av navigasjonsteknologi
krever kunnskap og kompetanse
Navigasjonsteknologi gjør pasientbehandlingen sikrere og mer skånsom. Innføring av
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minimal-invasive teknikker forkorter også
liggetiden. Samtidig vet vi at feil bruk av
medisinsk-teknisk utstyr er en utfordring.
Tilstrekkelig kompetanse og opplæring som
sikrer riktig bruk av utstyr er nødvendig for
bedret kostnad/nytte for pasienten.
Nøyaktigheten til et navigasjonssystem sier
noe om hvor god overensstemmelse det
er mellom posisjonen til det kirurgiske
instrumentet som føres inn i kroppen,
bildene som vises på skjermen og pasientens anatomi. I en optimal setting vil mange
av de navigasjonssystemene som benyttes
ha en nøyaktighet ned mot 1 mm. Klinikere
må imidlertid opparbeide kunnskap om den
praktiske nøyaktigheten til det spesifikke
system som skal benyttes og hva som kan

Nevrokirurgi – intraoperativ ultralyd
og navigasjon:
Flere kommersielle løsninger integrerer
navigasjonsteknologi og ultralyd avbildning
ved hjernekirurgi. Selskapet Sonowand AS
i Trondheim leverer den løsningen som per
i dag trolig har den mest sømløse integrasjonen mellom et navigasjonssystem og ultralydavbildning. Teknologien er i hovedsak
tatt i bruk i forbindelse med operasjon av
intracerebrale hjernesvulster. Klinikerne og
teknologene i kompetansesenteret utvikler
nye konsepter for bildeveiledet behandling
innen andre nevrokirurgiske inngrep.
Et eksempel er operasjon av hypofysesvulster med transspheniodal tilgang (figur
5B). Den kliniske problemstillingen innebærer at det kan være vanskelig for kirurgen å
bedømme om det kan stå igjen restsvulst,
samt at det er viktig å ha kontroll over lokaliseringen til kritisk anatomi som a. carotis
interna og synsnerver. Kompetansesenteret utvikler ultralyd-prober som benyttes
i kombinasjon med navigasjonsteknologi
for intrasellær ultralyd-avbildning, med den
hensikt å se etter gjenstående svulstvev,
avbildning av anatomi som synsnerver og
avbildning av blodstrømning med ultralyd
Power Doppler [11]. Kompetansesenteret
har, også gjennom deltakelse i et prosjekt finansiert av Forskningsrådets BIA-program,
deltatt i utviklingen av en ultralyd-probe
som egner for avbildning av små hypofysesvulster (mikroadenom). I dette prosjektet
er Sonowand AS industriell partner, og det
forventes at teknologien vil bli kommersielt
tilgjengelig innen relativt kort tid.
Endovasculære prosedyrer
– kateter navigasjon:
Endovaskulære prosedyrer veiledes i stor
grad med CT uten direkte bruk av navigasjonsteknologi. Utviklingen innenfor

Laparoskopisk kirurgi:
Navigasjonsteknologien gir gastrokirurgene muligheten til å se bak overflatene av
organer under laparoskopiske inngrep (figur
5A). Kirurgen kan styre visualiseringen av
de preoperative bildene (MR, CT) ved hjelp
av det endoskopiske kameraet. Kameraet
har posisjonssensor slik at systemet vet
hvor det er plassert og retningen det ser,
inne i pasienten. Kirurgene kan under inngrepet vri og vende på disse 3D-kartene og
forstørre og forminske etter behov (detaljer
eller oversikt). Videre forskning innen laparoskopi fokuseres rundt integrasjon av ultralyd som intraoperativ avbildningsmodalitet
for å kunne oppdatere kartene underveis i
inngrepet og/eller navigere direkte ved hjelp
av ultralydbildene (2D eller 3D). Videre vil
de intraoperative ultralydbildene kunne gi
flere detaljer omkring svulsten som f.eks.
blodstrøm og elastografi. I tillegg jobber vi
også med å utvikle nye ultralyd-prober som
er bedre tilpasset laparoskopi og robotkirurgi med daVinci systemet.

Figur 5: Kliniske applikasjoner. A) Laparoskopisk
navigasjon (optisk sporing). B) Nevrokirurgisk reseksjon
av en hypofysesvulst. C) Lunge navigasjon i forbindelse
med griseforsøk (magnetisk sporing). D) Endovaskulær
navigasjon i forbindelse med kateterinnsetting.

avbildningsteknologi åpner for mer bruk av
bildestyrte prosedyrer. Eksempler på slik
teknologi er ConeBeam CT og hybrid intervensjonsstue-løsninger som Siemens Artis
[Siemens Healthcare ] og Phillips FlexMove
[Phillips Healthcare] leverer. Disse løsningene kan gi 3DCT-avbildning av pasienten
før og underveis i prosedyrer. Fortsatt er
imidlertid 2D-avbildning med fluoroskopi
den mest benyttede avbildningsmetoden

Lungebronkoskopi:
Tradisjonelt fører størrelsen på bronkoskopet til begrensninger i hvor dypt det kan
innføres i luftveiene. Dette vanskeliggjør
biopsi av perifere tumorer, og gir en suksessrate ned mot 15-20% i de vanskeligste
tilfellene [16]. Posisjoneringsteknologi kan
øke suksessraten samt begrense stråling ved
redusert bruk av fluoroskopi. Navigasjonssystemet baseres på magnetiske posisjoneringssensorer plassert i tuppen av
bronkoskopet og biopsiredskapen, mens
”navigasjonskartet” er preoperative CTbilder (figur 5C). Bildene registreres til
pasientanatomi ved å sammenholde
luftveiene i CT-bildene med veien bronkoskopet tilbakelegger. Målet er at denne
registreringen skal utføres helt automatisk.

Navigasjonsnøyaktigheten begrenses av
bevegelsen i lungene grunnet pustebevegelser, puls og forflytninger av lungevevet
forårsaket av bronkoskopet. Forbedringspotensial finnes i kontinuerlig oppdatering
av registreringen og kompensasjon for
bevegelsesrelatert unøyaktighet. I tillegg
jobber vi med å forbedre styrbarheten til
biopsiredskapen for bedret navigasjon til
ønsket mål 
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Laparoskopisk kirurgi byr på en rekke utfordringer sammenlignet med åpen kirurgi.
Dette fordi kirurgen mister muligheten til
å anvende hendene direkte på pasientens
organer. Kirurgen mister videre muligheten
til å kjenne blodårer, svulster og steiner og
kunne manipulere vev direkte. Laparoskopisk kirurgi er skånsom og har imidlertid en
rekke fordeler for pasientene og samfunnet;
kortere liggetid og mindre postoperative
smerter for å nevne to viktige aspekter.
For å fortsette den videre utviklingen av

laparoskopi og forbedre kirurgenes muligheter til å gjøre mer avanserte prosedyrer
(spesielt innen kreftkirurgi), jobber vi i
Trondheim med å utvikle morgendagens
løsninger for avbildning og veiledning under
laparoskopiske inngrep.
Siden 1995 har Trondheimsmiljøet hatt et
tett samarbeid innen forskning og utvikling
for laparoskopisk kirurgi mellom to nasjonale kompetansesentra: Nasjonalt senter for
avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK)
og det nye Nasjonalt kompetansesenter
for ultralyd og bildeveiledet behandling
(oppstart januar 2012). I disse sentrene
jobber St. Olavs Hospital/NTNU og SINTEF
tett sammen om forskning og utvikling.
Det er et unikt samarbeid i den forstand at
teknologer (forskere med sivilingeniørutdanning og teknologiske ph.d.-studenter) daglig
jobber sammen med kirurger og helsepersonell ved St. Olavs Hospital. Gjennom
denne tverrfaglige kontakten forstår man
hverandres utfordringer, problemstillinger
og behov. De gode ideene får rom for bear-

Figur 1. Mikrorobotisk pille under utvikling i EU prosjektet VECTOR der SINTEF i samarbeid med St. Olavs Hospital
har vært en sentral partner, både i utviklingen av teknologiske komponenter og kliniske brukerbehov og
kravspesifikasjoner.
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beiding og diskusjon i de reelle situasjonene
der man har behov for konkrete løsninger.
Miljøet har vunnet en rekke nasjonale- og
internasjonale priser, både for teknologiske
løsninger (innovasjoner) og kunnskapsutvikling gjennom vitenskapelige publikasjoner.
Prosjektene spenner vidt, fra ergonomi,
avbildning og navigasjon til mikrorobotikk.
Videre forskning fokuseres rundt integrasjon
av ultralyd som intraoperativ avbildningsmodalitet for å kunne oppdatere kartene,
dvs. bildegrunnlag basert på preoperative
bilder (CT/MR), underveis i inngrepet.
Denne oppdateringen er nødvendig fordi de
preoperative bildene ikke lenger stemmer
ettersom inngrepet skrider frem og endringer i vevet skjer som følge av f.eks. leiring,
mobilisering av organer, og reseksjon.
I tillegg vil de intraoperative ultralydbildene
kunne gi flere detaljer omkring svulsten
som f.eks. blodstrøm og vevselastisitet
(elastografi). Kontrast kan benyttes for å
fremheve svulster og/eller blodkar.
I kjølvannet av denne forskningen har
Trondheimsmiljøet, representert med samarbeidet mellom SINTEF, St. Olavs Hospital
og NTNU, de siste 5 årene blitt et interessant miljø for andre forskningsgrupper i
Europa for å inngå partnerskap om flere
EU-prosjekter. Det startet ved at vi takket ja
til en forespørsel om å delta i EU-prosjektet
VECTOR (Versatile Endoscopic Capsule
for gastrointestinal TumOr Recognition and
therapy(1), figur 1). I VECTOR er miljøet i
Trondheim sammen med SINTEF IKT i Oslo
med på å utvikle fremtidens løsning for
trådløs undersøkelse av hele fordøyelseskanalen, med hovedvekt på en løsning for
screening av tykktarmskreft. Den svelgbare
pillen skal både kunne ta bilder, ta biopsier
(av automatisk detekterte områder i tarmen)
og også kunne behandle f.eks. polypper.
Trondheimsmiljøet har vært med på utvikling av teknologiske komponenter i pillen
(ledes av SINTEF) og utprøving av spin-off
produkter fra prosjektet (ledes av NSALK).
Vi har bl.a. utviklet en av de første trådløse
løsningene for ekstremt høyoppløselig ultralydavbildning av tarmveggen (SINTEF IKT,
Oslo) og vi har laget den første prototypløsning for posisjonsbestemmelse av en slik
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Figur 2. Bildet viser et eksempel på et 4-dimensjonalt ultralyd bilde (høyre) med to snitt fra et 3D volum i
tidssekvensen (venstre). Slike bilder benyttes i FUSIMO-prosjektet for å automatisk følge bevegelsen til
lever / nyrer under pustebevegelser. På denne måten kan man forutsi hvor den fokuserte ultralydstrålen
må skytes for å treffe en tumor i leveren.

Figur 3. Hovedhensikten i IIIOS-prosjektet er integrering av ulike teknologier og avbildningsmodaliteter i operasjonsstua for en mer optimal
veiledning av kirurgiske prosedyrer. Bildet er tatt i forbindelse med
fjerning av en binyre med 3D CT-basert navigasjon av instrumenter i
Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital/NTNU.

smart pille ved hjelp av ultralydteknologi
(SINTEF og NTNU, Trondheim).

med MR-avbildning og temperaturmåling
gjennom analyse av MR-bildene.

Siden VECTOR-prosjektet ble initiert
har vårt miljø blitt involvert i flere nye
EU-prosjekter. Strategien vår har vært å
være tilstrekkelig involvert på ledersiden i
utvikling av søknadene, for å sikre kvalitet
i utformingen av prosjektene/søknadene,
sørge for at prosjektet er i tråd med EUutlysningene og at Trondheimsmiljøets
innsats bidrar til økt kompetanseutvikling i
regionen. Gjennom EU-prosjektene genererer vi ny kompetanse og henter hjem kunnskap som genereres andre steder i Europa.
Det siste eksemplet på at denne strategien
har gitt resultater er FUSIMO-prosjektet
(Patient specific modelling and simulation
of focused ultrasound in moving organs)
(2). I FUSIMO har SINTEF (i samarbeid med
St. Olavs Hospital) en sentral rolle gjennom ledelse av spesifikasjonsarbeidet for
prosjektet samt at vi er sentral i utviklingen
av ultralyd-basert sporing av bevegelsene
til lever og nyrer i buken pga. pustebevegelser. Prosjektet er i hovedsak rettet mot
simulering av MR-veiledet, fokusert ultralyd
for terapi av svulster i lever (ultralyd benyttes både til avbildning og terapi). Gjennom
simuleringen skal klinikerne kunne prøve
seg frem til et behandlingsoppsett som er
optimalt for pasienten, før pasienten plasseres i behandlingsmaskinen. Teknologisk
og klinisk sett jobber SINTEF og St. Olavs
Hospital i dette prosjektet med anvendelse
av firedimensjonal (4D) ultralydavbildning
for automatisk sporing av bevegelsen til
en tumor i f.eks. leveren (figur 2), først
og fremst forårsaket av pustebevegelser.
Resultatene så langt ser lovende ut. I første
omgang benyttes 2D-ultralydprober som er
MR-kompatible, dvs. at man kan gjøre ultralydavbildning inne i en MR-maskin samtidig

Ultralyd er en avbildningsmodalitet som
blir stadig mer benyttet til både diagnostikk
og behandlingsveiledning. Ultralyd kan
imidlertid også anvendes til å destruere
mikrobobler og øke opptaket av medikamenter i celler ved å bruke lydbølger i andre
frekvensområder. Trondheimsmiljøet har i
gangsatt en større satsning på å kombinere
bruk av ultralyd til avbildning (diagnostikk),
frigivelse av medikamenter i mikro/nanopartikler og øke opptaket av medikamenter
i celler. Også innenfor dette området er
SINTEF med i et større EU prosjekt, 3MiCRON(3).
Ved siden av de vanlige prosjekt-typene
nevnt foran, deltar vi nå også i et Marie
Curie Initial Training Network (ITN) prosjekt. NTNU er prosjektleder på vegne av
Trondheimsmiljøet og St. Olavs Hospital
og SINTEF deltar som ”third parties linked
to a beneficiary”. Denne organiseringen
beror på at partene har et langsiktig formelt
samarbeid gjennom Nasjonalt Kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet
behandling. I ITN-prosjekter er det forskerutveksling (personell) som er hovedmålet,
og man kan derfor ikke ansette forskere
fra eget land, men fortrinnsvis fra de andre
partnerne i prosjektet (eventuelt utenfor).
Prosjektet heter IIIOS - Integrated Interventional Imaging Operating System, og
Trondheimsmiljøet jobber i dette prosjektet
i tillegg til åtte andre europeiske partnere
sammen med Intervensjonssenteret ved
Oslo Universitetssykehus innenfor bildeveiledet kirurgi og intraoperative avbildningsteknikker. Gjennom flere ph.d.-studenter,
postdok-kandidater og gjesteforskere ved
begge forskningsmiljøene, utvikler vi nye

metoder for neste generasjons intraoperative veiledning innenfor minimal- og ikkeinvasiv behandling. Fokus i IIIOS prosjektet
er å stille til rådighet for forskerne (spesielt PhD studentene) opplæringsforhold
som igjen legger til rette for forskning og
utvikling innen integrering av ultralyd, biofotonikk, MR, CT, PET m.m. for integrerte
veilednings- og avbildningssystemer i fremtidens operasjonsrom (figur 3). Klinisk sett
er prosjektet rettet inn mot bl.a. kreft og
hjerte/karsykdommer. Effektiv behandling
av disse sykdommene vil i fremtiden kreve
et stort utvalg av kirurgiske teknikker samt
avanserte instrumenter. I tillegg kreves
nødvendige visualiseringsmodaliteter og
posisjonssporingsteknologier for å kunne
bidra til sikre kirurgiske inngrep og sanntids
veiledning under prosedyrene. Laparoskopisk ultralyd har potensial til å gjøre
laparoskopiske inngrep sikrere, men det
krever at operatøren har erfaring og kjennskap til tolking av ultralydbildene. Gjennom
IIIOS-prosjektet arbeider miljøet med å lage
treningsmodeller for laparoskopisk ultralyd
alene og kombinert med navigasjon. IIIOSprosjektet består av industri, universiteter,
forskningsinstitutter, og sykehus med kompetanse innen alle de nevnte fagområdene.
Trondheimsmiljøet har generert mye internasjonalt samarbeid gjennom deltagelse
i disse EU prosjektene. Samtidig som vår
kompetanse har kommet til nytte internasjonalt, har miljøet opparbeidet ny kompetanse som skal bidra til videre kompetanseutvikling nasjonalt i årene som kommer 
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Hjertesvikt er et stadig økende helseproblem med en insidens på 0,5 % og en
prevalens på 1-2 % i den vestlige verden.
Moderne hjertesviktmedisinering, resynkroniseringsterapi og intrakardial defibrillator
har medført økt overlevelse og bedret prognose. Død på bakgrunn av koronarsykdom
er halvert de siste år, mens død på grunn
av alvorlig hjertesvikt er mer enn tredoblet
(figur 1). 10 % av hjertesviktpasientene er
i NYHA-klasse IV med svært redusert livskvalitet, gjentatte sykehusinnleggelser, og
med langt dårligere prognose enn mange
kreftformer.

Hjertetransplantasjon er
gullstandard
Hjertetransplantasjon, som er endestadiet
i en lang rekke av behandlingsmuligheter
for hjertesvikt har lenge vært et etablert
behandlingstilbud for pasienter med
svært alvorlig hjertesvikt, og som for øvrig
tilfredsstiller kravene for transplantasjon.
Hjertetransplantasjon regnes fremdeles
som gullstandard for behandling av denne
type pasienter, men mangel på organer
gjør at kun 30-40 pasienter per år kan tilbys
transplantasjon i Norge. I mange land oppleves en mangel på donorer og en nedgang
i hjertetransplantasjoner. Økende prevalens
av hjertesvikt og donormangel innebærer
derfor at hjertetransplantasjon har minimal
epidemiologisk betydning. Hos enkelte
pasienter er hjertesvikten så langtkommet
at optimal, standard medisinsk behandling,
inklusiv aortaballongpumpe (IABP), ikke har
kunnet opprettholde tilfredsstillende hemodynamikk før nytt organ er tilgjengelig.
Dette har ført til en utvikling av behandlingstilbud for “varig” eller kronisk sirkulasjonsstøtte med ”Left Ventricular Assist
Devices” (LVAD) (figur 2).
Formålet med implanterbar LVAD er avlastning av venstre ventrikkel, økt minuttvolum
og redusert lungestuvning for å forbedre
organperfusjonen og oksygentilbud i den
systemiske sirkulasjon. Dette gir økt overlevelse og bedret livskvalitet der de fleste
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pasientene kan utskrives til hjemmet og
gjenoppta de fleste vanlige daglige sysler.
LVAD brukes ved sviktende venstre ventrikkel, men er avhengig av en fungerende
høyre ventrikkel. Ved utalt høyre ventrikkelsvikt kan man bruke ”right ventricular assist
device” (RVAD) ved å sette inn en tilsvarende pumpe også på høyresiden av hjertet.
Ved bi-ventrikulær hjertesvikt kan pumpene
brukes som BIVAD. I denne artikkelen omtales de nye implanterbare LVAD som for
tiden er aktuelle for norske pasienter.
Det ultimate målet for utvikling av LVAD har
vært å skape systemer som kan gi sirkulasjonsstøtte i ubegrenset tid, og uavhengig
av transplantasjon senere. Det siste er et
alternativ hvis ventetiden på et organ blir
lang, pasienten utvikler antistoffer eller
andre risikofaktorer under LVAD behandling. Slike risikofaktorer kan være malignitet
mindre enn fem år før transplantasjonsvurdering (immunsuppresjon ved hjertetransplantasjon øker risiko for malignitet),
eller hvis alder eller annen komorbiditet
gjør transplantasjon uaktuelt. Utviklingen
innen mekanisk sirkulasjonsstøtte har vist
svært lovende resultater siden begynnelsen
av årtusenskiftet, og særlig de siste år der
resultatene nå er nesten like bra som ved
hjertetransplantasjon (1,2).

Indikasjoner for LVADinnleggelse
Å vurdere en pasient for innleggelse av
LVAD innebærer en tilsvarende utredning
som ved transplantasjonsvurdering. Indikasjon for transplantasjon er relativt enkel
og mer innarbeidet, mens det for LVAD er
noe mer komplisert. Internasjonalt opererer
man med flere strategier, men i Norge har
vi foreløpig kun indikasjon ”bro til transplantasjon”. En av våre pasienter har kunnet
fjerne LVAD da venstre ventrikkels funksjon
normaliserte seg etter en gjennomgått
akutt myokarditt (”recovery”). Dette er
imidlertid vanskelig å forutse og avhenger
av klinisk status før LVAD implantasjon.
Tradisjonelt har man hatt kliniske og hemodynamiske kriterier for innleggelse av LVAD (3):
- EF <25 %
- NYHA-klasse IV de siste 60 av 90 dager
- Inotropi-avhengig til tross for flere nedtrappingsforsøk eller annen type sirkulasjonsstøtte
- Minuttvolum <2 l/min/m2, middel-lungearterietrykk >25mmHg, sentralt venetrykk
<15mmHg
- Maksimalt O2-opptak <10 ml/kg/min
- Leverprøver <3 x øvre normalområde
- Kreatinin <2,5 x øvre normalområde
Ettersom resultatene har blitt betydelig

Figur 1: Død på bakgrunn av koronarsykdom er halvert, mens død på grunn av alvorlig hjertesvikt er tredoblet
de siste årene.
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Figur 2: Left Ventricular Assist Device (LVAD) benyttet ved Rikshospitalet (2012). Pumpen sys direkte på apeks
med en kanyle inn i venstre ventrikkel. Pumpen fører blodet opp gjennom et graft til aorta ascendens. Fra LVAD går
det en tynn strømledning ned til en datakonsoll som bæres rundt livet. Pumpen kan også brukes på høyre side av
hjertet, eller på begge sider.

bedre, har det naturlig blitt en diskusjon
rundt tidspunktet for LVAD-implantasjon.
De beste risikomarkørene ved innleggelse
er klinisk status og biokjemiske markører.
For mange pasienter oppleves det derimot
som et paradoks at man må bli så dårlig at
man øker risikoen ved inngrepet og dermed
senker suksessraten for å bli vurdert for
LVAD. I de fleste land prøver en derfor å
implantere mens pasienten er i
INTERMACS gruppe 2-4 (1). Det er
imidlertid store praksisforskjeller mellom
forskjellige sentra. På grunn av donormangel er det i de store sentra i USA og
Tyskland få som transplanteres uten først
å ha blitt behandlet med LVAD.

Høyresvikt
Høyre ventrikkel er sentral i diskusjonen
rundt indikasjon for LVAD. Ved en sviktende høyre ventrikkel postoperativt øker
mortalitet og morbiditet. Normalt eller lett
forøket sentralt venetrykk og lett forhøyet
pulmonaltrykk sekundært til venstre ventrikkelsvikt er tegn på en fungerende høyre
ventrikkel, men uten sikker korrelasjon
mellom preoperative parametre og hvordan
høyre ventrikkel fungerer postoperativt.
En velfungerende pumpe har maksimal
blodstrøm på 10 l/min. Ved lav motstand i

lungekretsløpet vil LVAD kunne redusere
trykket i venstre ventrikkel tilfredsstillende
slik at en ”Fontan”-lignende hemodynamikk gjennom det lille kretsløp vil kunne
reversere organskade og reetablere normalt
pulmonaltrykk, selv ved ekkokardiografisk
svært svekket høyre ventrikkelfunksjon.
Det er også vist at pasienter som ikke er
tilgjengelige for transplantasjon pga. fiksert
for høyt pulmonaltrykk og økt pulmonal
motstand ved konvensjonell behandling,
kan få disse parametre redusert til akseptable verdier og dermed bli revurdert for
transplantasjon. Et redusert bidrag fra høyre
ventrikkel vil imidlertid medføre redusert
”preload” i venstre ventrikkel og dermed
begrenset økning av blodstrømmen gjennom pumpen. Dette blir mest uttalt ved
aktivitet. Ved våre tester postoperativt
har vi oppnådd minuttvolum på 9 l/min
og VO2=40 ml/kg/min ved velfungerende
høyre ventrikkel. Flere sentra opplyser om
implantasjon av over 10% bi-ventrikulære
pumper pga. preoperativ høyresvikt. Dette
er imidlertid beheftet med betydelig økt
mortalitet, uvisst forårsaket av størrelsen
på det kirurgiske inngrepet eller pasientens
kliniske tilstand før implantasjon.

Pasientene behandles med 160 mg acetylsalisylsyre og warfarin med terapeutisk område INR 2,0-3,0 som tromboemboliprofylakse.

Komplikasjoner
Komplikasjoner etter innsetting av LVAD er
avhengig av pasientseleksjon og tid siden
implantasjon. De vanligste komplikasjoner
etter LVAD-innleggelse er per- og postoperativ blødning, ventrikulære arytmier,
infeksjoner og nevrologiske komplikasjoner.
De fleste sykehus rapporterer om ca. 30 %
større eller mindre bivirkninger. Mekanisk
pumpesvikt forekommer meget sjelden
med de nye LVAD.
Infeksjoner har ofte utgangspunkt fra
strømledningen som går gjennom huden.
Lokale infeksjoner behandlet med antibiotika fører ofte kun til midlertidig symptombedring og utvikling av resistens. De nye
pumpene kan plasseres i perikardhulen slik
at den kirurgiske sårflaten blir mindre. Systemiske infeksjoner/sepsis forekommer da
i mindre grad, men dannelsen av bakteriell
mikrofilm på pumpen gjør at infeksjonen
kan være vanskelig å sanere.

LVAD eller transplantasjon?
Det er ingen randomisert studie som har
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Figur 3: Nye og mindre Left Ventricular Assist Device (LVAD-pumper) gir mulighet for minimal invasiv kirurgi med
utvidet bruk, også hos barn.

vurdert effekten av hjertetransplantasjon, til
tross for at det har anbefaling IB. LVADimplantasjon har anbefaling IIA som”bro
til transplantasjon” og IIC som kronisk behandling. Gullstandard er fremdeles hjertetransplantasjon da resultatene er noe bedre
og komplikasjonene færre. Det er også
lettere å føre en normal livsstil uten pumpe
(ledning og konsoll) til tross for bivirkninger
ved immundempende medisiner.
Siden 2004 har Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet, hatt mulighet til å implantere
6-10 internt plasserte LVAD årlig. LVADpumpehuset på de nye pumpene ligger i
perikard med en kanyle plassert gjennom
apeks inn i venstre ventrikkel. Blod fra venstre ventrikkel suges inn i pumpehuset hvor
en sentrifugalpumpe med elektromagnetisk
drevet hydrodynamisk roterende impeller
lager en trykkgradient og driver blodstrømmen fra venstre ventrikkel til et graft anlagt
på aorta ascendens 5 cm over aortaklaffen
(www.heartware.com). Rotoren er legert
med biokompatibelt materiale som gir
minimal plateadhesjon og fibrindannelse
og det er minimal hemolyse. Den roterer flytende i blodet av elektromagnetisk
og hydrodynamiske krefter med minimal
friksjon. Pumpen er koblet til en perkutan
ledning utgående til en ekstern kontrollenhet og batterier. LVAD kan optimalt gi 10 l/
min i blodstrøm.
Kontrollenheten bæres som ryggsekk,
bag eller rumpetaske og veier 2,2 kg.
Den inneholder to batterier som avhengig
av hastigheten på rotor varer i 3-6 timer
hver. Batteriene kan byttes og lades, eller
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alternativ strømtilkobling kan benyttes.
En liten skjerm viser rotorhastighet, blodstrøm gjennom pumpen (l/min) og strømforbruk (watt). Enda mindre enheter vil
senere i år bli introdusert. Disse vil kun
kreve minimal invasiv kirurgi, og vil også gi
større spillerom med henblikk på bruk, også
hos barn (figur 3). Systemer med oppladbare batterier som plasseres under huden,
og som ikke trenger perkutan strømledning
er også under utvikling.

Hemodynamikk
Hensikten med LVAD er en kontinuerlig og
langvarig avlastning av venstre ventrikkel
for å gjenopprette tilfredsstillende hemodynamikk. Den hydrodynamiske effekten
av roterende pumper er inverst relatert til
trykkgradienten mellom pumpens inngang (”preload”) og utgang (”afterload”/
systemisk blodtrykk) og direkte avhengig
av pumpehastighet. Pumpehastigheten
er det dominerende verktøy som varierer
blodstrømmen og avlastning av venstre
ventrikkel. For best balanse mellom avlastning og volumstatus vil ekkokardiografisk
og klinisk vurdering, LVAD-verdier, AKG og
blodprøver utgjøre en sum av opplysninger
som avgjør pumpehastigheten. Venstre
ventrikkels diameter reduseres oftest av
LVAD og avhengig av myokardfunksjon
vil trykket inn i pumpen variere gjennom
hjertesyklus. Pasienter med noe restfunksjon i venstre ventrikkel kan ha egen puls,
mens andre må måle middelblodtrykk
med Doppler, da de ikke har pulstrykk,
men kontinuerlig blodstrøm. Fysiologisk
er dette meget interessant i forhold til
tidligere kunnskap. Det er altså ikke slik at

man er absolutt avhengig av pulstrykk for
å ha ”normal” organfunksjon over tid. Det
er ikke uvanlig med LVAD som sørger for
100% av minuttvolumet. Det er imidlertid
en fordel med delvis åpning av aortaklaffen da det gir mindre risiko for embolier,
samt at man har en volumbuffer i venstre
ventrikkel som gjør fullstendig tømning av
venstre ventrikkel mindre sannsynlig (såkalt
”suction”). Mitral- og trikuspidalinsuffisiens
vurderes fortløpende som tegn på økende
behov for avlastning ved økende lekkasjer.
Aortainsuffisiens lager ”et tredje kretsløp”
eller ”shunt” som hindrer avlastning av venstre ventrikkel. Ved ventrikkelflimmer eller
negativt venstre ventrikkel trykk, registreres
konstant blodstrøm, som da også er svært
redusert, og gjenspeiler ubalanse mellom
pumpehastighet/avlastning av venstre
ventrikkel og fylning. Tromber rundt innløpskanylen i apeks sees hos enkelte pasienter.
Disse sitter vanligvis fast, men kan i noen
få tilfeller obstruere blodstrømmen, hvilket
kan være indikasjon for trombolyse.

Varig behandling, også i Norge?
Utviklingen innen medisinsk teknologi går
stadig fremover og LVAD har etter hvert
blitt et tilbud til selekterte pasienter med
terminal hjertesvikt i NYHA-klasse IIIB eller
IV. I Norge er LVAD foreløpig kun akseptert
med indikasjonen ”bro til transplantasjon”,
og Helse – og omsorgsdepartementet har
nylig (26/3-2012) konkludert med at pasientbehandling med implanterbare, portable
hjertepumper skal ivaretas som en naturlig
del av nasjonal behandlingstjeneste for
organtransplantasjon, og dermed knyttes
til Rikshospitalet. Stortinget har også nylig
(16/3-2012) bedt Regjeringen om å sørge
for at norske pasienter kan motta tilbud om
behandling av hjertepumpe som varig behandling, slik tilfellet er i andre land i Skandinavia og de fleste sammenlignbare land i
Europa og i USA, og ikke bare som ”bro til
transplantasjon”. Statsråden har på denne
bakgrunn bedt Helsedirektoratet vurdere
ny saksgjennomgang med tanke på kronisk
behandling i Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering, basert på oppdatert kunnskap.
I Norge har vi hatt gode resultater på grunn
av godt samarbeid innad på sykehuset, men
også ikke minst ved god hjelp av lokalsykehus og kardiologer som har vist interesse
og opparbeidet nødvendig kunnskap for at
pasientene med terminal hjertesvikt skal
kunne leve et godt liv utenfor sykehus 
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Dear Colleagues

Final Announcement

It is our pleasure to invite You to the 13th Nordic
Postgraduate Course in Colorectal Surgery in
Malmö, October 17 – 19, 2012. The meeting will
cover the entire field of colorectal surgery presented
by an internationally acknowledged faculty. The
topics are:

Colorectal Surgery

• Surgical management of colon cancer
• Surgical management of rectal and anal cancer
• Complications to colorectal surgery
• Surgical management of metastatic disease
• Inflammatory bowel disease
• Pelvic floor disorders
• Peritoneal carcinomatosis
• Emerging technologies in colorectal surgery

Remain updated and register for the course at
www.skane.se/sus/colorectalcourse.

Main Sponsor
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Pre-Course Workshop on
Robotics in Colorectal Surgery
In cooperation with Intuitive Surgical we are also
happy to invite you to a workshop on robotics in
colorectal surgery on Tuesday Oct 16th, with live
surgery and hands-on training. Registration on the
website. Space is limited – first come, first served.

Welcome to Malmö !
The Local Organizing Committee
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Akershus Universitetssykehus, Lørenskog

Introduksjon
En-port laparoskopi har lange tradisjoner
innenfor operativ diagnostikk og behandling
både i Norge og internasjonalt. Før innføringen av videolaparoskopien på 1990-tallet,
var en-ports teknikk standard f.eks. ved
sterilisering av kvinner. Begrensningen den
gang var én arbeidskanal og bildekvaliteten
fra kameraet. Ved innføringen av det
digitale videolaparoskopet forsvant arbeidskanalen fra laparoskopet og ekstra porter
ble en nødvendighet. Dette drev den gamle
en-port laparoskopien i dvale.
Samtidig skjøt laparoskopien for alvor fart
inn i abdominal kirurgien og kappløpet om
å gjøre “den første” hadde startet såvel
internasjonalt som nasjonalt. I denne perioden ble laparoskopiens store dogme om
triangulering av instrumentene manifest,
og kirurger krysset kontinenter for å
diskutere portplasseringer.

Tanken på å gjøre stor kirurgi med minimalt
kirurgisk traume har preget de siste to dekadene av kirurgien. I lys av dette, og godt
hjulpet av industrielle muskler, ble en-port
laparoskopien vekket fra dvalen i 2009, dog
i moderne form. Én arbeidskanal var nå blitt
til to, noe senere til tre og fire, og bildekvaliteten var av moderne standard. Et nytt
kappløp var i gang om å gjøre “den første”.
Diskusjonen nå dreier seg om nytten av
denne teknikken og argumentene for og i
mot er forbausende lik de man brukte ved
innføringen av fler-port laparoskopien.
En ting er derimot annerledes. Diskusjonen
preges ikke lenger av forkjempere for
åpen kirurgi vs laparoskopister. Nå svinges
klingene i debatten om nytten mellom
laparoskopistene.
I mars 2010 ble de to første en-port kolecystektomiene utført på AHUS. Inspirert av
erfaringene fra disse to operasjonene ble
én kirurg gitt mandat til å prøve ut teknikken
videre. Det følgende er en fremstilling av
erfaringene vi har gjort oss ved innføringen
av moderne en-port laparoskopi på AHUS.

Figur 1: Tilgang ved appendektomi ved avsluttet operasjon.
Incisjonen ligger innenfor navlens begrensning.
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Material og metode
Inngrepene i dette materialet er i all hovedsak utført av en kirurg. I alt 86 pasienter er
operert med en-port laparoskopi. En-port
laparoskopi er i dette materialet definert
som inngrep der intensjonen er bruken av
kun en port. Tabell 1 viser fordelingen av
inngrep.
Vi valgte å definere de første 25 inngrepene
som læringsfasen for teknikken. Alle inngrepene i læringsfasen ble utført på pasienter
med operasjonsindikasjon akutt appendisitt
og fant sted i perioden mars-oktober 2010.
Inngrepene ble utført med hudincisjon
innenfor navlens begrensning (Figur 1).
Pneumoperitoneum ble ved alle inngrepene
etablert med åpen teknikk. Pasientene
ble muntlig informert og etter samtykke
operert uten definerte seleksjonskriterier.
Operasjonstid (registrert som knivtid i
anestesijournalen), konvertering (fler-port/
laparotomi), peroperative funn, peroperative
komplikasjoner, reoperasjoner, liggetid og
reinnleggelse innen 30 dager ble registrert.
Operasjonstid er angitt som median og
spredning i operasjonstid beskriver lengste
og korteste operasjonstid. Materialet ble så

Figur 2: Operasjonstid for de første 20 fortløpende appendektomiene. Kurven
fremstiller reduksjonen i operasjonstid med økende erfaring. Ved operasjon nr 8
og 13 var det perforert appendisitt.
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Figur 3: Operasjonstilgang ved kolecystektomi etter endt operasjon.

Figur 4: Arr etter kilereseksjon av ventrikkel for GIST etter 4 uker.

fremlagt for avdelingen vår som del av internundervisningen. Deretter ble indikasjonen
for en-port laparoskopi utvidet suksessivt.

komplikasjoner. 1 pasient hadde perforert
appendisitt med liggetid 3 døgn. Median
liggetid var 1 døgn.

Vi har brukt en-port troikarer fra de fleste
leverandører i Norge. 5 mm optikk er brukt
ved appendektomi, eksplorativ laparoskopi,
kolecystektomi og ventralhernieplastikk.
Ved de resterende inngrepene er 10 mm
optikk benyttet. Både flergangs rette og
bøyde samt engangs fleksible instrumenter
er brukt. Fascien er ved alle operasjoner
lukket med resorberbar monofilament
fortløpende sutur.

Ventralhernieplastikk
8 pasienter ble operert på indikasjonen
ventralhernie med 1-3 brokkporter visualisert intraabdominalt. Median operasjonstid
var 131 min (spredning 190-70 min).
Ved 1 av disse inngrepene tilkom komplikasjoner i form av tynntarmsskade med
påfølgende konvertering til laparotomi.
Senere ble samme pasient reoperert med
funn av kolon perforasjon. Liggetid for
denne pasienten var 43 dager (utskrevet i
live). Median liggetid var 1 døgn, og det var
ingen reinnleggelser.

Resultater
I læringsfasen ble det utført 20 appendektomier og 5 eksplorative laparoskopier.
Median operasjonstid for appendektomi
var 44 min (spredning 90-35 min). Læringskurven for appendektomi bedømt ved operasjonstid er vist i Figur 2. Ingen inngrep
ble konvertert. 2 pasienter hadde perforert
appendisitt og 5 døgns liggetid. 17 reiste
dagen etter operasjonen. En pasient ble
re-laparoskopert grunnet persisterende
smerter og fikk utført fenestrering av tidligere erkjent follikkel cyste. Den samme
pasient ble reinnlagt i 3 døgn grunnet smerter. Ytterligere 2 pasienter ble reinnlagt, en
pasient i ett døgn grunnet smerter, en annen pasient i 5 døgn grunnet dyp infeksjon.
Median operasjonstid for eksplorativ laparoskopi var 36 min (79-31 min). Ett inngrep
ble konvertert til fler-port laparoskopi.
Det var ingen komplikasjoner, reoperasjoner
eller reinnleggelser. Median liggetid var
1 døgn.
Ytterligere 11 appendektomier er gjennomført. Median operasjonstid for disse
var 36 min (83-26 min). Ingen inngrep
ble konvertert, ingen hadde peroperative

Kolecystektomi
17 pasienter ble operert med kolecystektomi (Figur 3). 14 pasienter hadde indikasjonen gallesteinskolikk, 3 pasienter hadde
indikasjonen biliær pankreatitt. Median
operasjonstid var 74 min (spredning 157-46
min). Ved 1 inngrep tilkom tynntarmskade
ved fascie insisjonen på starten av inngrepet. Det ble gjort enterorafi ekstrakorporalt
og inngrepet ble utført som fler-port laparoskopi. Ytterligere 2 inngrep ble konvertert til
fler-port laparoskopi. 3 pasienter hadde
2 døgns liggetid, de resterende reiste enten
samme dag eller dagen etter operasjonen.
Det var ingen reinnleggelser
Kilereseksjon av ventrikkel for GIST
3 pasienter ble operert med kilereseksjon
av ventrikkel på indikasjonen GIST (Figur
4). Operasjonstidene var 52, 81 og 99 min.
Inngrepene forløp uten peroperative komplikasjoner eller konverteringer. Histologisk
svar verifiserte fri reseksjonsrand og ingen
ble reoperert. Liggetiden var 2,3 og 1 dag
etter operasjonen. En pasient ble reinnlagt
med endoskopisk verifisert ulcus ventriculi

og vellykket behandlet med protonpumpe
hemmer.
Splenektomi
2 pasienter ble operert med splenektomi på
indikasjonen ideopatisk trombocytopenisk
purpura og autoimmun anemi. Milten ble
lagt i Endobag og morselert ut gjennom
porten. Operasjonstid var 149 og 110 min.
Begge inngrepene forløp uten komplikasjoner eller konverteringer. Pasientene
reiste dagen etter operasjonen og ingen ble
reinnlagt.
Sigmoideumreseksjon
2 pasienter ble operert med sigmoideumreseksjon. En pasient på indikasjonen volvolus og en på indikasjonen cancer. Begge
inngrepene forløp komplikasjonsfritt og
uten konverteringer. Operasjonstidene var
85 og 113 min. Onkologiske prinsipper ble
fulgt ved cancer med sentral avsetting av
blodårer. Ingen ble reoperert og ingen ble
reinnlagt. Liggetid var 8 og 2 dager.
Ileocøkalreseksjon
3 pasienter ble operert med ileocøkalreseksjon på indikasjonen tynntarmsstenose ved
Crohns sykdom. Anastomosen ble anlagt
ekstrakorporalt. Operasjonstid var 161, 107
og 143 min. Ingen inngrep ble konvertert
eller hadde komplikasjoner. En pasient fikk
postoperativ pneumoni. Liggetid var 10, 6
og 6 dager. Ingen ble reinnlagt.
Sigmoideostomi
1 pasient fikk anlagt endesigmoideostomi
i palliativ hensikt grunnet obstruerende
bekkentumor. Operasjonen ble i sin helhet
gjennomført komplikasjonsfritt og uten
konvertering, gjennom stomiåpningen.
Operasjonstiden var 107 min.
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Tabell 1. Oversikt over antall gjennomførte inngrep, antall reoperasjoner, konverteringer og
erkjente postoperative portbrokk.
Type inngrep

Reoperert

Tema

Ekspl laparoskopi

5

Appendektomi

31

1

VHR

8

1

Kolecystektomi

17

Ventrikkelreseksjon

3

Splenektomi

2

Sigmoideumreseksjon

2

Ileocøkalreseksjon

3

Sigmoideostomi

1

Intern herniering

1

Kolektomi

8

Høyre
hemikolektomi

4

Venstre
hemikolektomi

1

Sum

86

Intern herniering etter gastric bypass
1 pasient innkom med klinikk og CT funn
forenlig med intern herniering etter tidligere
gastric bypass kirurgi. Porten ble plassert
rett over symfysen som en 3cm lang Pfannenstiel incisjon. Tynntarmshernieringen
ved entero-entero slitsen ble reponert.
Begge tynntarmsløpene ble inspisert fra
cøkum til henholdsvis Treitz ligament og
gastro-enteroanastomosen. Deretter ble
slitsen ved entero-enteroanastomosen lukket med enkeltstående, ikke-resorberbare
suturer. Inngrepet tok 134 min og forløp
komplikasjonsfritt uten konvertering. Pasienten reiste dagen etter operasjonen og ble
ikke reinnlagt.
Høyresidig hemikolektomi
4 pasienter ble operert med høyresidig
hemikolektomi etter onkologiske prinsipper. Median operasjonstid var 186 min
med spredning 134-219 min. Ved alle
operasjoner ble anastomosen lagt ekstrakorporalt. 2 operasjoner ble konvertert.
Ved en operasjon ble porten anlagt i høyre
fossa iliaca og avstanden ble for lang for å
trekke gjenværende kolon ekstrakorporalt
for å anlegge anastomosen. Det ble derfor
anlagt minilaparotomi i midtlinjen for å lage
anastomosen. Konvertering nummer to ble
utført fordi man fikk en venøs blødning og
man valgte å gjøre tradisjonell laparotomi.
1 pasient ble reoperert på mistanke om
anastomoselekkasje, men med negativt
funn. Median liggetid var 10 dager. Ingen
pasienter ble reinnlagt.
Venstresidig hemikolektomi
1 pasient ble operert etter onkologiske
prinsipper med utvidet venstresidig hemikolektomi på indikasjonen cancer i venstre
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Konvertert

Reinnleggelser

Brokkoperert

1
3
1

1
1

3
1

1

1
1

2

3

7

kolon. Anastomosen ble skutt intrakorporalt
mellom proksimale kolon transversum og
rektumtoppen. Inngrepet tok 277 min og
forløp uten konvertering eller komplikasjoner. Liggetiden var 7 dager og pasienten ble
ikke reinnlagt.
Kolektomier
8 pasienter ble operert med kolektomi og
endeileostomi på indikasjonen medikamentelt intraktabel kolitt. Hele operasjonen ble
utført gjennom ileostomiåpningen.
Kolon ble delt i nivå med promontoriet, løst
ut tarmnært og fjernet gjennom ileostomiåpningen før ileostomien ble sydd.
Ved avsluttet operasjon var ileostomien
eneste synlige tegn på inngrepet. Median
operasjonstid var 157 min (spredning
224-102 min). Det var ingen peroperative
komplikasjoner eller konverteringer. 1 pasient fikk tappet et serom før utreise. Median
liggetid var 4 dager. 1 pasient ble reinnlagt
medisinsk avdeling med sepsis. Man konkluderte ved utreise at utgangspunktet for
infeksjonen var en perifer venekanyle.

Diskusjon
Risiko
To pasienter opplevde alvorlige komplikasjoner, en pasient i form av oversett kolonperforasjon ved ventralbrokk plastikk, en annen
med sepsis utgående fra en venekanyle.
Ytterligere en pasient ble påført iatrogen
tynntarmsskade, dog forløp denne skaden
klinisk symptomfritt post operativt.
Det store flertallet av inngrepene forløp
uten peroperative komplikasjoner. Det var
få reoperasjoner (tilsammen 3) og reinnleggelser (tilsammen 6). Vi opplever derfor
at en-port teknikken ikke representerer en
økt risiko i forhold til fler-port laparoskopi.

6

2

Frekvensen av arrbrokk etter en-port
laparoskopi er ikke avklart. Vi har så langt
ikke gjennomført systematisk oppfølging
for å avdekke dette utover gjennomgang av
journaler. Vi har derimot operert 2 pasienter
for porthullsbrokk etter en-port laparoskopi,
begge med åpen nett plastikk.
Gjennomførbarhet
Konverteringsraten for en-port laparoskopiene var 7/86 (8%). De fleste inngrepene ble
derfor gjennomført etter intensjonen.
Sett i lys av vårt beskjedne erfaringsgrunnlag med denne teknikken opplever vi
konverteringsfrekvensen som lav. Operasjonstidene var noe lenger en det man ville
forventet ved fler-port laparoskopi. Det er
nærliggende å anta at operasjonstider vil
reduseres etterhvert som erfaringen med
inngrepene øker. Vi mener å kunne se
denne tendensen ved appendektomiene i
dette materialet. Det poengteres at ingen
direkte sammenligninger med fler-port
inngrep er gjennomført og at dette aspektet
derfor er en subjektiv vurdering.
I dette materialet er ikke inklusjonskriteriene tydelig definert og de er stilt etter
skjønn. Vi har benyttet de samme kriteriene
vi vanligvis bruker ved fler-port laparoskopi.
Dette er en av flere svakheter i dette materialet sett i et vitenskapelig perspektiv, men
kanskje mer likt den hverdagen de fleste av
oss befinner seg i når vi skal velge operasjonsteknikk. Vår klare oppfatning er at alle
inngrep man i dag gjør med fler-port laparoskopi er egnet for en-port teknikk. I enkelte
tilfeller vil det være nødvendig med flere
porter for å fullføre inngrepet trygt. Dette
er etter vårt syn av underordnet betydning.
Målet i seg selv er ikke å gjennomføre

ethvert inngrep med en-port teknikk, men å
gjennomføre så mange inngrep som mulig
trygt og med færrest mulig porter.

Læring og vanskelighetsgrad
Selv om industrien har rettet størst fokus
mot kolecystektomier er dette inngrepet
etter vår erfaring ikke det enkleste for å
lære en-port laparoskopi. Dette begrunner
vi med at man er avhengig av tre arbeidsinstrumenter i tillegg til kamera for å få
tilfredsstillende eksponering av de sentrale
strukturene. Videre er portåpningen ofte
relativt liten (innenfor navlens begrensning)
hvilket gir større restriksjoner i instrument
bevegelser sammenlignet med inngrep der
porten er større, som f eks ved tarmreseksjoner, eller der færre instrumenter er
nødvendig. Som ved fler-port laparoskopi
fremstår appendektomier som et godt
egnet inngrep for å lære teknikken. Den
eneste ulempen med dette inngrepet er at
det ikke er et elektivt inngrep.
Det er først og fremst en mental omstillingsprosess å lære en-port laparoskopi
når man er etablert fler-port laparoskopør.
Man må frigjøre seg fra trianguleringsdogmet samt lære å håndtere kontinuerlig
instrumentkonflikt. Som ved innføringen av
fler-port laparoskopien står vi overfor situasjonen der metoden ansees som vanskelig
og derfor må utføres av erfarne kirurger.
Dette tror vi derimot bare delvis er riktig.
Det avgjørende er at man har erfaring med,
og er trygg på, fler-port operasjonen man
skal forsøke å gjøre via én port. I tillegg er
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Forskjellen fra fler-port laparoskopi
En-port laparoskopien relativerer på mange
måter dogmet om triangulering av instrumenter innenfor laparoskopisk kirurgi.
Flertallet av inngrepene i dette materialet er
utført med rette instrumenter (Figur 6) selv
om bøyde/fleksible instrumenter har sin
plass spesielt der fler enn to arbeidsinstrumenter er nødvendig. Dette gjelder først
og fremst ved kolecystektomier. I tillegg
har man kontinuerlig instrumentkonflikt der
bevegelsen av ett instrument påvirker de
andre. Dette er en utfordring både operatør
og assistent må oppnå forståelsen for.
Videre påvirker måten instrumentene krysser hverandre i nivå med fascien bevelsesfriheten intrakorporalt. Om et instrument f.
eks. krysser under kameraet i fascienivå vil
dette instrumentet være inhibert i forhold til
vertikal bevegelse og ha større påvirkning
på kameraet ved bevegelse i dette planet,
sammenlignet med om instrumentet krysser over kameraet. I tillegg er vinklet optikk
med aktiv utnyttelse av kameraets vinkel
viktigere ved en-port laparoskopi sammenlignet med fler-port laparoskopi. Bortsett fra
selve porten er derimot utstyrsparken ved
en-port laparoskopi stort sett den samme
som for fler-port laparoskopi.

Figur 5: Ved de fleste inngrep ble rette instrumenter benyttet med minimal trianguleringsmuligheter.

det av stor nytte å ha gjennomført såvel
praktisk som teoretisk kursopplæring. Et
slikt kurstilbud eksisterer i dag dessverre
ikke i Norge.
Nytten og veien videre
Selv om det er vist statistisk signifikant
bedre utkomme etter en-port laparoskopisk
kolecystektomi sammenlignet med fler-port
laparoskopi tror vi neppe at det medisinske fagmiljøet føler seg overbevist om at
forskjellen også er klinisk signifikant (1).
Kanskje er nytten lettere å erkjenne hos
pasienter som får fjernet hele tykktarmen
gjennom ileostomi åpningen.
Vi er usikre på om det i det hele tatt er
fornuftig å gjøre noe klart skille mellom
en-port og fler-port laparoskopi. Den nye
troikartypen gir kirurgen flere muligheter,
både fordi den tillater multiple instrumenter
i samme port, men også fordi både stomiåpninger og minilaparotomiene man i dag

anlegger for preparat ekstraksjon kan benyttes som fullverdig operasjonsport. I sum
reduseres behovet for ytterligere tilganger
og ofte elimineres det fullstendig. Samlet
sett representerer dette et signifikant skritt
videre på veien mot minimal invasivitet.
Sammenlignet med NOTES (natural orifice
transluminal endoscopic surgery) diskriminerer denne teknikken ikke på kjønn, men
kanskje viktigst, den er allerede på god vei
til å bli implementert i klinisk praksis og ikke
så vanskelig å lære.
Vi tror med dette at denne teknikken vil bre
seg kraftig i de kirurgiske miljøer. Ikke for å
bli en undergruppe, men for å bli hovedprinsippet ved laparoskopisk kirurgi i tiden som
kommer 
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Mennesket holder en konstant kroppstemperatur til tross for skiftende temperatur
i omgivelsene. Dette er mulig fordi det er
en fin balanse mellom varmeproduksjon
og varmetap. Varmeproduksjon skjer ved
metabolisme og muskelkontraksjon.
Den produserte varmen transporteres videre gjennom kroppen via blodsirkulasjonen.
Kroppens temperaturregulering, som holder
kjernetemperaturen relativt konstant, er
en komplisert prosess, og huden spiller en
viktig rolle i denne reguleringen. Mer enn
30 % av kroppens temperaturfølsomme
reseptorer finnes i huden. Varmetap til
omgivelsene skjer gjennom konduksjon,
konveksjon, fordampning og varmestråling
(figur 1)[1].
Under stabil omgivelsestemperatur mellom
18 og 25 grader Celsius er den viktigste
mekanismen av disse varmestråling fra
huden til omgivelsene. Slik varmestråling
skjer i form av infrarød stråling[2,3] som er
den del av det elektromagnetiske spekteret og har bølgelengde fra 1 millimeter til
750 nanometer, det vil si området mellom
mikrobølger og synlig lys. Selv om infrarød
stråling er usynlig for øyet, kjennes strålingen som varme.

Figur 1: For å opprettholde konstant kroppstemperatur er det en fin balanse mellom varmeproduksjon og varmetap.

Medisinsk infrarød termografi
Hudtemperatur har lenge vært brukt som
en indikator for mulig patologi. Det er en definert sammenheng mellom hudtemperaturen og infrarød stråling fra hudens overflate.
Studier har også vist at det hos mennesker
er god korrelasjon mellom hudens temperatur og grad av perfusjon[4,5,6]. Måling
av hudtemperatur kan derfor gi oss nyttig
informasjon om hudens perfusjon.
Den infrarøde strålingen fra hudoverflaten
kan registreres med et varmekamera.
Ved medisinsk infrarød termografi brukes
et slikt kamera til å lage bilder der ulike
farger representerer ulike temperaturer på
hudoverflaten. Moderne varmekameraer
er svært nøyaktige og kan måle hudens
Figur 2: Perforatorer passerer gjennom muskelen på vei til det subdermale pleksus og gir varmepunkter som er synlige på
termografi.
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temperatur og visualisere temperaturforskjeller på mindre enn 0.1 grader Celsius.
Med dagens digitale varmekameraer kan
bildene analyseres og bearbeides på en
vanlig bærbar datamaskin. Medisinsk infrarød termografi brukes i dag innenfor mange
spesialiteter som for eksempel nevrologi,
revmatologi, onkologi, hjerte- karkirurgi,
ortopedi og plastikkirurgi[1,3].

Tema

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN) har termografi vært brukt ved
plastikkirurgisk avdeling i mer enn ti år,
og røntgenavdelingen etablerte for fem år
siden et eget laboratorium for medisinsk
termografi. Ved dynamisk infrarød termografi (DIRT) utsettes området som skal
undersøkes for en varm eller kald termisk
belastning, for eksempel ved at man blåser
luft over området med en elektrisk vifte.
Varmekameraet registrerer så forandringene i hudtemperatur som oppstår av selve
nedkjølingen og gjenoppvarmingen etterpå.
Noen hudområder varmes raskere opp enn
omgivelsene. Slike varmepunkter samsvarer med hvor det kommer blodkar fra dypet,
såkalte perforatorer, som har forbindelse
med det subdermale pleksus (figur 2). Slik
kan varmekameraet brukes til å lokalisere
perforatorer under huden, for eksempel i
forbindelse med brystrekonstruksjon.

Figur 3: Ved DIEP brystrekonstruksjon flyttes hud og fett fra magen til brystveggen hvor
blodforsyningen blir gjenopprettet.

Brystrekonstruksjon med
fri DIEP-lapp
Ved brystrekonstruksjon med fri DIEP-lapp
brukes hud og fettvev fra abdomen til å
rekonstruere et nytt bryst (figur 3). Det nye
brystet får sin blodforsyning via en såkalt
perforator (figur 4). Denne består av en
liten arterie og en eller to vener som har
utgangspunkt fra arteria og vena epigastrica inferior profunda. Når lappen flyttes til
brystveggen kobles disse karene til arteria
og vena mammaria interna. Ved disse
inngrepene bruker vi i dag termografi både
pre-, per- og postoperativt.

Figur 4: DIEP-lappen er basert på en perforator som kommer fra arteria og vena epigastrica inferior profunda.

Preoperativ DIRT
I planleggingen av en DIEP-lapp er det
viktig å finne en god perforator som skal
forsyne lappen etter rekonstruksjon av brystet. Siden 2006 har det blitt svært vanlig å
bruke CT-angiografi for å få oversikt over de
ulike perforatorene i bukveggen. Ulemper
med CT er den høye dosen røntgenstråler
og at man må bruke intravenøs kontrast.
I de siste ti årene har vi derfor ved UNN
brukt DIRT under planleggingen av slike
operasjoner. Teknikken ble beskrevet så
tidlig som i 1993 av Itoh og Arai[7]. Etter
nedkjøling ses tydelige varmepunkter på
huden der sirkulasjonen kommer tilbake.
Vår forskning har vist at de punktene som
kommer raskest til syne og varmer opp de
største hudområdene ligger over perforatorer som også egner seg til å forsyne en

Figur 5: Preoperativt markeres punkter med arteriell Dopplerlyd på huden. Ved DIRT kommer de kraftigste varmepunktene til syne over store perforatorer som her markeres med kryss og samsvarer med arteriell Dopplerlyd.
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Tema
Figur 6: Etter åpning av anastomosen ser vi et oppvarmingsmønster med varmepunkter.

temperatur har vært diskutert. Når man ser
på termografibilder er det tydelig at man
i alle fall må måle temperatur på nøyaktig
samme punkt fra gang til gang, nettopp
fordi det finnes områder med varmepunkter
og andre områder som har lavere temperatur. Vi har brukt termografi for å se på perfusjonsdynamikken i DIEP-lapper den første
uken etter operasjonen[12]. Det viser seg at
perfusjonen i en DIEP-lapp er en dynamisk
prosess. De første dagene er det en gradvis
økning av perfusjonen i lappen, dette stabiliserer seg etterhvert. I noen tilfeller, særlig
når huden er veldig blek, kan man være i tvil
om den arterielle anastomosen fungerer.
Da kan DIRT raskt gi et pålitelig svar på
dette (figur 7).

Konklusjon
Mikrosirkulasjonen i DIEP-lapper kan enkelt
overvåkes med DIRT. Teknikken er enkel
å bruke, den gir ingen ioniserende stråling
og krever ikke bruk av intravenøs injeksjon. Preoperativt kan DIRT være et godt
alternativ til CT. Per- og postoperativt gir
metoden verdifull informasjon om lappens
perfusjon 
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Figur 7: Arteriell okklusjon tredje postoperative dag. Termografi viser en kald lapp. Ved reoperasjon fikk vi
gjenopprettet blodforsyningen og termografi etterpå viser igjen en varm lapp.

DIEP-lapp. Varmepunktene korresponderer
godt med lokalisasjonen til perforatorer på
CT, arteriell lyd med håndholdt Doppler og
peroperative funn[8,9]. Figur 5 viser bruk
av teknikken under planleggingen av en
DIEP-rekonstruksjon.

Peroperativ DIRT
Når DIEP-lappen høstes er det veldig
lett å skade perforatorene[10]. Derfor er
det veldig viktig å vite om en perforator
fungerer. Etter at lappen er høstet, men
fortsatt får sin blodforsyning fra abdomen,
kan vi ved hjelp av DIRT teste om lappen
er sirkulert gjennom perforatoren. For å
nedkjøle huden bruker vi helt enkelt en
steril metallplate som har romtemperatur.
Varmekameraet registrerer så om det skjer
en adekvat oppvarming i etterkant eller
ikke. Når lappen er flyttet opp på brystveggen og blodkarene er anastomosert er
det viktig å se at blodsirkulasjonen gjen-
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opprettes. Nå er lappen allerede nedkjølt siden den har vært uten sirkulasjon
en stund. Med varmekameraet kan vi da
raskt se om sirkulasjonen kommer tilbake.
Ved manglende sirkulasjon er det viktig å
erkjenne dette så raskt som mulig, helst
under operasjonen og ikke senere. Lappen
har et oppvarmingsmønster med varmepunkter (figur 6). Vi har vist at ved venøs
stase vil dette mønsteret forsvinne og
lappen blir diffust oppvarmet[11]. Slik kan
vi således skille mellom arteriell og venøs
sirkulasjonssvikt. I noen tilfeller er det
nødvendig å koble til en ekstra vene for å
oppheve den venøse stasen. Ved slutten av
operasjonen bruker vi DIRT for å bekrefte at
det er sirkulasjon i lappen.

Postoperativ DIRT
I den postoperative fasen er det svært
viktig å overvåke at lappen har tilstrekkelig
blodforsyning. Nytten av å måle lappens
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Colorectale stenter

Pasienter i palliativ fase som får symptomgivende tykktarmsobstruksjon, vil ofte kunne
unngå kirurgi i det hele tatt ved bruk av stent.

Nye studier – bør praksis endres?
Selv om stenting har vært mye benyttet,
har det stadig vært diskutert om potensielt
kurable pasienter vil få en forverret onkologisk prognose dersom det ved stenting
oppstår komplikasjoner som perforasjon,
eller ved at manipulering av tumor kan medføre spredning av tumorceller. Prospektive,
randomiserte studier mellom preoperativ
stenting og akutt kirurgi har vært lenge
etterspurt, men har vært vanskelig å gjennomføre.
De siste årene har det kommet studier
[5-8] og 2 systematiske oversikter [9;10] og
resultatet har gitt opphav til ny diskusjon
om stenters plass i behandlingen av akutt
colon-obstruksjon. Spesielt gjelder dette
to multisenterstudier ([6;7]) som begge ble
stoppet grunnet høy forekomst av komplikasjoner i stentgruppen.
Kort oppsummert hadde disse studiene
en uvanlig høy forekomst av prosedyrerelaterte perforasjoner sammenlignet med
alle tidligere publikasjoner (12 %) og man
oppdaget flere klinisk ”stille”, perforasjoner
ved operasjon (hos 8 av 12 opererte i Pirlets
studie!). Andelen vellykkede stentinger var
svært lav ( 47 -83%), sammenlignet med
tidligere studier (>90%), og få pasienter
som var vellykket preoperativt stentet, ble
operert med primær anastomose (47-49%).

Hva består utfordringene i?
De fleste tidligere publikasjoner har viste en
forekomst av perforasjoner på rundt 4 %,
noe som har blitt ansett som akseptabelt,
sammenholdt med at mortaliteten er
10-20 % ved akutt colonkirurgi[11]. Når
forekomsten av perforasjoner stiger til 12%,
hos potensielt kurable pasienter i en studie,
er det bekymringsfullt. Det samme for det
svært høye antall ”stille” perforasjoner man
fant i operasjonspreparatene i Pirlets studie.
Er dette noe man har oversett i andre
studier eller er disse studiene spesielle?
Ved akutt ileus hvor det ofte foreligger nærmest total okklusjon av colon er ofte den
endoskopisk prosedyren svært krevende,
hvor man må kunne skopere i en ofte dårlig tømt tarm, ved hjelp av minimalt med
luft og beherske kanylering ved hjelp av
guidewire og kateter/papillotom. At disse
studiene hadde såpass mange mislykkede
forsøk på stentinnleggelse kan vanskelig
forklares med noe annet enn at endoskopør
ikke hadde tilstrekkelige ferdigheter/erfaring. Dermed blir det naturlig å spekulere i
om det også er noe av årsaken til den høye
forekomsten av komplikasjoner.
Hva kan sies å være tilstrekkelig endoskopisk erfaring/kompetanse? En studie anslår
20 colonstentinger som tilstrekkelig erfaring
for å beherske akuttprosedyren og kanskje
viktigst inneha kompetanse til å selektere
riktige pasienter for denne behandlingen[12]. Tidligere systematiske oversikter
har vist at rundt 70 % av venstresidige
coloncancere kan opereres med primær
anastomose etter preoperativ stenting.
At dette lykkes hos kun halvparten i disse
studiene er uventet. Ligger forklaringen i
kirurgenes erfaring/kompetanse, eller lokale
tradisjoner? En del pasienter ble operert
av kirurg som ikke var gastrokirurg, uten at
kompetansen er nærmere beskrevet.

Vår oppfatning er at preoperativ stenting
av akutt colonileus fortsatt er et godt
og sikkert behandlingstilbud for utvalgte
pasienter, utført av skopør med tilstrekkelig kompetanse. Behandlingen bør være
et tverrfaglig samarbeide mellom kirurg,
endoskopør og radiolog.

Tema

Preoperativ stenting av akutt malign colonobstruksjon har de senere år vært en mye
benyttet metode som alternativ til akutt
kirurgi. Ved å stente, ofte dårlige kirurgiske
kandidater, har en kunnet unngå akutt
kirurgi; som innebærer en ikke ubetydelig
morbiditet og mortalitet. I stedet har man
kunnet operere pasientene elektivt, etter
noe tid, når pasienten er stabilisert,
rehydrert, elektrolytter korrigert, komorbiditet behandlet og preoperativ kartlegging
er utført. Flere prospektive og retrospektive
studier, i tillegg systematiske oversikter [1-4]
har vist at stenting kan gi en betydelig lavere
operasjonsrisiko hvor flere pasienter med
venstresidige coloncancere vil kunne opereres laparoskopisk med primær anastomose.

Hva kan være forklaringen på at disse overraskende resultatene som avviker såpass
mye fra tidligere publikasjoner? Det foreligger flere svakheter i studiene som kan gjøre
resultatene usikre.

Stenting ved andre tilstander
i colon
Dekkede metallstenter til bruk i colon for
fistler/anastomoselekkasje har vært forsøkt
lenge, men problemet har vært stentmigrasjon. Bio-nedbrytbare (BD) stenter laget
av polydioxanone har noen år vært brukt i
behandlingen av refraktære, benigne øsofagusstrikturer og forsøksvis ved anastomoselekkasje etter øvre GI-kirurgi med
gode resultater. Disse stentene har mindre
tendens til migrasjon og behøver ikke
fjernes. Nå foreligger disse til bruk i colon
og noen små studier viser lovende
resultater ved postoperative strikturer,
fistler og Crohnstrikturer[13] 
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DaVinci robotplattform ble installert på
Radiumhospitalet i Oslo i desember 2004.
Dette var starten på en helt ny kirurgisk æra
på urologisk enhet på Radiumhospitalet.
Fra å være en avdeling med utelukkende
store, åpne tradisjonelle operasjoner, er
det nå etter 7 år for det meste kikkhullsoperasjoner med DaVinci robot. Kort tid
etter installasjon var utstyret i bruk 3 dager
pr uke på urologisk enhet og 1 dag på gynekologisk enhet ved vårt sykehus. Bruken
har blitt ytterligere økt etter hvert som
årene har gått. Til tross for etablering av
robotplattformer på til sammen 6 sykehus i
Norge er det fortsatt stor pågang av pasienter som ønsker robotassistert laparoskopisk
prostatektomi her ved sykehuset. Det er
fortsatt urologene som er hovedbrukere av
utstyret, med gynekologene som en god
nummer to. Tilsvarende er det i nærmest
hele den vestlige verden. Andre spesialiteter har ennå ikke tatt i bruk denne teknologien i særlig grad.

Prostatakreft
Med økende PSA–screening påvises nå ca
4000 nye tilfeller av prostatakreft i Norge
årlig. Urologene har en formidabel oppgave
med å gi alle disse pasientene et best mulig
behandlingstilbud. Kirurgi er et aktuelt alternativ i svært mange tilfeller. Den optimale
prostataoperasjon skal gi kurasjon for kreftsykdommen, men også unngå i størst mulig
grad de to hyppigste senkomplikasjonene
til slik kirurgi; urininkontinens og ereksjonssvikt. Så sent som på 90–tallet ble det
gjort svært få åpne radikale prostatektomier
i Norge, mye på grunn av dårlige resultater
med høyt antall positive reseksjonsflater og
betydelig perioperativ morbiditet.
Det var derfor ansett som svært spennende
og nyskapende da en gruppe urologer i
Paris publiserte de første resultatene av
mini-invasiv kikkhullsoperasjon for prostatakreft, såkalt laparoskopisk prostatektomi.
Daværende helseminister Tønne ble
orientert om denne nye teknikken og ble
umiddelbart overbevist om alle fordelene.
Han sørget for opprettelse av en luftbro til
Paris for nordmenn med prostatakreft som
ønsket slik operasjon. En norsk urolog ble
også sendt til Paris for opplæring. Teknikken
ble tatt i bruk på ett sykehus i Norge, men
som ellers i verden kom denne metoden
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etter kort tid i miskreditt på grunn av svært
lang læringskurve, lange operasjonstider
og middelmådige resultater. Parallelt med
dette ble også åpen operasjon forbedret.
Selve konseptet med mini-invasiv kirurgi for
prostatakreft var imidlertid velkjent da
Intuitiv Surgical lanserte første utgave av
DaVinci roboten i 2002. Det store fremskrittet var bedre bevegelighet på instrumentene,
som har et ekstra ledd i forhold til tradisjonelle laparoskopiinstrumenter. Med andre
ord kan kirurgen bruke en liten saks eller en
fattetang som i et håndledd, intrakorporalt.
Dette er en uvurderlig hjelp ved suturering
dypt i det lille bekkenet ved anleggelse av
anastomose mellom blærehals og urethrastump etter fjerning av prostata. I tillegg har
DaVinci systemet ytterligere fordeler dobbel kameraoptikk som bidrar til et bedret
dybdesyn i forhold til tradisjonell laparoskopi. Kirurgens fingerbevegelser blir også
behandlet i datamaskinen slik at instrumentenes bevegelser blir ekstra stødige.
Fortsatt er det kirurgens ferdigheter som
er det avgjørende for sluttresultatet, men
de fleste kirurger som begynner med dette
utstyret føler at mulighetene for å optimalisere sine kirurgiske ferdigheter er ytterligere forbedret. I mange land gjøres nå over
50 % av alle radikale prostatektomier med
DaVinci robot og på Radiumhospitalet er
det ikke gjort én eneste åpen prostatektomi
siden 2005.

Økt volum – uendret sengetall
Til tross for økt volum, fra ca 60 åpne prostatektomier per år til ca. 250 robotassisterte prostatektomier årlig her ved sykehuset, er bruken av senger uendret. Lege- og
sykepleiebemanningen er også uendret,
selv med denne økningen i årlig operasjonstall. Fra å operere lokaliserte, lavrisiko
svulster hos pasienter med lite komorbiditet
er utviklingen gått i retning av operasjon
for mer avanserte svulster kombinert med
utvidet bekkenglandeltoilette og dette
hos pasienter med høyere komorbiditet.
Likeledes har vi utviklet teknikken også på
andre indikasjoner innenfor urologien som
partielle nyrereseksjoner for nyrecancer,
cystektomi for muskel-invasiv blærecancer,
vesiko-vaginale fistler etc. Vi mener utstyret
også har potensial for bruk spesielt ved
rektumkirurgi.

Ikke randomiserte studier
Til tross for denne tilsynelatende gunstige
utviklingen med kortere liggetid for pasientene og et bredere kirurgisk tilbud må

vi likevel stille oss spørsmål om hva som
driver utviklingen og om pasientene virkelig
drar nytte av dette. Det er viktig å være klar
over at robotteknologien er implementert
uten at det er gjort randomiserte studier
hvor man har sammenlignet med etablert,
åpen kirurgi. Fortsatt er det et åpent spørsmål om denne kirurgiske teknikken har
fordeler for pasienten utover kortere liggetid
og mindre perioperativt ubehag. Det er ikke
bevist at antall kirurgiske positive marginer
er redusert og langtidsbivirkningene synes
temmelig uendret etter overgang til robotkirurgi. Man skal være klar over påvirkningen
fra kommersielle krefter som knytter seg
opp mot ivrige, energiske kirurger, som får
et fascinerende verktøy til disposisjon, kan
styre utviklingen raskere enn vi kanskje
ønsker. Pasientforeninger blir også lett blendet av nytt utstyr og presser på utvikling
mot mer avansert teknologi.
Robotutstyret koster nærmere 20 millioner
i innkjøp. Serviceavtale er obligatorisk og
koster ca. 1 million årlig. I tillegg kommer
engangskostnader for hvert enkelt inngrep
som er ca. 3 ganger høyere enn et tilsvarende åpent inngrep. Foreløpig har Intuitive
Surgical monopol på alt som har med
DaVinci å gjøre. Disse kostnadene fører
til at utstyret må utnyttes flittig og høyvolumsentre utvikler seg som en naturlig
konsekvens av dette. For kirurgene, som får
et nytt effektivt instrument, vil kanskje indikasjonsstillingen lett gli mot et ønske om
å få flere krevende utfordringer; å operere
større svulster og fjerne flere lymfeknuter
som sitter vanskeligere tilgjengelig. Skeptikere kan altså hevde at robotteknologi har
høye kostnader uten at gevinster utover
kortere liggetid (2 dager ved prostatektomi)
og lavere antall blodtransfusjoner er dokumentert. De fleste robotkirurger, innebefattet oss på Radiumhospitalet, er fascinert av
robotteknologien og svarer ofte på kritikken
over: ”Det er ikke behov for, og nærmest
uetisk, å gjennomføre randomiserte studier
fordi det er så åpenbart for enhver som ser
på en robotoperasjon at dette er overlegent
bedre enn tradisjonell åpen operasjon”.
Vi har prøvd å være oss bevisst at dette
er et dårlig argument for å fortsette med
denne typen kirurgi og har registrert alle
prostataoperasjonene prospektivt i en database som i disse dager blir gjort opp med
korttids- og langtidsresultater. Videre har vi
hele tiden holdt engangsutstyret på et minimum og hatt kort operasjonstid (kortere
enn åpen operasjon). Glidning i operasjonsindikasjonene har også hele tiden vært
forankret i internasjonale anbefalinger.

Nyeste modell

Robotene brer om seg

Etter 7 år med DaVinci standardplattform
var vi så heldige å få installert siste modell
SI med dual console og simulator våren
2012. Denne modellen har også spesialoptikk som muliggjør fluorescensdiagnostikk
med f.eks. sentinel-node teknikk i bekkenet
ved blærecancer samt bedre visualisering
av karforsyning til nyrevulster. Billeddiagnostikk kan inkorporeres på operasjonsskjermen og det er mulig å samkjøre to
konsoller for lettere å drive opplæring.

Over 1500 prostatektomier, omlag 50 partielle nyrereseksjoner og ca. 30 cystektomier,
de siste også med intrakorporale urinavledninger, er utført ved Radiumhospitalet disse
årene, i tillegg til gynekologiske inngrep,
hovedsakelig Wertheims operasjon for
cervixcancer. Vi blir stadig mer overbeviste
om at robotkirurgi pr. i dag er den beste
teknikken for de ovennevnte indikasjonene,
men må ta et lite forbehold frem til vi får
analysert våre egne resultater. Teknologien

synes å være i jevn utvikling og trolig vil det
komme konkurrenter på markedet. Vi har
tro på at selve konseptet med robotassistert laparoskopisk kirurgi vil bre videre om
seg i årene som kommer.

Historikk

Opplæring

Første generasjon DaVinci robot med 3
armer etablert i desember 2004 som nr 2 i
Skandinavia. Operert mer enn 2000 pasienter frem til nå med denne maskinen.

Kirurg ved Radiumhospitalet har vært
proktor ved etablering av robotsenter i Telemark, Stavanger, Haukeland og St. Olav og
robotkirurgene ved disse sykehusene har
alle hospitert ved Radiumhospitalet.

Urologi
1.

2.

3.
4.

Etablert høyvolumsenter for prostatakreftoperasjoner, med 290 robot
prostatektomier i løpet av 2011.
Økt fra ca 60 årlig før robot ble etablert.
Bemanning med leger og sykepleiere
omtrent uendret i denne tidsperioden.
Klart største volum i Norge. Eneste
senter i Norge (og kanskje i Skandinavia) som opererer salvageprostatektomi
etter stråleterapifailure i noe volum.
Har også profilert prostatakirurgi med
robot ved høyrisikotilfeller med et samtidig omfattende lymfeknutetoilette.
Eneste senter i Norge som gjør rutinemessig robotcystektomi ved muskelinfiltrerende blærecancer.
Lang erfaring i robotassistert partiell
nyrereseksjon ved cancer.
Andre urologiske inngrep: nyrebekkenplastikk, nefroureterektomi ved
nyrebekkencancer, reparasjon av
vesicovaginal og vesikorektal fistel,
ureterreimplantasjon, intrakorporal
urinavledning a.m. Bricker

Generell kirurgi og gastrokirurgi
Brukt robot ved en rekke andre cancerinngrep som adrenalektomi, paraaortale glandeltoilette, GIST i rectum, GIST i ventrikkel.
Vi ser for oss også at det er potensiale for
å utnytte roboten i større grad ved rektumkirurgi, noe som vil være enklere med nye
roboten som har lengre instrumenter enn
den gamle og derav bredere et anvendelsesområde.

Ny maskin
Grunnprinsippet er det samme; Avansert
form for kikkhullskirurgi med: a) tredimensjonalt syn, b) 10 x forstørrelse, c) kirurgens bevegelser blir ”filtrert” gjennom en
datamaskin som bidrar til spesielt presise
og stødige bevegelser av instrumentene
inne i pasienten.
Fordeler med mini-invasiv kirurgi er kortere
liggetid, mindre transfusjonsbehov, raskere
rekonvalesens. Det er fortsatt debatt om
denne formen for kirurgi gir bedre cancerkontroll og mindre bivirkninger, som igjen
bedrer livskvalitet, men mange studier
tyder på at denne kirurgitypen er et skritt
i riktig retning også i så måte. På Radiumhospitalet gjøres fortløpende kvalitetskontroll for å sikre at kvaliteten er på topp for
pasientene.

Utseende, brukervennlighet
Det har vært en rivende teknologisk
utvikling i disse 7 årene siden roboten
ble tatt i bruk ved Radiumhospitalet.
Med 3. generasjon DaVinci robot er alle
komponenter blitt mindre, smekrere og
mer brukervennlige. Vår gamle maskin
fremstår nå som en prototype i forhold til ny
modell. Robotplattformen tar mindre plass
på operasjonsstuen, er lettere å håndtere
på alle måter og klargjøres raskere til bruk.
Kirurgens arbeidskonsoll er blitt mindre og
mer brukervennlig.

Gynekologi

Aktiv bruk av billeddiagnostiske
modaliteter under inngrepet

Etablert robotkirurgi ved Wertheims operasjon som første i verden?

Kirurgen kan nå inkorporere røntgenbilder
og ultralydbilder på skjermen under opera-

Tema

Robotkirurgi ved OUS, Radiumhospitalet. Kort oppsummering
sjonen. Dette vil gi gevinster ved flere typer
inngrep og har i tillegg et stort potensiale
for videreutvikling.

Kamera og optikk
Optikkene er videreutviklet til HD-kvalitet
som sikrer enda skarpere bilde for kirurgen. I tillegg er hele den visuelle kjeden
med optikk, kamera og lyskilde på vår nye
maskin oppgradert slik at man kan utnytte
fluorescens. Dette er helt nytt og har
potensiale til å optimalisere metastasekirurgi ved urologisk og gynekologisk cancer
i bekkenet i første rekke, men også bidra til
å gjøre partielle nyrereseksjoner tryggere
ved at man kan visualisere blodårene lettere
under inngrepet. Trolig har dette også andre
anvendelsesområder som foreløpig ikke er
utprøvet.

Ekstrautstyr
Dual console gjør opplæring av nye
kirurger tryggere og mer effektiv i tillegg til
at det er mulig for to kirurger med forskjellig fagspesialitet å kunne utføre inngrep
sammen.
Simulator er bestilt for å lette opplæring
av nye kirurger som kan trene på ettermiddager og helger. Dette sammen med Dual
console gjør avdelingen til Norges fremste
opplæringssenter innenfor robotkirurgi.
Det kommer stadig nye instrumenter som
forenkler og gjør kirurgien tryggere: vi har
planlagt utprøving av: a) ”vessel sealer”
som er til hjelp for å stoppe blødninger, b)
integrert avsug til robotarmene som kirurgen selv kan styre, c) integrert ultralydhode som kirurgen kan holde med roboten
og skanne direkte på indre organer mens
vedkommende opererer 
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Klinisk bruk av 3D-ultralyd

Tema
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Introduksjon
Ultralydbilder lages ved å sende høyfrekvente lydbølger inn i kroppen for så å
registrere ekkoene av disse. Basert på
ekkoene kan man ved hjelp av matematiske
beregninger gjenskape snittbilder av kroppen. Med tredimensjonal (3D) ultralydteknologi klarer man ved hjelp av en enkeltmåling å gjenskape en serie av snittbilder
som til sammen utgjør et 3D-volum. Slike

målinger kan med moderne ultralydprober
gjøres raskt, opptil flere ganger i sekundet.
Dette kalles 4D-ultralyd. For diagnostisk
ultralyd brukes frekvenser i området 1-50
MHz avhengig av hva man ønsker å avbilde.
Ved undersøkelse av bukorganer brukes
vanligvis frekvensområdet 3-15 MHz, mens
intravaskulært brukes frekvensområdet
20-40 MHz. Ultralydscannere brukes av
radiologer, men apparatenes mobilitet
gjør dem praktiske i bruk også for klinikere
i mange spesialiteter og allmennleger.
Ultralyd er kostnadseffektivt, og har blitt et
nyttig verktøy i moderne klinisk diagnostikk.

Opptak av 3D-ultralydsdata
Et av de første arbeidene med 3D-ultralyd
ble publisert i 1967. Flere framgangsmåter blir brukt for å generere 3D-bilder fra
ultralyd. Ved hjelp av en todimensjonal (2D)
ultralydsprobe kan 3D-volum måles ved

Figur 1: bildet viser 3D-ultralydprobe med 4D-opptaksmuligheter fra GE Healthcare.

bruk av magnetisk sporing eller en mekanisk styrt bevegelse av proben. Sporingen
brukes for å finne den romlige posisjonen
til hvert 2D-bilde, og en serie av 2D-bilder
fra ulike vinkler kan da bli satt sammen til
et 3D-volum. Mekanisk bevegelse generer
en samling 2D-bilder med kjente posisjoner
som så blir satt sammen til et 3D-volum.
Nyere metoder benytter seg av 3D-ultralydsprober som direkte generer 3D-data i
sanntid. Tidligere eksisterte 3D-prober kun
som prototypebaserte forskningsverktøy.
Forskning har ført til fremskritt i produksjonsteknologi og videre også reduksjon
i pris. Dette har medført at 3D-prober
nå er blitt så gode at de kan anvendes i
klinisk praksis. 4D-fremstilling av hjertet og
abdominale organer er allerede tilgjengelig på flere kommersielle ultralydscannere.
Flere selskaper som for eksempel Philips,
Hitachi, Toshiba og GE tilbyr nå 3D prober.

Se nettutgaven av
artikkelen på
www.kirurgen.no
for demonstrasjon
av 3D-bildet.

Figur 2: 3D-flatemodeller av lever laget ved hjelp av bildesegmentering av 3D-data. a) viser CT-data segmentert i programmet ITK-SNAP. b) viser MRI-data segmentert i programmet ITK-SNAP. c) viser samme MRI-data segmentert i programmet JVISION. Bilde d) viser ultralydsdata registrert ved tre-punkts sammensatt skanning. a), b) og c) er fra
samme pasient og overflaten har blitt glattet i MeshLab.
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Tema
Figur 3: Ultralydbilder av leveren. a) viser tradisjonelt 2D(B-mode)-scan hvor leverkanten har blitt skissert. Denne type skissering kan brukes for å danne en 3D-rekonstruksjon
(segmentering) av leveren som vist i b). c) viser overflatemodell til en lever i 3D. d) viser en 3D-visning av blodkar i lever hilum/hilus. e) viser svulster i leveren i 3D.

I figur 1 kan du se en 3D-probe fra GE
Healthcare.

Presentasjon av 3D-ultralydsdata
Det målte ultralydvolumet kan presenteres
direkte ved hjelp av såkalt ”Direct Volume
Rendering” (DVR). Med en slik visning kan
det være vanskelig å skille enkelte strukturer fra hverandre. Ved dataassistert preoperativ planlegging er det viktig med en
pasientspesifikk presentasjon av relevante
anatomiske strukturer som organer og vev,
samt patologi som for eksempel svulster.
Denne informasjonen kan segmenteres fra
medisinske bildedata som CT eller MR.
I økende grad brukes også ultrasonografi for
3D-segmentering. 3D-segmentering krever
at medisinske data er tatt opp med bevart
3D-informasjon. Nye 3D-ultralydsapparater
kan nå produsere slike 3D-data direkte.
Når 3D-data av ønsket anatomi er innhentet,
kan anatomiske strukturer bli ekstrahert
fra omgivelsene ved hjelp av medisinsk
bildesegmentering. Denne prosessen kan
gjøres manuelt ved for eksempel å lage
silhuetter rundt relevante strukturer i utvalgte tverrsnitt av 3D-data. Eksempler på
segmenteringsprogrammer som brukes er
ITK-SNAP og JVISION (figur 2). Noen slike

programmer inneholder også metoder som
hjelper til med segmenteringen. Resultatet
er en modell av hver relevant struktur. Etter
segmentering kan strukturene om ønskelig behandles med ”glatte-algoritmer" for å
lage en jevn overflate. Slike 3D-modeller av
anatomiske strukturer åpner for at kirurgene
kan utføre bedre preoperativ planlegging
(tørrtrening) i virtuelle datasett.
Innenfor det kirurgiske fagfelt foreligger
det økende krav om kvalitetssikring. Dette
kan blant annet løses ved hjelp av bedre
planlegging før elektive inngrep. 3D-bildefremstilling gjør at kirurgene kan utføre preog peroperative ultralydopptak som øker
presisjonen og dermed sikkerheten ved
operative inngrep.
3D-ultralyd kan også brukes for identifisering av kreft i vev med konsistent ekkogenisitet. Dette gjøres ved å visualisere
3D-ultralyd ved hjelp av metoden Maximum Intensity Projection (MIP). MIP viser
et bilde med kun de punktene som har
høyest refleksjonsintensitet i 3D-volumet.
Visningsmetoden krever i praksis ingen ekspertise av operatøren. En begrensing med
metoden er at i kompliserte vevsstrukturer

er det vanskelig å skille ulike svulster fra
hverandre, og i verste fall ulike organer.

3D-ultralyd i praktisk bruk
3D-ultralyd har høy nøyaktighet og presisjon ved volumberegninger av organer og
patologisk vev. Dette er av stor betydning
innen diagnostikk og oppfølgning av ulike
sykdommer. Ved Nasjonalt Senter for
Gastroenterologisk Ultrasonografi i Bergen
har vi i en årrekke brukt 3D-ultralyd til å estimere ventrikkeltømming, vurdere akkommodasjon av magesekken og tømming av
galleblæren. Vi har også vist i flere studier
at 3D-ultralyd har lav intra- og interobservatørfeil og god overenstemmelse med MR i
volumberegninger av indre organer. CT- og
MR-skanninger er andre metoder for måling
av 3D-strukturer. Disse måleapparatene har
fordeler i forhold til ultralyd, men også store
ulemper, blant annet med hensyn til kostnader, mobilitet og stråling. I tabell 1 viser vi
en sammenlikning av de ulike modalitetene.

Diskusjon
Sammenliknet med langt dyrere og mer
plasskrevende diagnostisk apparatur som
CT og MR, er potensialet for utbredelse og
anvendelse av ultralyd stort. 2D-ultralyd har
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Tabell 1. Fordeler og ulemper med ultralyd i forhold til MR og CT
2D- og 3D-ultralyd

MR

CT

Tema

Pris

Rimelig

Dyrt

Svært dyrt

Kompetansekrav for data/
billedtolkning

Relativ høy, men har potensial
for forbedring grunnet utvikling
i teknologi

Lav, men sensitiv på protokollvalg ved dataopptak

Lav, men sensitiv på protokollvalg ved dataopptak

Stråledose

Ingen stråling

Ingen stråling

Høy stråledose

Dynamiske målinger

Mulig

Mulig, men gjøres sjeldent ettersom tidskrevende

Mulig, men gjøres sjeldent på
grunn av strålebelastning

Apparatfaktor

Høy portabilitet, kan brukes
på ulykkesstedet, i sykebil,
luftambulanse og ved sykeseng

Lav/ingen portabilitet.
Tidkrevende undersøkelse.
Klaustrofobi.
Begrenset plass (fedme)

Lav/ingen portabilitet.
Klaustrofobi.
Begrenset plass (fedme)

Artefakter

Demping i fett, luft og bein

Fra implantater

Fra implantater

Skarphet

Moderat og variabel

Høy

Høy

Tidsoppløsning

Meget høy

Lav

Moderat lav

Bruk av kontrast

Detaljert fortløpende
visualisering av perfusjon.
Svært gode temporale
egenskaper.
Kan ikke brukes ved alvorlig
hjertesvikt.

Mange organspesifikke midler

Kan ikke brukes ved nyresvikt

Kontraindikasjoner

Ingen

Pacemaker, aneurismeclips,
metall implantat etc.

Nyresvikt

allerede vist sitt potensiale, men har noen
begrensninger som vil kunne reduseres noe
ved innføring av 3D-ultralyd. Sammenliknet
med CT og MR, tar det ofte lengre tid for
å tilegne seg nødvendig erfaring for fullt ut
å kunne utnytte informasjonen som hvert
bilde inneholder, ved en ultralydundersøkelse. Selve CT og MR undersøkelsene
utføres av radiografer. På forhånd er det
radiologen som bestemmer hvilken protokoll som skal brukes for undersøkelsen.
Etter undersøkelsen analyserer radiologen
bildene. Valg av protokoll er avgjørende for
å optimalisere undersøkelsen. Selv en erfaren ultralydsoperatør kan ha vansker med
å tolke bildekopiene som andre operatører
har produsert. 3D-ultralyd vil kunne lette
forståelsen av bilde-informasjonen og øke
brukervennligheten. Dette vil kunne gjøre
metoden mindre operatøravhengig, og
dermed øke anvendelse og utbredelse.
Vevsprøvetaking for histologisk og cytologisk analyse er viktige rutineundersøkelser innen flere medisinske fagfelt. Slike
inngrep, som for eksempel biopsi, gjøres nå
til dags ofte blindt eller veiledet med 2Dultralyd. Innføring av 3D-ultralydteknologi vil
gjøre treffsikkerheten av denne prosedyren
større, komplikasjonene færre og kan redusere ubehaget for pasienten.

Konklusjon
3D- eller 4D-fremstilling av anatomi og
indre organer kan potensielt hjelpe leger til
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bedre å diagnostisere og behandle pasienter. Særlig gjelder dette der hvor nøyaktig
volumberegning er viktig og ved visualisering av komplekse strukturer. 3D-ultralyd
kan forenkle lege-til-lege-, og lege-tilpasient-kommunikasjonen fordi det gir mer
forståelige bilder. Økt bruk av ultralyd kan
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Introduktion
Alltsedan videolaparoscopet utvecklades
under 1980-talet och möjliggjorde utförandet av komplexa kirurgiska ingrepp
med laparoscopisk teknik, har en rask
teknisk utveckling skett, både operativt,
instrumentmässigt och visualiseringsmässigt (HD-teknik mm). Den hitintills längst
drivna utvecklingen, daVinci-roboten, är ett
master-slavesystem, där man saknar taktil
feedback som vid konventionell handhållen
laparoscopi. Detta nödvändiggör en exakt
visualisering, varför daVinci-systemet har
ett tredimensionellt visualiseringssystem.
Förlusten av taktil feedback kompenseras
av de två extra frihetsgraderna i ”robothandlederna”.
Nackdelen med daVinci-systemet är dels
kostnaden, en enda leverantör äger de
centrala patenten och kan utan konkurrens sätta priserna. En annan nackdel är
att kirurgen är beroende av en sterilklädd
assistent och inte utan omak handgripligen
kan ingripa i operationsområdet.
Detta har frambragt nya tekniker för konventionell laparoscopisk kirurgi, bland annat
tredimensionell visualisering. Nya handhållna instrument med handledsfunktion finns
nu också kommersiellt tillgängliga. Viking
Systems har varit pionjärer i framtagandet
av tredimensionell laparoscopiutrustning.
Kostnaden ligger på en bråkdel av vad
daVinci-systemet kostar, cirka 1,5 msek för
videosystemet. Dock tillkommer konventionella laparoscopiinstrument etc.

Tredimensionell laparoscopi
Två huvudprinciper är i användning; polariserat ljus med eller utan tvåkanalsystem,
arbete mot enkelbildskärm, eller dubbeldisplayteknik med två headsetburna parallella
displayer. Tidiga system med polariserat
ljus visade sig ljussvaga och därmed svåranvända. Senare system med dual-channel
princip ger bättre ljusstyrka. Dual-channel
innebär två separata optiker i samma tub.
HD-system har framtagits för denna typ.

Användning av 3D-system vid laparoscopisk prostatectomi.

Displayen. Man ser tydligt dubbelbilder utan polariserade glasögon.

Kamerahuvudet.

Dubbeldisplay systemet med headset ger
fullgod ljusstyrka, men kan upplevas tungt
på huvudet, vi har noterat vissa problem
med rörelsesjuka hos assistenter, samt att
headseten är ömtåliga. HD-system har inte
framtagits för headseten, antalet pixlar i
displayerna är det som begränsar.

pga. ålder och slitage vid 2011-års utgång
har jag utfört närmare 700 ingrepp med
systemet.

Egna erfarenheter av
tredimensionell laparoscopi
År 2004-05 anskaffade Urologkliniken vid
Akademiska Sjukhuset Vikings tredimensionella system med headsets (600x800 dpi).
Sedan dess och till systemets utrangering

Fördelar: Rotation av 30-grader-optiken i
kamerahuvudet möjliggör bättre visualisering i trånga utrymmen. Tredimensionell
återgivning mycket bra, men matchar inte
det nyare dual-channelsystemet.
Nackdelar: Headseten kan upplevas tunga,
binder operatören med sladd mm. De är
dessutom lite ömtåliga för hård hantering.
Rörelsesjuka kan drabba känsliga assisten-
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svårgenomförbart. Full-HD upplösning är
nu standard. Systemet med polariserat ljus
tillhandahålles också, med möjlighet till full
rotation av (30 graders) optiken men något
sämre tredimensionell återgivning. Vi beslöt
efter prövning av båda alternativet att köpa
dual-channel systemet på grund av dess
bättre tredimensionella effekt och offra den
fria rotationsmöjligheten.

December 2011 införskaffades Vikings nya
dual-channel system med polariserat ljus.
Jag har sedan dess utfört ett 50-tal ingrepp
med systemet.
Fördelar: Den tredimensionella bildåtergivningen matchar daVinci-robotens bildåtergivning och är klart överlägsen det förra
single-channelsystemet. Full HD upplösning erhålles.
Nackdelar: På grund av dual-channel
systemet finns bara två möjliga rotationer

av optiken, 0 och 180 grader, man kan inte
utnyttja 30-graderoptikens fördelar i trånga
utrymmen. Vid 0-gradig optik spelar detta
dock ingen roll. Det är en viss förlust av ljus
då det är polariserat i vardera kanalen.
Den tredimensionella visualiseringen
ger en bättre anatomisk orientering än
konventionell tvådimensionell. Särskilt
suturering underlättas, identifiering och
gripande av tråd, knytning, minimering av
risk för trådtrassel vid fortlöpande sutur.
Generellt kan sägas att den tredimensionella visualiseringen kraftigt underlättar
orientering i djupled i operationsområdet.
Operationstiderna torde kunna kortas,
men att kunna påvisa detta statistiskt är

Konklusion
Vikings tredimensionella laparoscopisystem
i sin senaste tappning ger en fullgod tredimensionell visualisering utan ljusförlust och
med HD-resolution. Detta ökar klart precisionen i operationen, särskilt vid krävande
moment såsom suturering. Vissa begränsningar finns i det nya dual-channel systemet, men dessa uppvägs av den oöverträffade tredimensionella återgivningen 
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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. Etter full seponering med påfølgende
bytte til et annet opioid, kan forverring av tarmfunksjon forventes. 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. Barn og ungdom <18 år: Preparatet anbefales ikke pga. manglende
sikkerhets- og effektdata. Administrering: Kan tas med eller uten mat med
tilstrekkelig væske. Tablettene skal svelges hele og ikke deles, tygges eller
knuses, da dette medfører raskere frisetting av virkestoffene og absorpsjon
av en potensielt dødelig oksykodondose.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene, enhver situasjon
hvor opioider er kontraindisert, alvorlig respirasjonsdepresjon med hypoksi
og/eller hyperkapni, alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom, cor pulmonale,
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. 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,
Addisons sykdom (binyrebarkinsufﬁsiens), toksisk psykose, gallestein,
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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 depottablettmatriksen kan
sees i avføringen. Kan gi positive resultater i dopingkontroller. Bruk som
dopingmiddel kan medføre helsefare. 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.
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, forstoppelse, diaré, munntørrhet, dyspepsi, oppkast, kvalme, ﬂatulens. Hjerte/
kar: Blodtrykksfall. Hud: Kløe, hudreaksjoner, svetting. Lever/galle: Økte
leverenzymer. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Psykiske: Rastløshet.
Stoffskifte/ernæring: Nedsatt/tap av appetitt. Øre: Vertigo. Øvrige:
Abstinenssyndrom, kulde- og varmefølelse, frysninger, astenitilstander.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Oppblåsthet, oppstøt.
Hjerte/kar: Angina pectoris ved koronarsykdom i anamnesen, palpitasjoner,
blodtrykksøkning.
Immunsystemet:
Overfølsomhet.
Kjønnsorganer/
bryst: Erektil dysfunksjon. Lever/galle: Galleveiskolikk. Luftveier: Dyspné,
rhinoré, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer, muskelrykninger,
myalgi. Nevrologiske: Oppmerksomhetsforstyrrelser, parestesi, søvnighet, taleforstyrrelser, tremor. Nyre/urinveier: Akutt vannlatingsbehov.
Psykiske: Unormal tankegang, angst, forvirring, depresjon, euforisk
humør, hallusinasjoner, søvnløshet, nervøsitet. Øye: Synsforstyrrelser.
Øvrige: Brystsmerter, sykdomsfølelse, smerter, perifert ødem, vekttap,
ulykkesskader. Sjeldne (≥1/10000 til <1/1000): Gastrointestinale: Tannsykdom.
Hjerte/kar: Takykardi. Luftveier: Gjesping. Nevrologiske: Kramper (spesielt
ved epileptisk sykdom eller disposisjon for kramper), sedasjon, synkope.
Nyre/urinveier: Urinretensjon. Psykiske: Mareritt. Øvrige: Vektøkning. Svært
sjeldne (<1/10000), ukjent: Luftveier: Respirasjonsdepresjon. Bivirkninger
av oksykodonhydroklorid alene: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
Hikke. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Endret stemningsleie og per-

sonlighetsforandring, nedsatt aktivitet, psykomotorisk hyperaktivitet, uro.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Munnsår, stomatitt. Hjerte/
kar: Vasodilatasjon. Luftveier: Dysfoni. Nevrologiske: Svekket konsentrasjon,
migrene, dysgeusi, hypertoni, ufrivillige muskelsammentrekninger,
hypoestesi, koordinasjonsforstyrrelser. Psykiske: Persepsjonsforstyrrelser
(f.eks. derealisasjon), nedsatt libido. Øre: Nedsatt hørsel. Øvrige: Ødem.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Melena, tannkjøttsblødning,
dysfagi. Hud: Tørr hud. Infeksiøse: Herpes simplex. Kjønnsorganer/
bryst: Amenoré. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering, økt appetitt. Øvrige:
Tørste. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Ileus. Hud:
Urticaria. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Luftveier: Respirasjonsdepresjon, bronkialspasmer, undertrykket hostereﬂeks. Psykiske:
Legemiddelavhengighet. 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. naloksonhydroklorid 0,4-2 mg i.v.) med 2-3
minutters mellomrom, etter behov, ev. infusjon med 2 mg naloksonhydroklorid
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 væskeinfusjoner) 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 middel
mot forgiftning (opioidreseptor-antagonist). 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 opioid-induserte tarmfunksjonsforstyrrelser. Absorpsjon:
Biotilgjengelighet 87%, nalokson <3%. Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling:
Distribueres i hele kroppen. Metabolisme: I tarm og 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.
Sist endret: 12.01.2012
Referanse: 1. Simpson et al. Curr Med Res Opin 2008;24(12):3503-3512
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ter. Upplösningen begränsas av pixelantalet. Visualiserat område är relativt sett litet
och det finns endast ett fokusdjup.

Vi uppfattar att kombinationen av tredimensionell bildåtergivning och (viss) taktil feedback vid konventionell laparoscopi matchar
daVinci systemets extra handleder till ett
avsevärt mer attraktivt pris. Dessutom finns
nu kommersiellt tillgängliga laparoscopiinstrument med handledsfunktion.

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®

FOR PASIENTENS SKYLD!

EFFEKTIV MOT
STERKE SMERTER1

• Et opioid mot sterke
smerter som kun kan
behandles tilfredsstillende
med opioide analgetika
• Nalokson er tilsatt for å
forhindre opioidindusert
obstipasjon ved å blokkere
oksykodons virkning lokalt
i tarmen

motvirker opioidindusert
obstipasjon1

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

The Monofilament Advantage in
Plastic and Reconstructive Surgery
Mid-term absorbable synthetic monofilament
suture made of glyconate
❚ Smooth passage through tissue
❚ Less infection promoting effect in vitro (1)
❚ Excellent handling properties
❚ Mid-term degradation profile
1)

Choi HJ, Chae HD. Comparison of E. coli infiltration between
new absorbable sutures. J Korean Surg Soc 2009;77(1):1-6.

Please visit our new website www.themonofilamentadvantage.com
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Norsk karkirurgisk forenings
vintermøte 2012
Erik Mulder Pettersen
erik_m_pettersen@hotmail.com
Sekretær NKKF

Fagmedisinske foreninger

Skeikampen.

Dr. Christopher Gibbons, foto: Eivind Kaare Osnes.

Dr.John Lantis III, foto: Eivind Kaare Osnes.

Norsk karkirurgisk forening (NKKF) sitt
22. årlige vintermøte ble arrangert på
Skeikampen 1.- 4. mars 2012. Temaet i år
var "Access kirurgi" og ”Kritisk iskemi”.
Karkirurgisk avdeling ved Haukeland
Universitetssykehus i Bergen stod for det
faglige programmet og hadde i tillegg til
en rekke norske foredragsholdere fått Dr.
Christopher Gibbons, fra Morriston Hospital, Swansea, UK ('accsess-surgery') og
Dr. John Lantis III, fra St.Luke's Roosevelt
Hospital Center NY, USA ('new alternatives in endovascular treatment' og 'open
surgery, when and how') til å bidra med sin
kunnskap.

lang yrkeskarriere arbeidet med etablering
av AV-fistler og presenterte behandlingsalgoritmer, problemløsninger og nasjonale/
lokale data.

Dr. Gibbons foredrag gjenspeilet en dedikert og inspirert behandler. Han har i en

forskjeller. Han avsluttet med et åpent
spørsmål om det burde arrangeres et felles
karkirurgisk og nefrologisk symposium, for å
sette fokus på dialyse tilganger, samt utarbeide felles retningslinjer og anbefalinger.

Dr. Lantis III er en del av den ”nye generasjon” karkirurger i USA som innehar både
åpen og endovaskulær kompetanse. Han
fokuserte på fordelene ved å beherske et
fullt spekter av behandlingsmodaliteter og
å kunne tilby sine pasienter disse på best
mulig måte.

Det var 3 gode frie foredrag, alle ved utdanningskandidater. Disse skapte livlig debatt.
Erik Mulder Pettersen vant MicroMed
prisen for beste frie foredrag, med tittelen:
Vakumassistert sårlukning ved behandling
av væske langs vaskulære graft.

En rekke norske foredrag belyste temaene ut i fra norske og lokale forhold. Jacob
Anker Jørgensen fra nefrologisk avdeling,
Oslo universitetssykehus Ullevål, la vekt på
norske forhold og påpekte store regionale

Møtet var godt besøkt, det var hyggelige
omgivelser med gode ski- og værforhold.
Vi ser frem til neste års karkirurgiske
vintermøte som vil bli avholdt på
Trysil 21. – 24. februar 2013 
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C Victrelis 200
Antiviralt middel.

mg «MSD»
ATC-nr.: ennå ikke tildelt

T KAPSLER, harde 200 mg: Hver kapsel inneh.: Boceprevir 200 mg, laktosemonohydrat
56 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).
Indikasjoner: Behandling av kronisk hepatitt C (CHC) genotype 1-infeksjon, i kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin hos voksne pasienter med kompensert
leversykdom, som ikke tidligere er behandlet eller som ikke har respondert på tidligere
behandling. Dosering: Behandling bør initieres og overvåkes av lege med erfaring fra
behandling av hepatitt C. Gis i kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin (standardbehandling). Må ikke administreres i fravær av peginterferon alfa og ribavirin. Preparatomtalene for peginterferon alfa og ribavirin må konsulteres før behandlingsstart.
Bør ikke brukes av pasienter med «Child-Pugh» score >6 (klasse B og C). Anbefalt
dose er 800 mg 3 ganger daglig tatt sammen med mat. Maks. daglig dose er 2400
mg. Behandlingsvarighet iht. retningslinjene «Response Guided Therapy» (RGT) hos
pasienter uten cirrhose som ikke tidligere er behandlet eller som ikke har respondert
på tidligere behandling med interferon og ribavirin:
Vurdering (HCV-RNA-resultater)

Tidligere
ubehandlede
asienter

Pasienter
som ikke har
respondert
på tidligere
behandling

Tiltak

Ved behandlingsuke 8

Ved behandlingsuke 24

Ikke-detekterbar

Ikke-detekterbar

Behandlingsvarighet = 28 uker.
Standardbehandling i 4 uker,
derettert rippelbehandling
(peginterferon alfa og ribavirin
+ Victrelis) i 24 uker.

Detekterbar

Ikke-detekterbar

Behandlingsvarighet = 48 uker.
Standardbehandling i 4 uker,
deretter trippelbehandling i
32 uker etterfulgt av 12 uker
standardbehandling.

Ikke-detekterbar

Ikke-detekterbar

Detekterbar

Ikke-detekterbar

Behandlingsvarighet = 48 uker.
Standardbehandling i 4 uker,
deretter trippelbehandling i
32 uker etterfulgt av 12 uker
standardbehandling.

Regler for seponering: Hepatitt C-virus ribonukleinsyre (HCV-RNA)-verdier ≥100 IE/ml
ved uke 12: Avslutt trippelbehandlingen. Bekreftet detekterbar HCV-RNA ved uke 24:
Avslutt trippelbehandlingen. Cirrhotiske pasienter og null-respondere: Anbefalt behandlingsvarighet er 48 uker: 4 uker standardbehandling + 44 uker trippelbehandling.
Etter de første 4 ukene med peginterferon alfa og ribavirin bør trippelbehandlingen
ikke være kortere enn 32 uker. Ved bivirkninger (spesielt anemi), kan det vurderes å gi
kun peginterferon alfa og ribavirin de siste 12 ukene istedenfor trippelbehandling.
Dersom en pasient har en alvorlig bivirkning, bør peginterferon alfa- og/eller ribavirindosen reduseres. Se preparatomtalen for peginterferon alfa og ribavirin for ytterligere
informasjon. Det er ikke anbefalt å redusere dosen av Victrelis. Dersom man går glipp
av en dose og det er <2 timer til det er tid for neste dose, bør den glemte dosen
utelates. Hvis det er ≥2 timer til det er tid for neste dose, bør den glemte dosen tas
sammen med mat og deretter fortsettes det normale doseringsregimet. Barn: Sikkerhet og effekt hos barn <18 år er ikke fastslått. Eldre: Ikke tilstrekkelig data fra personer
≥65 år, men klinisk erfaring har ikke vist responsforskjeller mellom eldre og yngre pasienter. Administrering: Tas sammen med mat (fullt eller lett måltid). Administrering
uten mat kan føre til effektreduksjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av
innholdsstoffene. Autoimmun hepatitt. Samtidig administrering av legemidler som er
sterkt avhengig av CYP 3A4/5 for eliminasjon, og hvor forhøyede plasmakonsentrasjoner er forbundet med alvorlige og/eller livstruende bivirkninger. F.eks. oralt administrert midazolam og triazolam, bepridil, pimozid, lumefantrin, halofantrin, tyrosinkinasehemmere og sekalealkaloider (ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin, metylergonovin). Graviditet. Se preparatomtalen for peginterferon alfa og ribavirin for ytterligere informasjon Forsiktighetsregler: Anemi: Anemi er rapportert ved standardbehandling før uke 4. Tillegg av Victrelis til standardbehandling er forbundet med en
ytterligere reduksjon i Hb-konsentrasjonen på ca. 1 g/dl ved uke 8. Fullstendig blodtelling bør utføres før behandling, i uke 4, uke 8 og deretter når klinisk hensiktsmessig.
Dersom Hb er <10 g/dl kan det være hensiktsmessig å igangsette anemibehandling.
Se preparatomtalen for ribavirin for informasjon om dosereduksjon og/eller opphold
eller seponering av ribavirin. Nøytropeni: Trippelbehandlingen resulterer i høyere forekomst av nøytropeni. Frekvensen av alvorlige eller livstruende infeksjoner ser ut til å
være høyere hos de som fikk Victrelis. Nøytrofiltallene bør evalueres før behandlingsstart og deretter jevnlig. Kombinert bruk sammen med peginterferon alfa-2a sammenlignet med alfa-2b: Kombinasjonen Victrelis og peginterferon alfa-2a og ribavirin
er assosiert med høyere forekomst av nøytropeni og infeksjoner enn kombinasjonen
Victrelis og peginterferon alfa-2b og ribavirin. Det gjenstår å fastsette den optimale
behandlingen av null-responderne. Victrelis må ikke brukes alene pga. den høye sannsynligheten for økt resistens uten anti-HCV-kombinasjonsbehandling. Det er ukjent
hvilken effekt behandling med Victrelis vil ha på aktiviteten til senere administrerte
HCV-proteasehemmere, inkl. gjenopptatt behandling med Victrelis. Sikkerhet og effekt av Victrelis alene eller i kombinasjon med standardbehandling til behandling av
kronisk hepatitt C genotype 1-infeksjon, er ikke fastslått hos pasienter med samtidig
hiv-infeksjon eller hepatitt B-virus (HBV)-infeksjon og HCV, hos pasienter som har gjennomgått transplantasjon av lever eller andre organer, eller hos pasienter som ikke har
respondert på tidligere behandling med Victrelis eller andre HCV-proteasehemmere.
Sikkerhet og effekt av Victrelis alene eller sammen med peginterferon alfa og ribavirin
til behandling av andre kronisk hepatitt C-genotyper enn genotype 1 er ikke fastslått.
Forsiktighet skal utvises hos pasienter med risiko for forlenget QT-intervall (medfødt
forlenget QT-intervall, hypokalemi). Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne
arvelige problemer som galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Behandling med Victrelis i kombinasjon med peginterferon alfa
og ribavirin kan påvirke noen pasienters evne til å kjøre bil og bruke maskiner. Det er
rapportert tretthet, svimmelhet, synkope, blodtrykkssvingninger og tåkesyn. Interaksjoner: Legemidler som hovedsakelig metaboliseres av CYP 3A4/5 kan få forlenget
terapeutisk effekt eller økning i bivirkninger. Boceprevir er et P-gp og brystkreft-resistent protein (BCRP)-substrat in vitro. Inhibitorer av disse transportproteinene kan potensielt øke boceprevirkonsentrasjonen. Den kliniske betydningen av disse interaksjonene er ukjent. Metaboliseres delvis av CYP 3A4/5. Samtidig administrering med CYP
3A4/5-induktorer eller -hemmere kan øke eller redusere eksponering for Victrelis.
Samtidig bruk av potente CYP 3A4-induktorer (rifampicin, karbamazepin, fenobarbital,
fenytoin) anbefales ikke. Kan administreres sammen med aldoketoreduktasehemmere.
Samtidig bruk med rifampicin eller krampestillende legemidler (som fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin) kan redusere plasmakonsentrasjonen av boceprevir signifikant. Kombinasjon med disse legemidlene anbefales derfor ikke. Forsiktighet bør utvises ved bruk av preparater som forlenger QT-intervallet, slik som amiodaron, kinidin,
MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen,
Telefon 32 20 73 00, Faks 32 20 73 10, www.msd.no.

metadon, pentamidin og enkelte nevroleptika. Forsiktighet bør utvises ved samtidig
bruk med ketokonazol eller triazolderivater (itrakonazol, posakonazol, vorikonazol).
Dosejusteringer er ikke nødvendig for boceprevir eller tenofovir ved samtidig bruk.
Plasmakonsentrasjoner av boceprevir ble redusert ved samtidig administrering med
efavirenz. Klinisk betydning er ukjent. Teoretisk forventes ikke kombinasjonene boceprevir og hiv-proteasehemmere/ritonavir eller boceprevir og raltegravir å gi klinisk
signifikante interaksjoner. Det er imidlertid viktig å følge nøye med der kombinasjonene brukes. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av drospirenon. Alternativ prevensjon bør vurderes. Forsiktighet bør utvises ved predisposisjon for hyperkalemi, og
hos pasienter som tar kaliumsparende diuretika. Nøye klinisk overvåking for respiratorisk depresjon og/eller forlenget sedasjon bør utføres ved samtidig administrering
med intravenøse benzodiazepiner (alprazolam, midazolam, triazolam). Dosejustering
av benzodiazepiner bør vurderes. Terapeutisk legemiddelmonitorering anbefales ved
samtidig administrering med CYP 3A4/5-substrater med smalt terapeutisk vindu (f.eks.
tacrolimus, ciklosporin, simvastatin, atorvastatin, metadon). Enkelte pasienter kan ha
behov for tilleggstitrering av immunsuppressiver, statiner eller metadon når Victrelisbehandling startes eller avsluttes, for å sikre klinisk effektive blodverdier. Graviditet/
Amming: Overgang i placenta: Kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin er
kontraindisert hos gravide. Ingen data på bruk hos gravide. Pasienter som behandles
og deres partnere må bruke 2 effektive antikonsepsjonsmetoder. Se preparatomtalene
for ribavirin og peginterferon alfa for ytterligere informasjon. Overgang i morsmelk:
Utskilles i melk hos rotter. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Fordelene
av amming for barnet må vurderes opp mot fordelene av behandling for moren, før
det besluttes om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med Victrelis skal
avsluttes/avstås fra. Bivirkninger: Hyppigst rapportert er tretthet, anemi, kvalme, hodepine og dysgeusi. Den vanligste årsaken til dosereduksjon er anemi. Svært vanlige
(≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, nøytropeni. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, oppkast,
munntørrhet, dysgeusi. Hud: Alopesi, tørr hud, kløe, utslett. Luftveier: Hoste, dyspné.
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Psykiske: Angst, depresjon, søvnløshet, irritabilitet. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt, vektreduksjon. Øvrige: Asteni, frysninger, tretthet, feber, influensaliknende sykdom. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni, trombocytopeni. Endokrine:
Struma, hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Abdominal smerte, inkl. smerte i øvre abdomen, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, hemoroider, abdominalt ubehag, abdominal utspiling, anorektalt ubehag, aftøs stomatitt, leppebetennelse, dyspepsi, flatulens, glossodyni, sår i munnhulen, oral smerte, stomatitt, tannlidelser.
Hjerte/kar: Palpitasjoner, hypotensjon, hypertensjon. Hud: Dermatitt, eksem, erytem,
hyperhidrose, nattesvette, perifere ødemer, psoriasis, erytematøst utslett, flekkete utslett, makulopapuløst utslett, papuløst utslett, kløende utslett, hudskader. Infeksiøse:
Bronkitt, cellulitt, herpes simplex, influensa, soppinfeksjon i munnhulen, sinusitt.
Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. Luftveier: Neseblødning, nesetetthet, smerter i svelget, tette luftveier, tette bihuler, hvesende pust. Muskel-skjelettsystemet:
Ryggsmerte, smerter i ekstremiteter, muskelspasmer, muskelsvakhet, nakkesmerter.
Nevrologiske: Hypoestesi, parestesier, synkope, hukommelsestap, oppmerksomhetsforstyrrelser, hukommelsesforstyrrelser, migrene, parosmi, tremor, vertigo. Nyre/urinveier: Pollakisuri. Psykiske: Følelsesmessig ustabilitet, agitasjon, libidoforstyrrelser,
humørforandringer, søvnforstyrrelser. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering, hyperglykemi, hypertriglyseridemi, hyperurikemi. Øre: Tinnitus. Øye: Tørre øyne, retinaeksudat,
tåkesyn, synsforstyrrelser. Øvrige: Ubehag i brystet, brystsmerter, utilpasshet, følelse
av at kroppstemperaturen endres, tørre slimhinner, smerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Blod/lymfe: Hemoragisk diatese, lymfadenopati, lymfopeni. Endokrine: Hypertyreoidisme. Gastrointestinale: Smerte i nedre abdomen, gastritt, pankreatitt, anal
kløe, kolitt, dysfagi, misfarget avføring, hyppig avføring, blødninger fra tannkjøttet,
smerter i tannkjøttet, gingivitt, tungebetennelse, tørre lepper, svelgesmerter, proktalgi, rektal blødning, hypersekresjon av spytt, sensitive tenner, misfarging av tungen, sår
på tungen. Hjerte/kar: Takykardi, arytmi, unormal hjertelyd, økt hjerterytme, kardiovaskulære lidelser, dyp venetrombose, rødming, blekhet, perifer kaldhet. Hud: Fotosensibilitetsreaksjon, sår i huden, urticaria. Infeksiøse: Gastroenteritt, pneumoni, stafylokokkinfeksjon, candidiasis, øreinfeksjon, soppinfeksjon i huden, nasofaryngitt, onykomykose, faryngitt, luftveisinfeksjon, rinitt, hudinfeksjon, urinveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Amenoré, menoragi, metroragi. Lever/galle: Hyperbilirubinemi. Luftveier:
Smerte i brysthinnen, lungeemboli, tørr hals, dysfoni, økt sekresjon fra øvre luftveier,
blæredannelse i svelget. Muskel-skjelettsystemet: Muskel-/skjelettsmerter, inkl. i brystet, artritt, hevelse i ledd. Nevrologiske: Perifer nevropati, kognitiv lidelse, hyperestesi,
sovesyke, tap av bevissthet, mentale forstyrrelser, nevralgi, presynkope. Nyre/urinveier: Dysuri, nokturi. Psykiske: Aggresjon, drapstanker, panikkanfall, paranoia, stoffmisbruk, selvmordstanker, unormal oppførsel, sinne, apati, forvirringstilstand, endringer i
mental status, rastløshet. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, appetittforstyrrelser, diabetes mellitus, podagra, hyperkalsemi. Øre: Døvhet, øreubehag, nedsatt hørsel. Øye:
Retinal iskemi, retinopati, unormal følelse i øyet, konjunktival blødning, konjunktivitt,
øyesmerte, øyekløe, øyehevelse, øyelokksødem, økt tåreflom, okular hyperemi, fotofobi. Øvrige: Unormal følelse, svekket helingsevne, ikke-kardiale brystsmerter. Sjeldne
(≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Hemolyse. Gastrointestinale: Nedsatt bukspyttkjertelfunksjon. Hjerte/kar: Akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer, sykdom i koronararteriene,
perikarditt, hjertesekkeffusjon, venetrombose. Immunsystemet: Sarkoidose, ikke-akutt
porfyri. Infeksiøse: Epiglotitt, otitis media, sepsis. Kjønnsorganer/bryst: Aspermatisme.
Lever/galle: Kolecystitt. Luftveier: Lungefibrose, ortopné, respirasjonssvikt. Nevrologiske: Cerebral iskemi, enkefalopati. Psykiske: Bipolar lidelse, selvmord, selvmordsforsøk, hørselshallusinasjon, synshallusinasjon, psykiatrisk svekkelse. Svulster/cyster:
Neoplasmer i skjoldkjertelen (noduler). Øye: Papillødem. Overdosering/Forgiftning:
Daglige doser på 3600 mg er tatt av friske frivillige i 5 dager, uten uheldige symptomatiske effekter. Behandling: Generelle støttende tiltak, inkl. overvåking av vitale
tegn og observasjon av pasientens kliniske status. Intet spesifikt antidot. Egenskaper:
Klassifisering: HCV NS3-proteasehemmer. Virkningsmekanisme: Bindes til det NS3proteaseaktive bindingssetet serin (Ser139) og hemmer virusreplikasjon i HCV-infiserte
vertsceller. Hos tidligere ubehandlede pasienter og pasienter som ikke har respondert
på tidligere behandling, viser tillegg av boceprevir til peginterferon og ribavirin en
signifikant økning i varig virusrespons. Absorpsjon: Median Tmax på 2 timer etter oral
administrering. Steady state AUC, Cmax og Cmin øker mindre enn doseproporsjonalt og
individuell eksponering overlapper betydelig på 800 mg og 1200 mg, noe som tyder
på redusert absorpsjon ved høyere doser. Akkumulering er minimal og farmakokinetisk
steady state oppnås etter ca. 1 dag ved dosering 3 ganger daglig. Mat øker eksponeringen av boceprevir med opptil 60% ved doser på 800 mg 3 ganger daglig. Biotilgjengeligheten er uavhengig av måltidstypen (f.eks. mye fett/lite fett). Proteinbinding: Ca.
75% etter en enkeltdose på 800 mg. Fordeling: Gjennomsnittlig tilsynelatende distribusjonsvolum (Vd/F) ca. 772 liter ved steady state. Halveringstid: Gjennomsnittlig
plasmahalveringstid ca. 3,4 timer. Gjennomsnittlig total clearance (Cl/F) ca. 161 liter/
time. Metabolisme: Hovedsakelig i lever. Utskillelse: Etter en oral enkeltdose utskilles
ca. 79% og 9% hhv. i feces og urin, hvor hhv. ca. 8% og 3% uforandret. Pakninger og
priser: 336 stk. kr 32868,40. Sist endret: 24.08.2011
Folketrygden yter stønad til legemidler ved allmennfarlige smittsomme sykdommer etter §4.

Før forskrivning av Victrelis®, se preparatomtalen
Copyright © 2011 Merck Sharp & Dohme Corp., et datterselskap av Merck & Co., Inc.
All rights reserved.

Tilgjengelig nå!

Victrelis er indisert for behandling av kronisk hepatitt C (CHC) genotype 1-infeksjon, i kombinasjon med peginterferon alfa og ribavirin hos
voksne pasienter med kompensert leversykdom, som ikke tidligere er
behandlet eller som ikke har respondert på tidligere behandling.
Før forskrivning av Victrelis®, se preparatomtalen

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen,Telefon 32 20 73 00, Faks 32 20 73 10, www.msd.no.
Copyright © 2011 Merck Sharp & Dohme Corp., et datterselskap av Merck & Co., Inc. All rights reserved. 06-2013-VIC-2011-SCAN(NO)-5443-J

Endo GIA™ Reloads with
Tri-Staple™ Technology

LigaSure™ 5 mm
Blunt Tip Portfolio

New V-Loc™ PBT non-absorbable
barbed Wound Closure Device

SURGICAL
SOLUTIONS
GROUP
V-Loc™ 90 and 180
Barbed Wound Closure Device

Parietex™ Composite
Optimized

LigaSure™ Small Jaws
Instrument

SILS™ Port 15mm
with NEW Smoke
Evacuation System

Permacol™ biological
implant
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Organ for NORSK THORACO-LAPAROSKOPISK FORENING

Kjære kolleger!
Arne Rosseland og Bjørn Edwin
arne.r.rosseland@gmail.com
Seksjon for lever- og pankreaskirurgi og
Intervensjonssenteret
OUS-Rikshospitalet

Det er overvåkning med avanserte sensorer
ved anestesioverlege dr. med. Steinar
Halvorsen, gjenbruk av digital laparoskopisk
video ved Karl Øyri, alle 3 er ansatt ved Intervensjonssenteret. Det er også et innlegg
om singel port simulatoropplegg ved Vidar
Sørhus/SimSurgery og Cecilie Våpenstad/
SINTEF.
Den systematiske opplæringen begynner
nå å ta form pga. vi nå har en meget god
D-BOX (Drammensboksen), og at simulatorene blir stadig bedre. Dette betyr at man i
dag kan trene på singel port-teknikk, både
på D-BOX og simulator, før en starter på

Tiden er nå moden for at alle som holder på
med laparoskopisk kirurgi burde ha enkel
tilgang til et treningsrom, hvor man ukentlig kunne trene på de teknikker som man
eventuelt ikke gjør så ofte. Opplæringen må
nå bli mye mer systematisk, og det betyr
at boks- og simulator-trening må gjøres
regelmessig. Dessuten må man opp til et
gitt nivå før man slippes løs på pasienter.
Hver utdannelseskandidat bør utstyres med
en loggbok for trening.

På Intervensjonssenteret har vi nå besøk
av professor Dmitri Panchenkov, Moscow
State University of Medicine and Dentistry,
Moskva. Vår kollega kan fortelle at alle
russiske kirurger må gjennom et re-sertifiseringsprogram hvert 5 år. Dette vil også
komme hos oss etter hvert. Med de nye
simulatorene vil det være enkelt å følge den
tekniske bruk av instrumentene gjennom en
hel kirurgs karriere; når begynner kirurgen
å gjøre så mye feil at han/hun ikke bør drive
selvstendig operativ virksomhet lenger?
Eller etter at en kollega har vært lenge
(mer enn 2-3 år) borte fra praktisk arbeid,
kan vedkommende lett trene seg opp igjen
på simulator/D-BOX, hvis det da ikke viser
seg at han/hun kanskje helst ikke skulle
tilbake til operativ aktivitet 
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NTLF har i dette nummer av Kirurgen noen
innlegg om fremtidens tekniske utvikling.

pasientene. De fleste bruker vel i dag 30
graders optikk. Den, og eventuelt fleksible scop, krever forståelse av vinkling og
horisont. Gjør man dette feil øker sjansene
for at operasjonen gjøres i feil retning og feil
plan. Direkte registrerte feilbruk av instrumentene øker opp til det dobbelte. SimSurgerys simulator har en meget god øvelse
for bruk av 30 graders optikk. Trening med
denne vil sikre bedre forståelse og bruk av
optikken. Trening opp til et gitt ferdighetsnivå burde være pensum før man blir med
på de første laparoskopiske operasjonene.

Intervensjonssenteret, 07.05.2012
Bjørn Edwin og Arne R. Rosseland
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EVIS EXERA III
Perfecting the Art of Surgery.
I jakten på det perfekte endoskopisystemet, introduserer
Olympus nå EVIS EXERA III som sin neste milepæl for å
sikre enda bedre kliniske resultater.

Svar på konkurransen i NTLF nytt nr 1
Følgende svar kom inn:
1.	Tipper på duodenal duplikasjonscyste
2. Jeg tror det er duodenum
3.	Tror vi ser et perforert ulcus ventriculi
4.	Duodenum og pancreashode, sannsynligvis etter høyresidig hemicolectomi
eller colectomi
5. Ikke helt lett, men foresår intern herniering etter gastric bypass
6. Jeg tror bildet viser en intern herniering etter gastric bypass
7. Bildet fremstiller høyresidig laparoscopisk hemicolectomi. Man ser fra
øverst venstre side lever med galleblære. Like under dette reseksjonsranden
omentum majus/colon transversum/høyre flexur. Ned til venstre bakre blad
i Tolds plan. Sentralt buler duodenum frem (pars descendens). Endograsp
løfter reseksjonsranden på colon transversum med staplerrad. Lagt klar for
intracorporal anastomose. Resektatet er ikke i bildet
8.	Det er fint frilagt duodenum
9.	Kocher, Duodenum
10.Proces i caput pancreatis
Svar nr. 10 er det mest riktige svaret da det dreier seg om en tumor i caput pancreatis som løftes opp med endograspern.
Vinner ble derfor Pål Wara fra Århus! Han underviste på Brokksymposiet på Losby Gods i mars 2012.

Brokksymposiet på Losby Gods 2012
Brokkgruppen arrangerte det andre brokksymposiet hvor parastomale brokk var det
sentrale emnet.
Gjennomgangen av problemene med stomi
i forhold til brokkutvikling ble meget grundig
belyst fra svensk, dansk og norsk side. Det
er vel ingen tvil om at gruppen i Sundsvall
har nedlagt et stort arbeid med sin systematikk. Profylaktisk bruk av nett.
Dag 2 omhandlet rekonstruksjon av store
abdominal defekter, og her var det glimrende forelesere fra England.

Danske erfaringer ble meget godt ivaretatt av Pål Wara.

Foreleser fra England.

Jan er snart klar med sitt innlegg fra Gjøvik. Han
delte tiden for de norske erfaringer med Glambekk fra
Haraldsplass.

Jørn Kjæve i engasjert utlegning.

Her blir Arthur Janes fra Sundsvall introdusert av
”Brokkgeneralen” Gjermund Johnsen fra Trondheim.
Arthur holdt i kjent stil en flott forelesning.
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Men den beste var Jørn Kjæve fra Tromsø
som viste frem fantastiske fine resultater av
kompliserte bukveggsdefekter med tynntarmsfistler. Han hadde ett flott samarbeid
med plastikk kirurgene i Tromsø. De har
publisert resultater i ”Kirurgen” tidligere 
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Utprøving av Thunderbeat
Intervensjonssenteret OUS mars 2012

Olympus Norge fikk den ære fra Olympus å prøve den nye Thunderbeat, og den første leverreseksjonen både laparoscopisk og åpen har
blitt gjort hos oss 

Dette er en kombinert ultralyd og bipolar saks.
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Manabu Ishikawa og Keisuke Miura fra Olympus.

Bård Råsok tester ut Thunderbeat for åpen kirurgi på lever 30.04.12.
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Trening og opplæring
i single-port kirurgi
Vidar Sørhus, SimSurgery AS, Oslo
vidars@simsurgery.com
Single-port laparoskopisk kirurgi (SPL) er
en relativt ny teknikk innen laparoskopisk
kirurgi, hvor både kamera og flere instrumenter føres inn gjennom en port samtidig
[1]. Denne teknikken har mange navn, bl.a.
SPA – single-port access, SILS – singleincision laparoscopic surgery og LESS
- laparo-endoscopic single-site surgery, litt
avhengig av utstyrsleverandør [2], men en
konsensuskonferanse har anbefalt at man
bruker begrepet LESS. Det er ulike oppfatninger i hvilken grad denne teknikken egner
seg for ulike prosedyrer. Det pågår også
en løpende utvikling av kirurgisk utstyr for
LESS innen ulike anvendelsesområder.
Uavhengig av hva man måtte mene om nytte og anvendelse av single port teknikker,
så vil alle som skal ta i bruk slike teknikker
ha behov for forsvarlig trening og opplæring
før man praktiserer dette på pasienter (bilde
1). SimSurgery AS er et norsk selskap,
spunnet ut fra Rikshospitalet, som utvikler
og leverer produkter og løsninger for trening og opplæring av kirurgiske ferdigheter.
I samarbeid med kirurger og forskere ved
Oslo universitetssykehus, St. Olav hospital
og SINTEF, har SimSurgery utviklet en VR
(virtual reality) simulator for trening i singleport teknikker.

Bilde 1: Single-port kirurgi – realistisk situasjon på operasjonsstuen.

Single-port laparoskopi

Instrumentene som er spesiallaget for
single-port kirurgi kan deles inn i to hovedkategorier (bilde 3a+b). Den første kategorien har ledd nær tuppen av instrumentene
og ledd ved overgangen mellom håndtak
og instrumentstang. Utslaget i leddet ved
håndtaket styrer utslaget i leddet ved tuppen. Det gjør at instrumentene kan krysse
hverandre i porten, og ved hjelp av leddene
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Single-port laparoskopi kjennetegnes ved at
inntil fire individuelle kamera- og instrumentporter erstattes med en port hvor
flere instrumenter kan anvendes samtidig
(bilde 2a+b). Det finnes i dag ulike varianter av slike porter. Hva slags instrumenter
som benyttes i single port kirurgi er i noen
grad avhengig av hvilken type port man
har valgt. Det finnes en rekke instrumenter
som er spesiallaget for bruk i single-port
kirurgi, men ofte brukes en kombinasjon av
spesialinstrumenter og standard laparoskopi-instrumenter.

a

b
Bilde 3: a) eksempel kryssede instrumenter – Covidien,
b) konsept krumme instrumenter – Storz

a
Bilde 2: a) Illustrasjon singleport kirurgi – SimSurgery,
b) Illustrasjon single-port
kirurgi - Olympus

b
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a

b

Bilde 4: a) eksempel bokstrener med single-port oppsett – D-box fra SimSurgery, b) eksempel databasert simulator – SEP fra SimSurgery

kan instrument-tuppene møtes igjen i arbeidspunktet. Det betyr at man får en speiling ved at høyre hånd styrer et instrument
som kommer fra venstre i bildet og venstre
hånd styrer et instrument som kommer fra
høyre side i bildet. I den andre hovedkategorien single-port instrumenter er instrumentstengene krummet på en slik måte at
stengene fra høyre og venstre instrument
(når disse er av samme type) vil tangere
hverandre i porten, for så å krumme tilbake
til henholdsvis høyre og venstre side, før de
igjen krummer tilbake mot sentrallinjen.

Treningsbehov i single-port
laparoskopi

NTLF-Nytt

Mange av ferdighetene man har behov for
i single-port kirurgi er de samme som ved
standard laparoskopi. Siden det er store
variasjoner i hva slags porter og instrumentkombinasjoner som benyttes ved
ulike prosedyrer og ved ulike institusjoner,
vil også kompleksiteten i prosedyrene og
ferdighetsbehovene variere tilsvarende.
Likevel er det noen karakteristiske trekk
og spesifikke utfordringer ved single-port
kirurgi som man bør beherske før man tar
disse teknikkene i bruk på operasjonssalen.
Triangulering og instrumentkonflikter
Når flere instrumenter skal føres gjennom samme port blir det liten plass til
å manøvrere instrumentene uten at det
oppstår konflikter. Ulike instrumenter har
ulikt utslagsrom, og man kan ha behov for å
finne alternative manøvreringer for å oppnå
ønsket posisjonering av instrumentene i arbeidsområdet. Siden kameraet også benytter samme port vil man ha begrensninger i
trianguleringen man kan få mellom kamera
og instrumenter. Dette krever at man arbei-
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der mer langs kameraaksen, noe som kan
gjøre manøvreringen av instrumentene mer
komplisert.
Kryssede instrumenter
Når det benyttes kryssede instrumenter får
man en speiling av instrumentene som, i
tillegg til vektstang-effekten man har ved all
laparoskopi, kan gjøre hånd-øye koordinasjonen ekstra utfordrende.
Krumme instrumenter
Krumme instrumenter kommer i mange
varianter, med ulik krumningsradius og
åpningsvinkler. Krumningen gjør at enkelte
håndbevegelser, som for eksempel rotasjon
av håndtakene, kan få veldig forskjellig
utslag på instrumenttuppene i forhold til
det man er vant til fra standard instrumenter. Det er også mulig at man ikke oppnår
ønsket manøvrering av instrumentene
fordi bevegelse av den krumme delen av
stengene inne i buken hindres av bukvegg,
andre instrumenter eller andre organer.

sjonssituasjon (bilde 4a). Med data-baserte
simulatorer har man i større grad mulighet
for å registrere bevegelser, feil og ferdighetsnivå (bilde 4b). På den måten er det
mulig å lage individuelle treningsopplegg
med oppfølging i forhold til ferdighetsnivå
og treningsbehov.

VR single-port simulator
Sammen med OUS, St. Olav og SINTEF har
SimSurgery et forskningsprosjekt knyttet til
distribuert læring av laparoskopiske ferdigheter (Kirurgen nr. 2, side 135, 2011). Som
en del av dette prosjektet inngår utvikling
av en virtual reality basert treningssimulator
og et treningsopplegg for single port kirurgi.
Simulatoren er laget som en tilleggsmodul
på selskapets eksisterende VR simulator,
kalt SEP.

Trening i single-port kirurgi
På samme måte som innenfor all annen
kirurgi, så er det viktig at mest mulig av
ferdighetene som kreves for å gjennomføre
trygg og effektiv single port kirurgi tilegnes
gjennom trening og opplæring uten at
pasienter er under risiko. Det finnes mange
alternative treningsmetoder, alt fra enkle
boks-trenere til avanserte data-baserte
simulatorer og trening på gris. De forskjellige løsningene har ulike egenskaper og vil
kunne brukes til å trene ulike typer ferdigheter. Med boks-trenere vil man benytte
de samme instrumentene man benytter
til virkelig kirurgi, og ha samme fysiske effekter som man har i en realistisk opera-

Bilde 5: SEP instrumenter brukt for single-port trening.

N ye

Uracyst ®

- Konsentrert løsning 2% kondroitinsulfat 400 mg

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

a

”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

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

Hovedoperatør ser inn i denne.

c
Bilde 6: Eksempler SEP single-port øvelser: a) «Retract and dissect»
øvelser - krumme instrumenter, b) «Retract and dissect» øvelse – kryssede
instrumenter, c) «Dissect gallbladder» øvelse – krumme instrumenter.

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

Instrumentenes posisjon og orientering på SEP simulatoren
registreres ved hjelp av et sporingssystem. Dette gjør at instrumentene er frie og brukeren kan velge port-plassering
selv. Det betyr også at instrumentene kan stikkes gjennom
samme port, og dermed muliggjøre trening av single-port
ferdigheter. En fordel med en databasert løsning er at man
med et generisk fysisk grensesnitt kan ha mange ulike
virtuelle instrumenter. På SEP Single-Port modulen brukes
de samme fysiske instrumentene for trening av ferdigheter
både for kryssede og krumme instrumenter (bilde 5).
Øvelsene i single-port modulen er basert på eksisterende
øvelser i SEP Basic. Dette er øvelser beregnet for å trene
basale ferdigheter knyttet til hånd-øye koordinasjon,
navigasjon og manøvrering av instrumenter samt enkle
laparoskopiske teknikker. Øvelsene er laget med varianter
både for kryssede instrumenter, krumme instrumenter og
kombinasjoner av disse med standard instrumenter (bilde
6a+b+c). I tillegg kan vinkler og krumningsradier konfigureres i de enkelte øvelsene for å tilpasse treningen til ulike
typer realistiske single port instrumenter 
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• Inneholder natrium-kondroitinsulfat, et stoff som
kan erstatte det skadde beskyttelseslaget i blæren

• Dokumentert effekt ved:

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

• Pasientveiledning for å forenkle bruken
av Uracyst®

Les alltid vedlagte bruksanvisning før bruk.
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Fornebuveien 44,
Postboks 107, 1325 Lysaker
Telefon: 67 11 25 40
Fax: 67 11 25 41
Web: www.vitaflo.net
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Høyfokusert ultralyd for leverablasjon
i behandling av levertumorer
Airazat M. Kazaryan, Per Kristian Hol,
Bjørn Edwin
Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus
– Rikshospitalet
Ablative teknologier, spesielt radiofrekvensablasjon, har vært mye i bruk de siste
tiårene.[1] Den siste nyskapningen i denne
sammenheng er ekstrakorporal høyintensitets fokusert ultralyd ablasjon (HIFU) - en
av de mest lovende metoder for ablativ
tumorbehandling. Metoden er fullstendig
ikke-invasiv og gir mulighet for selektiv
ablasjon av svulstvev. Metoden ble først
foreslått av R.W. Wood og L. Loomis på
1920-tallet.[2] I klinisk praksis ble metoden
først brukt for behandling av Parkinsons
sykdom av W.J. Fry et al. på 1950-tallet.
Senere ble HIFU brukt for ablasjon av svulster.[3] På den tiden var det derimot ingen
mulighet for tredimensjonal visualisering av
behandlingsmålet, og derfor var det vanskelig å selektivt kontrollere ablasjonssonen. I
moderne tid har interessen for HIFU økt betraktelig på grunn av en voldsom utvikling av
bildediagnostikk, og spesielt høyoppløst MR.
Eksperimentelt dyr under HIFU-behandling i Sonalleve MR-HIFU system fra Philips.

Siden 1990-tallet er det publisert mange vitenskapelige artikler om HIFU. Forskningen
er presentert både med eksperimentelle og
kliniske studier. Denne oversiktartikkelen
har som mål å introdusere leseren til denne
metoden.

Fysiske prinsipper
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Ultrasoniske bølger genereres av piezoelementer som harmløst passerer gjennom
vev. I motsetning til diagnostisk ultralyd,
som opererer med frekvens på 1-20 MHz,
er frekvensen som brukes ved HIFU 0,8-3,5
MHz med mye høyere energiutstråling.[4;5]
Ultrasonisk energi blir konsentrert i et lite
vevsvolum og temperaturen i denne sonen
øker inntil 80°C, noe som fører til celledød
selv ved kortvarig eksponering.[6] Utstyret
kan være forhåndsprogrammert til å utføre
selektiv ødeleggelse av definert behandlingssone.
Man kan skille mellom to grunnleggende
mekanismer for celledød i ablasjonssonen:
termiske- og kavitasjonseffekter. Ultralyd
passerer gjennom vev, spalter opp og
frigjør dermed varme. Dersom intensiteten
av oppvarmingen overskrider intensiteten
av kjøling, skjer temperaturøkningen i
behandlingsområdet. Termiske egenskaper,
akustiske egenskaper og tilstedeværelsen
av blodårer i nærheten av ablasjonssonen,
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kan i stor grad påvirke effektiviteten og
kvaliteten av HIFU ablasjonen.
Kavitasjon oppstår på grunn av tilstedeværelsen av ørsmå gassbobler i organeller i
cellene og intercellulært. Under påvirkning
av ultralydstråling kan disse boblene briste
spontant. Dette frigjør kinetisk energi, som
bidrar til en lokal temperaturøkning til 20005000°C.[7] Kavitasjon er vanskelig å forutsi,
fordi det avhenger av mange faktorer som
bl.a. varighet, hyppighet og intensitet av
utstråling. Samtidig er det mulig å forbedre
effektiviteten betydelig av HIFU med overvåkingen av kavitasjon.

Overvåking
Interessen til HIFU har økt takket være etablering av effektive overvåkingsmodaliteter.
Det har vært foreslått mange metoder for
overvåking, men foreløpig er det bare MR
og ultralyd som har vært mye brukt.[8;9]
Ultralyd kom tidlig i bruk til dette formålet.
Metoden er allment tilgjengelig, relativt
billig og enkel, men man trenger ganske
kompakt utstyr. Forholdsvis lav bildekvalitet
er en ulempe med ultralyd.
MR har en høy kvalitet og oppløsning på
bildene. Metoden har høy følsomhet ved

Intraprocedural MR-bildet med MR-termometri.

lokalisering av svulster. Mange MR-parametre er temperaturfølsomme, dette tillater å
oppdage temperaturstigningen før irreversibel vevsskade oppstår.[10] Dermed er det
mulig å nøyaktig lokalisere målsonen for
HIFU ablasjon. I tillegg skal temperaturfølsomme magnetisk resonans-parametre gi
grunnlag for å vurdere lokal temperaturstigning og dermed effektiv termisk dose.[8]
Det bør bemerkes at MR er gullstandard for
pre- og postoperativ evaluering av tumores
i lever slik at denne metoden er ideell for å
optimalisere ablasjonen. Samtidig er MR en
relativt kostbar metode, utstyret er plasskrevende, prosedyrene under MR-veileding
er også mer tidkrevende enn ved ultralydveiledning.

Utstyr
Det er utviklet mange ulike prototyper
for ekstrakorporal HIFU, men det er få

kommersielt tilgjengelige systemer med
integrert overvåkingssystem (på markedet).
Det første systemet for ekstrakorporal
HIFU ble utviklet i Kina av Chongqing HIFU
Technology Company. Systemet opererer
med frekvenser på 0,8, 1,2 eller 1,6 MHz
med en intensitet på opptil 20 kW cm -2 og
inkluderer en diagnostisk ultralydskanner
med en fungerende frekvens på 3,5 MHz.
Det andre systemet ble utviklet av det
amerikansk-israelske selskapet InSightec
(ExAblate ® 2000).[11] Systemet opererer
med en frekvens på 1,5 MHz og inneholder
en magnetisk resonansskanner fra General
Electric Medical Systems med en magnetisk induksjon på 1,5 Tesla. Philips Healthcare har utviklet Sonalleve MR-HIFU plattform
i sitt HIFU-laboratorium i Vantaa, Finland.
Første utgave av dette systemet hadde en
integrert MR-skanner på 1,5 Tesla. Siste
utgave inkluderer 3 Tesla MR-skanner
(Achieva, Philips Healthcare, Nederland).
[12] Systemet opererer med en frekvens på
1.2 eller 1.44 MHz med HIFU transduser fra
Imasonic (Frankrike). Systemet fra Philips
lager volumetriske elementære ablasjoner
opptil 16x16x40 mm i kontrast til ”poeng
etter poeng” elementære ablasjoner (1-3x13x10-30 mm) i motsetning til ExAblate.
Dette gjør prosedyren betydelig kortere.
Siemens Medical Solutions og Chongqing
HIFU Technology Company har signert
kontrakt for utvikling av HIFU med MRveiledning.[13] De største produsentene av
medisinsk utstyr er således nå blitt aktivt
involvert i utvikling av HIFU-systemer.
Det er også noen produsenter som lager
moduler for HIFU uten innebygd overvåkingssystem.

Sikkerhet, bivirkninger og
restriksjoner

Etter en HIFU prosedyre kan det oppstå
smerter, forbigående feber, lokal rødme i
huden og noen ganger overfladiske brannsår. [17;18] Hudmanifestasjonene er spesifikke for HIFU, andre bivirkninger er også
karakteristisk for andre ablative teknologier
og avhenger av ablasjonsomfang. Smertene
er vanligvis kortvarige og milde. De skyldes
frigjøring av intracellulære ioner, nukleinsyrer, proteiner og andre metabolitter til
det ekstracellulære rom. I sjeldne tilfeller
oppstår overfladiske brannsår, årsaken er
økt absorpsjon av ultralydenergi i huden,
ettersom denne sonen er et kontaktpunkt
av områder med maksimalt forskjellige
akustiske impedanser.[19] I svært sjeldne
tilfeller, ved infisering av ablasjonsnekrose
etter HIFU, kan leverabscesser oppstå.

Gass i kroppens hulrom og bein er en hindring for spredning av ultrasoniske bølger,
derfor kan ribbenene vanskeliggjøre HIFU
av leversvulster.

overlevelse var 4 og 11 måneder. Seks
måneders overlevelse var 13 % og 85 %,
og 1 års overlevelse var henholdsvis 0 %
og 43 %.

HIFU i klinikk

Li C., et al. behandlet i alt 100 pasienter
med leversvulster, inkludert 62 pasienter
med primær leverkreft og 38 med metastatisk leverkreft. 68 pasienter hadde solitære
svulster i leveren. Prosedyren varte 90 min i
gjennomsnitt. Hos 87 % av pasientene oppnådde man lindring av kliniske symptomer;
økt appetitt, redusert smerte eller ubehag i
leveren og økt kroppsvekt.[29] Hos 6 pasienter forsvant ascites, i 65 % av pasienter
med primær leverkreft med forhøyede
verdier av α-fetoprotein reduserte verdiene
med mer enn 50 %. Kontroll med MR eller
CT viste tegn på koagulasjonsnekrose, redusert blodtilførsel til behandlingsområdet
og reduksjon eller bortfall av tumorlesjoner.

Det er gjort mye eksperimentell forskning
på HIFU av leverlesjoner, men hittil er det
bare noen få rapporterte studier der HIFU
er brukt på leverlesjoner i en klinisk setting.
[14;15;20] [21-26]
Den største kliniske erfaringen er blitt
samlet av kinesiske forskningsgrupper.
F.Wu et al. rapporterte et materiale på 68
pasienter med maligne svulster i leveren
behandlet med HIFU.[27] Størrelsen på
svulstene varierte fra 2,5 til 10 cm. 30
pasienter ble vurdert som resektable og
gjennomgikk en radikal leverreseksjon 2
uker etter HIFU-behandling. Dette ga mulighet til både radiologisk og histopatologisk
kontroll av ablasjonssonen. Histopatologisk
undersøkelse bekreftet total ødeleggelse av
svulstvev hos alle pasientene.
Den eneste randomiserte kliniske studien ble utført av en gruppe forskere fra
Chongqing.[28] De sammenlignet resultatene av behandling av store inoperable
hepatocellulære karsinomer i stadium IVA
når transarteriell kjemoembolisering (TAKE)
var kombinert med HIFU (24 pasienter)
og når TAKE var brukt alene (26 pasienter). HIFU ble utført 2-4 uker etter TAKE.
Gjennomsnittlig tumorstørrelse var 10,5
cm. Moderat feber oppstod hos 1 pasient,
overfladisk brannsår hos 2 pasienter og moderate smerter i behandlingsområdet hos 4
pasienter var blant bivirkningene. Pasientene ble fulgt i median 8 måneder. Etter TAKE
var tumor 96 %, 92 %, 90% og 100% av
preprosedyral størrelse etter henholdsvis
1, 3, 6 og 12 måneder. Etter kombinasjon
av TAKE med HIFU var tumor 71 %, 65 %,
50 % og 50 av opprinelig størrelse etter
henholdsvis 1, 3, 6 og 12 måneder. Median

R.O. Illing et al. fra Storbritannia rapporterte
umiddelbare og tidlig resultatene av en
prospektiv studie med 22 pasienter med
metastatisk leverlesjoner som ble behandlet med HIFU.[30] 15 pasienter ble vurdert
til å være resektable og gjennomgikk så
radikal leverreseksjon innen 2 uker etter
HIFU. Prosedyren varte 123 min gjennomsnittlig, og 46 min ble brukt til preprosedural skanning og planlegging. Pasientene
tålte prosedyren godt, 55 % av pasientene
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I mange eksperimenter på store og små
dyr har HIFU vist seg å være en effektiv
behandling av leversvulster og for selektiv
ødeleggelse av normalt levervev.[14;15] I en
rottemodell ble det påvist at HIFU ikke øker
risikoen for metastasering.[16]

Leverablasjon rett etter HIFU-behandling.

MR-kontroll om 2 uker etter HIFU-behandling (3 lesjoner
i midten).

Kirurgen nr. 2, 2012

139

Mikropreparat som viser koagulasjonsnekrose i ablasjonsområdet etter HIFU-behandling.

bemerket "ubehag" i behandlingsområdet,
23 % hadde "hudtoksisitet" (smerte og
hyperemi i huden over behandlingsområdet), 10 % hadde lokal hevelse av bløtvevet
over behandlingsområdet og 10 % hadde
forbigående feber. Det var ingen endringer i
biokjemiske markører for lever- og nyrefunksjon. Forbigående økning i leverenzymer
og bilirubin ble observert hos en liten del av
pasientene. Alle pasientene ble utskrevet
dagen etter inngrepet. Behandlingsresultater ble kontrollert av MR, kontrastforsterket
ultralyd og histologi som bekreftet selektiv
ablasjon av levertumorer i alle pasientene.

NTLF-Nytt

F.Wu et al. analyserte prospektivt 55
pasienter med hepatocellulært karsinom
behandlet med HIFU.[31] Studien inkluderte
15 pasienter med stadium II, 16 pasienter
stadium IIIA og 24 pasienter med stadium
IIIC. Alle pasientene hadde ledsagende
levercirrhose. 53 av 55 pasienter hadde
tumorstørrelse over 5 cm. Bare fire pasienter ble vurdert til å være resektable, men
takket nei til tilbudt leverreseksjon. Prosedyren hadde ingen betydelig bivirkning.
Ved CT, MR, og ultralyd kontroll fant man
avaskulær og skrumpet destruksjonssone.
Man merket fall i nivå av α-fetoprotein hos
89 % av pasientene som hadde preprosedural økte verdier av markøren. I 34 %
av pasientene falt α-fetoprotein til normal
nivåer. 53 % av pasientene hadde lett og
forbigående økning i leverenzymer etter
HIFU. Bivirkninger av behandlingen ble
observert hos 24 %. Det var moderat feber
hos 2 pasienter, overfladiske brannskader
hos 6 pasienter, brannskader av 3. grad hos
1 pasient og forbigående smerter hos 4
pasienter. 6, 12 og 18 måneders overlevelse
var henholdsvis 86 %, 62 % og 35 %.
G. Xu et al. behandlet 145 pasienter med
hepatocellulært karsinom.[32] Symptomene forbedret seg eller smertene ble
mindre hos 85 % av de 145 pasientene
og α-fetoprotein i serum falt hos 72 %.
Tumorstørrelsen krympet i ulik grad. 2-års
overlevelse var 80 % hos pasienter med
stadium IB, 51 % i stadium IIA og 47 %
i stadium IIIA. Økning av kroppstemperatur og forstyrrelser av hjerterytme var
typiske komplikasjoner under prosedyren.
Brannskader var mest vanlig komplikasjon i
etterkant av prosedyren.
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K.K. Ng et al. rapporterte resultater ved
behandling av 49 pasienter med hepatocellulært karsinom.[33] Median størrelse av
de behandlede tumorer var 2,2 cm (0,9-8).
Flertallet av pasientene hadde single
tumorer (84 %). Kunstig høyre hydrothorax
under HIFU behandling ble etablert i 63 %
for å redusere mulige skader på lungen og
diafragma. Mortaliteten var 2 % og komplikasjoner oppstå i 8 % av tilfellene. HIFUs
effektivitet ble oppgitt til 80 %. Den økte
fra 67 % i den første serien til 90 % for
de siste 28 pasientene. Tumorstørrelse (≥
3,0 cm) var en signifikant risikofaktor som
påvirket fullstendig ablasjonhyppighet. 1-års
og 3-års overlevelse var 88 % og 62 %. Det
ble konkludert med at HIFU er en effektiv
behandlingsmodalitet ved inoperabel hepatocellulært karsinom hvor man oppnådde
høy effektivitetsrate og god overlevelse.
M.Y. Park et al. rapporterte resultater etter
behandling av 13 pasienter med metastaser
i leveren, 10 fra kolorektal-kreft og 3 fra
magekreft.[34] Gjennomsnittlig oppfølgingsperiode var 22 og 58 uker henholdsvis. Summen av totale lesjonsstørrelse var
i gjennomsnitt 8.4 cm og 8.8 cm. Lokale
tilbakefall oppstod hos 80 % av pasienter
med kolorektale metastaser, mens ingen
pasienter utviklet tilbakefall etter HIFU-ablasjon av metastaser fra magekreft. Studien
konkluderte at HIFU-behandling av levermetastasene fra tykktarm- og magekreft ser ut
å være en trygg prosedyre, men effekten av
slik behandling er uklar og videre forskning i
dette emnet er nødvendig.
Hvis man tar i betraktning at HIFU ble brukt
i ganske avanserte stadier av kreftsykdommen i leveren, kan man tolke resultatene
fra rapporterte i kliniske studier som gode,
de tilsvarer de beste resultatene som ble
rapportert for radiofrekvensablasjon og
cryoablation.[35;36]

Framtid
Det viktigste verktøyet for å forbedre metoden er å øke kraften i fokusert ultralyd, noe
som vil redusere varigheten av prosedyren.
Denne faktoren er spesielt viktig for store
leversvulster.[28-30]
Bruk av ekkokontrastmidler er en annen
måte å forkorte prosedyretiden. Disse
midlene øker vevets motstand mot ultralydbølger, og dermed øker absorpsjonen av
ultralydenergi.[37;38] Dette vil øke arealet
(eller redusere tiden) av elementær klasterablasjon.

temperaturfølsomme magnetiske kontrastmidler spille en viktig rolle.[39]
Leveren beveger seg i forhold til respirasjonen, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre HIFU. Dette problemet kan få en
løsning ved utvikling av MR-systemer med
feedback.[40;41] Informasjon om endringen
av koordinater for det planlagte behandlingspunktet vil bli overført til strålingsproben slik at man igjen kan justere fokuseringen av ultralydenergien. HIFU-ablasjon
under kunstig respirasjonspauser er et
annet alternativ.[42]
Problemet med skjerming av behandlingsområder med ribbein kan også løses av
feedback-systemet. Det kan korrigeres på
softwarenivå ved å justere opp eller ned
intensiteten av de enkelte utstrålende elementene for å redusere risikoen for forbrenninger på grunn av ribbeinsabsorpsjon av
ultralydenergi og for å samtidig skaffe tilstrekkelig energikompensasjon for tap av
energi på grunn av ribbeinsskjerming.[43;44]
Det er lite kjent om HIFUs virkning i områder i umiddelbar nærhet til store blodkar (v.
porta, nedre kaval-vene).[45] Siden det er
nødvendig å ta i betraktning kjølingsrollen
av de store blodkarene, er det spesielt vanskelig i dette tilfellet å beregne intensitet av
fokusert ultralydenergi og å velge behandlingsregime av elementære klasterablasjoner.[46]
Det er ingen tvil om at HIFU-teknikken vil
finne sin plass i behandling av både primær
og metastatiske leversvulster. Med mål av
integrert vurdering og forbedring av HIFU
trenger man samarbeid mellom kirurger,
onkologer, patologer, histologer, radiologer,
fysikere i tillegg til rent instrumentelle og
tekniske forbedringer.
De fleste eksperimentelle studier innen
HIFU av leveren har nativ lever som behandlingsmodell. Det er også viktig å drive
eksperimentell forskning med ablasjon av
eksperimentelle leversvulster.[47;48]
Ferdigstillelse av resultater for langtidsoverlevelse vil bidra til en mer nøyaktig
vurdering av rollen til ekstrakorporal HIFU i
behandling av leversvulster. Godt etablerte
rutiner for postprosedural oppfølging er
avgjørende i denne sammenhengen 
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Studie om
simulatortrening
ved single-port
kirurgi i gang
Single port kirurgi er en teknikk som de
siste årene har blitt tatt i bruk ved flere
kirurgiske inngrep [1, 2]. Single-port
kirurgi, med kun et snitt i buken, stiller
operatøren ovenfor nye utfordringer
under inngrep. Til tross for spesielle
instrumenter, som enten er krysset
eller kurvede, er det lettere å oppnå
kollisjoner mellom instrumentene. For å
sikre en god innføring av nye teknikker
er det viktig at operatøren er forberedt
før han eller hun starter opp med slik
kirurgi. Dette kan for eksempel gjøres
ved å trene ved hjelp av virtual reality
(VR) simulatorer. SimSurgery introduserte nylig en modul for å trene på
single-port på sin SEP-simulator. For å
studere effekten av trening på denne
modulen ønsker vi å gjennomføre en
multisenter studie med deltakelse fra
Oslo universitetssykehus, Akershus
universitetssykehus og St. Olavs
Hospital. Deltagerne i studien vil bli
randomisert til enten en kontroll gruppe
eller en gruppe som mottar simulatortrening. Treningen vil være distribuert
[3], det vil si foregå over flere treningsøkter spredt ut over tid, og deltagerne
vil trene til et gitt nivå (criterion-based)
[4] basert på det kirurger med erfaring i
single port kirurgi presterer.
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Overvåkning av hjertefunksjonen
ved bruk av akselerasjonssensorer
Per Steinar Halvorsen
Intervensjonssenteret, OUS-Rikshospitalet

NTLF-Nytt

Teknologiske framskritt og økt forståelse om hjertets elektriske og mekaniske
egenskaper har muliggjort utvikling av
multifunksjonelle pacemakere, som ikke
bare kan brukes til å overvåke hjerterytmen
via intrakardiale EKG-signaler, men også
kan brukes i overvåkningen av hjertets kontraktilitet og pumpeevne. Fremvoksende
teknologier på dette området har som mål
å kunne gi kontinuerlig hemodynamisk
informasjon for bedre å kunne diagnostisere hjertesykdom. Teknologier under
klinisk utprøving inkluderer impedansbasert
monitorering av væskestatus (ventrikulære
volumer), hemodynamiske målinger basert
på trykk i arteria pulmonalis eller direkte
måling av trykk i venstre atrium, eller
måling av hjerteveggens bevegelse ved
hjelp av bevegelsessensorer, som f. eks.
en akselerasjonssensor (akselerometer).
Akselerometre brukes i dag som sensorer
i flere såkalte ”rate-adaptive” pacemakere.
En stor fordel med akselerometre er at
de er lette og har liten størrelse. I tillegg
behøves liten ekstern energitilførsel for at
de skal virke. Akselerometeret består av
et pizo-elektrisk materiale som forandrer
spenning når det bøyes. Når hjerteveggen
beveges kan spenningsforskjellen i det
pizo-elektriske materialet avleses og hjerteveggens akselerasjon beregnes.1 Akselerasjonssignalene kan matematisk integreres
for å avlede hjerteveggens hastighet eller
forflytning. Ved å kombinere EKG og akselerometersignaler fra hjertet kan bevegelse
innenfor ulike faser i hjertesyklus identifise-

Figur 1. Midlertidig pacemaker tråd med integrert
3-akse akselerometer. Nåværende akselerometer som
utprøves har dimensjonene 2x2x1 mm.
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res. I tillegg kan bruk av 3-akse akselerometre gi kontinuerlig informasjon om hjertets
komplekse tredimensjonale bevegelse. 2
En lovende mulighet er at informasjon fra
kardiale akselerometre kan brukes til å diagnostisere uønskede tilstander i forløpet av
hjertekirurgi, tidligere og bedre enn vanlig
overvåkningsutstyr, noe som gir mulighet
for raskere intervensjon ved komplikasjoner.
Teknologien er spesielt anvendbar innen
hjertekirurgi siden de fleste pasientene får
midlertidige pacemakere peroperativt. Ved
å integrere akselerometre i disse kan man
også registrere hvordan hjertet arbeider og
bruke teknologien i den hemodynamiske
overvåkingen og behandling i hele den
perioperative perioden (figur 1).
I eksperimentelle og kliniske studier har
vi vist at akselerometre kan brukes til å
vurdere global venstre ventrikkel-funksjon
under ulik medikamentell påvirkning.
Akselerometermålinger gir lignende klinisk
informasjon som ekkokardiografi og kan
brukes som markører for hjerteinfarkt og
endret kontraktilitet. 3 Vår forskningsgruppe
på Intervensjonssenteret på OUSRikshospitalet, i samarbeid med Nasjonalt
senter for mikroteknologi på Høyskolen
i Vestfold, har vist at det er mulig å skille
myokardiskemi fra globale endringer i
kontraktilitet med utmerket sensitivitet
og spesifisitet.4-8 Teknikken oppdager
myokardiskemi tidligere enn EKG og vanlig
hemodynamiske overvåking (figur 2), og
har dermed en fordel i forhold til andre
konkurrerende teknologier. I pågående
studier undersøker vi om akselerometre er
i stand til å oppdage subendokardial iskemi
og kartlegger hvor mange sensorer som
trengs for å overvåke hele venstre ventrikkel. Vi undersøker også i kliniske studier om
akselerometermålingene er klinisk relevante
for å vurdere global hjertefunksjon ved
avgang hjerte-lungemaskin. I en planlagt
postoperativ studie vil vi undersøke om
akselerometre er overlegen vanlig overvåkningsutstyr i å diagnostisere postoperative
myokardiskemi og hjerteinfarkt. Vi håper
disse studiene gir svar på akselerometerets
plass i diagnostisering og oppfølging av
hjertekirurgiske pasienter. Resultatene fra
studiene er også relevante for det økende
antall pasienter som blir behandlet for
alvorlige hjertearytmier og hjertesvikt med
implanterbare pacemakere (ICD). Disse
pasientene vil ha stor nytte av kontinuerlig
overvåking av hjertefunksjonen. I fremtiden
ser vi for oss miniatyriserte akselerometre

Figur 2. Kurver fra en pasient som ble koronar by-pass
operert uten bruk av hjertelungemaskin. De to øverste
kurvene er hentet fra et akselerometer festet på
venstre ventrikkel og viser hjerteveggens hastighet og
akselerasjon under baseline, kortvarig LAD avklemming (3 min) og etter 5 min reperfusjon. Øvrige kurver er
ekkokardiografi strain og EKG. Peak systolisk hastighet
(Vsys) og hastighet i tidlig diastole (IVR fasen (Vivr)) er
angitt. IVR fasen er indikert med linjer. Koronar avklemming fører til store endringer akselerometermålingene
(mest i hastighet) og i strain målingene ved ekkokardiografi, mens ingen endringer i EKG kan sees.

som kan implanteres på venstre ventrikkel
hos høyrisikopasienter under operasjonen.
Etter utskrivning fra sykehuset kan disse
sensorene gi kontinuerlig informasjon om
ventrikkelens funksjon tillegg til forekomst
av myokardiskemi under daglige gjøremål.
Dette gir håp for tidligere diagnose og behandling av komplikasjoner i denne utsatte
pasientgruppen 
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Gjenbruk av digital
laparoskopisk video
Karl Øyri, Ronny Kristiansen, Bjørn Edwin
Intervensjonssenteret, Klinikk for Diagnostikk
og Intervensjon, Oslo universitetssykehus HF

Vanligvis lagres laparoskopisk video på
DVCAM-tape, og videre prosessering av
videoen må foretas i et videoediteringsprogram. For å kunne integrere laparoskopisk
video med CM-plattformen streames
digital laparoskopisk video til en server med
spesial-softwaren Seekuence utviklet av

Strukturering av
laparoskopisk video
For å systematisere bruken av laparoskopisk video og bearbeide den videre i
CM-plattformen er det laget en liste over
sekvenser av inngrepet som skal merkes/
tagges i videoen. Ved laparoskopisk leverreseksjon består tagge-listen av 12 termer;
Adverse Event, Control&Haemostasis,
Insufflation& Overview, IntraOP-USDiagnostic, IntraOP-US-Resection, Large
structure- artery, Large structure-vein, Large
structure-bile duct, Liver mobilization, Mark
resection area, Resection metastasis 1, 2,3
etc, Tumor catch 1,2,3 etc, Tumor free. I tillegg er det mulig å legge inn fritekstbaserte
kommentarer. Når videoen først er tagget,
vil det i ettertid ta kort tid å se igjennom
høydepunktene i videoen som en ellers ville
ha brukt lang tid på å finne frem til. Tiden
vil vise om videre utprøving av listen med
termer for laparoskopisk leverreseksjon vil
føre til revidering av termer basert på erfaringene som høstes. De taggede videoene
knyttes CM plattformen i en sikker versjon
på OUS lukkede sykehusnettverk. Alle personopplysninger vil bli avidentifisert. Derfra
kan de knyttes mot tilsvarende problemstillinger i OUS interne database, eller til
eksterne kilder tilknyttet CM-plattformen.

perspektivet er undervisning, forskning eller
kvalitetssikring.
Systematisk gjenbruk og gjennomgang
av informasjon fra laparoskopisk video gir
isolert sett mulighet for å generere nyttig
informasjon. I MECMED-prosjektet inngår
laparoskopisk video som et av mange
elementer som sammenstilt med andre
informasjonskilder om pasienten vil kunne
øke nytteverdien ytterligere.
Siden prosjektet er i startfasen foreligger
det ingen bearbeidede resultater enda.
Prosjektdeltagerne forventer at en ved hjelp
av sammenstilling av informasjon fra mange
kilder knyttet til behandling av enkeltpasienter, vil kunne nærme seg muligheten for å gi
individbasert og skreddersydd behandling til
den enkelte. Dette gjelder særlig koblingen
mellom molekylærbiologiske data og andre
kliniske data. Laparoskopisk behandling
inngår som en sentral del av behandlingen.
Grunnlaget for strukturering av laparoskopisk video er etablert, og i tiden som kommer vil resultatene og erfaringene vise om
de forventede resultatene nås 
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I Oslo CoMet studien studeres utfall etter
åpen eller laparoskopisk levermetastasekirurgi ved colorectal cancer. Intervensjonssenteret, OUS pågår et tilstøtende prosjekt
kalt MECMED der informasjon fra pasienter
inkludert i CoMet studien bearbeides i helt
nye IKT-plattformer. MECMED studien er
et OFU-prosjekt finansiert med midler fra
Innovasjon Norge. Samarbeidspartnere er
OUS og Pubgene AS (Oslo, Norge). Data
fra OUS interne applikasjoner som EPJ,
histopatologi, PACS (radiologisk bildeinformasjon), laparoskopisk video og molekylærbiolgiske data fra pasienter (fra blod og
tumorceller) sammenstilles i en nyutviklet
versjon av Coremine Medical (CM). CM er
en domenespesifikk medisinsk søkemotor
med unik teknologi. CM henter oppdatert
informasjon fra eksterne informasjonsdatabaser som PubMed, Clinical Trials,
Drugbase, og en rekke andre kvalitetssikrede kilder med tema som Gene/Protein,
Anatomy, Molecular Function etc., og
genererer grafiske nettverk der brukeren
kan søke detaljert informasjon basert på
MeSH (Medical Subject Headings)- termer
fra National Library of Medicine. Til venstre
i figuren vises et dynamisk (klikkbart)
informasjonsnettverk generert i CM med
termen «Liver surgery», og i listen til høyre
i figuren emnebasert kategorier som er
tilgjengelig i systemet. Skjermbildet viser
bare en begrenset del av de ressursene
som er tilgjengelige for videre bearbeiding
av informasjon relatert til søkebegrepet.

Posicom AS (Kongsberg, Norge). Videre
kreves det at interessante sekvenser i videoen merkes (tagges) som hendelser med
tilknyttede termer og tidspunkt, som så kan
kobles opp mot for eksempel operasjonsbeskrivelsen i EPJ, NCSP-prosedyrekode,
eller andre ontologier og kontrollerte
vokabularer som omfattes av CM. Video
tagges enten underveis under inngrepet
eller i etterkant. Fra Seekuence-databasen
kan videoer importeres til CM-plattformen
og knyttes opp mot lignende termer i OUS´
interne databaser. Eventuelt kan en trekke
termer ut i generelle søk i CM-plattformen.
Konkrete kliniske problemstillinger (termer)
kan sammenstille informasjon fra multiple
og omfattende kunnskapskilder på en helt
ny, og meget rask, måte som ikke har vært
tilgjengelig som en samlet løsning tidligere.

Det er mange ubesvarte spørsmål som
knytter seg til nytteverdien av å kunne
gjenbruke laparoskopisk video i seg selv.
Muligheten for sammenkobling av taggede
elementer med andre relevante termer gir
nye muligheter for generering av oversikt
og ny kunnskap. Informasjonssammensettingen kan bli helt forskjellig utfra hvorvidt

Kirurgen nr. 2, 2012

143

Basalkurs i laparoskopisk kirurgi
Praktiske øvelser under supervisjon på modeller og
simulatorer vil være en vesentlig del av kurset
Kurssted: OUS - Rikshospitalet
Kurskomite: Trond Buanes og Arne R. Rosseland (kursledere),
Anders Debes, Fredrik Halvorsen, Ronald Mårvik, Erik
Trondsen, Bjørn Edwin, Marianne Berg, Vivi Bull Stubberud,
Påmelding til: Kontor for legers videre- og etterutd (Oslo), Den
norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, N - 0107 OSLO
Epost: kurs.oslo@legeforeningen.no
Maks deltakere: 24
Ant. kurstimer: 20
Andre opplysninger: Sted: TEORI: Rikshospitalet, møterom kir.
avd.PRAKSIS: Rikshospitalet/Institutt for Kirurgisk Forskning
Kurspris leger: 3000
Kurspris Ikke leger: 6000

Kursprogram
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30. august – 31. august 2012
OUS - Rikshospitalet
Kurs nr.: O-26076
Ansvar: Kontor for legers videre- og etterutd (Oslo)
Godkjenning: Gastroenterologisk kirurgi Videreutdanning:
Valgfrie kurs: 20t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 20t, Generell
kirurgi Videreutdanning: Valgfrie kurs: 20t Etterutdanning:
Valgfrie kurs: 20t
Målgruppe: Leger under utdanning i generell kirurgi og
gastroenterologisk kirurgi.
Læringsmål: Indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater
og kvalitetssikring innen laparoskopisk kirurgi. Kurset vil
omhandle teoretisk undervisning og praktiske øvelser på
simulatorer samt D-boks og pop-trainere.
Temaoversikt: Laparoskopets oppbygging og vedlikehold,
fysiologiske effekter av pneumoperitoneum, anestesi ved
laparoskopi, laparoskopi ved akutt abdomen og galle.
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Torsdag 30. august 2012
08.30	Registrering/kaffe & rundstykker
Introduksjon av kurset
09.00
(Arne R. Rosseland)
09.10	Kirurgisk trening
(Fredrik H. Halvorsen)
09.25
Basal laparoskopisk teknikk
(Arne R. Rosseland)
09.45	Etablering av pneumoperitoneum
(Trond Buanes)
10.00	PAUSE Kaffe og frukt
10.15	Laparoskopiske rack (Olympus)
10.30	Diatermi (Covidien)
10.45
Ultralydsaks (Johnson&Johnson)
11.00	Laparoskopisk suturering
(Ole Christian Olsen)
11.20	Lunsj
12.15	Praktiske øvelser, eget program
16.00	Slutt for idag
Fredag 31. august 2012
09.00	Akutt abdomen (Rolf Riis)
09.15	Diagnostisk laparoskopi
(Anders Debes)
09.55	Laparoskopisk appendectomi
(Fredrik H. Halvorsen)
10.30	Pause
10.45	Laparoskopisk cholecystectomi
(Trond Buanes)
11.15	Diskusjon
11.30	Lunsj
12.15	Praktiske øvelser
14.55	Praktisk kurs prøve
15.00	Kursprøve
16.00	Evaluering av kurset. Slutt

Program Thorako-laparoskopisk kirurgi
21. – 23.11.2012
OUS - Rikshospitalet
Kurs nr.: O-26077
Kurskomité: Trond Buanes og Arne R. Rosseland (kursledere),
Erik Trondsen, Bjørn Edwin, Marianne Berg, Vivi Bull
Stubberud, og Stefan Kutzsche
Sted (teori):
21.11. OUS, Rikshospitalet kl 0900 – 1300 Seminarrom 1 (B2.U001)
kl 1500 – 1600 Seminarrom 1
21.11. OUS, Rikshospitalet kl 0800 – 1300 Seminarrom 1
22.11. OUS, Rikshospitalet kl 0800 – 0940 Seminarrom 1
23.11. OUS, Rikshospitalet kl 0800 – 1500 Seminarrom 1
Sted (praksis):
21.11. OUS, RH, Institutt for Kirurgisk Forskning kl 1300 – 1630
23.11. OUS, RH, Institutt for Kirurgisk Forskning kl 1000 – 1630 (5 griser)
23.11. OUS, RH, Intervensjonssenteret kl 1000 – 1630 (3 griser)
23.11. OUS, Ullevål, Forskningsinstitutt kl 1000 – 1630 (3 griser)

Kursprogram
Onsdag 21. november
08.30-09.00	Registrering/kaffe & rundstykker
09.00		
Åpning av kurset (Arne R. Rosseland,
		
Overlege kirurgisk avdeling, Rikshospitalet)
		

		
Instruktører: Ole Christian Olsen, Ronald
		Mårvik, Fredrik Halvorsen, Anders Debes,
		Trond Buanes, Bjørn Edwin, Bård Røsok,
		
Olaug Villanger, Arne R. Rosseland, Vivi
		
Bull Stubberud, Elisabeth Hegstad,
		Stefan Kutzsche og representanter for
		firmaene.
15.00		Kaffe og kringle
20.00
	Kursmiddag
Torsdag 22. november
07.45		Kaffe og rundstykker
		
Møteledere: Ole Christian Olsen &
		Ronald Mårvik
08.00		Laparoscopi ved akutt abdomen/akutt
		
appendicitt (Ole Christian Olsen,
		
Overlege, kir. avd.Drammen)
08.35		
Utredning og klargjøring før laparoskopisk
		cholecystectomi, Choledoccussteiner
		
(Elisabeth Hegstad, Overlege)
08.55		
Galleveiskirurgi. Laparoskopisk
		
kolecystectomi ”How to do it” - prinsipper
		(Trond Buanes)
09.25		
”The difficult gallbladder”/intraoperativ
		cholangiografi & “difficult gallbladder” (video)
		(Trond Buanes)
10.00-16.30	Praktiske øvelser på griser

Møteledere: Bjørn Edwin
Fredag 23. november
07.45		Kaffe og rundstykker
		

Møteledere: Arne R. Rosseland

08.00-08.20	Laparoskopisk brokk-kirurgi
		
(Erik Trondsen/Elisabeth Hegstad)
08.20		Ventralhernier (Bård Røsok)
08.40		Laparoskopisk colonkirurgi
		
(Ole Christian Olsen)
09.10		Kaffe og frukt
09.30		Avansert laparoskopisk kirurgi
		
(milt, pancreas, binyre, lever)
		(Bjørn Edwin)
10.00-12.00	Videoer (gallegangsskader, blødninger,
		
spesielle teknikker etc.)
ca. 12.00		Lunch/Pizza
13.00		Videoer fortsetter
14.00-14.30	Kursprøve med evaluering
14.30		Slutt
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09.05		
Hvordan trene laparoskopi?
		(Anders Debes, Akershus Universitetssykehus)
09.30		Anestesiteknikker. Hva er den ideelle
		
anestesiform ved laparoskopiske prosedyrer
		
(Kirsti Myre, Overlege, Anestesiavd./UUS)
09.45		
Hvordan etablere pneumoperitoneum
		
(åpen/lukket tilgang - videoillustrert)
		
(Trond Buanes, Professor, Kir. avd./UUS)
10.00		Thoracoskopisk kirurgi
		
(Steinar Solberg, Overlege,
		Thoraxkirurgisk avd./RR)
10.15		Kaffe og frukt
10.30		
Urologi (Bjørn Brennhovd, Overlege,
		kir. avd./RR)
10.45		
Gynekologisk akutt abdomen (Anton
		Langebrekke, Overlege, Gyn. avd./UUS
11.05		Teoretisk gjennomgang av diatermi ved
		
representant fra Covidien
11.20		Teoretisk gjennomgang av ultralydsaks
		
(vibrasjon) ved representant fra Ethicon
11.35-13.00	Lunsj
13.00-16.30	Praktiske øvelser ved Rikshospitalet,
		
Institutt for Kirurgisk Forskning

			

Mindre forandringer i programmet forbeholdes
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NTLFs styre
Leder:
Bjørn Edwin
Intervensjonssenteret
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
0027 Oslo
Tlf: 2307 0100 - Fax: 2307 0110
Mail: bjorn.edwin@ous-hf.no

Sekretær/ Kasserer:

Tlf: 2307 0000 - Fax: 2307 2267
Mail: arne.rosseland@ous-hf.no
Jørn Kjæve
Avd. for gastroenterologisk kirurgi
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø
Tlf: 7762 6000 - Fax: 7762 6605
Mail: jorn.kjaeve@unn.no

Marianne Berg
Intervensjonssenteret
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
0027 Oslo
Tlf: 2307 0100 - Fax: 2307 0110
Mail: marianne.berg@ous-hf..no

Ronald Mårvik
Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi
St. Olavs hospital
7006 Trondheim
Fax: 7386 9689
Mail: ronald.marvik@stolav.no

Styremedlemmer:

Ragnhild Størkson
Sykehuset Vestfold
Postboks 2168
3101 Tønsberg
Mail: ragstoer@online.no

Arne R. Rosseland, Kir. avd.
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
0027 Oslo

Ole Christian Olsen
Vestre Viken HF
Dronningt. 28
3004 Drammen
Tlf. 32803000
Mail: ole.christian.olsen@vestreviken.no
Arvid van der Hagen
Sykehuset Østfold, seksjonsoverl. kir.
avd, urologisk seksjon
605 Fredrikstad
Mob: 41624033
Post: Trolldalen 20, 1676 Kråkerøy
Mail: arvivan@online.no
Lars Jørgensen
OUS, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Mail: lhr@ous-hf.no

Vennligst send meg informasjon om følgende:


Kurs



Ønsker medlemskap i E.A.E.S.
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Marianne Berg
Telefon (jobb): ..........................................…….............................................……....................................................................…...............……............
Intervensjonssenteret
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Telefon (mob): ..........................................…….............................................……....................................................................…...............……...........
Postboks 4950 Nydalen
Fax: ..........................................…….............................................……....................................................................…...............……............................
0424 Oslo
								

Ansvarlige redaktører:
Arne R. Rosseland/Kirurgisk avd.
Bjørn Edwin/Intervensjonssenteret
Marianne Berg/Intervensjonssenteret
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet
0027 Oslo
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Høstmøtet 2012
Velkommen til det 88. Høstmøtet 22. - 26. oktober 2012
Vi håper at Høstmøtet vil opprettholde sin plass, som sentralt forum for faglig og sosial
interaksjon mellom norske kirurger. NKF sitt Høstmøte blir også i år arrangert på Holmenkollen
Park Hotell i Oslo.

Lars Vasli
lars@vasli.no
Kirurgisk Klinikk,
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Høstmøtet er et fellesmøte mellom
Norsk kirurgisk forening og følgende
fagmedisinske foreninger:
• Norsk barnekirurgisk forening
• Norsk forening for bryst og
endokrinkirurgi
• Norsk forening for gastroenterologisk
kirurgi
• Norsk forening for maxillofacial kirurgi
• Norsk karkirurgisk forening
• Norsk plastikkirurgisk forening
• Norsk thoraxkirurgisk forening
• Norsk urologisk forening

Viktig informasjon til
årets Høstmøte
Tid for abstrakt!

Gjør klar foredrag og presentasjoner til
Høstmøtet. Siste frist for innsending av
abstrakt: 1. september 2012.

Forfatterens navn skrives på ny linje
med foredragsholderens navn først.
Forfatternavnene skal angi etternavn
etterfulgt av initialer uten tittel. På ny
linje skrives forfatternes arbeidssted
(avdeling/klinikk, sykehus, og
postadresse).

Send elektronisk

Alle abstraktene må sendes inn elektronisk ved å fylle ut ”Skjema for
innsending av abstrakt” som finnes ved
å velge Høstmøtet 2012 på vår hjemmeside: www.legeforeningen.no/nkf eller
www.kirurgen.no
Skjema for innsending av abstrakt må
fylles ut fullstendig for at abstraktet
skal registreres i vår database og bli
akseptert for presentasjon på
Høstmøtet 2012.

Alle må kontrollere at de får en
kvittering på mottatt og godkjent
abstrakt.
Ta kontakt med NKFs – sekretariat,
hvis du ikke har mottatt kvittering på
innsendt abstrakt innen (10/9-12) og
akseptert abstrakt innen den (3/10-12).

NB! Bare PC-presentasjoner!

Alle foredragsholderne må bruke PC
(Powerpoint) og videokanon som
teknisk hjelpemiddel under Høstmøtet.
Alle foredragsholdere må i god tid
levere presentasjonene til vårt tekniske
sekretariat.

Følg med på vår Hjemmeside

All informasjon om Høstmøtet 2012,
program, frie foredrag og hotellbestilling finner du på Høstmøtet 2012linken på: www.legeforeningen.no/nkf
eller www.kirurgen.no fra og med den
2. juli 2012.

Du vil motta en bekreftelse/kvittering
etter at påmeldingen med vedlegg
er mottatt og abstraktet er sendt
til vurdering i den fagmedisinske
foreningen.
NKF vil sortere og sende abstraktene
til den fagmedisinske foreningen for
vurdering.
Du vil motta (ca. 1/10) en bekreftelse om
foredraget blir godkjent og du vil da få
informasjon om hvordan presentasjonen
skal merkes og innleveres.
Alle aksepterte abstrakt og endelig
program vil bli lagt ut på vår
hjemmeside (1/10-2012)
Høstmøtets e-post adresse;
lars@vasli.no.

Høstmøtet 2012

Alle abstrakt må skrives på
følgende måte:
• Skrifttype Times New Roman font,
størrelse 12.
• Abstraktet skrives i WORD.
• All tekst må være skrevet innenfor en
A4 side med marger på 2,5 cm.
• Venstre marg skal være rett.
• Abstraktet skrives fortrinnsvis på
norsk.
• Abstraktet må bare skrives som en
spalte, og tabeller og illustrasjoner skal
dekke hele sidens bredde.

Overskriften/tittelen skrives med
store bokstaver på første linje
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Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

THERE IS A THIN LINE
BETWEEN INFECTION
AND
SUCCESSFUL
SURGERY.
YOU ARE WATCHING IT.
To get to grips with one of the risk factors in wound infection, Ethicon has
developed the world’s first antibacterial sutures. Our antibacterial Plus
sutures kill bacteria and inhibit bacterial colonization of the suture. Tough
on the bugs, good for your patients. More information about Ethicon’s
Plus sutures is available at www.plussutures.com.

One infection is one too many.

