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Det er en tid for alt
Redaktørens hjørne

Hans Skari
Redaktør
hans.skari@yahoo.no
”Store snitt og store kirurger!” Slik var det
fortsatt da jeg hadde min turnustjeneste i
1989-90. Så begynte laparoskopien etter
hvert å få plass innen kirurgisk behandling,
og begrepet minimalt invasiv kirurgi ble
etablert. I dette nummeret kan du lese
om ”den stille revolusjon” innen kirurgisk
behandling fra Tromsø, hvor man i løpet
av noen få år har endret avansert gastrokirurgisk behandling fra hovedsakelig å
være ”åpen kirurgi" til hovedsakelig å være
”laparoskopisk kirurgi”. Dette krever nøye
planlegging, nødvendige ressurser, velvilje
fra ledelsen, systematisk og god opplæring
av hele staben. Målet er ikke bare at UNN
(Universitetssykehuset i Nord-Norge) skal
ha en eller to veldig dyktige laparoskopiske
kirurger, men at hele staben skal beherske
denne teknikken. Videre er utgangspunktet
at det skal velges laparoskopisk teknikk
som hovedregel, og at åpen tilgang i hvert

enkelt tilfelle må begrunnes for å kunne
forsvares. Dette forventes å gi de kjente
fordelene med MIK som mindre smerte,
mindre arr, bedre postoperativ funksjon,
kortere sykehusopphold og kortere rehabilitering før vanlige aktiviteter kan gjenopptas.
Forutsetningene for å lykkes er mange,
og dette kan leses i Lindsetmoes artikkel!
Observasjonstiden med det nye opplegget i
Tromsø er kort, men jeg tror og mener at vi
faktisk har kommet så langt i utviklingen at
tiden da de fleste gastrointestinale inngrep
ble utført åpent, faktisk er forbi!
Brystkreft er den vanligste kreftform hos
kvinner og den er alvorlig mht. prognose
og rammer på et synlig sted, med stor
betydning for pasientens kroppsbilde.
Funksjonelle sekveler etter axille-toalett er
godt dokumentert. Temaet i dette nummeret av Kirurgen er ”Brystkreft” og du vil
kunne lese spennende artikler som viser at
på dette området er mindre og mer skånsomme inngrep, mulig for mange pasienter
(brystbevarende kirurgi, sentinel-node
operasjon og utelatelse av axille-toalett)
med godt resultat. Videre er primær rekonstruksjon av brystet aktuelt hos en økende
gruppe kvinner, med mulighet for bedring

av livskvalitet og selvbildet. Det fremkommer at resultatene ved brystkreft har bedret
seg til tross for at kirurgien har blitt mindre
omfattende, men en forutsetning er multimodal behandling for mange. Spesialisering
av brystkirurgi-faget har vært viktig for at
de norske bryst- og endokrinkirurgene skal
henge med i denne utviklingen. Artikkelen til Håvard Søyland og medarbeidere,
vedrørende nye prognostiske faktorer, viser
kompleksiteten på dette fagfeltet og at det
er nødvendig med økt spesialisering for å
beherske dette fagfeltet. Vi har nå kommet
så langt at tiden for rutinemessig ablatio
mammae med komplett axilletoalett er
forbi, og disse inngrepene nå kun gjøres på
selekterte pasienter.
Høsten og høstfargene er kommet, været
er kaldere og dagene blir kortere. Mange
drar på fjellet og noen går på jakt. Tankene
for mange kirurger begynner å gå i retning
av Kirurgisk Høstmøte som er et faglig
høydepunkt for oss kirurger. Takk til alle
som bidrar til at Høstmøtet har blitt en stor
suksess! Vi møtes snart og les i mellomtiden en spennende utgave Kirurgen!
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Kirurgen foreligger i en papirversjon
og en nettversjon www.kirurgen.no

Alle innlegg må leveres elektronisk
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(Word anbefales) på norsk språk.
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i Tema-innlegg, på oppfording fra
redaksjonen eller fagredaktører samt
oversiktsartikler fra de kirurgiske
spesialiteter
• Inntil 2500 ord. Maksimalt 5 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 20 referanser.
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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
HVERT BILDE MÅ HA HØY SKARPHET OG BØR
SOM HOVEDREGEL VÆRE PÅ MINST 1 MB!

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.
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

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

Ny turnusordning

Fra neste år vil en ny turnusordning bli innført,
der den største endringen vil være overgang fra
loddtrekning av turnusplass til søknadsbasert
ordning. Departementet har sendt ut forslag til
gjennomføring av turnustjenesten på høring.
Blant annet diskuteres det praktisk håndtering
av søknader, og det er foreslått at søknadsprosessen skal foregå via webportal. Denne bør
selvsagt være brukervennlig og lett tilgjengelig
for alle med evt mulighet for legen å angi prioritering av stillinger vedkommende har søkt på.
Håndtering av et reststillingstorg må også være
oversiktlig. Det er foreslått en turnusblokk der
1 års stilling i helseforetak kobles med 6 mnd
tjeneste i distrikt. Hovedregel er at begge tjenestene skal utføres i geografisk nærhet til hverandre for å unngå flytting, men det kan være
nødvendig å koble noen rekrutteringsutsatte
kommuner sammen med attraktive sykehus
for å sikre legedekning i alle områder. I den nye
ordningen vil det bli uendret antall turnusplasser
(950) samt lengde på turnustjenesten (18 mnd).
Autorisasjonstidspunkt som lege vil flyttes til
direkte til etter bestått eksamen på et av de
norske universitetene, dog med begrensninger i
yrkesutøvelsen, noe som vil likestille kandidater
med norsk utdanning med leger fra EØS land.
Det bør utarbeides en felles nasjonal veileder
med tydelige faglige læringsmål for turnusstillingene, for å sikre samme faglige nivå i turnustjenesten uavhengig av arbeidssted.

Høstmøtet

Det 88. Høstmøtet for landets kirurger nærmer
seg Høstmøtet er en viktig arena for ung som
eldre, uerfaren som erfaren kirurg til å knytte
kontakter på tvers av eget arbeidssted.
Årets Høstmøte inneholder mange interessante
symposier og frie foredrag. Styret i NKF har sett

et stort behov for et symposium om fremtidens
spesialistutdanning av leger, delvis på bakgrunn av at Helsedirektoratet (HD) har overtatt
godkjenning av legespesialister og at spesialistutdanningen av leger er under revisjon. HOD har
gitt HD i oppdrag å gjennomgå spesialiststruktur
og innhold i spesialistutdanningen. I den anledning har HD invitert Legeforeningen og sentrale
aktører i helse-Norge, deriblant de fagmedisinske foreninger, til ulike temasamlinger fremover.
Første temasamling like før sommeren tok for
seg det nye utfordringsbildet, som samfunnsog teknologisk utvikling. Hvordan ivareta likhet
og kvalitet i dagens helsetjeneste, og vil det
være bra nok i fremtiden?
De medisinske fakulteter har sendt et innspill
direkte til HOD om universitetenes rolle i spesialistutdanningen, og tolkes dithen at de ønsker å
overta ansvaret. De mener at kvaliteten på spesialistutdanning av leger blir best mulig ved at
utdanningen sees som et helhetlig løp fra grunnutdanning til ferdig spesialist. 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, mener
de. De foreslår at gjennomføringen av spesialistutdanningen blir et samarbeidsprosjekt mellom
universitetene, HF-ene og kommunene, men
koordineres og kvalitetssikres av universitetene.
Legeforeningen sentralt har nylig tatt initiativ til
en utredning og fornyet diskusjon om fremtidens spesialistdanning. Det er nedsatt flere
arbeidsgrupper som skal jobbe videre med
dette, og kirurgi er godt representert. Hvilken
rolle skal NKF spille? Som leder ønsker jeg at
vi som fagmedisinsk forening skal være med å
utforme fremtidens spesialistutdanning, og Le-

geforeningen, de fagmedisinske foreninger og
spesialitetsforeningene bør samarbeide i dette
viktige arbeidet fremover.

Leder

Symposium om
spesialistutdanning
og etterutdannelse
Det kan synes som at vi er litt i bakevjen i
forhold til ny spesialitetsstruktur og innhold av
spesialistutdanningen. Legeforeningen kom
kanskje litt seint på banen, Direktoratet vet ikke
hva de skal gjøre og det er nok mange meninger
blant spesialistene. Universitetenes ønske om å
overta spesialistutdanning er en trend man også
ser andre steder i Europa. I dette utfordringsbildet har vi klart å skaffe oss foredragsholdere fra
de viktigste aktørene: HD (avd sjef Hans Petter
Aarseth), Universitetene (dekan el prodekan),
Legeforeningen (president Hege Gjessing) og
en sterk stemme fra det fagmedisinske miljø
(Tom Glomsaker). Teknologiens sentraliseringstendens vil bli belyst av seniorrådgiver og kirurg
Erik Fosse.
Del 2 i vårt symposium vil ta for seg etterutdanning og evt resertifisering. Alle leger har plikt til
å holde seg faglig oppdatert. I Norge er det bare
allmennlegene som har formalisert resertifisering, og det stilles spørsmål om det også bør
innføres for andre legespesialister? Spørsmålsstillingen er ikke så enkel som man skulle tro, og
til å belyse dette har vi innhentet to foredragsholdere; leder av Legeforeningens arbeidsgruppe for legespesialisters etterutdanning, Morten
Selle og Leder av de fagmedisinske foreninger
FaMe Rolf Kirschner.
Begge temadelene vil inneholde en paneldebatt
med gode muligheter for spørsmål fra salen. Vel
møtt til en spennende debatt!!
Godt Høstmøte- og lykke til med forberedelsene 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)
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190 mm
210 (+5) mm
210 mm
190 mm
210 (+5) 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

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

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
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of faecal incontinence: a randomised, sham-controlled trial. Lancet.
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TEMA

Brystkreft

I dette nummer av Kirurgen er temaet brystkreft. Dette er et fagområde med stor forskningsaktivitet, og
nye publikasjoner innen biologi, diagnostikk og behandling kommer fortløpende. Vi har her valgt ut noe av
det som nå opptar norske brystkirurger mest i deres hverdag.

Rekonstruksjoner ved brystkreftkirurgi
har de siste årene vært framme i media ved
en rekke anledninger. Lange ventelister og
ventetider (opptil 8 år) har medført et sterkt
pasientengasjement. Helsedirektoratet
nedsatte en arbeidsgruppe med mandat
å komme med forslag til løsning på dette.
Gruppen var sammensatt av plastikkirurger,
onkologer og bryst- og endokrinkirurger
og den leverte rapporten i våres. Rapporten anbefalte bl.a. utvidet bruk av primær
rekonstruksjon med protese som en del av
moderne brystkreftbehandling. I tillegg vil
det bidra til at færre kvinner blir stående i
ventelistekø, til dels for mer omfattende
og ressurskrevende kirurgi (sekundær
rekonstruksjon). Regjeringen bevilget i revidert statsbudsjett 50 millioner kroner for
å redusere ventetidene på rekonstruksjon.
Det trengs imidlertid større ressurser for
å kunne tilby alle kvinner som ønsker det,
primær rekonstruksjon. Onkoplastisk kirurgi
har gitt nye utfordringer til norske brystkreftkirurger og medio september i år ble
det første nordiske kurset arrangert i Oslo
med stor oppslutning.
Axillekirurgien ved brystkreft har vært i
endring de siste årtier. Fra at et tradisjonelt
axilletoalett var standardbehandling for alle
brystkreftpasienter, enten det var spredning
til axillen eller ikke, kan nå de aller fleste

Tema

Turid Aas og Ellen Schlichting
1. Avd. for Bryst- og endokrinkirurgi,
Haukeland Universitetssykehus
2. Seksjon for Bryst- og endokrinkirurgi,
OUS-Ullevål

Turid Aas er leder av NFBEK og avdelingsleder på
Haukeland.

Ellen Schlichting er seksjonsleder for Bryst- og endokrinkirurgi ved OUS.

pasienter klare seg med fjerning av kun en
eller to lymfeknuter, såkalt vaktpostlymfeknutebiopsi. Hos en del postmenopausale
kvinner som er operert med brystbevarende operasjon, har det også vist seg
trygt å la være å gjøre axilletoalett selv om
det er spredning til armhulen. Færre enn
en fjerdel av alle brystkreftpasienter vil nå
trenge axilletoalett. Komplikasjonene og
plagene etter axilletoalett er velkjente, så
dette er et stort framskritt som gir mange
kvinner et betydelig bedre funksjonsnivå i
etterkant av brystkreftkirurgien. Samtidig
er det ressursbesparende for sykehus og
samfunn for øvrig ved at operasjonstidene
og rehabiliteringstiden blir kortere.

tilleggsbehandlingen, i form av medikamentell behandling og strålebehandling økt; det
samlede resultatet er at færre får tilbakefall
og flere overlever brystkreftsykdommen.

Biologiske markører som grunnlag for
skreddersydd brystkreftbehandling er også
et tema som opptar norske brystkreftkirurger. Kan vi klare oss med de tradisjonelle
histopatologiske markørene eller trenger vi
mer avansert genteknologi for å gi pasientene den beste behandling og redusere risikoen for residiv? Samtidig som kirurgien blir
mindre omfattende og mer skånsom, har

Artikkelen om etnisitet og brystkreftoverlevelse er tankevekkende og gir oss
fakta om noe man kanskje ikke trodde var
aktuelt i vårt land med et offentlig helsevesen. Likeverdig helsetilbud til alle, uansett
bosted, kjønn, etnisitet og alder er en av
hjørnestenene i norsk helsevesen og det er
viktig at dette ivaretas 

Fem-års overlevelse ved brystkreft er nå
90% og dette bringer Norge opp i verdenstoppen innen dette kreftområdet.
Men vi vet at også tilleggsbehandlingen
har sin pris i form av bivirkninger og
komplikasjoner.
Så gode markører for å sikre tilstrekkelig
behandling, men samtidig hindre overbehandling er noe man stadig jakter på.

HAR DU PASIENTER MED OPIOIDINDUSERT

OBSTIPASJON?
SE ANNONSE SIDE 175
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RETT ETTER
tilbakefall eller
første progresjon.

500mg
Fulvestrant 500 mg ga en 20% reduksjon i risiko for sykdomsprogresjon sammenlignet med 250 mg [HR =0,80; 95% CI 0,68 - 0,94; p=0,006].
Median progresjonsfri overlevelse var 6,5 måneder i gruppen som ble behandlet med 500 mg, versus 5,5 måneder i kontrollgruppen.
Di Leo A et al. J Clin Oncol 2010;28 (30):4594-600.
Indikasjon: Faslodex er indisert ved behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller metastaserende
brystkreft, ved tilbakefall under eller etter adjuvant antiøstrogenbehandling eller ved sykdomsprogresjon under behandling med antiøstrogen.

C Faslodex «AstraZeneca»
Antiøstrogen ATC-nr.: L02B A03

12.80583N

T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 mg/5 ml: Hver ferdigfylt sprøyte inneh.: Fulvestrant 250 mg, etanol 96%, benzylalkohol, benzylbenzoat, lakserolje. Indikasjoner: Faslodex er indisert ved behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert
eller metastaserende brystkreft, ved til-bakefall under eller etter adjuvant antiøstrogenbehandling eller ved sykdomsprogresjon under behandling med antiøstrogen. Dosering: Voksne (inkl. eldre): Anbefalt dose er 500 mg med 1 måneds intervall, med ytterligere 500 mg gitt
2 uker etter første dose. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance f30 ml/minutt). Sikkerhet og effekt er ikke evaluert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt). Nedsatt
leverfunksjon: Dosejustering anbefales ikke ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Bør likevel brukes med forsiktighet, ettersom fulvestranteksponeringen kan øke. Ingen data vedrørende bruk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Pediatrisk populasjon: Sikkerhet og effekt
hos barn 0-18 år er ikke fastslått. Administrering: Administreres som 2 påfølgende injeksjoner langsomt i.m., 1 i hver setemuskel. For fullstendig informasjon vedrørende administrering, se pakningsvedlegget. Kontraindikasjoner: Pasienter med overfølsomhet for virkestoffet
eller noen av hjelpstoffene. Graviditet og amming. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet til pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon, og til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt).
Pga. administreringsmåten, skal preparatet brukes med forsiktighet ved behandling av pasienter med risiko for blødning, trombocytopeni eller til pasienter som får antikoagulasjonsbehandling. Tromboemboliske hendelser er ofte sett hos kvinner med avansert brystkreft og er
observert i kliniske studier. Dette må tas i betraktning ved forskrivning til risikopasienter. Det finnes ingen langtidsdata angående effekt på bensubstans, men pga. virkningsmekanismen er behandling forbundet med en potensiell risiko for osteoporose. Skal ikke brukes til barn
og ungdom da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Kvinner i fertil alder bør rådes til å bruke effektiv prevensjon under behandlingen. Effekten på fertilitet hos mennesker er ikke studert. Overgang i placenta: Skal ikke brukes ved
graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet, inkl. økt insidens av føtale abnormaliteter og død. Hvis graviditet inntreffer under behandling, må pasienten informeres om potensiell risiko for fosteret og om potensiell risiko for ufrivillig svangerskapsavbrudd. Overgang i
morsmelk: Ukjent. Fulvestrant utskilles i melk hos lakterende rotter. Amming må avbrytes ved behandling med preparatet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Lever/galle: Forhøyede leverenzymer (ALAT, ASAT, ALP). Øvrige: Asteni, reaksjoner på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast og diaré. Hjerte/kar: Venøs tromboembolisme, hetetokter. Hud: Utslett. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Infeksiøse: Urinveisinfeksjoner. Lever/galle: Forhøyet biliburin. Muskel-skjelettsystemet:
Ryggsmerter. Nevrologiske: Hodepine. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Kjønnsorganer/bryst: Levkoré, vaginal blødning, vaginal moniliasis. Lever/galle: Leversvikt, hepatitt, forhøyet GT. Øvrige: Blødning på injeksjonsstedet, hematom
på injeksjonsstedet. Overdosering/Forgiftning: Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering hos mennesker. Dyrestudier med høye doser fulvestrant indikerer at det ikke var noen andre åpenbare effekter enn de som var direkte eller indirekte relatert til antiøstrogen
aktivitet. Behandling: Symptomatisk. Egenskaper: Klassifisering: Østrogenreseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Bindes kompetitivt til østrogenreseptorer med en affinitet sammenlignbar med øst-radiol. Fulvestrant blokkerer de trofiske effektene av østrogen, uten selv å
ha en partiell agonist (østrogenlignende) aktivitet. Virkningsmekanismen innebærer en nedregulering av østrogenreseptorprotein (ER-protein). Kliniske studier av postmenopausale kvinner med primær brystkreft har vist en signifikant nedregulering av ER-protein i ER-positive
tumorer sammenlignet med placebo. Det var også en signifikant reduksjon i progesteronreseptor uttrykk i samsvar med de prekliniske data som viser at fulvestrant i seg selv mangler den østrogen agonistiske effekten. Det er dessuten vist at fulvestrant 500 mg nedregulerer
ER og proliferasjonsmarkøren Ki67 i større grad enn fulvestrant 250 mg i brysttumorer i postmenopausal neoadjuvant situasjon. Absorpsjon: Etter i.m. administrering, absorberes fulvestrant langsomt og maks. plasmakonsentrasjon nås etter ca. 5 dager. Steady state-nivåer
nås i løpet av den første måneden med dosering. Proteinbinding: 99%. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum ved steady state er ca. 3-5 liter/kg. Halveringstid: Terminal halveringstid er ca. 50 dager. Clearance er ca. 11 ml/minutt/kg. Ved steady state er fulvestrant
plasmakonsentrasjoner opprettholdt innenfor et relativt smalt område, med omlag 2-3 ganger forskjell mellom maksimale og minimale konsentrasjoner. Metabolisme: Metabolismen er ikke fullstendig klarlagt, men innebefatter biotransformasjonsveier analogt med endogene
steroider. Enkelte metabolitter utøver tilsvarende aktivitet som fulvestrant. CYP 3A4 er det eneste P-450 isoenzymet som er involvert, men andre metabolske veier ser ut til å dominere. Utskillelse: Mesteparten utskilles via feces, < 1% via urin. Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.Pakninger og priser: 2 × 5 ml1 (ferdigfylt sprøyte) kr 6337,50. Refusjon: 1L02B A03_1. Fulvestrant.
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptorpositiv lokalavansert eller metastaserende brystkreft, ved tilbakefall under eller etter adjuvant antiøstrogenHORMONAL C ARE
BY
behandling, eller ved sykdomsprogresjon under behandling med antiøstrogen. Refusjonskode:
ICPC

Vilkår nr

ICD

X76 Ondartet svulst bryst (K)

9, 38

C50 Ondartet svulst i bryst 9, 38

Vilkår nr

Vilkår: (9) Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin. (38) Behandling skal kun igangsettes av spesialist i onkologi, eller spesialist i
generell kirurgi ved sykehus som behandler pasienter med brystkreft. - Før behandling med fulvestrant igangsettes skal progresjon av sykdom under, eller etter annen endokrin adjuvant behandling
dokumenteres.
Sist endret: 14.03.2012

AstraZeneca AS, Innspurten 15, Postboks 6050
Etterstad, 0601 Oslo, Tlf 21 00 64 00,
Faks 21 00 64 01, www.astrazeneca.no

Rekonstruksjon ved
brystkreftoperasjoner
Innledning
Brystkreft er den hyppigste kreftformen
blant kvinner i Norge og i 2009 ble det
registrert 2745 nye tilfeller (1). Omtrent
halvparten av disse kvinnene får utført
ablatio, resten blir behandlet med brystbevarende operasjon. Ved svulster større
enn 4-5 cm eller multifokalitet, anbefales
ablatio. På en konsensuskonferanse i regi
av National Institutes of Health (NIH) i
1990 ble brystbevarende operasjon vurdert
som standardbehandling for en stor del av
pasientene med brystkreft i tidlig stadium
(2). Overlevelsen er lik for brystbevarende
operasjon og ablatio når kriteriene for brystbevarende operasjon er fulgt (3).
I de fleste tilfelle kan pasienten selv
velge hvilken operasjonsmetode hun
ønsker, men vi ser at noen velger ablatio selv om brystbevarende operasjon
kunne være egnet.
Alle pasienter med brystbevarende
operasjon får strålebehandling i 5-7
uker etter operasjonen.
Tap av et bryst kan være en psykologisk,
sosial og fysisk belastning. Brystrekonstruksjon har som mål å eliminere eller redusere
disse forhold som er av betydning for
mange kvinners livskvalitet (4). Rekonstruksjon etter ablatio innebærer at man ønsker
å gjenskape brystets volum og form med
en protese, eget vev eller kombinasjoner
av disse. For å oppnå symmetri kan det
være behov for også å korrigere det andre
brystet. Tilbudet til kvinner som har fjernet
brystet, har inntil nylig, vært sekundær
rekonstruksjon med innsetting av protese
dersom de ikke har fått strålebehandling,
og rekonstruksjon med eget vev (vanligvis
flyttet fra magen) dersom de har vært gjennom strålebehandling. Mange kvinner har,
tross disse tilbud, sagt seg fornøyd med en
ekstern protese i BH.
De siste årene har det vært økende fokus
på såkalt onkoplastisk kirurgi (5). Dette

innebærer at man ved hjelp av plastikkirurgiske teknikker kan remodellere brystet
med eget brystvev i forbindelse med
brystbevarende operasjon og på den måten
redusere og korrigere deformiteten.

Tema

Ellen Schlichting
ELSCHL@ous-hf.no
Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi,
Avdeling for kreftbehandling, OUS-Ullevål

Onkoplastikk innebærer at man kan
fjerne svulstvev med større margin
fordi man ikke behøver å tenke så mye
på det kosmetiske resultatet som man
må ved konvensjonell brystbevarende
operasjon.
Økt bruk av onkoplastiske teknikker ved
brystbevarende operasjoner vil innebære
mindre behov for korrigerende rekonstruksjoner i ettertid og minske behovet for å
fjerne bryst.
Rekonstruktiv kirurgi krever erfaring og
spesiell opplæring. Bilde 1-3 er fra Royal
College of Surgeons i London hvor det
arrangeres gode kurs i onkoplastisk kirurgi.
Det er en stadig utvikling av operative
teknikker og proteser. Onkoplastikk og annen rekonstruktiv kirurgi forutsetter et nært
samarbeid mellom bryst- og plastikkirurger.
Alle pasienter som skal gjennom slik kirurgi
bør diskuteres i et tverrfaglig team hvor
også radiolog, patolog og onkolog er med.
I desember 2010 vedtok Nasjonalt råd
for kvalitet og prioritering i helse- og
omsorgstjenesten på bakgrunn av internasjonale retningslinjer, at vurdering
for rekonstruksjon skal være en del av
tilbudet for brystkreftopererte i Norge.
Rekonstruksjon etter brystkreftoperasjon
ble implementert i oppdateringene av anbefalingene i det nasjonale handlingsprogrammet i 2011 og en ny revisjon er nå klar. En
arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet
overleverte en rapport om brystrekonstruksjon mars 2012. Arbeidsgruppen besto av
sentrale fagfolk og representanter for Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Denne
rapporten kom med faglige anbefalinger
om hvordan tilbudet om rekonstruksjon
skal utformes. Rapporten viste at det står
ca. 600 brystkreftopererte på venteliste for
sekundær rekonstruksjon med eget vev og
at halvparten av disse hadde en ventetid på
6-8 år før operasjon. Ventetid på sekundær

Bilder fra Royal College of Surgeons i London hvor det
arrangeres kurs i onkoplastisk kirurgi.
(Foto: Ellen Schlichting).

rekonstruksjon med protese var mindre enn
1-2 år og det står ca. 800 pasienter i kø for
et slikt inngrep. I revidert Statsbudsjett i
mai i år ble det bevilget 50 millioner kroner
for å redusere ventetidene på rekonstruksjon.

Primær og sekundær
rekonstruksjon
Ved en primær rekonstruksjon foretas en
gjenoppbygging av et nytt bryst i samme
inngrep som brystet fjernes. Vanligvis
benyttes en protese, men eget vev og/
eller kombinasjon eget vev og protese kan
benyttes i spesielle tilfeller.
Fordeler med primær rekonstruksjon er
bl.a. et potensiale for kun én operasjon
og maksimal mulighet for å bevare hud
og hudfolden under brystet.
Hudkvaliteten er god fordi huden ikke tidligere er utsatt for operasjon eller strålebehandling.
Kostnadene er mindre enn ved sekundær rekonstruksjon (6).
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tynne, arrskadet og strålebehandlet. Det
kosmetiske resultatet kan bli dårligere, man
trenger en ny operasjon og sykehusopphold, det gir økte kostnader og ventetider.
Målsetningen med brystrekonstruksjon er
å oppnå en best mulig rekonstruksjon med
minst mulig kirurgisk risiko for pasienten.
Ved vurderingen av egnet rekonstruksjonsmetode er det flere faktorer som har
betydning:

Tema

Bilde 3. Bildet viser bryst- og endokrinkirurg Tone Hoel
Lende på kurs i onkoplastisk kirurgi på Royal College
of Surgeons i London nå i september. På bilder er hun
sammen med en modell hvor det ble trenet på opptegning før rekonstruksjon. Lærer er Richard Sutton.
Modellen har samtykket til at bildet blir brukt. (Foto:
Ellen Schlichting).

Ulempene kan være at det blir kort tid for
pasienten til å bestemme om hun ønsker
primær rekonstruksjon, at man ikke alltid på
forhånd vet om pasienten vil trenge cellegift
og eller strålebehandling etter primærinngrepet og at slik behandling i enkelte tilfeller
må utsettes pga komplikasjoner til rekonstruksjonen (7,8).
Sekundær rekonstruksjon innebærer gjenoppbygging av et nytt bryst i et nytt inngrep
på et senere tidspunkt enn primærinngrepet for brystkreft. Protese eller eget vev
eller kombinasjoner av disse kan benyttes.
Fordeler ved sekundær rekonstruksjon er at
pasienten kan bruke så lang tid hun ønsker
for å bestemme om hun ønsker rekonstruksjon, det blir ingen risiko for forsinkelse av
oppstart av cellegift og eller strålebehandling. Ulempene ved sekundær rekonstruksjon er at man trenger mye mer hud da
hudlappene man har tilgjengelig kan være

1.

2.

3.

Hva er utgangspunktet til pasienten
etter kreftbehandlingen?
o hvor stor er hud- og volumdefekten
etter kreftoperasjonen?
o er det gjennomført strålebehandling
som gjør enkelte rekonstruksjonsteknikker mindre velegnet ?
Hvilken helsetilstand har pasienten?
o har pasienten tilleggssykdom som
gjør at avanserte rekonstruksjoner
er mer risikofylte?
Hvilken motivasjon og forventninger
har pasienten til rekonstruksjonen?

I forhold til disse faktorene må kirurgen vurdere hvilken rekonstruksjonsmetode som er
mest velegnet for pasienten.

Hvilke kvinner bør få et
rekonstruksjonstilbud?
Arbeidsgruppen foreslo følgende retningslinjer for valg av rekonstruktivt inngrep:
Indikasjoner for protese/onkoplastisk
inngrep:
•
Mastektomi eller asymmetri etter
brystbevarende inngrep på mer enn
20% eller 200 ml.
o Kontraindikasjoner: røyking, stor
narkoserisiko. Ved primær rekon-

struksjon: inflammatorisk brystkreft, lokalavansert brystkreft med
hudinnvekst.
o Relative kontraindikasjoner:
Annen komorbiditet (for eksempel
diabetes), urealistiske forventninger,
BMI>30 (ikke ved onkoplastisk kirurgi), høy alder (svært få eldre kvinner
ønsker slik behandling).
Indikasjoner for sekundær rekonstruksjon
med autologt vev:
•
Tidligere mastektomi og strålebehandling eller andre forhold på brystveggen
som gjør at annen rekonstruksjon er
uegnet. Tidligere mislykkede proteserekonstruksjoner.
o Ung alder <35 år, vurderes individuelt, fortrinnsvis sekundær rekonstruksjon.
o Kontraindikasjoner og relative
kontraindikasjoner som for implantat
(se over).
Det nye nå er altså at primær rekonstruksjon med protese skal tilbys alle
kvinner hvor mastektomi planlegges
og hvor kontraindikasjoner ikke foreligger (se over).
Planlagt strålebehandling etter mastektomi er ikke kontraindikasjon for primær
rekonstruksjon, heller ikke lokalavansert
brystkreft ved mastektomi etter preoperativ
kjemoterapi dersom det ikke foreligger inflammatorisk brystkreft eller innvekst i hud.

Hvilke rettigheter skal denne
pasientgruppen ha?
Rekonstruksjon av brystkreft skal være en
del av behandlingsforløpet ved brystkreft.
Arbeidsgruppen anbefalte at brystkreftopererte som har fjernet brystet og som ikke
har fått primær rekonstruksjon, skal få tilbud
om sekundær rekonstruksjon tidligst 12
måneder etter avsluttet adjuvant behandling med cellegift og/eller strålebehandling.
Dette er begrunnet i medisinsk faglige
årsaker. Hos de få pasientene som bare har
fått fjernet brystet og ikke hatt behov for
adjuvant behandling, kan rekonstruksjon
vurderes ca. 6 måneder etter brystkreftoperasjonen.

Hvilken kompetanse kreves for
å utføre rekonstruktiv kirurgi?

Bilde fra Nordisk Workshop i Oslo (Sept. 2012) med lærer Iain Brown (fra Cornwall), modell og Gudbrand Skjønsberg.
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Rekonstruktiv kirurgi krever erfaring og
spesiell trening. Primær rekonstruktiv kirurgi forutsetter et spesielt nært samarbeid
mellom brystkirurg og plastikkirurg og dette
er en forutsetning ved moderne brystkreftbehandling. Erfarne brystkirurger med nødvendig opplæring kan utføre onkoplastiske
inngrep. Primære rekonstruksjoner med
protese kan gjøres av erfarne brystkirurger,
men arbeidsgruppen anbefalte at det gjøres

Det vil bety at ca. 450 kvinner vil være
aktuelle for primær rekonstruksjon
med protese.
Det er usikkert hvor mange som vil ønske
rekonstruksjon sekundært, anslagsvis 300
kvinner og anslagsvis vil om lag 150 av
disse trenge rekonstruksjon med eget vev
da de har gjennomgått strålebehandling.
Totalt vil dette dreie seg om ca. 750
rekonstruksjoner årlig.

Bilde fra Nordisk Workshop i Oslo (Sept. 2012) med lærer Tiina Jahkola (fra Helsinki), modell og Lisa Steffensen.

i et samarbeid mellom bryst- og plastikkirurger. Det viktigste er at hvert enkelt sykehus
har et velfungerende og godt kvalifisert
multidisiplinært team som håndterer disse
inngrepene tilfredsstillende.
Primære rekonstruksjoner med bruk av eget
vev og sekundære rekonstruksjoner bør
gjøres av plastikkirurger, evt. sammen med
brystkirurger.
I utdannelsen av bryst- og endokrinkirurger og plastikkirurger bør man vurdere 6 måneder obligatorisk sideutdannelse ved hverandres avdelinger.

Ved hvor mange sykehus bør
rekonstruksjon tilbys?
Det er i dag 18 sykehus i Norge som opererer brystkreftpasienter og ved disse sykehusene opereres det fra 50 til 540 pasienter
årlig. Vi må definere bærekraftige enheter
som kan tilby pasientene primæroperasjon
for brystkreft og evt. primær rekonstruksjon, uansett bosted. Dette forutsetter at
det er et visst volum av brystkreftoperasjoner ved hvert av disse sykehusene.
I Norge utføres det i dag primære
rekonstruksjoner ved ni sykehus og
seks av disse sykehusene kan gjøre
store rekonstruksjoner med eget vev
operasjoner.
Ved syv av 18 sykehus gjøres det ingen
rekonstruktive inngrep i dag og fire av disse
sykehusene behandler mer enn 100 nye
brystkreftpasienter årlig. Det bør vurderes
opprettet egne rekonstruksjonssentra ved
enkelte av de største sykehusene i Norge
for å ta seg av rekonstruksjoner med eget

vev og evt. andre rekonstruksjoner for sykehus som ikke selv behersker slike. Det er
viktig at kompetanse og opplæring for slike
rekonstruksjoner samles da mikrokirurgiske
teknikker også benyttes ved andre inngrep
som er sentralisert og dette er teknisk krevende inngrep. Mikrokirurgisk brystrekonstruksjon er svært ressurskrevende og den
offentlige refusjonen for disse inngrepene
dekker ikke de reelle utgiftene. Etter at
nåværende kø av ventende til rekonstruksjoner med eget vev blir fjernet, vil det årlige
behovet for slike rekonstruksjoner bare
bli ca. 150 pasienter og dette volumet er
såpass lite at det bør gjøres på få sykehus.
Økt antall primære rekonstruksjoner vil
innebære et større behov for sengeplasser da færre egner seg for dagkirurgi enn vanlige brystkreftoperasjoner
uten rekonstruksjon.
Inngrepene krever mer personell, lengre
operasjonstid og lengre liggetid. Operasjonskapasiteten må økes, avhengig av
antall og hvilken type rekonstruksjoner det
enkelte sykehus skal utføre.

Hvor mange pasienter vil ha
behov for rekonstruksjon?
Vel 2700 pasienter opereres årlig for
brystkreft i Norge, ca. 50% med brystbevarende operasjon, dvs. 1350 pasienter
med mastektomi. I henhold til erfaring fra
Karolinska i Stockholm, er bare ca. 30% av
disse aktuelle for primær rekonstruksjon.
Resten av de mastektomerte har enten
kontraindikasjoner eller ønsker ikke denne
behandlingen.
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De fleste av pasientene vil trenge flere
inngrep for å bli ferdig rekonstruert (for
eksempel skifte av ekspanderprotese til
permanent protese, korrigerende inngrep av
kontralateralt bryst).
En del pasienter vil etter brystbevarende
operasjoner oppleve asymmetri og volumforskjell som tilsier behov for korreksjon.
Dette vil trolig være ca. 150 pasienter årlig.

Gentesting
Det forventes at økt bruk av gentesting
med tanke på brystkreftgen 1 og 2 hos
brystkreftopererte vil medføre at vi oppdager flere som er genbærere. De aller fleste
genbærere vil ønske profylaktisk mastektomi med rekonstruksjon. I dag gjøres ca. 75
slike inngrep årlig.
Dette innebærer ca. 950 pasienter årlig til
ulike større rekonstruktive inngrep. I tillegg
vil det bli behov for reduksjonsplastikker
kontralateralt, skifte av proteser og diverse
mindre korreksjoner for best kosmetisk resultat samt primære onkoplastiske inngrep.

Konklusjon
Onkoplastikk og rekonstruksjoner ved
brystkreftoperasjoner er en del av moderne brystkreftbehandling. Ved økt bruk
av primære rekonstruksjoner med protese
og onkoplastikk, vil behovet for sekundære
rekonstruksjoner reduseres betraktelig 
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Kirurgi i axillen ved brystkreft
- Er axilletoalettets tid forbi?
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Tema

Hvorfor er axillestatus så
viktig?
Axillestatus (N-status) har tradisjonelt vært
og er fortsatt en svært viktig prognostisk
faktor ved brystkreft. Dette illustreres i
Figur 1, hentet fra JR Harris velkjente lærebok om brystsykdommer. Kurvene viser
overlevelse for brystkreftpasienter relatert
til antall positive lymfeknuter i axillen.
Om det er spredning til axillære lymfeknuter eller ikke, har også direkte betydning for behandlingen, både i valg
av adjuvant kjemoterapi-regime og for
avgjørelsen om postoperativ loko-regional strålebehandling er nødvendig.
Videre er det viktig å behandle axillen
adekvat for å oppnå loko-regional kontroll
over brystkreftsykdommen; vi vet at lokoregionale residiv har betydning for senere
metastasering og død av sykdommen.
Regionale residiv kan også gi uttalte plager
av mer lokal karakter, f. eks. smerter.

Axilletoalett
Tidligere var axilletoalett, dvs. fjerning av
axillære lymfeknuter i nivå 1 og 2, selve
gullstandarden både for ”staging” og
behandling av axillen. Dette innebar at man
ikke kjente axillestatus før etter inngrepet,
når resultatet fra patologiundersøkelse av
axille-preparatet forelå. Dette var standardmetoden for ”staging” og behandling fram
til for omkring 10-15 år siden.
Med stadig økende bruk av mammografi,
også som rutineundersøkelse hos presumptivt friske kvinner, har brystkreftdiagnostikken stadig blitt bedre; brystkreftsvulster
påvises og behandles stadig tidligere, og
andelen brystkreftpasienter med sykdom
uten spredning til lymfeknutene har økt
betraktelig. Det nasjonale mammografiscreeningprogrammet ble startet i Norge
fra 1996, noe som for alvor førte til at tidlig
brystkreft ble påvist. Av screening detekterte brystkrefttilfeller finner man spredning til lymfeknuter i bare 20-30 %. Og ut
fra dette kan man da se at ca ¾ av disse
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Figur 1.Overlevelse etter brystkreft relatert til antall lymfeknutemetastaser i axille. Fra Harris JR et al: Disease of
the breast. Tall fra San Antonio Database.

kvinnene fikk utført axilletoalett som ren
stagingsprosedyre; kun friske lymfeknuter
ble fjernet. Vi vet at axilletoalett på ingen
måte er en komplikasjonsfri prosedyre; en
del kvinner får skulderplager av forbigående
eller varig karakter og en del får lymfødem.
Opptrening etter axilletoalett fører uansett
til forlenget sykemelding og økte kostnader
for den enkelte og samfunnet.

Vaktpostlymfeknute ved
brystkreftkirurgi
Det var et viktig fremskritt i den kirurgiske
brystkreftbehandlingen da man i stedet
for å fjerne samtlige lymfeknuter på nivå
1 og 2 gikk over til å fjerne kun vaktpostlymfeknutene som stagingsprosedyre.
Vaktpostlymfeknuten(e) eller Sentinel
nodes (SN) er de lymfeknutene som drenerer brystet initialt og hvor metastasering
skjer først. Dette førte til at man i de fleste
tilfeller kunne nøye seg med å fjerne 1-3
lymfeknuter i "node negativ" sykdom.

SN prosedyrer med samtidig axilletoalett
for å sikre at man hadde kunnskapen og
behersket teknikken.
Kort beskrivelse av kirurgisk teknikk
ved Sentinel Node.
Det er mest vanlig å bruke to parallelle
metoder for påvisning av SN, både
radioaktivt stoff og fargestoff, vanligvis
patentblått. Disse injiseres i brystet,
enten peritumoralt eller subareolært,
preoperativt og man påviser så SN som
blå og/eller radioaktive lymfeknuter under
inngrepet. Det gjøres så frysesnittsundersøkelse av SN, dersom det ikke
påvises metastaser unnlates axilletoalett.
Dersom metastaser påvises, utføres
vanlig axilletoalett.

Kun dersom det ble påvist metastaser til vaktpostlymfeknute, skulle det
gjøres axilletoalett.
Prinsippet med vaktpostlymfeknute og
unnlatelse av axilletoalett ved negativ SN
ble innarbeidet i vårt miljø rundt 2000. Metoden og resultatene ble kvalitetssikret ved
at hvert senter måtte utføre et visst antall

Figur 2. Vaktpostlymfeknute identifisert
med patentblått.

studier som viser samme residivfrekvens
og overlevelse som ved axilletoalett (1).
Frekvensen av axillære residiv er beskrevet
som svært lav, og representerer sjelden noe
klinisk problem (2).

Spesielle problemstillinger som f. eks.
hvilken betydning påvisning av mediale
SN har, hvilke injeksjonssteder som skal
brukes, om immunhistologi er påkrevet i
den patologisk anatomiske undersøkelse
har vært diskutert. I dag mener man at
injeksjonssted er uten betydning og det
brukes ikke immunhistokjemi i rutinepatologien.
Unnlatelse av axilletoalett ved negativ SN ble
for mange år siden etablert som et rutineinngrep; det foreligger også randomiserte

Kan man utelate axilletoalett
ved positiv SN?
For å besvare dette spørsmålet ble studien
AZ 0011 gjennomført. Dette er en amerikansk multisenterstudie hvor pasienter
med positiv SN ble randomisert til enten
axilletoalett eller observasjon. Inngangskriteriene var brystbevarende kirurgi etterfulgt
av ekstern stråleterapi, klinisk negativ axille,
1 eller 2 positive lymfeknuter uten ekstranodal tumorvekst. Studien ble lukket og

Tema

Figur 3. Vaktpostlymfeknute identifisert ved radioaktivitet / probe.

Et faktum som også må nevnes i denne
sammenhengen er den økende bruk av
adjuvant systemisk terapi, samt at alle pasienter som har fått utført brystbevarende
kirurgi får postoperativ strålebehandling
hvor strålefeltet også dekker nedre del av
axillen. Begge disse behandlingsmodalitetene har vist seg, i tillegg til å bedre overlevelsen, også ha stor betydning for å redusere
risikoen for lokoregionale residiv.

resultatene publisert i 2011 etter median
observasjonstid 6.3 år. Det var da inkludert
knapt 900 pasienter (fra 1999 – 2004).
Det var en overvekt av postmenopausale
pasienter med reseptor-positive svulster,
median alder var ca 55 år, median tumor
størrelse 1,7 cm. De aller fleste pasienter
hadde fått adjuvant systemisk terapi, endokrin og/ eller kjemoterapi. Resultatene viste
ingen forskjell i residiv, verken lokale, regionale eller systemiske, og det var samme
overlevelse i de to gruppene (3,4). For
gruppen som hadde fått gjort axilletoalett
ble det imidlertid observert signifikant flere
komplikasjoner, spesielt i form av skulder/
arm-plager og lymfødem (5).
Innvendinger mot studien har vært at den
ble lukket før planlagt inklusjon var nådd.
Årsaken til dette var dels at frekvensen av
regionale residiv var så lav at man ikke ville
klare å nå ønsket antall innen overskuelig
framtid, og mange sentra tok etterhvert i
bruk resultatene på den måten at man unnlot å gjøre axilletoalett i den gruppen som
inngikk i randomiseringen. Resultatene fra
studien med det aktuelle antall inkluderte
var imidlertid statistisk signifikante. Resulta-

Figur 4. Overlevelse ved positiv SN med og uten axilletoalette.
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tene ble publisert i 2010 og 2011, og i tiden
etterpå har alle de store brystkreftsentra i
USA tatt konsekvenser av studien.
Memorial Sloan Kettering Breast Cancer
Center i NY behandler årlig ca 2700 nye
brystkreftpasienter, og innførte retningslinjer basert på studieresultatet i februar
2011. De praktiserer dette så konsekvent at
pasienter som ikke ønsker å følge disse retningslinjene, bes om å søke annet sykehus.

Tema

I 2011 ble resultatene fra den europeiske
IBCSG-23.01 publisert; her var pasienter
med mikrometastaser i SN randomisert til
enten axilletoalett eller observasjon. Her
var også pasienter med ablatio inkludert,
samt pasienter med brystbevarende kirurgi
og kun intraoperativ strålebehandling (kun
deler av brystet bestrålt). Resultatene var
synonyme med AZ0011; ingen forskjell i residiv eller overlevelse. Også denne studien
måtte lukkes før planlagt, vesentlig pga lav
frekvens i residiv, men resultatene var også
her signifikante (6).
I tillegg til disse randomiserte studiene
foreligger det mange retrospektive materialer hvor man har unnlatt axilletoalett ved
positiv SN, her inngår også pasienter med
ablatio, med og uten strålebehandling. Alle
studiene viser svært lav risiko for regionale
residiv. Og de fleste regionale residiv kommer relativt tidlig, median tid til residiv er
vel 2 år (7-9).

Hva er adekvat kirurgi i axillen
for å hindre residiv? Kan vi
tillate at det er svulstvev igjen
etter operasjonen, og vil det i
tilfelle gi økt risiko for residiv?

mm (såkalte mikrometastaser), dersom det
var gjort brystbevarende kirurgi og planlagt
postoperativ strålebehandling. NBCGs
anbefalinger foreligger på www.nbcg.no.
I 2012 gikk man lenger, man aksepterer nå
positiv SN (1 eller 2) ved de samme inklusjonskriterier som AZ 0011 hadde, men
kun hos postmenopausale kvinner med
reseptorpositiv sykdom. Årsak til avgrensningen var at størstedelen av inkluderte
pasienter i AZ0011 var i denne gruppen, og
at styringsgruppen i NBCG følte at dette var
et stort skritt å ta.
Det er lite trolig at det ville komme flere
studier av typen AZ 0011 og IBCSG-23,
fordi begge disse studiene brukte lang tid
på inklusjon uten å komme opp i planlagt
antall pasienter, og axillære residiv forekommer så sjelden at man også vil trenge lang
tid på å finne evt. nye resultater.

Hvem trenger så axilletoalett ?
Spørsmålet mange brystkreftkirurger stiller,
er om ikke samme rutine som beskrevet
ovenfor kan overføres også til pasienter
som får gjort ablatio, spesielt i vårt land
hvor det gis lokoregional stråleterapi ved
”node” positiv sykdom, og hvor disse pasientene uansett ville fått strålebehandling.
Det er som nevnt tidligere retrospektive
resultater hvor pasienter med ablatio inngår,
også en relativt nylig publisert studie fra
Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Denne viser også samme frekvens residiv
enten det er gjort axilletoalett eller ikke (11).
Likevel har ikke de store sentra anbefalt å
overføre resultatene fra AZ 0011 til pasienter med ablatio, og da er det også en god
grunn til at vi avventer.

Det er rapportert i mange materialer fra den
innkjøringsperioden hvor man gjorde axilletoalett etter SN diagnostikk. Så en negativ
SN garanterer på ingen måte for en negativ
axille (10).

Det er også en annen pasientgruppe
hvor man fortsatt gjør axilletoalett initialt,
og det er de som har fått primær (neoadjuvant) systemisk behandling, vanligvis
kjemoterapi. I vårt land gjelder det vesentlig
pasienter med lokalavansert brystkreft. Her
er resultatene noe usikre, og man avventer
resultat av prospektive studier som pågår,
før man evt. kan anbefale SN og unnlatelse
av axilletoalett selv om denne er negativ.

I AZ 0011 fant man gjenværende lymfeknutemetastaser i ca. 30 % i den gruppen hvor
man gjorde axilletoalett, dette tyder på at
det var gjenværende lymfeknutemetastaser
i samme andel i andre gruppen. Likevel er
altså residivraten ubetydelig og uavhengig
av om det gjøres axilletoalett eller ikke.

Men selv om det fortsatt er noen grupper
hvor man fortsatt anbefaler axilletoalett, er
det nå slik at de fleste norske brystkreftpasienter kan slippe axilletoalett med de
plager og komplikasjoner dette kan gi. Det
blir spennende å følge med videre om også
flere kan slippe det etter hvert 

Et faktum å bemerke seg her er at det
etter negativ SN uten axilletoalett er
gjenværende lymfeknutemetastaser i
opp mot 10 % av tilfellene

Dagens norske anbefalinger
og retningslinjer
I Norge ble det i 2011 vedtatt i Norsk
Brystkreft Gruppe (NBCG) retningslinjer
som åpnet for unnlatelse av axilletoalett
ved positiv SN dersom metastasene var < 2
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Hvor ofte detekteres en ikkesentinel-node positiv lymfeknute ved
axilletoalett ved positiv sentinel-node?
Et materiale fra Akershus Universitetssykehus
Hvorfor er det viktig å
unngå axilletoalett?

Det er derfor viktig med kontinuerlig
vurdering av nødvendigheten for å utføre
axilletoalett. Det er samtidig indisier på
at antallet positive SNB er assosiert med
sannsynligheten for funn av positiv ikke-SN
ved axilletoalett.

lobulært carcinom. Ingen av de 43 pasientene med flere enn 1 SN med metastaser til
kun 1 av SN knutene, viste seg å inneholde
lymfeknuter med metastaser i axilleresektatet. Positiv funn i axilleresektatet førte ikke
til endring i adjuvant behandling. Det betyr
altså med andre ord at 75 pasienter gjennomgikk et kirurgisk inngrep som de ikke
hadde noe fordel av, men som kan føre til
morbiditet. I starten av vaktpostlymfeknutens æra, ble det også gjort komplementerende axilletoalett dersom det ble påvist
mikrometastaser i SN. Dette er endret nå.
Spørsmålet er om det er på tide å revidere
retningslinjer også for makrometastasepositive SN når det gjelder axillekirurgi. Er
det for eksempel mulig at man avstår fra å
tilby axilletoalett til en pasient med duktalt
carcinom hvor det er identifisert flere enn 1
SN og bare 1 av disse inneholder metastaser? Gjennomgang av våre tall tyder på at
man kanskje kan gjøre det.

Pasientmaterialet

Nye retningslinjer

Ved Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi,
Akershus Universitetssykehus, ønsket vi å
se hvor ofte vi fant ytterligere flere positive
lymfeknuter ved adekvat axilletoalett hos
pasienter med positiv SN for metastaser. Vi
gjennomgikk den elektroniske journal tilhørende alle pasienter som i perioden 01.01.11
til 01.08.12 ble operert med axilletoalett
ved klinisk og ultralydvurdert negativt axille
og med positivt SNB peroperativt hvor det
ble gjort komplementerende axilletoalett.
Undersøkelse med probe for å identifisere
sentinel node vises på Bilde 1, og Bilde
2 og 3 viser peroperativ identifikasjon av
blåfarget sentinel node.

NBCG kom med nye retningslinjer i juni
2012 (3), med implementering fra september i år. Her åpnes det for at man kan, hos
spesielle undergrupper med 1 eller 2 positive SN, unnlate å gjennomføre axilletoalett.
Jeg tror at flere enn de gruppene som er
nevnt her, ikke trenger axilletoalett.

Til tross for en reduksjon siste årene, er
det fortsatt morbiditet forbundet med
axilletoalett.
Opp til 20 % av pasientene som gjennomgår dette inngrepet får problemer
som parestesier, dårlig skulderfunksjon, smerter, nerveskader og
lymfødem. For noen av pasientene er
disse komplikasjonene betydelige og
påvirker livskvalitet betraktelig, i tillegg
til et forlenget sykehusopphold.

”Sentinel lymph node biopsy” (SNB) er
standard metode for staging av klinisk negativ axille ved brystkreft. Siden innføringen
av denne teknikken, er konsensus å fortsette med komplementerende axilletoalett
i de tilfellene der SNB er positiv (>0.2mm
metastasefokus). Studier viser imidlertid at
gjennomsnittlig kun 50 % av disse pasientene har gevinst av dette. Antallet synker
med synkende metastasemengde i SNB.
Flere forfattere har i den siste tiden derfor
stilt spørsmålstegn ved om det er nødvendig med axilletoalett hos alle brystkreftpasienter med positiv SNB (1).
Det foregår nå randomiserte studier hvor
hensikten er å se på om stråling mot axille
alene, ved positivt SNB, er like bra som axilletoalett og stråling. Resultatene av disse
studiene er foreløpig ikke publiserte. Det er
også slik at i de aller fleste tilfellene vil den
adjuvante behandlingen være den samme
om det foreligger kun positivt SNB eller om
det er flere lymfeknuter enn SNB som er
positive.
I august i år ble det publisert en oversiktsartikkel i Ann Surg Oncol (2) hvor man har
sett på alle publiserte studier der det ikke
er gjennomført axilletoalett ved tilfeller med
positivt SNB. Summarisk viser de at pasienter med mikrometastaser i SNB hadde en
residivfrekvens på 0,3 % og pasienter med
makrometastaser i SN hadde gjennomsnittlig residivfrekvens på 0,7 %, men med
variasjon mellom 0 og 7 %.

Resultater
75 pasienter gjennomgikk axilletoalett pga.
peroperativt positiv SN. Hos 25 pasienter
ble det identifisert bare 1 SN og hos 50
pasienter ble identifisert flere enn én SN. I
den gruppen hvor kun 1 SN ble identifisert,
ble det funnet metastaser til ytterligere
lymfeknuter i axilleresektatet i 13 tilfeller
(52 %). I gruppen der flere enn 1 SN ble
identifisert peroperativt, ble det funnet
ytterligere metastaser hos 7 pasienter (14
%). Samtlige 7 av disse pasientene hadde
metastaser til alle SN og 6 av disse 7 hadde
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På bakgrunn av dette er det viktig at man i
Norge gjennomfører en tilsvarende studie
som vi har gjort hos oss. Hva er rasjonale for å gjennomføre axilletoalett hos
en kvinne (likegyldig om hun er pre-eller
postmenopausal) hvis sannsynligheten for å
finne noen ekstra positive lymfeknuter ved
axilletoalett er omtrent lik null? Slike inngrep
fører verken til bedre lokal kontroll eller endring i postoperativt behandling. Vi imøteser
derfor nasjonale studier for bedre å kunne
stratifisere pasienter til rett behandling 
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Klassiske biomarkører vs. nye molekylærbiologiske tester i prognose og prediksjon
ved adjuvant behandling av brystkreft
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1. Introduksjon
Moderne behandling av brystkreft er
tverrfaglig og multimodal. Kirurgi, strålebehandling og systemisk onkologisk terapi
viderefører det additive behandlingsprinsipp
fra Hippokrates [1]. Selv om operativ fjerning av primærtumor fremdeles er viktigst
i primærbehandlingen av sykdommen er
det takket være systematisk deteksjon og
målrettet systemisk behandling at utsiktene
for brystkreftpasienter er bedret de siste
20 år (Figur 1) [2]. For pasienter i Stadium I
er fem-års overlevelse nå 95% og samlet
nær 90% for alle stadier. Imidlertid er ikke
5-års perspektiv dekkende ved prognostisering av brystkreft da overlevelseskurvene
ikke flater ut selv etter flere ti -års oppfølging. Dette illustrerer det tumorbiologiske
fenomenet med seine residiver ved denne
sykdommen [3]. Systemisk sykdom kan
ikke helbredes, selv om lesjonene er små
og asymptomatiske ved deteksjonstidspunktet. Derfor dør det årlig i underkant av
700 kvinner i Norge av brystkreft [2]. Den er
en heterogen sykdom med undertyper som
har ulik molekylær profil, biologisk fenotype
og risiko. Klinikeren utfordres derfor i valg
av hvem som skal ha tilleggsbehandling og
hvilken terapi som er best for den enkelte
pasient. I disse valgene er prognostiske og
prediktive faktorer viktige instrument til å
styre tilgjengelig behandling (Figur 2) [4].
Nye genekspresjonsanalyser av kreftcellene gir tilsynelatende original prognostisk
og prediktiv informasjon [5], men i hvor
stor grad gir metodene ny kunnskap og
hvor mye overlapping er det med de gamle
prognostiske og prediktive faktorene?

2. De klassiske prognostiske og
prediktive faktorer
Kjennetegnet på en prognostisk faktor er
at den er tilgjengelig ved tidspunktet for
kirurgi, den korrelerer med det naturlige
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Figur 1. Overlevelse, incidens og mortalitet ved brystkreft i Norge fra 1965-2010. Modifisert etter [2].

Figur 2. Betydningen av prognostiske og prediktive faktorer i adjuvant behandling av brystkreftpasienter. Adjuvant behandling har kurativ hensikt (modifisert etter [4]).

forløpet av sykdommen og kartlegges i et
materiale hvor pasientene ikke har mottatt
aktiv behandling [6]. Følgelig korrelerer den
med sykdomsfri- eller total overlevelse i
hver subgruppe en slik faktor definerer
(Figur 3A). En ren prognostisk faktor gir

også samme behandlingseffekt i hver prognostiske undergruppe (Figur 3B). Det finnes
i dag over hundre prognostiske biomarkører
i brystkreft, men bare en liten håndfull
brukes i klinisk praksis. Prediktive faktorer
gir informasjon om en gitt behandling har

Høyere alder øker grad av hormonfølsomhet i svulstene og reduserer effekten av
kjemoterapi. Endokrin behandling er derfor
en viktigere del av den adjuvante behandlingen ved økende alder. På den annen
side finnes det subgrupper av eldre kvinner
med aggressiv brystkreftsykdom slik at
under-behandling forekommer også i denne
aldersgruppen.

2.2 Tumorstørrelse
Tumorstørrelse målt i preparatet etter
kirurgi (pT ) korrelerer med både lymfeknutestatus (lymfeknute negative vs. positive)
og med antallet metastatiske lymfeknuter.
Tumorstørrelsen er også en uavhengig
Figur 3. Illustrerende overlevelseskurver (Kaplan-Meier
plot) angir tid på x-aksen og % overlevelse (sykdomsfri
eller total) på y-aksen.
A. Prognostisk faktor som kan vise at en gruppe pasienter (lilla kurve) består av to subgrupper; en med bedre
(rød kurve) og en med dårligere prognose (blå kurve).
B. Eksempel på en ren prognostisk faktor der tillegg
av en gitt behandling bedrer prognosen likt i begge
sub-grupper.
C. Kombinert prognostisk og prediktiv behandling hvor
behandlingen kun har effekt i sub-gruppen som utrykker
faktoren. Merk at behandlingen gav effekt i den subgruppen som i utgangspunktet hadde best prognose
(eks. Østrogen reseptor positive svulster og effekt av
tamoxifen)

effekt hos de pasientene hvor denne er
uttrykt eller mangler. Slike faktorer gir ofte
prognostisk informasjon i tillegg (Figur
3C). Testing av prediktive faktorer krever
biologiske hypoteser ellers kan feil pasientgruppe bli gitt aktiv terapi og føre til både
over- og underbehandling i studiepopulasjonen[4]. Tabell 1 gir en oversikt over de prognostiske og prediktive faktorer som i dag
brukes i beslutningsalgoritmen for NBCGs
terapianbefalinger i adjuvant behandling av
brystkreft [7].
2.1. Alder
Alder er en viktig klinisk parameter i NBCGs
behandlingsalgoritme av flere grunner.

Tema

Ung alder er korrelert med lavere østrogenog progesteronreseptor uttrykk i svulstene. Videre finnes oftere HER-2 og EGFR
(=HER-1) positive svulster, større grad av
lymfeknute positivsykdom og lavere differensierte tumorer hos unge sammenlignet
med eldre kvinner. Dette kan forklare noe
av den mer aggressive klinikk vi ser hos
yngre brystkreftpasienter. Imidlertid kan en
ikke forklare hele det prognostiske bildet
med korrelasjoner til disse kjente biomarkører. Når en korrigerer for alle andre faktorer
[8]er for øvrig alder også en sterk uavhengig prognostisk faktor for pasienter < 35 år.
Genekspresjonsanalyser viser at 367 biologiske relevante gener bare er oppregulert i
unge pasienter, og kan tyde på at brystkreft
hos yngre er en egen sykdom [9].

prognostisk faktor som predikerer risiko
for fjernmetastaser både på kort og på
lang sikt. Det er et lineært forhold mellom pT og risiko for fjernmetstaser [10].
Heterogenitet i tumor øker med størrelsen
slik at man kan tenke seg utvikling av mer
terapiresistente cellekloner med større
metastatisk potensiale når tumor blir stor. I
ett materiale fant man tjue års sykdomsfrihet på 88% for svulster < 10mm, 72% for
de mellom 11-30mm og 59% for svulster
med diameter mellom 31 og 50mm [3].
Median tid til progresjon minket også med
økende tumorstørrelse. For lymfeknute
negative pasienter er pT spesielt viktig da
den alene kan utløse anbefaling om systemisk adjuvant behandling når andre faktorer
holdes uendret[7]. Dette gjenspeiles også i
risikostratifiseringen etter St. Gallen kriteriene der man ser at for å tilhøre lav-risiko
gruppen må tumor være <2 cm [11].
2.3 Lymfeknutestatus
Det har lenge vært kjent at den viktigste og
tyngste prognostiske faktoren er patologisk lymfeknutestatus (pN). Metastaser til
regionale lymfeknuter (= pN-positiv) utløser
alltid adjuvant systemisk behandling. Det er
en sterk sammenheng mellom antall lymfeknuter med metastase og overlevelse [12].
Fem års overlevelse i et eldre materiale for
pasienter uten påviste metastaser til axillære lymfeknuter ( pN-negative) var 82,8% ,
pN1-3= 73%, pN4-12=45,7% og for pN≥13
var den 28,4% [13]. Siden pN er så tung

Tabell 1. Oversikt over klassiske prognostiske og prediktive
faktorer i brystkreft
Faktor

Prognostisk

Alder

x

Tumor størrelse (pT)

x

Nodal Status (pN)

x

Histologisk Grad

x

Prediktiv

Predikerer

Østrogen Reseptor (ER)

x

x

Effekt av Tam/AI

Progesteron Reseptor
(PR)

x

x

Effekt av Tam/AI

Human Epitelial vekstfaktor Reseptor-2 (HER-2)

x

x

Effekt av Herceptin
Redusert effekt av Tam
(endokrin resistens)
Krever høyere dosering av
antracycliner.
Øket effekt av taxaner

Proliferasjon Ki-67

x

x

Kjemoterapi ved høy proliferasjon for ER+/pN-negative
pasienter som fikk Tam.
Taxaner ved høy Ki-67
Effekt av å starte med AI ved
høy Ki-67

Tam: tamoxifen; AI:Aromatasehemmer; pN: patologisk lymfeknutestatus. Se ellers tekst for detaljer.
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respons på antiøstrogen behandling, men
det er samme effekt av både tamoxifen og
Aromatasehemmere (AI) uansett for alle
nivåer av ER. Det er altså ingen nivå av ER
som predikerer bedre effekt av AI vs. tamoxifen eller omvendt [18, 19]. Grad av ER
positivitet (ER+) er bestemmende for når
endokrin behandling kan gis alene eller når
en må supplere med kjemoterapi. Jo høyere ER innhold, i jo høyere grad er tumoren
avhengig av endokrine signalveier. Man
kan lettere oppnå systemisk kontroll med
antiøstrogener uten annen tilleggsbehandling. Men ER må sees i forhold til de andre
faktorene når slike terapivalg gjøres.

Tema
Figur 4. Immunhistokjemisk deteksjon av biomarkører i brystkreftvev. Kromogenet i
denne prosesser er di-aminobenzidine (DAB) slik at alle målmolekyler i IHC snitt farges
brunt. Det er antistoffet som bestemmer hvilket målprotein som detekteres.
A. Østrogen reseptor. Kraftig brunfarging av cellekjernene som viser lokalisasjonen
(gul pil). Resten av vevet er kontrastfarget blått med hematoxylin. Innfelt er en sektor
med svulstvev som er negativ for østrogen reseptor (bare blåfargete kjerner med
hematoxylin) (40x forstørrelse).
B. Progesteronreseptor lokalisert til kjernen (gul pil) slik som i A (40x forstørrelse).
C. HER-2 farging med kraftig (3+) membranfarging (gul pil) som viser at reseptoren
er lokalisert til cellemembranen (63x forstørrelse). Bilde: Ivar Skaland, Stavanger
Universitetssjukehus.
D. Ki-67 farging lokalisert til cellekjernen (gul pil)(20x forstørrelse). Bilde: Ivar Skaland,
Stavanger Universitetssjukehus.

prognostisk faktor, er det hos pN-negative
pasienter viktig å etablere robuste prognostiske og prediktive faktorer for å kunne
unngå over- og underbehandling. Kirurgisk
håndtering av axillen har de siste årene blitt
endret vesentlig og denne presenteres i en
egen artikkel i dette nummeret.
2.4. Histologisk differensieringsgrad
Bloom-Richardsons histologiske graderingssystem [14] er viktig for å si noe om prognosen av brystkreft. Svulstene graderes i
tre; Grad 1,2 og 3, der sistnevnte er dårligst
differensiert. I graderingen inngår tre elementer; tubulær formasjon, kjerneatypi og
proliferasjon vurdert som antall mitoser i 10
synsfelt [15]. Følgelig ligger det muligheter
for individuelle variasjoner i hvor sterk atypien bedømmes og hvor i preparatet mitosene er talt. Dette fører til en varierende og
til tider dårlig reproduserbarhet av denne
faktoren. Histologisk grad er sterk prognostisk [15] og en viktig faktor for vurdering av
adjuvant systemisk behandling for svulster
under 2 cm (pT1 svulster). Grad 1 svulster
slipper ofte unna kjemoterapi, mens
grad 3 utløser vanligvis en slik systemisk
behandling. Multivariabelanalyse demonstrerer imidlertid at det kun er proliferasjon
(mitosetallet) i graden som har prognostisk
egenskap mens tubulær formasjon og
kjerneatypi faller ut av modellen [16]. Histo-
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logisk grad 1 og 3 er mest reproduserbare,
mens Grad 2 er vanskeligere. Gradering ved
hjelp av genekspresjonsanalyser (Genomisk
Grad) har kunnet vise at Grad 2 svulstene er
en blanding av Grad 1 og Grad 3 tumores.
De genene som betyr mest for denne
klassifikasjonen er proliferasjons- og cellesyklus gener [17]. Dette samsvarer med
de observasjoner vedr. histologisk grad og
mitosetall nevnt over. I de siste årene har
NBCG tatt høyde for proliferasjon som egen
selvstendig faktor, som gjør at svulster med
lav grad og samtidig høy proliferasjon likevel
får systemisk behandling (Se Ki-67).
2.5 Østrogen- og Progesteronreseptor
Østrogenreseptor (ER) og Progesteronreseptor (PR) er de viktigste biomarkørene for
effekt av endokrin behandling i brystkreft.
Begge tilhører gruppen kjernereseptorer.
ER har responselementer i promoter
regionen til om lag 1000 ulike gener som
griper inn i flere ”Hallmarks of Cancer”, bla
proliferasjon, overlevelsesmekanismer og
vekst av kreftcellene. Derfor er hemming av
denne signalveien et potent anticancer mål.
ER detekteres i dag immunhistokjemisk
(IHC) på parafinsnitt (Figur 4A). ER utrykk
angis enten i % positive celler eller som en
samlet vurdering av prosent og intensitet
(H-score eller Allred score). Det er en sammenheng mellom mengden uttrykk ER og

ER stimulerer til produksjon av Progesteron
reseptor (PR) (Figur 4B) som igjen til stimulerer proteinsyntese og vekst av cellene. PR
blir derfor brukt som et orienterende mål
på grad av endokrinfølsomhet. Tilstedeværelsen av både ER og PR har demonstrert
en høyere endokrin responsrate enn når PR
ikke er tilstede. Endokrin respons på tamoxifen i sub-gruppene ER+/PR+ er 50-70 %,
mens den reduseres til 30-40% dersom
PR faller bort [6]. Fravær av PR er et utrykk
for en begynnende endokrin resistens.
Det vil si at kreftcellene har begynt å skifte
over til andre signalveier som stimulerer
proteinsyntese og vekst av cellene gjennom membranbundne reseptorer. Disse
signalveiene kan ikke hemmes med medikamenter som hemmer ER signal (Figur 7).
Endokrin resistens fanges bedre opp med
tilstedeværelse av membranreseptoren
HER-2 eller økt proliferasjonsaktivitet utrykt
ved Ki-67 (se under). Dette gjenspeiles i at
selv i ER+/PR+ gruppen er det noen som
ikke reagerer på endokrin behandling. De
nye molekylærbiologiske metodene kan
definere subgrupper av ER positive svulster
etter andre kriterier som gir viktig prognostisk og prediktiv informasjon for effekt av
kjemoterapi (se under).
2.6 Human Epitelial vekstfaktor
Reseptor-2
Human Epitelial Vekstfaktor Reseptor type
2 (HER-2) er en transmembran reseptor
med et ekstracellulært domene og en
intracellulær tyrosin kinase enhet som kan
aktivere nedadgående signalveier gjennom
ras-Raf-Mek-Erk kaskaden og med krysskobling til Akt/m-TOR veien. Rundt 15-20
% av kvinner med brystkreft har uttrykt
overekspresjon av HER-2 på gennivå og/
eller på proteinnivå. Deteksjon av HER -2 i
vev skjer ved hjelp av immunhistokjemi (Fig
4C) eller ved hjelp av in situ hybridiseringer
(FISH/CISH) som påviser amplifikasjonsgraden av selve genet. Ved amplifikasjon er
der 10-100 ganger flere HER-2 molekyler
pr. mammaeptielcelle enn normalt. Derved
forsterkes signaloverføringen med økt proliferasjon, vekst og overlevelse som resultat.
HER-2 korrelerer med Ki-67, Grad, pT og

Tema

Figur 5.
A. ”Unsupervised genekspresjonsanalyse med hierarkisk clustering” definerer subtyper i
brystkreft basert på utrykk av 456 gener. Disse er Luminal A, Luminal B, HER-2, Normal Like
og Basal Like. (Gjengitt med tillatelse av PNAS [5]).
B. Prognostisk informasjon om de 5 molekylære subgruppene med Luminal A som den subgruppen med god prognose og basal type med svært dårlig prognose.
Delfigur C demonstrer at Luminal A (Lum A) cancerene (blå pil) og luminal B (Lum B) cancerene (orange pil) er begge er østrogen reseptor positive men har svært forskjellig prognose.
(Gjengitt med tillatelse av PNAS [5]).

pN. Imidlertid er HER- 2 også en uavhengig
prognostisk og prediktiv faktor mtp. effekt
av kjemoterapi (Tabell 3) med monoklonale
antistoffer som trastuzumab (Herceptin™)
[20] og lapatinib (Tyverb™) (Figur 7).
2.7 Ki-67 – en måte å estimere
proliferasjon på
Øket celledeling skaper nye generasjoner
kreftceller med muligheter for stadig nye
mutasjoner (opptil flere hundre) og mer
aggressive cellekloner. Dette belyser proliferasjonens prognostiske tyngde. Kjemoterapi virker kraftigst i celler som går inn og
ut av mitose og kan forklare dens generelle
prediktive verdi for cytostatika. Cellesyklus
aktiverer mange styringsproteiner og et
av disse er Ki-67. Proteinet er tilstede i

alle faser av cellesyklus (G1-, S-, G2- og
M-fasene). Det ble oppdaget i 1983 i byen
Kiel hvor antistoffklonen i brønn nr. 67 i et
forsøksoppsett (derfor kalt Ki-67) reagerte
mot et protein i en myelomcellekultur som
korrelerte sterkt med proliferasjon [21]. I
dag brukes som regel MIB-1 klonen i immunhistokjemisk deteksjon av Ki-67 (Figur
4D). Det foreligge ingen internasjonal konsensus om hvordan Ki-67 nivået i svulstene
skal rapporteres. Dette har ført til ulike protokoller og ulike terskelverdier som skiller
mellom ”lav Ki-67” og ”høy Ki-67”. Noe av
årsaken til at studier av Ki-67 på brystkreft
har vist sprikende resultater ligger trolig her
[22]. I tillegg vil de mange ”ufarlige” celler
som ikke overlever cellesyklus (apoptose)
bli farget og talt med. Patologimiljøet i

Tabell 2. Sammenligning av klassiske og nye biomarkører
Moment

Klassiske biomarkører

Genekspresjons analyser

Vev

Parafin

Ferskt/parafin

Pris

Billig

Dyr

Reproduserbarhet

Varierende

God

Nye muligheter

Få

Mange

Prognostisk

Ja

Ja

Prediksjon av endokrin
behandling

Ja

Noen subgrupper

Prediksjon av kjemoterapi

Ja

Noen subgrupper

Morfologisk kontroll

Ja

Nei

Kontroll med heterogenitet

Ja

Nei

Kartlegge nye signalveier

Nei

Ja

Viktigste elementer

ER, HER-2, (Proliferasjon)
Ki-67

Proliferasjonsgener,
ER, HER2

Norge har derfor forsøkt å standardisere
Ki-67 målingene i en egen protokoll i NBCG
som har 15% og 30% som grense i forhold
til iverksetting av ulike typer adjuvant behandling [7].
Til tross for at det foreligger en sterk korrelasjon mellom Ki-67 og andre prognostiske
faktorer ( histologisk grad, ER- og HER2
status), har Ki-67 en uavhengig prognostisk
egenskap[23]. Meta-analyser av ubehandlede pasienter har vist at Ki-67 predikerer
totaloverlevelse og sykdomsfri overlevelse
for hele populasjonen og for både pN-negative og pN-positive pasienter [22]. Ki-67
kan også brukes som en surrogatmarkør for
å skille mellom Luminal A og B svulster (se
pkt. 3). Høy proliferasjon målt med Ki-67
har predikert effekt av kjemoterapi hos pNnegative pasienter som fikk tamoxifen [24].
Videre bedres prognosen ved høy-proliferative svulster hos både pN-negative og pNpositive dersom man legger til taxaner [25].
Høy Ki-67 predikerer også bedre resultat
med adjuvant endokrin behandling dersom
aromatasehemmeren letrozole blir gitt først
sammenlignet med up-front tamoxifen
[26]. Likeledes supplerer Ki-67 prognostisk
informasjon hos pN-negative pasienter med
Grad 2 og til ER+ cancere og skiller hver av
disse gruppene i to klare undergrupper [27].
Betydningen av proliferasjonsmål hos ubehandlete pN-negative pasienter målt som
Mitotisk Aktivitets Index (MAI) ble også
bekreftet i en analyse av 516 pN-negative
pasienter. MAI kunne tilføre selvstendig
prognostisk informasjon til klassiske prognostiske faktorer [28].

Kirurgen nr. 3, 2012 169
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kategorier. Den ene
er ”unsupervised
hieriarkalske cluster
analyser”, som
er en eksplorativ
tilnærming hvor en
i et utvalg av gener
grupperer pasienter med samme
genprofil og ser på
biologiske egenskaper. Eksempel på
denne er Therese
Sørlie og medarbeideres definisjon
av en ”intrinsic
genprofil” ved hjelp
av 456 gener[5].
Figur 6. Oversikt over algoritmer, verktøy og molekylærbiologiske tester til hjelp i
prognose og prediksjon av brystkreftpasienter. pT:patologisk tumorstørrelse; Grad:
Dette førte til et
Histololgisk differensieringsgrad; pN: Patologisk lymfeknutestatus; ER: østrogenreparadigeskifte med
septor; PR: progesteron reseptor; HER-2: human epitelial vekstfaktorreseptor type
en helt ny taxonomi
2; Ki-67:proliferasjonsmarkøren Ki-67; NBCG: Norsk Bryst Cancer Gruppe; pN-neg:
for brystkreftsvullymfeknuter uten metastase; ER+: østrogen reseptor positiv.
ster (Figur 5A).
Minst fem undergrupper ble definert
og senere har flere
blitt lagt til. Svulster
med lignende
genprofil som de
luminale kjertelcellene i brystet har
alle østrogenreseptor oppregulert
og kunne deles i
to undergrupper;
Luminal A og B. Luminal B klassen har
i tillegg til oppregulert ER reseptor økt
proliferajonsgener
og skiller seg prognostisk fra Luminal
Figur 7. Oversikt over de noen sentrale medikamenter med virkning på cellulære
A klassen (Figur
signalveier som driver proliferasjon, vekst og overlevelse av brystkreftcellene.
5B). HER-2 gruppen
Monoklonal antistoffer (A) hemmer vekstfaktorreseptoren HER-2 og EGFR via ekstracellulære domene, men tyrosinkinaseinhibitorene (B) hemmer den intracellulære
har HER-2 reseptor
tyrosin kinasen som initierer signalkaskaden inn mot cellekjernen. Østrogenresepsom dominerende
toren hemmes på tre ulike steder: 1. Hemme omdanning av androgener til østrogener
gen, mens basal
hos postmenopausale kvinner med aromatasehemmere. 2. Nedregulering av selve
typen har gener
østrogen reseptoren med fulvestrant som øker dens nedbryting. 3. Hemme binding
av østrogener til østrogenreseptoren med tamoxifen som modulerer effekten av
som basalceller
reseptoren.
(myoepiteliale celler) i kjertelenheten.
HER 2: human epitelial vekstfaktor reseptor; EGFR: epitelial vekstfaktor reseptor; ER:
østrogen reseptor; A: androgener; Ø: østrogener; AI: aromatase inhibitor; SERD: seDenne utrykker bla.
lektiv østrogen reseptor nedregulator; SERM: selektiv østrogen reseptor modulator;
proliferasjonsgener,
omvendt Y-form: monoklonalt antistoff; rød liggende T-pil: hemmende virkning; rød
CK5 og human
liten runding: østradiol; gul stjerne: tamoxifen; vinklet sort pil: transkripsjon (avlesepitelial vekstfaktor
ning) av gener fra DNA tråden.
reseptor type 1
(HER-1=EGFR). Et
3. De nye molekylærbiologiske immunhistokjemisk korrelat til denne taxotestene
nomien bekrefter de prognostiske egenskaI kjølvannet av det humane genomprosjekt
per for de korresponderende proteiner til
er det utviklet genekspresjonsanalyser vha.
de mest sentrale gener. Således korresponmicro-array teknikker for å kartlegge den
derer Luminal A med ER+/HER-2 negativ /
molekylære fenotype, dvs. mRNA utryklav Ki-67, mens Luminal B kan beskrives
ket av de ulike 25-30 000 genene som
med ER+/HER-2 negativ / høy Ki-67 eller
finnes i det humane genom. Selv om disse
ER+/HER-2+/ alle verdier av Ki-67. Denne
metodene ikke er i klinisk bruk i Norge i
immungrupperingen var sterkt prognostisk i
dag, er det en fordel å kjenne til muligheter
pN-negative svulster og er en god tilnærog begrensninger disse metodene har.
ming for den klinisk relevante tumorbioloGenekspresjonsanalyser finnes i tre ulike
giske informasjon som genetisk subtyping
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gir oss [29].
Den andre metoden er ”supervised analyse” som analyserer genuttrykk inn mot et
klinisk relevant og kjent endepunkt, f.eks.
metatasefri overlevelse. Da vil man kunne
se på forskjeller i genuttrykk mellom de
som fikk systemisk residiv og de som fortsatt er friske på analysetidspunktet.
Rasjonale for denne bruken ligger i hypotesen om at det naturlige forløpet av en tumor
er bestemt av dens underliggende signalgivende regulator gener [30]. Dette er gjort
med Amsterdam genprofilen (Mammaprint™) som vha. 70 utrykte gener grupperer
pasienter i to prognostiske grupper med
”good signature ” og ”poor signature ” [31].
De gener som separerte gruppene best var
proliferasjonsrelaterte gener, ER og HER-2.
Det viser at ”supervised analyser” biter seg
selv litt i halen fordi de med genekspresjon
egentlig bare viser det vi har visst i mange
år; at det er disse tre elementene som er de
tyngste prognostikatorene i brystkreft.
”Kandidat-gen” metoden er en tredje
tilnærming der man selekterer ut bare
noen få biologisk relevante gener som
kan beskrive tumors fenotype prognostisk
og predikere terapirespons. En av disse
er Oncotype DX™ som har 21 gener (16
tumorgener + 5 kontrollgener) mens andre
kan ha så få som 2 gener (Theros™) (Figur
6). Oncotype DX ™ beregner Recurrence
Score (RS) som er et kontinuerlig 10-års
risiko estimat med en lineær sammenheng
til systemisk tilbakefall. Recurrence scoren
kan igjen deles inn i tre kategorier; lav (<18),
middels (18-30) og høy (≥31) med hhv. 7%,
15% og 31% sannsynlighet for systemisk
tilbakefall i løpet av 10 år [18]. Recurrence
Score er både prognostisk og prediktiv for
effekt av kjemoterapi i pT1/pN-negative/
ER+ svulster som får tamoxifen[24] og for
de som får tillegg av taxaner hos pN-positive med Luminal B immunprofil[32]. Høy
RS-score i pT1/pN0/ER+/Her-2 negativ svulster utløser altså anbefaling av kjemoterapi
slik som Ki-67 gjør i NBCG algoritmen. De
genene med høyest vekt i beregningen av
RS-scoren er Ki-67, HER-2 og ER og det vil
følgelig være et stort overlapp mellom Oncotype DX ™og kombinasjonen av disse tre
faktorene[33]. Tabell 2 viser noen sentrale
forskjeller mellom klassiske biomarkører og
genekspresjonsanalysene.
Ved vekting av de ulike gener for Mammaprint™, Oncotype DX™ og Genomisk
Grad finner en at proliferasjonsgener veier
tyngst, deretter kommer ER og HER-2 [33].
På sett og vis har vi kommet ”hjem igjen”
til de biomarkørene vi har brukt i mange år.
Det er betryggende at de nye metodene
har kunnet konfirmere at disse faktorene er
biologisk robuste markører, ikke minst proliferasjon som selvstendig prediktiv faktor.
Kan vi ikke da klare oss med de klassiske
faktorene vi allerede har? Dersom vi kan

4. Mot en mer individualisert
behandling?
En har flere muligheter til å uthente mer
tumorbiologisk informasjon for å kunne optimalisere den individuelle behandling. Det
ene er å kombinere eksisterende informasjon for å øke prognostisk styrke og gjøre
grenseoppganger sikrere. Rasjonale med
denne metoden er at der er en stor overlapp i den prognostiske informasjon mellom
de ulike markører. Der en faktor ikke fanger
opp tilstrekkelig informasjon om tumorens
biologiske fenotype vil de andre faktorene
overta. Hvis en faktor er feilvurdert kan de
andre korrigere for en slik ukorrekt analyse.
Men overlappingen mellom biomarkørene
setter også grense for nytten av å legge til
flere i en slik algoritme. Web-kalkulatoren
Adjuvant! Online [36] kombinerer også
komorbiditet sammen med etablerte
biomarkører for å estimere betydning av
ulike terapi regimer for10-års overlevelse
estimat (Figur 6). Den baserer seg på terapi
og overlevelsesdata fra SEER (Surveilance,
Epidemiology and End Results) databasen
i USA. Den er mye brukt i forskningssammenheng [28] og kan nok i noen tilfeller
hjelpe klinikeren i vanskelige avgjørelser
sammen med pasienten. Ulempen med Adjuvant! er at den er basert på amerikanske
kvinner, og at separat informasjon om HER2 og proliferasjon ikke er tilgjengelig pr. i
dag (men kommer trolig i neste versjon).
Fra onkologisk hold er der håp om at
genekspresjonsanalyser kan gi ny biologisk
informasjon av svulsten som igjen kan
lede til utvikling av helt nye medikamenter. Eksplorative studier som kan avdekke
signalveier eller prosesser som kan rammes
på en innovativ måte er mulig [37]. Studier
av PARP-hemmere hos trippel negative
BRCA1-mutanter er et eksempel på dette.
Helgenomsekvensering av hver enkelt
svulst kan være en realitet om noen år.

Dette gir klart en helt ny situasjon der også
alternativ spleising av gener og epigenetiske forandringer kan inkluderes i den
tumorbiologiske analyse [38]. Da kan man
kartlegge forandringer i enkeltgener bedre
for å avdekke mekanismer mtp. kjemoresistens på individnivå [37].
Introduksjon av flere biomarkører vil utvilsomt føre til lettere beslutninger i forhold
til mange pasienter. Men de vil også skape
flere grensesituasjoner. Vi kan derfor ikke
fjerne behovet for å gi god informasjon til
pasienten ved å øke antallet biomarkører.
Pasientens medvirkning i beslutnings prosessen er viktig [39]. Som klinikere opplever vi et økende ønske fra pasienter om å få
innsikt i grunnlaget for terapibeslutningen.
Referanser
1. Kåresen R. Brystkreft - diagnose og behandling.
Kirurgen 2008;1: 8-12.
2. www. kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/
Krefttallene-for-2009/
3. Rosen PP, Groshen S, Kinne DW, Norton L. Factors
influencing prognosis in node-negative breast
carcinoma: analysis of 767 T1N0M0/T2N0M0 patients
with long-term follow-up. J Clin Oncol 1993; 11: 20902100.
4. Lonning PE. Breast cancer prognostication and
prediction: are we making progress? Ann Oncol 2007;
18 Suppl 8: viii3-7.
5. Sorlie T, Perou CM, Tibshirani R et al. Gene expression
patterns of breast carcinomas distinguish tumor
subclasses with clinical implications. Proc Natl Acad
Sci U S A 2001; 98: 10869-10874.
6. Cianfrocca M, Goldstein LJ. Prognostic and predictive
factors in early-stage breast cancer. Oncologist 2004; 9:
606-616.
7. www.nbcg.no. Sitert 30. august 2012.
8. Peng R, Wang S, Shi Y et al. Patients 35 years old or
younger with operable breast cancer are more at risk
for relapse and survival: a retrospective matched casecontrol study. Breast 2011; 20: 568-573.
9. Anders CK, Hsu DS, Broadwater G et al. Young age at
diagnosis correlates with worse prognosis and defines
a subset of breast cancers with shared patterns of gene
expression. J Clin Oncol 2008; 26: 3324-3330.
10. Arriagada R, Rutqvist LE, Johansson H et al. Predicting
distant dissemination in patients with early breast
cancer. Acta Oncol 2008; 47: 1113-1121.
11. Goldhirsch A, Wood WC, Gelber RD et al. Progress
and promise: highlights of the international expert
consensus on the primary therapy of early breast
cancer 2007. Ann Oncol 2007; 18: 1133-1144.
12. Soerjomataram I, Louwman MW, Ribot JG et al. An
overview of prognostic factors for long-term survivors
of breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2008; 107:
309-330.
13. Fisher B, Bauer M, Wickerham DL et al. Relation of
number of positive axillary nodes to the prognosis of
patients with primary breast cancer. An NSABP update.
Cancer 1983; 52: 1551-1557.
14. Bloom HJ, Richardson WW. Histological grading and
prognosis in breast cancer; a study of 1409 cases of
which 359 have been followed for 15 years. Br J Cancer
1957; 11: 359-377.
15. Elston CW, Ellis IO. Pathological prognostic factors
in breast cancer. I. The value of histological grade in
breast cancer: experience from a large study with longterm follow-up. Histopathology 1991; 19: 403-410.
16. Baak JP, van Diest PJ, Voorhorst FJ et al. Prospective
multicenter validation of the independent prognostic
value of the mitotic activity index in lymph nodenegative breast cancer patients younger than 55 years.
J Clin Oncol 2005; 23: 5993-6001.
17. Sotiriou C, Wirapati P, Loi S et al. Gene expression
profiling in breast cancer: understanding the molecular
basis of histologic grade to improve prognosis. J Natl
Cancer Inst 2006; 98: 262-272.
18. Paik S, Shak S, Tang G et al. A multigene assay to
predict recurrence of tamoxifen-treated, node-negative
breast cancer. N Engl J Med 2004; 351: 2817-2826.
19. Dowsett M, Allred C, Knox J et al. Relationship
between quantitative estrogen and progesterone
receptor expression and human epidermal growth
factor receptor 2 (HER-2) status with recurrence in the
Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination trial. J
Clin Oncol 2008; 26: 1059-1065.
20. Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-Jones B et al.
Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-

Dette krever integrert kunnskap i grenseoppgangene mellom kliniske spesialiteter
og molekylærbiologi, noe som utvilsomt vil
bli en viktig del av den fremtidige utdanningen av bryst og endokrin kirurger.
Molekylærbiologiske metoder viser at våre
klassiske faktorer fortsatt holder mål til klinisk bruk, men understreker viktigheten av
standardisering og streng kvalitetskontroll.
Det blir spennende og se om noen av disse
nye testene kommer i klinisk bruk i Norge i
årene som kommer 
Takk til Prof. Jan Erik Varhaug,
Prof. Per Eystein Lønning og Dr. Kirsten
Lode for verdifulle kommentarer i arbeidet med artikkelen.

Tema

holde høy kvalitet på analysene av de gamle
faktorene vil vi kunne forsvare å fortsette
og benytte disse i klinikken [33]. Men de
molekylærbiologiske markørene har flere
fordeler sammenlignet med de etablerte
faktorene. De benytter flere gener som kan
fange opp ulike sider ved tumorbiologien i
forhold til det bare tre-fire biomarkører kan.
Genekspresjonsanalysene er også godt reproduserbare med liten individuell variasjon
siden de analyseres av en referanse lab
med bruk av referansegener [34]. Derved
nøytraliseres mye av variasjonen i den preanalytiske håndteringen av preparatet. Det
er ingen subjektive individuelle vurderinger,
men maskinell avlesning av resultatet. Men
genekspresjonsanalysene har en svakhet
vedrørende heterogenitet i tumor dersom
man baserer analysen på en sylinderbiopsi.
Det anbefales derfor heltumor-analyser til
klinisk bruk og sylinderbiopsier til forskning
hvor mange hundre pasienter er inkludert
[35].

positive breast cancer. N Engl J Med 2005; 353: 16591672.
21. Gerdes J, Schwab U, Lemke H, Stein H. Production of
a mouse monoclonal antibody reactive with a human
nuclear antigen associated with cell proliferation. Int J
Cancer 1983; 31: 13-20.
22. Yerushalmi R, Woods R, Ravdin PM et al. Ki67 in breast
cancer: prognostic and predictive potential. Lancet
Oncol 2010; 11: 174-183.
23. Viale G, Regan MM, Mastropasqua MG et al. Predictive
value of tumor Ki-67 expression in two randomized
trials of adjuvant chemoendocrine therapy for nodenegative breast cancer. J Natl Cancer Inst 2008; 100:
207-212.
24. Paik S, Tang G, Shak S et al. Gene expression and
benefit of chemotherapy in women with nodenegative, estrogen receptor-positive breast cancer. J
Clin Oncol 2006; 24: 3726-3734.
25. Penault-Llorca F, Andre F, Sagan C et al. Ki67 expression
and docetaxel efficacy in patients with estrogen
receptor-positive breast cancer. J Clin Oncol 2009; 27:
2809-2815.
26. Viale G, Giobbie-Hurder A, Regan MM et al. Prognostic
and predictive value of centrally reviewed Ki-67
labeling index in postmenopausal women with
endocrine-responsive breast cancer: results from
Breast International Group Trial 1-98 comparing
adjuvant tamoxifen with letrozole. J Clin Oncol 2008;
26: 5569-5575.
27. Klintman M, Bendahl PO, Grabau D et al.
The prognostic value of Ki67 is dependent on
estrogen receptor status and histological grade in
premenopausal patients with node-negative breast
cancer. Mod Pathol 2010; 23: 251-259.
28. Lende TH, Janssen EA, Gudlaugsson E et al. In patients
younger than age 55 years with lymph node-negative
breast cancer, proliferation by mitotic activity index is
prognostically superior to adjuvant! J Clin Oncol 2011;
29: 852-858.
29. Cheang MC, Chia SK, Voduc D et al. Ki67 index, HER2
status, and prognosis of patients with luminal B breast
cancer. J Natl Cancer Inst 2009; 101: 736-750.
30. de Snoo F, Bender R, Glas A, Rutgers E. Gene
expression profiling: decoding breast cancer. Surg
Oncol 2009; 18: 366-378.
31. van de Vijver MJ, He YD, van't Veer LJ et al. A geneexpression signature as a predictor of survival in
breast cancer. N Engl J Med 2002; 347: 1999-2009.
32. Hugh J, Hanson J, Cheang MC et al. Breast cancer
subtypes and response to docetaxel in node-positive
breast cancer: use of an immunohistochemical
definition in the BCIRG 001 trial. J Clin Oncol 2009; 27:
1168-1176.
33. Paik S. Is gene array testing to be considered routine
now? Breast 2011; 20 Suppl 3: S87-91.
34. Cronin M, Pho M, Dutta D et al. Measurement of gene
expression in archival paraffin-embedded tissues:
development and performance of a 92-gene reverse
transcriptase-polymerase chain reaction assay. Am J
Pathol 2004; 164: 35-42.
35. Kim C, Paik S. Gene-expression-based prognostic
assays for breast cancer. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:
340-347.
36. www.adjuvantonline.com. (v.8.0) Sitert 30 august 2012.
37. Lonning PE. Tailored targeted therapy for all: a realistic
and worthwhile objective? Breast Cancer Res 2009; 11
Suppl 3: S7.
38. Lonning PE, Knappskog S, Staalesen V et al. Breast
cancer prognostication and prediction in the
postgenomic era. Ann Oncol 2007; 18: 1293-1306.
39. Lode K, Søiland H, Gripsrud BH. Å ta beslutningen
sammen med pasienten. Sykepleien 2012;6:70-73.

Kirurgen nr. 3, 2012 171

Gjør valget enklere for dine pasienter
– tilby 3D simulering for brystforstørrelse.
•
•
•

Realistisk bilde av resultatet før operasjon
Løsning som er enkel og rask i bruk
Web-basert, ingen dyre installasjoner

Kvalitet er en selvfølge - ikke luksus.

Postoperativ BH

– stort utvalg av modeller etter pasientens behov.
BH til bruk etter:
•
Proteseoperasjon
•
Brystreduksjon
•
Brystrekonstruksjon
•
Mastektomi

Ta kontakt for mer informasjon/demonstrasjon
Telefon
E-post

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

www.medistim.no

Norge AS
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Etnisitet påvirker kreftspesifikk
overlevelse
Internasjonale studier viser forskjeller i
kreftspesifikk overlevelse blant ulike etniske
grupper. Kreftspesifikk overlevelse, både
for brystkreft, kreft i kolon, endetarm og
mage, er lavere hos afro-amerikanere i
forhold til den etnisk hvite amerikanske befolkningen (5). Insidensen av brystkreft er i
utgangspunktet lavere for afro-amerikanere
enn for hvite kvinner, derimot er dødeligheten høyere, sannsynligvis på grunn av mer
avansert stadium av sykdom på diagnosetidspunktet. En nylig publisert studie viser
forsinket diagnostisering av brystkreft hos
afro-amerikanske pasienter sammenlignet
med hvite pasienter i USA (2). En annen
fersk studie fra USA viser til alarmerende
resultater: i en kohort av 2393 indiskpakistanske kvinner og 555832 hvite, ble
det påvist statistisk signifikante forskjeller
i klinisk stadium ved diagnose, tumorstørrelse og relativ overlevelse for brystkreft.
Indisk-pakistanske kvinner hadde
således større tumor (brystkreft), mer
avansert stadium og høyere relativ
dødelighet enn hvite (4).

Tema

Det 21. århundre har blitt kalt en æra av
migrasjon. Raske endringer i befolkningen
vil utvilsomt påvirke helse på komplekse
måter. Selv om forholdet mellom migrasjon
og helse er åpenbar, foreligger det ikke
tilstrekkelig overbevisende data om dette
grunnet manglende tall på migrasjonshelse
i de fleste europeiske land. Undersøkelser
fra mange europeiske land indikerer at
befolkningsendringer fører til stigende forekomst av kroniske sykdommer, og Norge
er intet unntak. Insidens og prevalens av
kreftsykdommer øker i Norge. Estimater
antyder en ytterligere 30 % økning i kreftinsidens innen 2020. Innvandrere fra lav- og
middelsinntektsland blir ofte fanget mellom
faser av demografiske, epidemiologisk og
ernæringsmessige endringer. De flytter
fra områder med høyere fertilitet, høyere
prevalens av smittsomme sykdommer og
underernæring til områder med høyere
prevalens av kroniske sykdommer, slik som
for eksempel kreft.

AHUS. Foto: Anniken Sandvik (Wikipedia).

Andre studier viser også forskjeller i
overlevelse for endetarmskreft mellom
forskjellige etniske grupper. Kim et al.
demonstrerer i sin artikkel at rase/etnisitet
påvirker kreftoverlevelse av endetarmskreft
og at lavere sosio-økonomisk status (SØS)
er assosiert med redusert kreftspesifikk
overlevelse (3).

Andre faktorer
Innvandrere er en voksende gruppe i Norge
og utgjør opptil 11,4 % av befolkningen.
Statistikk fra SSB viser at innvandrergrupper er overrepresentert blant de lavere
sosio-økonomiske grupper (SES) i forhold
til majoritetsbefolkningen. I Norge og andre
skandinaviske land, har vi mangelfull informasjon angående etnisitet og kreftrelatert
overlevelse fra brystkreft, endetarmskreft
og andre kreftformer (1). I Norge utgjør pakistanere, somaliere samt personer fra Sri
Lanka de største innvandrergrupper fra Asia
og Afrika. De fleste av disse bor i Osloområdet. Førstegenerasjons innvandrere er
aldrende og begynner å få sykdommer som
kreft og andre tilstander forbundet med
økende alder.
Til tross for det faktum at mange har
bodd i Norge i mer enn 30 år, er språkferdighetene begrenset for en stor
andel, spesielt blant kvinner.

Dette kan, sammen med forskjellig religiøs
og kulturell bakgrunn, og oftest en lav
sosioøkonomisk status sammenlignet
med den etniske norske befolkningen, føre
til dårlig kontakt med helsetjenester og
helsepersonell. De fleste av førstegenerasjons innvandrerne i Norge er representert
med lav sosio-økonomisk status og er også
involvert i arbeid med usunn livsstil som
for eksempel taxisjåfør, (jfr. SSB-Rapport
2009/22 Innvandreres demografi og levekår
i Groruddalen og Søndre Nordstrand). Alle
disse faktorene kan bidra til ulikhet i kreftoverlevelse. For eksempel har det i Norge
vært en dramatisk endring i stadium ved
diagnosetidspunkt for brystkreft etter at
mammografi ble introdusert som screeningundersøkelse. Vi vet likevel ikke i hvilken
grad kvinner fra Pakistan, Somalia og Sri
Lanka deltar i mammografi-programmet, og
om screeningen er rettet mot riktig aldersgruppe i denne populasjonen. Imidlertid
indikerer en multinasjonal studie publisert
i BMJ i juli 2011 at mammografiscreening
i seg selv ikke kan forklare reduksjonen i
dødelighet for brystkreft. Andre faktorer,
som bedre adjuvant behandling, kan være
viktig (6). Studier viser også at andelen som
mottar adjuvant kjemoterapi varier mellom
de ulike etniske gruppene (7).
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Akershus universitetssykehus (Ahus) har
kreftbehandling som ett av sine viktigste
satsningsområder. Sykehuset innehar også
for tiden det nasjonale sekretariatet for det
internasjonale WHO-nettverket, Health
Promoting Hospitals (HPH). Nettverket har
vært særlig opptatt av sykehusenes mulighet til å påvirke helsedeterminanter for å
utjevne helseforskjeller i befolkningen.

Tema

Flerkulturell helse er et viktig tema
for Ahus fordi sykehuset har mange
flerkulturelle i sitt opptaksområde. Det
var derfor naturlig at vi ønsket å se på
om kreftoverlevelse er forskjellig mellom ulike etniske grupper innenfor vårt
opptaksområde.

Nasjonal studie om etnisitet
og kreftoverlevelse
I en nasjonal studie har vi i samarbeid
med Kunnskapssenteret identifisert alle
brystkreftpasienter i Norge med opphav fra
Pakistan, Sri Lanka og Somalia i perioden
2002-2012. 67 pasienter ble identifisert,
og alle journalene ble gjennomgått. Som
kontroller ble det matchet og gjennomgått
dobbelt så mange journaler av pasienter

med norsk etnisk bakgrunn operert ved
samme sykehus, samme dag. I tillegg ble
nasjonale data fra Kreftregisteret for den
aktuelle perioden benyttet. Resultatene er
alarmerende. Det er store forskjeller både
mht. stadieinndeling, type behandlingsprosedyrer, residivrate og mortalitet.
Antall mammografi-påviste tumores
er mye lavere hos etnisk ikke-norske
kvinner. Det ser ut som at kvinner fra
spesielt Somalia og Sri Lanka får kreftsykdommen tidligere enn de etnisk
norske.

Dette betyr at mammografiscreeningen
starter for sent for denne gruppen.
Det er viktig at det fokuseres på dette
problemet fra sentrale myndigheter, slik
at disse dramatiske forskjellene i kreftoverlevelse kan reduseres, og aller helst
elimineres. I Norge liker vi å tro at «alle» har
lik tilgang til helsetjenester. Dette kan ikke
stemme hvis en stor andel av befolkning
har betydelig dårligere odds for å overleve
etter kreft 
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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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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.
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Kirurgisk Høstmøte 2012
Hans Skari
Hans.skari@yahoo.no

Det deles ut mange priser på Høstmøtet (se Tabell) og disse er viktige inspirasjon for kirurger i fra hele landet,
ikke minst for våre unge kollegaer.
Kirurgen deler ut Kirurgens 1. og
2. Pris for beste artikkel siste år
(nr.3/2011, nr.4/2011, nr.1/2012 og
nr.2/2012) og prisutdelingen finner
sted på Generalforsamlingen til NKF
torsdag 25.10. Vel møtt!

Priser og stipender – Høstmøtet 2012
Fagområde

Pris - stipend

Merk

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste foredrag

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste video

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste nykommer

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste eksperimentelle studie

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste eksperimentelle foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste kliniske foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus

Plastikkirurgi

PULS-prisen

Den mest interessante problemstilling og
kvalitet på abstrakt

Plastikkirurgi

NPKF-pris

Beste vitenskapelige presentasjon

Urologi

Wolf-prisen

Beste foredrag (endourologi)

Urologi

NUF-prisen

Beste foredrag (unntatt endourologi)

Urologi

NIU’s rekrutteringspris

Beste foredrag fra en LIS/turnuslege/etc

Karkirurgi

B.Braun Medical

Beste frie karforedrag

Karkirurgi

NKKFs pris

Beste utdanningskandidat

Thoraxkirurgi

MediStim-prisen

Beste foredrag

Mamma /Endokrin

Astra Zeneca

Beste foredrag mamma cancer

Mamma /Endokrin

Novartis

Beste foredrag mamma cancer

Mamma /Endokrin

Nycomed

Beste foredrag endokrinkirurgi

Barnekirurgi

NBKF-stipendium

Beste foredrag barnekirurgi

Traumatologi

Norsk Luftambulanses Forskningspris

Beste traumeforskning presentert

Dr. Alexander Malthe’s Legat

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

Til fremme av kirurgiske forskningsprosjekter
utført av unge

Kirurgens 1. og 2. pris

Kirurgen / NKF

De 2 beste artikler i Kirurgen siste år

Kirurgen nr. 3, 2012

Fagmedisinske foreninger

Årets Høstmøte er det 88. i rekken
og arrangeres i henhold til tradisjonen
på Holmenkollen Park Hotel. I fjor ble
Norsk Kirurgisk Forening 100 år og
dette ble feiret på fjorårets Høstmøte.
Primus motor for Høstmøtet de siste
dekader har vært Lars R. Vasli, og han
ble i 2011 æresmedlem i NKF. Det var
vel fortjent og i år stiller Lars R. Vasli
opp på ny for NKF og Høstmøtet. Han
er redaktør av Høstmøteboken og i
tillegg forfatter av Høstmøteprogrammet som sendes ut sammen med
dette nummer av Kirurgen.
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Nordic Trauma
Monday October 22
07.30 – 08.00

Registration

Session 1 The 22nd July 2011 – what did we learn?
08:00–08:10

Intro

Tina Gaarder

08:10–08:30

Learning for better emergency preparedness?

Bjørn Inge Larsen

08:30–08:50

22nd July 2011 – consequences for a trauma centre – learning for the future

Anders Holtan

08:50–09:10

22nd July 2011 – has it had impact on the prehospital services?

Anders Nakstad

09:10–09:30

Marit Bjartveit

09:30–09:50

22nd July 2011 – how can we be better prepared for psychological
ﬁrst aid and support?
The value of external evaluation and the Swedish perspective

09:50–10:00

Discussion

10:00–10:30

C offee

Louis Riddez

Session 2 Disaster preparedness and MCIs
10:30–10:50

22nd July 2011 – consequences for trauma system implementation

TBA

10:50–11:10

Education and training in disaster medicine

Sten Lennquist

11:10–11:30

How did an MCI affect hospital preparedness?

Tarek Razek

11:30–11:50

An academic trauma center’s response in Haiti

Rajan Gupta

11:50–12:00

Discussion

12:00–13:00

L u n ch

Session 3 Controversies and critical injuries turned into

understandable common sense

Exsanguinating pelvic injuries – a practical approach

Jan Erik Madsen

13:20–13:40

The mangled extremity – what is salvageable and how?

David Zonies

13:40–14:00

Wash-out and use of dressings in high energy injuries, the treatment of choice?

Petter Iversen

14:00–14:30

Case discussion

13:00–13:20

Monday October 22 & Tuesday October 23
Online registration www.nordictrauma.com

NORDIC

TRAUMA

Nordic Trauma
Monday October 22 cont.
Coffe e

14:30–15:00

Session 4 More common sense II…?
15:00–15:20

Hybrid OR apporach by trauma surgeons

John Holcomb

15:20–15:40

Neck injuries for dummies

Rajan Gupta

15:40–16:00

Challenging thoracic injuries – a practical approach

16:00–16:20

Extracorporeal lung support for rescue therapy in trauma

Johan
Pillgram–Larsen
David Zonies

16:20–16:50

Coffe e

Session 5 More common sense III…?
16:50–17:10

The surgical soul – pancreatic and duodenal injuries made easy

Tarek Razek

17:10–17:30

KISS – contemporary management of spleen and liver injuries

Pål Aksel Næss

17:30–17:50

The open abdomen – have we really solved the problem?

Scott D’Amours

17:50–18:20

Case discussion

Tuesday October 23
08.00 – 09.30 Free papers (Norwegian)
09.30 – 10.00

Coffe e

Session 6 Massive bleeding I
10:00-10:20

Current concepts of hemostatic resuscitation

Pär Johansson

10:20-10:40

DCR today – a surgeon’s perspective

John Holcomb

10:40-11:00

Trauma-induced coagulopathy - an update

Sisse Ostrowski

11:00-11:20

Modeling Acute Traumatic Coagulopathy

Mitch Cohen

Monday October 22 & Tuesday October 23
Online registration www.nordictrauma.com

NORDIC

TRAUMA

Nordic Trauma
Tuesday October 23 cont
11:20-11:30

Discussion

11:30-12:00

Case discussion

12:00–13:00

Lunc h

Session 7 Massive bleeding II
13:00-13:20

Antithrombotics in trauma – a pragmatic approach

Pär Johansson

13:20-13:40

John Holcomb

13:40-14:00

Don’t waste time on conventional coagulation tests
– use TEG
When to start and stop massive transfusion

14:00-14:20

How to get surgical control of massive bleeding

Scott D’Amours

14:20-14:30

Discussion

14:30-15:00

Case discussion

15:00-15:30

Jakob Stensballe

Coffe e

Session 8 In summary...?
15:30-15:50

Cause of death in Trauma. Who is truly salvageable

Mitch Cohen

15:50:16:10

External evaluations – waste of time and money?

Ari Leppaniemi

16:10-17.00

Complexity and Cognition In The Wild: Arguing for new
paradigms in order to understand and improve patient safety
How does all this ﬁt into a trauma system
– closing remarks

Johan Bergstrøm

17.00-17.30

Tina Gaarder

Venue:

Holmenkollen Park Hotel
Oslo, Norway

Online registration www.nordictrauma.com

NFBEK

Forelesning i
endokrinkirurgi
Invitert foreleser

Professor Jan Erik Varhaug,
Haukeland Universitetssykehus

Endokrin kirurgi i Norge
- fortid og fremtid
Spørsmål og diskusjon

Fremtiden
i Norsk
Plastikkirurgi
Fredag 26. oktober
Kl 09.00 – 13.00
Saga C
Holmenkollen Park Hotell Rica
Møteleder: Thomas Sjøberg, Leder NPKF

NFBEK

Breast Cancer
Symposium

Fagmedisinske foreninger

Onsdag 24.10.2012.
kl 13-14
Saga B

Norsk Plastikkirurgisk
Forening inviterer til
Fredagsseminar

Etablering av Ansiktstransplantasjon i
Norden?
Dr. Daniel Nowinski, Akademiska sjukhuset,
Uppsala
Telemedisinske muligheter i plastikkirurgi
Dr. Thomas Schopf, Telemedisinsk senter,
Tromsø
Brystimplantatregister - hvordan få det til?
Dr. Lisbet Rosenkrantz Hølmich, Herlev Hospital

Torsdag 25.10.2012
kl 9.30-11.30
Saga B
Guest lecturer Dr Tari Ann King, MSKCC, New York

1. How to manage the axilla in breast cancer
surgery? Strategies to incorporate new data
and current experience from MSKCC
2. Translational research in breast cancer.
The Challenges of Lobular Carcinoma in
Situ - from bench to bedside
Questions and discussion
Symposiet arrangeres med støtte av
Astra Zeneca

Thomas Sjøberg,
Leder Norsk Plastikkirurgisk Forening

Kirurgen nr. 3, 2012
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Torsdag 25. oktober: Symposium om transkateter
behandling av aorta- og hjerteklaffesykdom
Thoracic Surgeons i USA
og har engasjert seg mye
i randomiserte studier og
i utdannelsesstruktur for
fremtidens thoraxkirurger.

Rune Haaverstad
rhaavers@online.no
Leder i Norsk Thoraxkirurgisk Forening

Fagmedisinske foreninger

Under høstmøtet torsdag 25. oktober arrangerer Norsk Thoraxkirurgisk Forening
(NTKF) et interessant internasjonalt symposium om nye behandlingsmetoder ved
sykdom i torakale aorta og hjerteklaffer. Når
det gjelder aortasykdom setter en fokus
på endovasculær stentgraftbehandling av
aortadisseksjon, komplekse aneurysmer
i aortabuen og aorta descendens, samt
behandling av mykotiske aneurysmer.
I de siste årene har det skjedd en rivende
utvikling i kateterbasert behandling av
aortastenose og mitralinsuffisiens hos
pasienter med høy risiko ved gullstandarden åpen kirurgi. Behandlingsmetoden har
i løpet av kort tid endret status fra utprøvende til etablert behandling. I del 2. av
symposiet blir det flere presentasjoner om
disse temaene med vekt på nye kateterbaserte operasjonsteknikker, komplikasjoner
og utdannelse av hjertekirurger til å takle
disse nye utfordringene.
NTKF har lykkes i å få dr. Michael J. Mack
fra Dallas til å presentere sin omfattende erfaring med TAVI (transcatheter aortic valve
implantation) og mitralklaffe-intervensjon.
Han har nylig vært president i Society of

I tillegg er det foredragsholdere fra Tyskland,
Sverige og Norge. Det kan fortsatt skje
mindre endringer i programmet. Symposiet
vil foregå i tiden kl 08 – 15 torsdag 25. oktober 2012 på Holmenkollen Park Hotell.
Dr. M. J. Mack.

Foreløpig program for
symposiet ”Cardiothoracic
symposium: Transcatheter
Cardiovascular Surgery”:
Welcome and introduction: Current
consensus and guidelines in transcatheter based aortic and heart valve
treatment.
R. Haaverstad, Bergen
Stentgrafting of aortic dissection –
which lesson have we learned from
clinical practice and the IRAD?
T. Myrmel, Tromsø
Aortic stentgrafting in mycotic aneurysms.
E. Laxdal, Bergen
Frozen elephant trunk. Indication,
technique and results.
H. Jacob, Essen

The future and education in cardiothoracic surgery
M. J. Mack, Dallas
Access design in TAVI.
G. Dahle, Oslo
TAVI – what have we learned from the
Partner trial? Future considerations.
M. J. Mack, Dallas
Limitation of the TAVI technology. PVL
after TAVI.
A. Jønsson, Stockholm
Current status and future of transcatheter mitral valve intervention.
M. J. Mack, Dallas

NTKFs Medistimprisen
2012
Norsk Thoraxkirurgisk Forening gir ut
vitenskapelig pris pålydende kr 15000
for beste foredrag under Frie foredrag
ved Norsk Kirurgisk Forenings Høstmøte fredag 26. oktober 2012. Beløpet
er gitt av firmaet Medistim KirOp som
bl.a. lager og selger utstyr til intraoperativ blodstrømsmåling og ultralyd,
samt selger et omfattende utvalg
kirurgisk utstyr.

Tildeling av priser i forbindelse med vitenskaplige
forhandlinger innen plastikkirurgi 2012
For året 2012 har styret i plastikkirurgisk forening besluttet at det skal tildeles følgende priser i forbindelse
med de vitenskaplige forhandlingene:
1. Beste vitenskaplig
presentasjon:
Dette er en pris finansiert av plastikkirurgisk
forening på kr 15 000 kr. Prisen tildeles
den foredragsholderen som fremlegger
den beste vitenskaplige presentasjonen
basert på følgende kriterier:
a. Presentasjonen skal ha en klar vitenskaplig fremstilling (formål, materiale/
metode, resultater, evt. diskusjon og
konklusjon). Presentasjoner som ikke
oppfyller dette kriteriet skal ikke vurderes i forhold til denne prisen.
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b.

Presentasjonen skal vurderes ihht
følgende punkter:
• Kvalitet på abstrakt
• Aktuell og relevant problemstilling
• Materiale og metode
• Resultater, eventuell diskusjon og
konklusjon
• Presentasjon og fremføring

2. PULS prisen
Denne prisen er finansiert av PULS og er
på 15 000 kr. Prisen tildeles den foredragsholder som fremlegger mest interes-

sante plastikkirurgiske problemstilling
(forskningsprosjekt, kasuistikk, metodepresentasjon eller annen nyvinning/aktuell sak).
Tildelingen er basert på følgende kriterier:
a. Presentasjonen belyser en viktige eller
interessant plastikkirurgisk problemstilling.
b. Presentasjonen skal vurderes ift følgende punkter:
• Kvalitet på abstrakt
• Aktuell problemstilling og/eller
nyhetsverdi
• Presentasjon og fremføring

Styret i NKF arrangerer symposium 24. okt 2012 kl 830-12, Saga B

Fremtidens spesialistutdanning og
etterutdanning/resertifisering
Styret i Norsk kirurgisk forening (NKF) vil
arrangere et interessant symposium om
fremtidenes spesialistutdanning av leger.
HOD har gitt Helsedirektoratet (HD) i
oppdrag å gjennomgå spesialiststruktur
og innhold i spesialistutdanningen. HD har
overtatt godkjenning av legespesialister. Vi
har fått tak i foredragsholdere fra de viktigste aktører i helse-Norge: HD, Universitetet, Legeforeningen og Fagmedisinsk miljø.

Etterutdanning/evt
resertifisering
10:50-11:10: Utredning av legespesialisters etterutdanning.
Overlege og leder Legeforeningens arbeidsgruppe Morten Selle, Diakonhjemmet
sykehus

Fagmedisinske foreninger

Olaug Villanger
ovillang@ous-hf.no
Leder i Norsk kirurgisk forening

11:10-11:30: Etterutdanning - et område fylt
med dilemmaer.
Seksjonsleder og leder FaMe Rolf Kirschner. Oslo universitetssykehus
11:30-12:00: Paneldebatt

Del 2 av symposiet vil omtale etterutdanning og resertifisering. Alle leger har plikt til
å holde seg faglig oppdatert, men i Norge
er det bare allmennlegene som har formalisert resertifisering. Bør det innføres også
for andre legespesialister? Hvordan er det i
andre europeiske land?
Møteledere: Olaug Villanger og
Brynjulf Ystgaard

Fremtidens spesialistutdanning
- utfordringer sett fra de
sentrale aktørers øyne
08:35: Introduksjon ved leder NKF Olaug
Villanger

09:35-09:50: Hvilken rolle skal kirurgene
selv ha i evaluering av kirurgutdanningen?
President Nordisk kir forening, seksjonsoverlege avd. for GI kir Tom Glomsaker,
Stavanger universitetssjukehus
09:50-10:05: Teknologi og kunnskapsutviklingen utfordrer spesialiststrukturen.
Seniorrådgiver/ leder Intervensjonssenteret,
OUS prof. Erik Fosse
10:05-10:15: Pause

Foto: Bård Nordang

Innledninger:
08:35-08:55: Divisjonsdirektør Helsedirektoratet
Hans Petter Aarseth
08:55-09:15: President i Legeforeningen
Hege Gjessing
09:15-09:35: Universitet i Oslo

10:15-10:50: Paneldebatt
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Intervju av 3 nye styremedlemmer
For perioden 2011-2013 består styret i NKF av:
Olaug Villanger – Leder
Usman Saeed – LIS representant / Generell kirurgi (ny)
Turid Aas – Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi (ny)
Brynjulf Ystgaard – Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi (ny)
Arne Seternes – Norsk karkirurgisk forening (ny)
Knut Fjeldsgaard – Norsk ortopedisk forening (ny)
Ivar Langmoen – Norsk nevrokirurgisk forening (ny)
Christian Beisland – Norsk urologisk forening
Rune Haaverstad – Norsk thoraxkirurgisk forening
Thomas Sjøberg – Norsk plastikkirurgisk forening
Hans Skari – Norsk barnekirurgisk forening
Lars R. Vasli – Administrativ leder
På forrige høstmøte ble det valgt inn
6 nye medlemmer i Styret, og i denne
artikkelen presenteres intervjuer av
3 nye medlemmer.

Fagnytt • Debatt

Navn: Brynjulf Ystgaard
Spesialforening: NFGK
Kirurgisk erfaring: 28 år
Arbeidssted: St Olav
brynjulf.ystgaard@stolav.no

Navn: Turid Aas
Spesialforening: Norsk forening for
Bryst og endokrinkirurgi
Kirurgisk erfaring: 35 år
Arbeidssted: Avdeling for Brystog endokrinkirurgi, Haukeland
Universitetssykehus
turid.aas@helse-bergen.no
Hva mener du er den viktigste
oppgaven for din spesialforening i
denne perioden?
– Sikre at spesialiteten er så attraktiv at
den rekrutterer dyktige spesialister
Hvilke saker synes du er viktigst
for NKF?
– Legge til rette slik at spesialistutdannelsen er best mulig tilpasset dagens
krav
Hva er dine viktigste faglige
ambisjoner i 2012-2013 Innen
foreningen, antar jeg.
– At bryst- og endokrinkirugien i Norge
er på internasjonalt nivå
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Hva mener du er den viktigste oppgaven for din spesialforening i denne
perioden?
– Arbeide for kvalitets- og kompetanseheving innen vårt fag, ved å drive kursog møtevirksomhet, samt å initierer og
støtte kvalitetssikrings tiltak
Hvilke arbeidsoppgaver er viktigst for
deg når du går inn i NKF styret?
– Å påvirke rammebetingelsene for yrkesutøvelsen innen vår spesialitet, dette
være seg interne forhold som spesialitetsstruktur, eller eksterne forhold som
organisering av kirurgisk aktivitet innen
de forskjellige foretak.
Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
– Akkurat nå vil et sentralt anliggende for
NKF å ta vare på faget innen de stadig
endrede rammeforhold vi opplever. NKF
må arbeide for at hvert enkelt medlem
har rammebetingelser som setter han
eller henne i stand til å ta vare på alle de
pasienter de har til behandling.
Hva er dine viktigste faglige
ambisjoner i 2012-2013?
– Systematisere og koordinere kurs- og
møtevirksomhet i regi av NFGK og NKF.
Påvirke systemendringer som funksjonsfordeling og andre makrotiltak slik at
disse er tjenlig både for pasienter og
våre medlemmer.

Navn: Usman Saeed
Spesialforening: YLF
Kirurgisk erfaring: 2 år
Arbeidssted: Kirurgisk klinikk,
Haugesund sjukehus
usman.saeed@helse-bergen.no
Hva mener du er den viktigste oppgaven for din spesialforening i denne
perioden?
– Det må være å bedre våre arbeidsvilkår,
og da først og fremst fortsette arbeidet
med opprettelse av faste stillinger for
LIS. Samtidig må man til enhver tid
evaluere dagens utdanning av leger. Er
det områder som kan bedres på?
Hvilke arbeidsoppgaver er viktigst for
deg når du går inn i NKF styret?
– Da jeg representerer LIS innen generell
kirurgi, føler jeg min viktigste oppgave
er å opprette kontakt med flest mulig av
mine kollegaer over hele landet. Det er
på den måten jeg kan kartlegge eventuelle problemer som møtes i hverdagen.
Om det så er bekymring angående
utdanningen, dårlige arbeidsvilkår eller
noe helt annet. Jeg skal som styremedlem i NKF gjøre mitt ytterste for å
bistå. Derfor vil jeg bruke anledningen
til å anmode LIS leger som leser dette
å ta kontakt med meg om det er noe de
lurer på eller vil at jeg skal ta med meg
videre til resten av styret. Mitt mål er å
være mest mulig tilgjengelig for de jeg
representerer.
Hvilke saker synes du er viktigst for NKF?
– En av de viktigste oppgavene er å
samle de ulike grenspesialistene innen
kirurgi under en fane. Jo mer samlet vi
kan fremstå jo mer slagkraft vil vi ha.
Samtidig må man ha fremtiden i sikte, og
sørge for at det utdannes nok kirurger for
å dekke fremtidens behov. Nøkkelord her
er gode arbeidsvilkår og god utdanning.
Hva er dine viktigste faglige
ambisjoner i 2012-2013?
– Jeg er relativ fersk som kirurg, så
derfor blir mine ambisjoner å utvikle meg
videre både som kliniker og en dyktig
kirurg teknisk.

Masters Degree in
Reconstructive Microsurgery
Jeg har siden oktober 2011 jevnlig reist til utlandet for å ta del i dette mastersprogrammet, arrangert ved
Universitat Autònoma de Barcelona og kan anbefale dette på det sterkeste!!
Thomas Sjøberg, UNN
Plastikkirurgisk avdeling
thomas.sjoberg@unn.no

I tillegg inngår to mer praktisk innrettede
moduler, der den første (i Paris) omhandler
generell disseksjonskompetanse på kadaver
eller gris og den andre (i Barcelona) er et
kurs i mikrokirurgisk anastomoseteknikk på
rottemodeller.
Hoveddelen av de knapt ukelange kursmodulene er lagt til Hospital Sant Pau i
Barcelona, men noen moduler blir arrangert
på andre læresteder i Barcelona og Paris.
Etter totalt 9 moduler over 9 måneder,
forsetter programmet med hospitering
ved minst to forskjellige plastikkirurgiske
avdelinger. Disse er i all hovedsak arbeidsstedene til de som er i fakultetet og følgelig
arrangeres slike opphold enkelt i løpet av
kursene i henhold til studentene egne ønskemål. Hver student blir tildelt en veileder
som har hovedansvar for å sikre adekvat
hospitering og for å hjelpe til med gjennomføringen av en vitenskapelig oppgave som
forventes gjennomført i løpet av de ca. 2
årene som hele kurset tar.
Som avslutning følger en praktisk ”eksamen” med gjennomføring av en mikrokirurgisk rekonstruksjon under supervisjon og

Totalt opptas 25 studenter til hvert Masterprogram. Man kan også velge å ta deler
av kurset i tilfelle ens arbeidsoppgaver
ikke inkluderer alle typer pasientkategorier
og i min ”klasse” inngår kolleger både fra
ortopedi og ØNH, som ikke har tatt del i
alle moduler. Flesteparten av studentene
kommer fra Europa, men det er også deltagere fra blant annet Sør-Amerika. Kurset
avholdes på engelsk som de fleste klarer
greit, men et lite ankepunkt må dog bli at
noen av forelesningene har vært preget av
dårlig eller manglende engelskferdighet, så
en basal kjennskap til spansk kommer godt
med!
Ellers er kurset i stort sett meget velorganisert og nyttig. Noen forelesninger har til
tider vært altfor basale og ikke helt i tråd
med hva jeg hadde forventet med av et
”Masterprogram”, men samtidig finner man
alltid gullkorn av kunnskap hos dem med
mest erfaring
innenfor de
forskjellige tema.
Kursdeltakerne er
kolleger med forskjellig bakgrunn,
alt ifra LIS med
noen års fartstid
til de som har
praktisert mikrokirurgi over flere
år og sånn sett
har man kanskje
ikke helt bestemt
seg for på hvilket
nivå en ønsker
å legge dette
utdanningsprogrammet. Disse
forskjellene
innbyder da også
til livlige diskusjoner vedrørende
indikasjoner og
operasjonsteknikk...

Uansett er det noe nytt for alle og enhver!
I tillegg er det en stor glede ved å bli kjent
med både forelesere og kolleger fra andre
deler av verden og etter gjentatte sammenkomster har vi blitt en ganske sammensveiset gjeng! Etter avsluttet utdanningsprogram planlegges nye sammenkomster for
å utveksling av erfaringer og diskusjon i et
internasjonalt plastikkirurgisk nettverk.
Per i dag gir ikke kurset ”offisiell” masterkompetanse av typen ’Master of Science’,
men dette er angivelig noe man ønsker å få
på plass i kommende program.
Kurset koster ca. 10 000 Euro om man
deltar på alle moduler. Naturligvis tilkommer
utgifter for reiser og losji, men som oftest
er prisnivået lavere i Spania og Frankrike.
Jeg kan varmt anbefale dette kurset! Så
vidt jeg vet er kommende kurs med start i
oktober 2012 allerede fulltegnet, men neste
sjanse kommer i 2013. Påmelding og ytterligere informasjon vedrørende kursinnhold
og aktuelle tidspunkter via følgende hjemmeside: www.rmes.es 
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Det er nå andre gang dette kursprogrammet gjennomføres, ledet av et internasjonalt fakultet av erfarne mikrokirurger, med
dr. Jaume Masia fra Hospital Sant Pau i
spissen. Han er leder for Spansk plastikkirurgisk forening og samtidig en fremragende kliniker med stort interesse for blant
annet autolog brystrekonstruksjon og lymfekirurgi. De forskjellige medlemmene i fakultetet har litt forskjellige interesseområder,
og har derved spisskompetanse innenfor
sine egne fagområder. Kurset er strukturert
i moduler med 3-5 dagers lengde der hver
modul fokuserer på en type rekonstruksjoner f. eks. hode/hals, bryst eller ekstremiteter. De fleste moduler varer 3-4 dager med
forelesninger inklusiv videooverføring av
minst en ”live”-operasjon per dag innen det
aktuelle tema og avsluttes med en uformell
skriftlig eksamen over det aktuelle fagfeltet.

en teoretisk eksamen. Hvert kurs har en
egen hjemmeside på internett der man legger ut forelesningsmateriell fra de forskjellige modulene og for noen moduler også en
hjemmeeksamen som skal leveres inn etter
gjennomført modul.
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Skandinavisk plastikkirurgisk
konferanse i Helsinki
Thomas Sjøberg
Plastikkirurgisk avdeling, UNN
thomas.sjoberg@unn.no
Den 34. kongressen for skandinavisk
plastikkirurgi ble arrangert i Helsinki 13.- 16.
juni. Bort i mot 300 personer hadde funnet
veien over ”Bottniska viken” til et Helsinki
som etter ett antall dager med regn og
kulde naturligvis tok mot oss med skikkelig
sommervarme.
Konferansen ble innledet med et kurs der
både rekonstruksjoner av lymfebaner og
ny kirurgisk teknikk innen brystrekonstruksjoner ble demonstrert. Skalpellførere var
Isao Koshima (Tokyo University) og Jaume
Masia (Universitat Autonoma de Barcelona) respektive Scott Spear (Georgetown
University, USA). Også kurset var rimelig
godt besøkt selv om det egentlig lå utenom
selve konferansen.

Fagnytt • Debatt

Selve konferansen ble organisert like utenfor selve Helsinki på Hanaholmen, som er
et finsk-svensk kultursenter og ligger idyllisk på en liten øy ut mot havet, heldigvis
med veiforbindelse.
Torsdagen var dagen for de store talene.
Scott Spear begynte med å fortelle som sin
relativt omfattende erfaring med s.k. ADM
(acellular dermal matrix) som er en ”het
potet” innen flere rekonstruktive inngrep
der en trenger ekstra forsterking av vevet
ved bukveggs-, bryst eller andre rekonstruksjoner. Slike dermale graft markedsføres
nå sterkt både i Norge og andre deler av
verden, men så langt har de vel ikke fått det
helt store gjennomslaget enda. Masia holdt
deretter et glimrende innlegg om nytten
av CT og MR ved pre-operativ vurdering
av blodforsyning til bukveggen ved autolog
brystrekonstruksjon. Han har vært en av
pionerne ved utvikling av slik pre-operativ
vurdering basert på CT og denne teknikken
er nå rimelig hyppig brukt i Europa og USA.
Tord Skoog, en av de tidlige forgrunnsfigurene innen moderne plastikkirurgi med virke
fremfor alt i Uppsala, hedres hver kongress
med utdelingen av et spesielt ærespris;
Tord Skoog Lecture. Denne gangen gikk
prisen til dr. Eric Arnaud, fra Hôpital NeckerEnfants-Malades i Paris. Han har viet sin
karriere til rekonstruksjoner av kraniofaciale
misdannelser og holdt en flott presentasjon
av utviklingen innen sitt spesialfelt frem til
dags dato og videre inn i fremtiden.
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I tillegg til det var det naturligvis plass til et
antall sesjoner med frie foredrag.
Nytt denne gang, og også en meget vellykket nyhet, var så kalte ”nordiske” paneler,
der representanter for de forskjellige
skandinaviske landene presenterte nasjonal
status og forventet utvikling vedrørende
forskjellige terapiformer innen plastikkirurgi.
På generelt grunnlag var vel inntrykket at
behandlingen i Skandinavia i stort er rimelig
lik, men at det likevel er en del forskjeller
og kanskje mer slik enn forventet. Andelen umiddelbare brystrekonstruksjoner
og bruken av Sentinel Node teknikk ved
behandling av malignt melanom varierer
stort og her virket det som at Norge låg litt
etter de andre.
Videre var det en interessant diskusjon
rundt temaet brystimplantat og nytten av
et nasjonalt, og kanskje sågar Nordisk,
register for slike prosedyrer. Her er også
Norsk Plastikkirurgisk Forening på banen,
ved at vi allerede har startet opp et arbeid
for å opprette et slikt register. Plastikkirurgisk korreksjon av overskuddshud etter
slankeoperasjoner ble også diskutert og
der var nok standarden ganske lik over hele
Skandinavia, med unntak for Island, som
har et mye mindre marked. Generelt var
lange ventelister i alle land på bakgrunn av
manglende tilgang på operasjonskapasitet
innen offentlig plastikkirurgi i kombinasjon
med en betydelig økning av gjennomførte
slankeoperasjoner.
Dagen ble avsluttet i muntert selskap der
våre finske kolleger hadde fått tilgang
på verdens største vedfyrte badstue på
Sjøkrigsskolen på Sveaborg i innløpet til
Helsingfors, God mat og godt drikke hjalp til
for å tyne det siste utav stakkars tilreisende
nordboere.

Dag 2 fortsatte i samme stil med et antall
paneler og et stort flertall frie foredrag. De
finske kollegene hadde virkelig jobbet og
fått inn ett stort antall presentasjoner, ikke
minst fra lokalområdet. Her var det også
tilgang på lunsjsymposium sponset av
industrien, for den som hadde fått nok av å
sitte ute i solsteiken under lunsjen.
Kvelden ble avsluttet med en tradisjonell
gallamiddag, der blant andre den rimelig
berømte finske sangerinnen Arja Saijonmaa,
fikk alles øyne til å tåres med ”Jag vill tacka
livet” i tillegg til mere fyrig tango.
Siste halve dag ble innledet med generalforsamling der u.t. ble valgt til ny styreleder i Nordisk Plastikkirurgisk Forening og
nestleder i NPKF, Elisabeth Sætnan, ble
valgt inn som ny norsk representant i styret.
Styreledervervet følger med det faktum at
den 35. skandinaviske plastikkirurgiske
konferansen kommer at bli arrangert i
Norge, nærmere bestemt Tromsø 12.14. Juni 2014. I en separat sesjon ble det
presentert forberedelser på finsk og svensk
hold for å etablere team for eventuelt å
kunne gjennomføre ansiktstransplantasjon
også her i Norden i fremtiden. Hvorvidt
dette noen gang blir en realitet og i så
tilfelle hvor gjenstår og se.
I det hele store en meget vellykket konferanse, som kunne demonstrere et høyt
nivå på den plastikkirurgiske aktiviteten
her i Skandinavia og presenterte mange
ny, spennende tanker med hensyn til både
kirurgisk utvikling og organisering av moderne plastikkirurgisk virksomhet.
Vel møtt i Tromsø i 2014!! 

Jubileumsboken
– siste runde denne gang
Jon Haffner
Jon.Haffner@online.no
Vi er nå endelig ferdige med arbeidet
med ”Surgery in Norway”.

Rettelser:
I løpet av det siste året har manuskriptet
vært gjennomgått og rettet pånytt, både
av forfattere og redaktører. I tillegg er alle
rettelser og kommentarer vi har mottatt
fra anmelder og medlemmer innarbeidet i
teksten. I alt er det gjort ca. 2 000 rettelser!
Det er to viktige rettelser;
Fig. 46-6b på side 307 var feil, ved en
inkurie var det satt inn et bilde som ikke
viste Benum og Aamodts protese. Dette er
rettet.

mennene, med bilder av alle sammen.
Denne fremstillingen inneholder en del
rettelser også i forhold til Jubileumsskriftet fra 1986, og min egen fremstilling fra
Høstmøtet 2011.

Navnelisten på slutten av boken, som
bare tar med navn som er nevnt i teksten,
inneholdt flere navn som ikke skulle ha vært
med, de hadde vært nevnt i tidligere utkast
til kapitlene enn de som vi endte med. Tilsvarende var noen navn ikke kommet med.

Presentasjon:

Tillegg:
Styret ønsket en mer detaljert beskrivelse
av foreningens ledere, helst med bilder. Etter en personlig gjennomgang av Legeforeningens arkiv, hjelp fra Pål Benum, Torbjørn
Kufaas, Jens Aamold og flere andre med
bildene, og støtte og kommentarer fra medredaktørene, Tom Glomsaker og de andre
gjenlevende formenn, har jeg laget en ny
og mer detaljert fremstilling av foreningens
styrer, og korte opplysninger om for-

Tillegget og rettelsene sendes ut som et
eget Vedlegg til Kirurgen: Surgery in Norway. Additions and Corrections 2012. Dette
sendes ut sammen med Kirurgen nr.4 i des.
2012.
Jubileumsboken i rettet utgave blir lagt ut
på et eget nettsted surgery-in-norway i
forbindelse med Høstmøtet 2012.
Hvis det er behov for ytterligere rettelser
og/ eller tilføyelser ber jeg om at jeg kontaktes via e-mail: Jon.Haffner@online.no.
Planen er ellers å oppdatere boken hvert
femte, evt. tiende år!

Fagnytt • Debatt

Table 5-1. på side 67 som viser foreningens ledere de siste 100 år, er misvisende;
Ingjald Schjøth-Iversen var formann i 1951.
Årstallene er dessuten korrigert.

I tillegg er noen av tabellene og tallene i
teksten oppdatert.
Det er også en del rettelser i teksten, og
et utall rettelser av staving av navn, andre
ortografiske feil og tegnsetting.

XXX SADE kursen i avanserad endoskopi hålls i Göteborg den
17-18 January 2013
Huvudtema för årets möte: GI endoskopi som en del av multidisciplinärt närmade till
benigna strikturer i mag-tarmkanalen.
Nordiskt endoskopimöte som hålls på skandinaviska.
Konferensen äger rum på Clarion Hotell Post.
För information & registrering
www.sade2013.dk
ABSTRACTS
Härmed inbjudes att sända abstrakts med tema endoskopi till 30:e SADE mötet,17-18/9 2013, Göteborg. Inga restriktioner om
abstrakt har presenterats på nationell eller internationell kongress men får ej ha publicerats som hel artikel. Abstrakt skickas till
kjell-arne.ung@vgregion.se senast 18.11.2012. Besked om acceptans lämnas 25.11.2012. Ange preferens: oral eller poster.
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OPMI Pentero 900 HD FL The Next Generation
Spesialmikroskop for all former for mikrokirurgi
Full HD
Blue 400
IR 800 FLOW
Yellow 560
CARL ZEISS AS, KABELGT 8, 0513 OSLO
Tel 23 17 23 90 Mail: tomm.kristiansen@zeiss.no

Anders Debes
MIK-redaktør
Urologisk avdeling,
Akershus universitetssykehus
anders@debes.no
Da er det igjen klart for årets kirurgiske
hendelse – Høstmøtet! Dette er vårt eget
nasjonale samlingspunkt, der man får
presentere sine teknikker og resultater,
diskutere (og dinere) med kolleger og forhåpentligvis bringe med seg noe nytt tilbake
til moderavdelingen. Det er svært viktig
med slike samlingspunkter, og vi må derfor
gjøre hva vi kan for at Høstmøtet skal bestå.
Vi må derfor be våre ledere om å legge
driften til rette, la produksjon være produksjon, og gi NKFs medlemmer anledning til å
delta på møtet.
Samtidig er det ikke tilstrekkelig å kun
forholde seg til norske erfaringer og norske
tall. Vi må også søke kunnskap utenfor

landets grenser. Det har urolog Stig Müller
gjort, han tok med seg familien og flyttet til
London for å gjennomføre ett års laparoskopisk «fellowship». Han beskriver i MIKdelen i dette nummeret hvordan han gikk
frem, hvilke utfordringer man kan støte på
og hvilke erfaringer og ferdigheter han tok
med seg hjem til Norge.
Det er spennende hvordan slike opphold
i utlandet kan være katalysator for andre
prosesser. Under oppholdet i London ble
urolog Müller introdusert for modulbasert
opplæring i laparoskopi, inklusive simulatortrening. Han jobbet under fellowshipperioden videre med dette og tok med seg
metoden tilbake til Universitetssykehuset
i Tromsø (UNN). Der hadde man allerede
satt seg fore noen «hårete» mål om at så
godt som alle inngrep ved Gastrokirurgisk
avdeling skulle startes (og gjennomføres)
laparoskopisk. Med Müllers erfaringer med
modulbasert opplæring, og etter innkjøp av
simulatorer, fikk de ytterligere flere verktøy

slik at de kunne sørge for at hele den
kirurgiske staben skulle være oppdatert og
klare for denne utfordringen. Rolv-Ole Lindsetmo, avdelingsleder ved Gastrokirurgisk
avdeling ved UNN, beskriver i sin artikkel
hvordan de har planlagt, lagt til rette for og
gjennomført sine planer.

Minimal-invasiv kirurgi

Ett år i utlandet?

Vi har også denne gangen med en interessant kasuistikk fra Drammen sykehus der
pasienten hevder hun har nefroptose, en
omstridt tilstand også kalt «vandrenyre»
eller «ren mobile». De beskriver anamnese,
funn ved utredning og hvordan de til slutt
valgte å behandle henne.
Det vil under årets Høstmøte bli utdelt
priser for de to beste artiklene i Kirurgen
for året 2011/2012, og dersom DU setter
deg ned, skriver en artikkel til Kirurgen, kan
neste års pris bli din!
Ha et sosialt og lærerikt Høstmøte!
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Nefroptose
- en kasuistikk med beskrivelse
av laparoskopisk behandling
Vandrenyre er en diagnostisk utfordrende tilstand. Mange av pasientene opplever stor frustrasjon i sitt møte
med helsevesenet. Vi presenterer en ung kvinne som ble behandlet med laparoskopisk nefropeksi ved Vestre
Viken HF, Drammen sykehus.

Thomas F. Næss-Andresen og
Gunnar U. W. Ebner
thomasfna@gmail.com
Urologisk seksjon, Vestre Viken HF,
Drammen Sykehus

Pasientkasuistikk

Minimal-invasiv kirurgi

En 35 år gammel slank kvinne tok kontakt
med akuttmottaket pga. sterke smerter
høyre flanke. Smerten strålte mot lysken og
nedover på forsiden av høyre lår. Smerten
var voldsom, og vedvarende. I tillegg hadde
hun kvalme, men ikke oppkast. Hun hadde
effekt av smertestillende i form av Voltaren
og Buscopan. Smertelindringen ble gitt før
vakthavende kirurg hadde undersøkt henne.
Ved undersøkelse var det ingen ømhet over
abdomen. Det ble imidlertid bemerket en
ømhet over høyre nyrelosje, i tillegg til en
palpabel oppfylning en håndsbredd kaudalt

for leverkanten. På forhånd hadde fastlegen
påvist mikroskopisk hematuri. Pasienten
oppga vekttap på 7 kg over de siste ukene.
Dette forklarte hun med at smerten
overdøvet matlysten. Blodprøvene var helt
normale. Pasienten var selv tydelig på at
hennes smerter skyldtes vandrenyre. Hun
hadde gjort søk på internett. Videre hadde
radiologen ved det private røntgeninstituttet
fortalt at den høyre nyren var uvanlig mobil.
Vakthavende kirurg oppfattet det mer sannsynlig at hun hadde nyrestensanfall. Dette
fordi det kliniske bildet var nokså akutt,
samt fordi det er omdiskutert hvorvidt vandrenyre kan gi smerter av en slik karakter
som pasienten var preget av. Pasienten
var misfornøyd med behandlingen hun fikk
på sykehuset. Hun mente at hun ”ikke var
blitt trodd” Det fremgår av journalen at
hun forlot sykehuset i frustrasjon etter den

første natten.
Påfølgende dag ringer pasientens fastlege
til sykehuset og forteller at pasienten har
ringt ham, gråtende og skuffet over behandlingen hun fikk på sykehuset. Vi la da
pasienten inn for smertelindring og videre
utredning.
Etter innleggelsen kom det frem at pasienten egentlig hadde vært plaget med diffuse
abdominalplager over flere år, men med en
forverring de siste uker. Ved senere gjennomgang av journalen fant vi at pasienten
hadde vært innlagt med magesmerter ved
et annet sykehus allerede i 2005. Det ble da
gjort en urografi som viste «en kort forsnevring av høyre ureter som kan skyldes en
karkrysning».
Sykehistorien viste at hun ble operert for
prolaps i nivå L3-L4 i 2007. For øvrig hadde
hun kjente ovarialcyster og ble i 2011
utredet for uspesifikke brystsmerter med
negativt arbeids-EKG. Hun hadde nylig også
vært til CT og ultralydundersøkelse ved privat røntgeninstitutt og det ble der bemerket
at den høyre nyren hadde ett mer horisontalt leie, samt at den var mobil. Det var ikke
mistanke om nyre- eller uretersten. Samtlige blodprøver var vedvarende upåfallende.
Videre under observasjonen fremkom
det at hun knapt kunne reise seg opp. Hun
fikk voldsomme smerter i oppreist stilling,
kvalme og øynene rant. Straks hun fikk
ligge gikk smerten tilbake.
CT undersøkelsen pasienten hadde fått
utført ved et privat institutt ble regransket
og deretter gjorde man en ny ultralydundersøkelse. Denne viste at når pasienten reiste
seg, skled nyren medialt og ble liggende
ventralt for vena cava inferior og abdominalaorta (Figur 1).

Figur 1.
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Vi gjorde da et litteratursøk og besluttet å
utføre isotop-renografi i liggende og ståen-

lever
duodenum
ureter
Colon
Vena cava

Figur 2. Bildet er tatt første postoperative døgn, som
illustrasjon. Bandasjen var opprinnelig mye strammere.
Den ble senere byttet ut med et brokkbind.

Figur 3. Tegningen viser nyren i tverrleie, med aberrant
vene forløpende under ureter.

de stilling. Utfordringen var at pasienten på
dette tidspunktet ikke orket å stå oppreist.
Undersøkelsen ble derfor gjort med pasienten liggende og skrått sittende. Foruten
at høyre nyre var lokalisert noe lavere enn
normalt, hadde den 46% av totalfunksjonen
og dette ble oppfattet som normalt.

dorsale flate til muskulaturen med fortløpende ikke-absorberbar sutur 3.0 (Figur 6).

Hun ble skrevet ut med avtale om reinnleggelse for nefropeksi i mars 2012 og hun ble
operert med leiring som ved laparoskopisk
nyrereseksjon. Etter at høyre kolonhalvdel var tatt ned hadde man fritt innsyn til
ureter, nyre og vena cava gjennom et helt
tynt fettvevssjikt. Man fant at nyren ikke
lå særlig kaudalt, men den lå rotert til et
horisontalt leie med nedre pol over vena
cava. Videre fant man en aberrant vene
som gikk fra vena cava og til nyrens nedre
pol (Figur 3). Denne fikserte nedre pol av
nyren og hindret oss i å rotere nyren tilbake
til sedvanlig leie. Ureter lå teltet over denne
venen og hadde i sitt videre forløp en brå
knekk ved den uretero-pelvine overgangen
(Figur 4). Vi delte den aberrante venen mellom Hemolock-clips og løste ut nyren, opp
forbi nyrevenen. Vi kunne så svinge nyren
tilbake til sitt sedvanlig leie (Figur 5).
Mm. psoas major og quadratus lumborum
ble fripreparert og man sydde så nyrens

Første postoperative døgn fortalte pasienten at smerten var forsvunnet. Hun hadde,
foruten de vanlige postoperative plager,
ingen videre smerter. Ved kontroll et halvt
år postoperativt forteller hun at hun er frisk
og uten smerter. Hun sier hun har fått en
helt ny livssituasjon.

Diskusjon
Anatomi
Nyrene ligger retroperitonealt, ventralt for
12. costa og lateralt for TH12-L3. Nedre
nyrepol ligger omtrent tre fingerbredder
over crista iliaca. Hos kvinner kan nyrene
ligge noe lenger ned. Den høyre nyren ligger ca. en halv vertebral corpus lavere fordi
den presses ned av leveren. Nedre nyrepol
presses normalt lett i retning lateralt av m.
psoas major. Dette fører til at de øvre nyrepolene konvergerer. Nyrene er ikke fiksert
til bakre bukvegg , men er bevegelige i sine
fettkapsler. Dette tillater dem å svinge i en
bue rundt hilusstrukturene mens diafragma
kontraheres og relakseres (1).

Det er vanlig å anta at vandrenyre skyldes
vektnedgang eller også en bindevevssvakhet (1,2).
Dersom høyre nyres øvre pol har en ptose
på >5 cm, alternativt to vertebral corporae,
ved overgang fra liggende til stående posisjon kan dette defineres som nefroptose
(3,4).
Den typiske pasienten
Radiologisk påvist nefroptose er i 70 % av
tilfellene på høyre side, 10% på venstre og
i 20% av tilfellene er det bilateralt. Mannkvinne ratio oppgis til 3:100 (5).

Når nyren
skled
medialt
ville
ureter
strammes
over
venen

Nyredystopier kan deles inn i medfødt og
ervervet type.
Ved en bekkennyre har nyren utviklingsmessig ikke fullført sin vandring til riktig
posisjon i lumbalregionen. Vandrenyren har
opprinnelig en korrekt lokalisering, men i lø-

Minimal-invasiv kirurgi

Vi tilpasset så en stram bandasje rundt
pasientens buk og la ett sammenbrettet
håndkle i press mellom bandasjen og høyre
fossa iliaca (Figur 2). Dette hadde frapperende effekt. Brått var hun i stand til å
bevege seg fritt. Senere fikk hun tilpasset
et brokkbind som gjorde samme nytten. Vi
bestemte oss da for å tilby henne behandling i form av laparoskopisk nefropeksi.

Videre festet man nyren med en fortløpende 3.0 V-lock-sutur fra nyrekapsel til laterale
bukvegg. Man så da at ureters forløp ble
normalisert (Figur 7). Nyren hadde fortsatt
fin farge.

pet av livet har den sunket nedover. Derfor
har vandrenyrens ureter normal lengde, i
motsetning til bekkennyrens.

Figur 4.
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Det ser ut til at pasientene er slanke. I en
studie var median body mass index på
18,7 (6,7). Pasientene er som regel 30-40
år (median 36,2) ved operasjon (8). Det er
vanskelig å finne tall for insidens.
Klinikk
Det er hevdet at kun 10-20 % av pasienter
med radiologisk påvist nefroptose fremviser
kliniske symptomer på tilstanden (5,9).
De beskrevne symptomer er først og
fremst smerte.
Smerten kan være av en murrende karakter,
men den kan også være kraftig, som ved
nyrestensanfall. Kvalme og oppkast er ikke
uvanlig. Videre er pasientene gjerne tynne
slik at man kan palpere nyren. Dersom man
klarer å flytte den til anatomisk leie letter
dette gjerne smerten. Noen ganger klarer
pasienten dette selv. Forbigående mikroskopisk hematuri er vanlig. En del har også
residiverende urinveisinfeksjoner. Noen har
hypertoni. Sistnevnte oppfattes gjerne som
relatert til ortostatisk aktivering av reninangiotensin-aldosteron-systemet (10).

Figur 5.

m.quadratus
lumborum
m.psoas major

Minimal-invasiv kirurgi

Figur 6. Viser hvordan nyren ble fiksert til mm. quadratus lumborum og psoas major.

Dietls krise foreligger dersom en pasient
med mobil nyre utvikler hydronefrose
(palpabelt forstørret nyre) og kolikkartige
smerter med svimmelhet, kvalme, takykardi, frysninger og hematuri/proteinuri.
Behandlingen er da å forsiktig reponere
nyren. Dette kan være lettere om pasienten
står på kne og legger overkroppen mot
underlaget (10).
Behandling
Tilstanden behandles kirurgisk. Den senere
tid er det laparoskopi som er det vanlige,
med ulike tilganger og teknikker (6,7,8,9).
I vårt tilfelle ble det gjort fiksering med
ikke-resorberbar sutur mellom fripreparert
nyrekapsel og fascien til m. quadratus
lumborum.

Konklusjon
Fortløpende
V-lock-sutur

Figur 7. Viser hvordan nyren ble festet
til laterale bukvegg.
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Det finnes mange navn på tilstanden;
nefroptose, ren mobile, "Senkniere",
"Wanderniere, ren migrans og vandrenyre.
Tilstanden og behandlingen av denne har
lenge vært omdiskutert, og er vel fortsatt
det. Det finnes i litteraturen utsagn som;
«nephropexy for nephroptosis is listed
among other ineffective treatments for
imaginary diseases» og «the most serious
complication of nephroptosis is nephropexy»(9).
For at denne behandlingen ikke skal komme
i miskreditt er det avgjørende å benytte de
diagnostiske undersøkelser som har vist
seg nyttige. Renografi , isotop-renografi og

N ye

Uracyst ®

- Konsentrert løsning 2% kondroitinsulfat 400 mg
ultralyd er nyttig (10). Videre var det for oss avgjørende å
se at pasienten hadde såpass god og umiddelbar effekt av
magebeltet.

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

Det er ikke usannsynlig at pasienter som i lang tid har
vært plaget med smerter fester seg ved tanken om at en
påvist mobil nyre kan være forklaringen på plagene. Dette
til tross for informasjon om at mobile nyrer stort sett ikke
gir symptomer. Det kan være hensiktsmessig å la pasientene gå med magebeltet over tid, for å se at smerten ikke
kommer tilbake mens magebeltet benyttes. Laparoskopisk
nefropeksi er et enkelt inngrep for kirurger som er vant
med laparoskopiske nyreinngrep.

”47% respons etter 6 instillasjoner og
60% respons etter 10 instillasjoner
- en statistisk og klinisk signifikant

Med takk for bidrag til den radiologiske utrendningen:
Silje Nyseter, Radiologisk avdeling,
Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Niels Lund-Sørensen, Unilabs Røntgen, Drammen 

minskning i symptomer og plager”
Ref. study: Nickel JC. Interstitial Cystitis.
Med Clin NA America 2004: 88:467-82

Kommentar til artikkelen

”400 mg per behandling gir

Forfatterne presenterer en sjelden årsak til flankesmerter som det er viktig å være oppmerksom på.
Ren mobile er en sjelden tilstand, og symptomet er
smerter. I sykehistorien er det viktig å få frem om det
er forskjell på smertene i stående og liggende stilling.
For å få verifisert om nyren beveger på seg må man
gjøre urografi eller en annen radiologisk undersøkelse i
liggende og stående stilling. Det er også verdifullt med
en isotop-renografi.
Behandlingen av ren mobile er nefropexi, men man
må ha streng operasjonsindikasjon siden det vanligvis
bare er smerter som er symptomet. Derfor var det
meget fornuftig av forfatterene å la pasienten bruke
et stramt bånd rundt buken og senere et brokkbind
for å se om smertene forsvant. Det gjorde de. Da var
det naturlig å trekke den konklusjonen at den bevegelige nyren var årsak til smerten. Pasienten ble operert.
I dette tilfelle hadde nyren et unormalt leie slik at
operasjonen ble mer komplisert. Ellers pleier nefropexi å være en enkel operasjon. Ved kontrollen kunne
pasienten fortelle at hun var helt frisk og hadde fått en
ny livssituasjon.
Bernt Kvarstein
pensjonert kirurg

Referanser

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

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

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

• Dokumentert effekt ved:

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

• Pasientveiledning for å forenkle bruken
av Uracyst®
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Innføring, opplæring og implementering
av laparoskopisk kirurgi ved
Gastrokirurgisk avdeling i Tromsø.
Innføring av laparoskopisk kirurgi, som en systematisk anvendt teknikk, krever mer enn velvilje og positiv
holdning fra avdelingsledelsen ved en kirurgisk avdeling.

Rolv-Ole Lindsetmo
Rolv-Ole.Lindsetmo@unn.no
Gastrokirurgisk avdeling, UNN
Den operative teknikk må være en del av
en helhetlig forståelse for etablering av det
optimale pasientforløp basert på moderne
anestesi, moderne perioperativ behandling
og tilhørende minimal-invasiv kirurgisk
teknikk. Da blir argumenter som økt bruk av
operasjonstid mindre viktig fordi den investerte tiden på operasjonsstua er patofysiologisk riktig for pasienten og betales tilbake
i form av kortere rekonvalesenstid og færre
liggedøgn på sykehuset.

Minimal-invasiv kirurgi

Med fokus på standardisering av inngrep
og utstyrsbruk, blir operasjonstiden ved
laparoskopisk kirurgi tilnærmet lik som for
åpen kirurgi.
Innføring av laparoskopisk kirurgi i en
avdeling krever en faglig ledelse som
legger forholdene til rette for, og tydelig
forventer, at laparoskopisk teknikk skal
beherskes av hele det kirurgiske miljøet
og ikke bare av enkeltkirurger.

Omlegging av avdelingsrutiner
Gastrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge startet arbeidet
med økt fokus på pasientforløp tidlig på -90
tallet med deltakelse i innføringen av ERAS
(Enhanced Recovery After Surgery) konseptet. Klinikkleder, Arthur Revhaug, deltok i
etableringen av den internasjonale ERASgruppen og har siden vært lokal og nasjonal
pådriver for å øke forståelsen i kirurgi- og
anestesimiljøene for sammenhengene
mellom pasientens stressrespons på det
kirurgiske traumet, perioperativ behandling
(ernæring, anestesi, kirurgisk teknikk, bruk
av dren, mobilisering) og pasientutkomme.
Dette har også preget mye av den kliniske
og eksperimentelle forskningen ved Gastrokirurgisk avdeling, UNN, de siste 20 årene.

194 Kirurgen nr. 3, 2012

Utviklingen på UNN
Det første laparoskopiske inngrepet ved
UNN ble utført i 1991 av daværende
professor Tore Gauperaa. Laparoskopisk
kirurgi ble da innført som standard rutine
for gallesteinssykdom, som ellers i landet.
Tilsvarende ble etablert for fundoplikasjon
ved gastro-øsofageal refluxsykdom (GERD)
i 1994. Laparoskopisk, benign colonkirurgi
(for eksempel rectopexi og sigmoideumreseksjon) ble gradvis innført fra år 2000,
men var i stor grad operatøravhengig.
Dette gjaldt også for laparoskopisk kirurgi
ved inflammatoriske tarmlidelser (IBD) og
hernier. Den første laparoskopiske colectomien ved avdelingen ble utført i 1999 av
overlege Jørn Kjæve. For maligne tilstander
i GI-tractus, var laparoskopisk teknikk i
prinsippet ikke systematisk tatt i bruk før
i 2008/2009. Siden 2010 har laparoskopi
vært førstevalgsteknikk ved all colorectal
kirurgi, malign som benign.
Nå utføres > 90 % av all colorectal kirurgi
laparoskopisk.
Resultatene av dette er under publisering.
I økende grad utføres også ø.hj.-gastrointestinal kirurgi laparoskopisk, som adheranseileus, palliativ anleggelse av stomi ved
malign ileus, primær vurdering/behandling
av anastomoselekkasje, perforert ulcus,
perforert diverticulitt og selvsagt akutt
appendicitt. De siste årene har avdelingens kirurger også systematisk tatt i
bruk laparoskopi ved øvre GI-cancer som
ventrikkelcancer, pancreashalereseksjoner,
leverreseksjoner, miltekstirpasjoner og også
thoraco-laparoskopi ved øsofagusreseksjon.
Thoracoskopidelen av inngrepet utføres da
med pasienten i mageleie. Også lyskebrokk blir nå i økende grad utført som laparoskopisk ekstraperitoneal plastikk (TEP).

Internt strategidokument
For å få dette til har det vært nødvendig
med en rekke tiltak/prosesser. Våren 2009
fikk undertegnede i oppdrag å lage et
internt strategidokument for innføring av

laparoskopisk kirurgi. Med andre ord forelå
det en forankring i ledelsen ved avdelingen/klinikken om at laparoskopisk kirurgi
var et satsningsområde for utdanningen av
kirurger ved Gastrokirurgisk avdeling. Det
innebar en plan for utdanning i basale og
avanserte laparoskopiske ferdigheter, inkludert plan for opplæring av overleger.
Strategidokumentet er i sin helhet tilgjengelig for nedlastning på www.kirurgen.no.

Laparoskopi gir fordeler
Undertegnede arbeidet ett år (2007/2008)
hos en av de ledende laparoskopiske
colorectal-kirurger i USA (Prof. Conor
Delaney, Cleveland University, Ohio).
Nytten for pasientene av å kombinere
"fast-track surgery" (den amerikanske
versjonen av ERAS) med laparoskopisk
colorectal-kirurgi, i form av bortfall av behov for epidural, lite behov for postoperativt smertestillende, tidlig mobilisering,
kortvarig postoperativ tarmparalyse, få
komplikasjoner og tidlig utskrivelse, var
overbevisende.
Vi har erfart de samme fordelene for våre
colorectal-pasienter de siste tre årene.
Eksempelvis er anastomoselekkasjeraten
ved laparoskopisk lav fremre rectumreseksjon nå på 4% mot tidligere ca 15% ved
tilsvarende åpne inngrep. Den kirurgiskonkologiske kvaliteten er første prioritet,
og laparoskopisk rectumkirurgi ser hos oss
ut til å sikre gode reseksjonsmarginer og
intraoperative, tumornære perforasjoner
forekommer ikke.

Obligatorisk opplæring av alle
kirurgene ved avdelingen
Det er velkjent at laparoskopiske operasjoner medfører mindre traume og
stressrespons for pasientene, mindre
smerter postoperativt, kortere liggetid på
sykehus og bedre kosmetisk resultat.

Likevel er det stor skepsis til å innføre
laparoskopi som førstevalg-teknikk innen
gastrointestinal kirurgi. Kanskje mest på
grunn av en ikke-oppdatert og konservativ
ledelse/overlegekorps som selv ikke behersker teknikken. Noe av utfordringene/unnskyldningene mot å etablere laparoskopisk
kirurgi som førstevalg-teknikk har vært den
mangelfulle opplæringen. Kurstilbudene har
ikke vært tilstrekkelig praktisk rettet og innkjøp/etablering av egne treningsfasiliteter
har vært, og er fortsatt, for kostbart.
D-Box ("Drammensboksen") gir verdifull
trening i basal laparoskopisk teknikk og
utstyrskjennskap, og koster lite i forhold
til kostnadene og utbyttet av kortvarige
eksterne kurs.
Vi har anskaffet tre treningsbokser og innført treningen som et obligatorisk element
i opplæringen av nye kirurger, ikke bare i
generell kirurgi, men også innen gynekologi, urologi og gastroenterologisk kirurgi.
Dette bidrar til å skape et bredere miljø for
laparoskopisk kirurgi, og redusere faren for
at laparoskopi blir ”kirurgavhengig”.
Kravet er ikke bare gjennomført kurs/
trening, men dokumentert ervervet
ferdighet.

Bekymringer om at den økte operasjonstiden per inngrep ved laparoskopisk kirurgi
skal medføre lavere ”produksjon” og flere
strykninger i operasjonsprogrammet er
ikke riktig. ”Produksjon” er mer enn bare
operasjonstid, og må også inneholde en
kvalitetsvurdering, ikke bare ”volumbetraktninger”. Operasjonstiden blir ikke vesentlig
forskjellig fra åpne inngrep etterhvert som
erfaringen/kompetansen øker og ikke minst
ved standardisering av inngrep og utstyr og
ved trening av dedikerte operasjonsteam.

Til beste for pasientene
Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnesykdommer ved UNN, Tromsø har nå tatt i bruk
robot-assistert laparoskopisk kirurgi. Dette
er en (kostbar) videreutvikling av laparoskopisk teknikk hvor først og fremst arbeidsforholdene for kirurgen bedres. En bedre
ergonomisk arbeidsstilling, 3D-kamera og
360 graders bevegelsesmulighet for instrumentene, gjør at læringskurven forkortes og

Foto: Morten Viskum.

inngrepene oppleves som enklere å utføre.
Vi får så bidra med dokumentasjon om at
dette forhåpentligvis også er til nytte for pasientene og ikke bare et ”morsomt leketøy”
for kirurgene.
Målet vårt er at åpen kirurgi kun velges
når det er til det beste for pasienten, uansett inngrep, og ikke fordi det bare er den
åpne teknikken kirurgen har lært seg.
I en kirurgisk avdeling hvor alle kirurgene
behersker alle teknikkene (åpen, laparoskopisk og robotassistert laparoskopi), blir det
ikke mange åpne inngrep som må utføres.

Spørsmålet er ikke lenger om man skal
lære seg laparoskopisk teknikk eller ikke,
men om hvor lenge kirurger som ikke
behersker laparoskopisk teknikk skal tillates å operere pasienter som kunne vært
operert laparoskopisk.

Minimal-invasiv kirurgi

I tillegg er ”bokstrening” lagt inn i programmet for internundervisningen i avdelingen.
Også erfarne laparoskopører får målbart
bedre ferdigheter av å trene enkle øvelser
som stabling av sukkerbiter, knyte- og
suturøvelser med mer. Metodikken bak
bokstreningen ble presentert ved Kirurgisk
Høstmøte i 2011 av urolog Stig Müller (red.
anm: se egen artikkel i dette nummer).

Det er et lederansvar å sørge for at våre
pasienter tilbys den teknikk og behandling
som gir de beste resultatene. Men, så
lenge de samme lederne ikke trenger stå
til ansvar for resultater og komplikasjonsrater som ikke er i henhold til internasjonale
standarder, og i tillegg kanskje må ekskludere seg selv fra operativ virksomhet, så vil
det nok ta tid før minimal invasiv kirurgi er
standarden ved alle sykehus i Norge 
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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.

Laparoskopisk «fellowship»
i utlandet
Stig Müller
stig.muller@rocketmail.com
Avd. for Urologi og Endokrin Kirurgi,
Universitetssykehuset Nord-Norge / Urologisk
Avdeling, Akershus Universitetssykehus
Mange velger å tilbringe en periode i utlandet i forbindelse med overlegepermisjon.
Det finnes også muligheter for utenlandsopphold før opptjent rett til overlegepermisjon. Et ”fellowship” i utlandet gir en
fantastisk mulighet for faglig fordypning og
er lærerikt på alle måter.

Fellowship

Bilde 1: Fra venstre dr Raj Singh, dr Hiten Patel, meg selv og opr.spl. Fez.

Minimal-invasiv kirurgi

Å jobbe i utlandet en periode er egentlig
noe jeg alltid har kunnet tenkt meg. Det at
jeg fortsatt var i en utdanningsstilling, og
i tillegg hadde barn fra barnehagealder til
ungdomsskolen, gjorde at terskelen ble høy
for å ta steget og sette i gang et slikt prosjekt. I 2008 bestemte vi oss likevel for å
prøve. Min kone, som da var i slutten av sin
radiologiske spesialisering, hadde besøkt
Great Ormond Street Hospital for Children
(GOSH) i London tidligere og ønsket å fordype seg i barneradiologi. Valget falt derfor
på London. Jeg derimot visst ikke hvordan
jeg skulle gå frem eller hvem jeg kunne
kontakte for å få et faglig meningsfullt
opphold i denne byen. Jeg kom i snakk med
en anestesikollega fra UNN som under et
opphold ved University College Hospital
(UCH) som hadde møtt en hyggelig urolog
ved dette sykehuset. Dette var dr. Hiten
Patel, som på det tidspunktet var overlege
ved Seksjon for Uro-Onkologi og leder for
urologisk laparoskopi ved UCH. Jeg begynte med å sende dr. Patel en e-post samt
e-poster til flere andre sykehus i London.
Patel var interessert i å snakke med meg
og jeg dro på besøk til London, møtte ham,
og fikk tilbud om et «Fellowship in Laparoscopy and Simulation Training». Et ”fellowship” er i Storbritannia den siste delen av
spesialistutdanningen, der man vanligvis får
muligheten til å fordype/subspesialisere seg
ytterligere innenfor en spesialitet. Patel var
sterkt involvert i «The UCH Education Centre» som driver kurs i basale og avanserte
laparoskopiske ferdigheter. Han har tidligere
bla. jobbet ved University of Rochester,
New York og har bred erfaring innen konvensjonell og robot-assistert laparoskopi.
Jeg fikk også positiv respons fra Urologisk

Bilde 2: Simulator lab ved UCH Education Centre.

Avdeling ved GOSH, men muligheten å
kunne fordype seg i laparoskopi var noe jeg
hittil hadde savnet i min utdanning og jeg
takket derfor med glede «ja» til tilbudet om
et ”fellowship” på UCH.

Sommeren 2009 flyttet vi til London. Man
møter en del praktiske og byråkratiske
utfordringer når man flytter til Storbritannia.
Britisk autorisasjon søker man via General
Medical Council (www.gmc-uk.org) i god
tid før man flytter. Søknadsprosessen er
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Den operative utdanningen var organisert i
en strukturert, modulær treningsform.

Modulær trening
Modulær trening i laparoskopi går ut på
at en laparoskopisk prosedyre deles inn
i flere moduler som igjen har forskjellig
vanskelighetsgrad.

Bilde 3: University College Hospital, 235 Euston Road, London.

I den praktiske utdanningen utførte vi de
enkleste modulene under supervisjon
først. Når de enklere delene av inngrepet
beherskes, fortsetter man med modulene
med neste vanskelighetsgrad. De enkle
modulene vil da utføres av andre slik at
man i utdanningssituasjonen på operasjonsstuen konsentrerer seg om en mindre del
av operasjonen. Modellen gir også mulighet
for opplæring av flere kirurger samtidig,
slik at både jeg og min fellow-kollega fikk
utbytte av hver operasjon. Denne treningsmodellen er godt dokumentert og resulterer
i en kortere læringskurve og gode kliniske
resultater(1). I tillegg til opplæringen på
operasjonsstuen ble alle inngrep videodokumentert og vi gikk gjennom alle operasjoner i etterkant, med spesielt fokus på
operasjonsteknikk. ”Debriefen” fant oftest
sted etter inngrepet samme dag eller dagen
deretter og var svært lærerik. Denne utdanningsformen er meget effektiv med rask
progresjon av ferdighetene. Til eksempel
ble min ”læringskurve” for laparoskopisk
prostatektomi, med denne modellen, kortet
ned til 36 inngrep. Vi har i ettertid adaptert prinsippet ved UNN og den operative
opplæringen i laparoskopisk urologi følger
nå samme modell.

Minimal-invasiv kirurgi

Ved siden av klinisk arbeid deltok jeg i
også organisering og gjennomføring av
kurs for laparoskopiske ferdigheter på UCH
Education Centre. Senteret har det meste
av Virtual Reality-simulatorer og enklere
treningsbokser og tilbyr kurs for alt fra leger
i spesialisering i London, nasjonale kurs og
internasjonale ”master-classes”.
Bilde 4: Full utstyrt simulatorlaboratorium der man kan trene hele team. På bildet ligger det en dukke klar for trening.

byråkratisk, men ukomplisert. Både norsk
cand.med. grad og medisinske spesialiteter
godkjennes av GMC på lik linje med britisk
grader.

University College Hospital
University College Hospital ble åpnet i
2006 og den urologiske avdelingen har lang
tradisjon fra St.Peter`s Hospital for Stone på
1800-tallet og senere Institute of Urology
ved The Middlesex Hospital som ble flyttet
til UCH i 2006. Urologisk avdeling er den
største kirurgiske avdelingen ved UCH. Det
arbeider omkring 25 overleger ved avdelingen, som ledes av Prof. Anthony Mundy.
UCH har et internasjonalt miljø hvor britene
faktisk er i mindretall. Det er svært vanlig
med «visiting fellows», både i forskning og
klinikk, og jeg ble tatt godt imot.
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Jeg jobbet ved Seksjon for Uro-Onkologi
under veiledning av dr Patel. Pasientflyten
og driften er organisert annerledes enn i
Norge. Hver enkelt overlege har sin egen
driftsenhet med sin sekretær, egen poliklinikkliste og egne operasjonsdager. Vi hadde
2 operasjonsdager i uken og opererte
laparoskopisk prostatektomi, cystektomi og
nyrekirurgi. UCH hadde akkurat anskaffet
et DaVinci-system, men det var fortsatt
ikke tatt i bruk. Det var veldig interessant å
se at man kan gjøre urologisk cancerkirurgi
laparoskopisk med gode resultater, spesielt
i robot-tidsalderen. Det var en også annen
fellow i teamet samtidig, dr Raj Singh fra
Trinidad. Vi deltok begge aktivt under alle
operasjoner og gjorde enkelte operasjoner
uten dr Patel. I tillegg hadde vi fri tilgang til
simulatortrening i UCH Education Centre.

Finansiering
Den enkleste veien til et ”fellowship” ved
et sykehus i London er at man stiller med
ekstern finansiering, dvs. fra Norge. Gratis
arbeidskraft er selvfølgelig velkommen,
men har også fordelen av at man står friere
til å gjøre de tingene man er mest interessert i. Det er også mulig å søke på utlyste
”fellowships”. Disse stillingene er ikke
forbeholdt leger i spesialisering fra London,
men intervjuprosessen er nokså annerledes
enn i Norge. Det tilbys bla kurs i ”hvordan
ta seg godt ut i et intervju”. I mitt tilfelle
fikk jeg finansiell støtte fra UNN de første 4
mnd og deretter post-doc. stipend fra Helse
Nord. Mitt post-doc. prosjekt var forskning
på ’Telementoring i laparoskopi’ der vi har
forsøkt å utvikle telemedisinske løsninger
for veiledning innenfor laparoskopi. Prosjektet er senere blitt del av en større satsning

“
Selv om oppholdet i
London ikke akkurat
var økonomisk
lønnsomt, har hele
familien hatt et stort
utbytte og glede av
denne erfaringen,
og jeg kan på det
varmeste anbefale
andre å ta et
fellowship i utlandet.

ved UNN og Nasjonalt Senter for Telemedisin (”Mobile Medical Mentor”).

Forskning
Ved siden av arbeidet på sykehuset fikk jeg
også være med på forskningsprosjekter
innen laparoskopi. Jeg jobbet med en metaanalyse av erektil funksjon etter prostatektomi (2) og skrev flere bok-kapitler til en
bok om simulasjonstrening (3). Også denne
muligheten for forskning innen minimal
invasiv kirurgi var for meg svært lærerik.
Sommeren 2010 sluttet dr Patel i sin jobb
ved UCH og jeg jobbet videre med ham
ved St. Barth´s Hospital/Queen Mary
University der han ble ansatt som leder for
simulasjonstreningen. Universitetet tilbyr
et Masterstudium for leger i spesialisering i
”Surgical Skills and Science”.
Mitt fellowship i London har vært ekstremt
lærerikt, både når det gjelder operative
ferdigheter og forskning. Erfaringen med
simulasjonstrening har ført til utviklingen

av et treningsprogram for alle spesialiteter,
som bruker laparoskopisk teknikk, ved
UNN. Gjennom samarbeidet med dr Patel
har jeg funnet en mentor og samarbeidspartner for fremtiden. Etter at jeg kom tilbake til UNN i 2011, ble dr. Patel ansatt som
professor ved Universitetet i Tromsø (UiTØ)
og deltidsansatt ved vår avdeling. Han jobber hos oss ca 1 uke i måneden og opererer
da sammen med oss. På denne måten har
også utdanningen i minimal invasiv kirurgi
samt forskningsaktiviteten ved vår avdeling
fått et kraftig løft.

Praktiske råd
Det er mye planlegging som skal til for å
flytte en hel familie til et nytt land. Mange
praktiske prosesser var overraskende
forskjellig fra Norge, spesielt slikt som
anskaffelse av bankkonti, mobiltelefon og
tegning av husleiekontrakter. Det er et stort
leiemarked for leiligheter/hus i London, men
prisnivået er dessverre meget høyt. Skolesystemet i Storbritannia er kanskje noe
av det som skiller seg mest fra den norske

hverdagen, så vi valgte å la våre barn (6, 8
og 15 år) gå på den norske skolen i London.
Dette er en privatskole hvor undervisningen
følger norsk skoleplan, men hvor elevene
blir undervist både på engelsk og norsk, og
hvor skoledagen derfor er noe lenger enn i
Norge.

Minimal-invasiv kirurgi

Bilde 5: Trening på anleggelse av ekstrakorporal knute gjør at man kan komme seg ut av mange situasjoner uten konvertering til åpent inngrep.

Selv om oppholdet i London ikke akkurat
var økonomisk lønnsomt, har hele familien
hatt et stort utbytte og glede av denne erfaringen, og jeg kan på det varmeste anbefale
andre å ta et fellowship i utlandet 
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BETWEEN INFECTION
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SURGERY.
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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.

