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FAGMEDISINSKE FORENINGER

Gjennom KIRURGEN når du alle som jobber med kirurgi i Norge. Medlemmer og andre
med interesse for faget leser KIRURGEN for å holde seg oppdatert på viktige foreningssaker, politiske vedtak, faglige spørsmål og bladet inneholder informasjon om det viktigste
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KIRURGEN distribueres i et opplag på 1.700 og leses av alle medlemmer i NKF.
Det distribueres også til læresteder, forskningsmiljøer, sykehus etc.
Vitenskapelige forhandlinger – utgis ifm HØSTMØTET og inneholder komplett program
og samtlige abstrakts, foredrag etc. Publikasjonen er et helt nødvendige hjelpemiddel for
alle deltakere på HØSTMØTET og har lang levetid. Det er et viktig oppslagsverk for alle
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Vitenskapelige forhandlinger er i A5 format, har stiv rygg og er på ca. 400 sider.
Har du et budskap som du ønsker å formidle til kirurger i Norge, er en kombinasjon av
KIRURGEN og Vitenskapelige Forhandlinger trolig den rimeligste og mest målrettede kanal
du kan benytte.
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Urologene går foran…
Redaktørens hjørne

Hans Skari
Redaktør
hans.skari@yahoo.no
Temaet i julenummeret er urologi, og denne
gangen er både fagnyheter og organisatoriske
nyheter interessante for alle grupper kirurger.
Urologene forteller om gode erfaringer med å
delta på europeiske utdanningskurs, og dette er
et viktig utdanningssupplement innenfor de fleste kirurgiske spesialiteter. Kostnadsmessig er
det også ofte relativt liten forskjell på nasjonale
kurs med tilhørende kursavgift, fly- og hotellregning og det tilsvarende ved et europeisk kurs.
”Akutt skrotum” er en diagnostisk
utfordring og frykten for å overse akutt
testistorsjon er velkjent blant kirurger. I et
velskrevet innlegg (basert på en studentoppgave!) presenteres siste erfaringer fra
Haukeland, og det fokuseres på tidlig diagnose og viktigheten av å unngå tidstap.
Iatrogene ureterskader er en sjelden og
fryktet komplikasjon ved spesielt gynekologisk kirurgi og gastrokirurgi. Peroperativ
eller tidlig postoperativ diagnose bedrer
prognosen og tidlig reoperasjon er viktig for

godt resultat. Artikkelen til Almås & Beisland
gir leseren en god oversikt og inneholder
viktig informasjon om operativ strategi.
Leder av NUF, Christian Beisland, har i tillegg til
å være veileder på gode artikler denne gangen,
skrevet en tankevekkende artikkel om behovet
for å omstrukturere kirurg- og urologutdanningen. Det er ikke bare urologene som ønsker å
etablere egen hovedspesialitet, og i skrivende
stund har både thoraxkirurgene og mamma/
endokrinkirurgene formidlet lignende framtidsplaner. Fra før har som kjent ortopedene,
nevrokirurgene og plastikkirurgene egne
hovedspesialiteter, og arbeidet som pågår
med vurdering av ny spesialitetsstruktur er
både utfordrende og viktig. Fremtidig kirurgisk spesialitetsstruktur har ringvirkninger
m.t.p. vaktkompetanse, vaktorganisering og
etter hvert funksjon på de respektive sykehus, i et land med store avstander, variabelt
vær og utfordringer med syketransport.
Kirurgisk høstmøte har også i år vært
en stor suksess, og vinnerne av de ulike
prisene presenteres. Faglige fremskritt
fortsetter til tross for stadige innsparingstiltak i Norge og betydelig uro og omstilling i OUS og Helse Sør-Øst området.

Etter 3 år i redaktørstolen har jeg tenkt å takke
for meg. Det er mange som jeg skal takke for
at disse 3 årene har blitt en fin erfaring fylt av
spennende oppgaver og gitt meg ny innsikt i
det kirurgiske fag. Alle i Kirurgen-redaksjonen,
inkludert Ragnar og Morten, har vært en fornøyelse å samarbeide med! Anders Debes som
MIK-redaktør skal spesielt nevnes – han har
hele tiden stilt opp på en positiv måte og han
«reddet» nr.2/2012 da jeg uventet ble syk.
En stor takk til tidligere redaktør Bård Røsok og
NKF-leder Olaug Villanger for gode råd på veien!
Sist, men ikke minst, takk til alle temaredaktører
og alle artikkelforfattere i perioden 2010-12.
Takk til alle som engasjerer seg og har kommet
med hyggelige tilbakemeldinger og tips til meg.
Det er med stor glede at jeg har blitt kjent med
påtroppende redaktør, Peter Wiel MonradHansen. Han vil sørge for at Kirurgen utvikler
seg videre, og jeg ønsker han LYKKE TIL!
Snø og vintervær har kommet mange
steder, og snart senker julefreden seg!
Jeg ønsker dere god lesning med denne
julepakken som inneholder Jubileumsheftet,
rettelser til Jubileumsboken og sist men ikke
minst spennende nyheter i julenummeret av
Kirurgen! GOD JUL og GODT NYTTÅR!

INFORMASJON TIL FORFATTERE
Kirurgen foreligger i en papirversjon
og en nettversjon www.kirurgen.no
Kirurgen ønsker å motta artikler og innlegg
av følgende typer og omfang:
i Tema-innlegg, på oppfordring fra
redaksjonen eller temaredaktør samt
oversiktsartikler fra de kirurgiske
spesialiteter.
• Inntil 2500 ord. Maksimalt 5 illustrasjoner
(bilder/figurer). Inntil 20 referanser.
i Fag-/vitenskapelige artikler samt
møtereferater og konferanserapporter.
• Inntil 1250 ord. Maksimalt 2 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 10 referanser
i Nytt fra spesialforeningene.
• Inntil 750 ord. Det oppfordres til å legge
ved minst en illustrasjon/bilde.
i Debattinnlegg med replikker.
• Inntil 750 ord.
i Forum for Mini-Invasiv Kirurgi
(MIK-spalten).
• Tar i mot innlegg innenfor fagområdene
minimalt invasiv kirurgi med samme
spesifikasjoner som over.
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Manuskriptet skrives i uformatert tekst
(Word anbefales) på norsk språk.
TEKST sendes som Word-fil UTEN BILDER.
Bilder sendes som egne rådata-filer (.JPG),
se neste avsnitt. Bildetekst skrives til slutt i
Word dokument. E-post adressen til førsteforfatter føres opp på side 1 og publiseres i
Kirurgen. Redaktøren forbeholder seg retten
til å korte ned innleggene av redaksjonelle
hensyn.
Referanser settes opp på samme måte som i
TDNLF. De 3 første forfatterne nevnes.
Hvis det er flere enn 3 forfattere, settes dette
opp som i eksemplet under:
Weber JC, Bachellier P, Oussoultzoglou E et
al. Simultaneous resection of colorectal
primary tumour and synchronous liver
metastases. Br J Surg 2003; 90: 956-62.
Bilder og figurer sendes som egne filer med
god bildekvalitet, dvs. god oppløselighet (for
eksempel .jpg format for foto). Hvert bilde må
ha høy skarphet og bør som hovedregel være
på minst 1,0 MByte. Bildefilene nummereres

og bildeteksten skrives til slutt i worddokumentet. Bilder som ligger i PowerPoint
og Word filer gir dårligere bildekvalitet
og tekniske problemer og kan derfor ikke
aksepteres.
Krav til bilder/illustrasjoner (digitalt):
1,0 MByte eller mer pr. bilde.
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
Innlegg sendes til redaktøren som e-post:
petmon@ous-hf.no
Innlegg til spalten for
Minimal Invasiv Kirurgi
(MIK) sendes til
MIK-redaktøren:
anders@debes.no
med kopi til:
petmon@ous-hf.no

Hovedspesialitet og
Jubileumsheftet
Kjære kolleger!

Som vedlegg til årets julenummer av Kirurgen
kommer denne gang høydepunktene fra
fjorårets 100-års markering. Vi har brukt litt
tid på å få tak i resymé av foredragene fra
Jubileumssymposiet, og nesten alle foredragsholderne har bidratt med sine innlegg.
Foredragene samt bilder fra de to store
arrangementene, først symposiet og dernest
Jubileumsfesten, er nå samlet i et minnerikt
Jubileumshefte. Takk til alle bidragsyterne for
flotte bidrag! Vi håper at foreningens medlemmer setter pris på denne lille «julegaven».
Under årets Høstmøte arrangerte styret et nytt
symposium, denne gang med et høyaktuelt
tema angående fremtidens spesialistutdanning og etterutdanning/resertifisering (se eget
referat). Symposiet var godt besøkt og var
meget interessant med sentrale aktører som
foredragsholdere. Utfordringene er spesielt
store for utdanning av kirurger, av flere årsaker.
Arbeidstiden er blitt kortere, vaktarbeid tar mye
ressurser, nye kirurgiske teknikker introduseres
og det er økende grad av subspesialisering.
Kirurgene på sin side ønsker å bli raskere ferdig
med sin spesialisering og samtidig få bedre
ferdigheter. Innleggene engasjerte og det var en
god debatt med kommentarer og spørsmål fra
salen, fulgt opp av klargjørende svar fra panelet.
Legeforeningen har tatt konsekvensen av den
pågående diskusjonen om fremtidens spesialitetsstruktur og har startet arbeidsgrupper
som skal se på spesialitetsstruktur og grenseoppgangen mellom hoved- og grenspesialitet.
Det er flere grenspesialiteter som ønsker å bli
hovedspesialitet. For vårt fag vil den vanskeligste diskusjonen være hvordan man kan
ivareta hensynet til ”Generell kirurgi”. Styret i
NKF har diskutert problemstillingen. Vi ser for
oss en felles stamme, ”common trunk”, som

er generell kirurgi og foreslår at den kortes
ned til 2 år. Hva bør denne felles plattformen
inneholde? Styret mener at det fortsatt bør være
prosedyrekrav, krav til en operasjonsliste og
praktiske kurs med oppmøteplikt og eksamen.
Plattformen må være egnet til at kandidaten
kan gjøre seg kjent med spesialiteten og til å
vurdere om dette er noe vedkommende ønsker
å fortsette med. Likeledes at den bør være
generell slik at man kan gå direkte over på en
hovedspesialitet. Vi må ha en basal utdannelse
innen kirurgiske ferdigheter fordi det er viktig
med god grunntrening. Plattformen bør også
være lik over hele landet og kunne gjennomføres på sykehus med akuttfunksjon og det
bør være mulig å sammenligne internasjonalt.
Traumeaspektet vil bli ivaretatt gjennom
prosedyrekrav og praktisk orienterte kurs.
Det er flere mulige scenarier i forhold til
generell kirurgi. Den kan utformes som en
to-års ”common trunk” plattform, dernest er
en av mulighetene at gastrokirurgi vil ta over
den generell kirurgiske funksjonen. Men NKF
har også diskutert om ”Generell kirurgi” kan
beholdes som egen hovedspesialitet. Det
må være en balanse mellom utdanningsstillinger og faste stillinger. Dersom gastrokirurgi
skal ta over generell kirurgiske funksjoner og
utdanne kandidater i tråd med det, er det behov
for flere stillinger innen gastroenterologisk
kirurgi. Det er svært viktig at Legeforeningen,
de fagmedisinske foreninger og spesialitetsforeninger er aktive fremover med å forme
fremtidens spesialister. NKF er godt representert i alle sentrale arbeidsgrupper både innen
Helsedirektoratet og Legeforeningen. Dernest
følger en prosess hvor alle involverte aktører
kan uttale seg og bidra med sine innspill.
Et annet aktuelt tema er faste stillinger for leger
i spesialisering (LIS) og veien videre etter at
man er ferdig med sin spesialisering. Skal man
automatisk få en overlegestilling, eller skal det
fortsatt være som nå at ferdige spesialister
må søke på en ledig overlegestilling; dvs. at
man skal beholde to separate søknadsprosesser? Denne problemstillingen har dukket opp

fordi arbeidsgiversiden har ønsket å gjøre
ferdige spesialister uten overlegestilling til
en ny kategori leger med dårligere lønns- og
arbeidsbetingelser enn sågar assistentleger
underveis i sin spesialisering. Dette vil få
en rekke uheldige konsekvenser. Hvordan
skal vi unngå å få ”en tredje gruppe”?

Leder

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

NKF mener at det bør være et fritt arbeidsmarked for spesialister. Hvor står faget i dette?
Hvordan løses prinsippet om egnethet dersom
man på et tidlig tidspunkt loves automatisk overgang til overlegestilling? Styret i NKF vil jobbe
for at det fortsatt blir to søknadsprosesser.
NKF har også lyst til å takke avtroppende
redaktør for Kirurgen, Hans Skari, for strålende
innsats og vel gjennomført jobb. Han har de
tre siste årene sørget for at Kirurgen har vært
meget lesverdig og med høy faglig kvalitet.
Han overlater nå stafettpinnen til Peter MonradHansen, som er lege i spesialisering innen gastroenterologisk kirurgi i OUS. Vi er meget godt
fornøyde med å ha fått en energisk og kreativ
redaktør og vi håper at bladets lesere tar godt
imot ham! Og for å starte og avslutte engasjementet på en fin måte, samt vise vår takknemlighet for et godt stykke arbeid, har vi intervjuet
dem begge til denne utgaven av Kirurgen.
I OUS er det nettopp gjennomført Medarbeiderundersøkelse. Svarene tyder på at arbeidsbelastningen oppleves som meget stor.
Men på tross av de utfordrende tallene med
hensyn til arbeidsbelastning, er det to faktorer
som scorer svært høyt blant leger i spesialiseringmotivasjon og arbeidsglede. Det betyr at
selv om det er en travel arbeidsplass, lar vi
oss motivere av de faglige utfordringene
og gleder oss til å gå på jobben. Og nå kan
alle leserne ta en velfortjent liten julepause
med litt mindre arbeidsbelastning.
Året ebber snart ut, og som leder
i NKF vil jeg takke for et flott samarbeid i året som har gått og ønske
dere en avslappende julehøytid!

INFORMASJON TIL ANNONSØRER
Annonsepriser og formater 2013:
KIRURGEN
STR.
1/1 side (sastsflate)
1/1 side (utfallende)
Bakside
1/2 side (satsflate)
1/2 side (utfallende)

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

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
STR.
BREDDE
1/1 side
145 mm

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

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
12.000

ANNONSEMATERIELL
PDF-filer eller digitale EPS-filer.
Alt materiell leveres på CD eller mail, høyoppløst (300 dpi) CMYK.
UTGIVELSESPLAN 2013
Tema
Nr. 1 Nevrokirurgi
Nr. 2 Barnekirurgi
Nr. 3 Traumeortopedi
Nr. 4 Maxillo-facial kirurgi

Bestillingsfrist/
Materiellfrist
5/2
5/5
5/9
5/11

Levering Posten
15/3
15/6
10/10
15/12
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A simple and quick injection
technique for the treatment
of faecal incontinence.
For a dramatic reduction in
faecal incontinence episodes
and a measured impact on
the quality of life.
For more information please
call Oceana Therapeutics Ltd:
Ireland:
+353 1 2930153
Email.
international@oceanathera.com

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

TEMA

Urologi

Christian Beisland
Christian.Beisland@helse-bergen.no
Leder Norsk Urologisk Forening

Norsk Urologisk Forening (NUF)

Urologiske hasteoperasjoner

Norsk Urologisk Forening ble stiftet i 1962,
og fyller dermed 50 år i 2012. Dette har vi
feiret ved flere anledninger. Vi hadde vårt
vårmøte i Bergen i juni, og jubileumssymposium og jubileumsmiddag onsdagen i
høstmøteuken i oktober. Foreningen lever
i beste velgående, og tar sikte på å være
med som en premissleverandør for den urologiske debatt i Norge i årene som kommer.

Urologi har ikke så mange tilstander som
haster. Testikkeltorsjon er et av unntakene.
I dette nummeret presenteres et materiale
som har sett på hva som er viktigst når det
gjelder å unngå tap av testikkelen. Studien
viser at det er tiden før ankomst sykehuset
som er viktigst, og dette er noe vi bør kommunisere ut til befolkningen og fastlegene.

Urologi som hovedspesialitet

Urinlederne ligger på bakre bukvegg,
i tett relasjon til mange andre organer.
Operasjoner på andre organsystemer er
vanligste årsak til ureterskader. I dette
nummeret presenteres en studie som
viser hvordan slike skader behandles, og
hvordan resultatet blir for pasientene.

Noe av det som opptar foreningen, er den
rekrutteringssvikten som faget har opplevd
de siste årene. NUF mener at urologi bør
bli en hovedspesialitet. Vi har søkt om
dette tidligere uten å lykkes, men nå ser
det ut til å skje ting på den fronten. Dette
spørsmålet omtales i en egen artikkel i
dette nummeret. På bakgrunn av at urologi i
de fleste andre land er en hovedspesialitet,
så finnes det mye felles europeisk utdannelse i faget. Derfor presenteres i dette
nummeret en reisebeskrivelse fra et slikt
kurs fra en av våre spesialistkandidater.

Tema

I dette nummeret er det urologi som er tema. Norsk Urologisk Forening (NUF) har feiret 50 års jubileum
i 2012. Spesialiteten urologi har slitt med rekrutteringssvikt de siste årene, men står nå fremfor en spennende tid i årene som kommer. Dette og en del spennende faglige problemstillinger vil vi ta opp i dette
nummeret av Kirurgen.

Skader på urinledere

På vegne av NUF ønsker jeg deg som
leser av Kirurgen; god lesning, snart god
jul og etter hvert også et godt nytt år 

Christian Beisland.

HAR DU PASIENTER MED OPIOIDINDUSERT
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Urologi – på vei mot hovedspesialitet?
Christian Beisland
Christian.Beisland@helse-bergen.no
Leder Norsk Urologisk Forening
Urologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Tema

Urologi er en gammel spesialitet, og
operasjons- og kateteriseringsmetoder
er kjent fra langt tilbake i historien. Den
moderne urologi begynte med Felix Guyon
i siste halvdel av 1800-tallet, og en ny
æra tok til med Max Nitze`s oppfinnelse
av cystoskopet i 1879. I de fleste land
er urologi i dag en selvskreven hovedspesialitet. I Norge ble urologi første gang
en spesialitet i 1948, og har fra 1977 vært
en subspesialitet under Generell Kirurgi.
Urologien har i Norge gjennom disse siste
35 årene vært en viktig del av de fleste
kirurgiske avdelinger i Norge, og bidratt
betydelig inn i generelle vaktordninger.
Nå er det et faktum at veldig mange av de
kollegaer som har hatt disse posisjonene
rundt om i landet, befinner seg i aldersgruppen 55-67 år. Et generasjonsskifte
er derfor «på trappene» i norsk urologi.
Urologifaget har endret seg betydelig
gjennom de siste 35 årene, og dette har
akselerert det siste tiåret. Tradisjonelle åpne
kirurgiske prosedyrer har avtatt. Vi har hatt
en enorm utvikling innen transurethral
endoskopi – både for diagnostikk og
behandling. Mini-invasive teknikker som
standard laparoskopi og robot-assistert
laparoskopi har kommet den siste tiden,
og antallet slike prosedyrer øker raskt.
I tillegg begynner vi å ane konturene
av eldrebølgen – den største økningen
i pågang av pasienter ser vi innen den
urologiske polikliniske aktiviteten. Utredning, diagnostikk og ikke-kirurgisk behandling av ulike tilstander utgjør en stadig
større del av arbeidsoppgavene våre.
Kombinasjonen av alle de overnevnte
faktorer, samt at urologifaget gjennom de siste 10-15 årene har slitt
med rekrutteringen, gjorde at Norsk
Urologisk Forening (NUF) begynte
et arbeid for at urologi skulle bli en
hovedspesialitet. Forslaget om Urologi
som egen hovedspesialitet ble fremmet, og ble avvist på Dnlf`s landsstyremøte i 2008. NUF har imidlertid
fortsatt å jobbe med problemstillingen.
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I de følgende avsnitt skal jeg gå litt
nærmere inn på våre hovedgrunner
for å ville endre status.

Er urologer annerledes enn
andre kirurger?
Etter min mening er svaret til en viss grad
ja. Urologi skiller seg fra de fleste andre
kirurgiske spesialiteter ved at faget ikke har
noen komplementær medisinsk spesialitet.
Hjertekirurgene har kardiologene, gastrokirurgene har gastroenterologer etc.
I motsetning til hva mange høyt utdannete
og posisjonerte personer i helsevesenet
tror – så har urologene omtrent ingen
ting med nefrologene å gjøre.
Dette betyr altså at hele spekteret av
sykdomsbilder innen de urologiske sykdommene må dekkes av spesialiteten, og
langt fra alle tilstander skal behandles med
kirurgi. Tilstander som nevrourologi, lett til
moderat BPH og andrologi er eksempler
på dette. Behovet for urologer er derfor
langt større enn behovet for kirurger
som opererer urologiske sykdommer.
- Å skape interesse og løfte frem disse
delene av faget er vanskelig når man kun får
lov til å rekruttere blant kolleger med kirurgien som drivkraft. Det er i Norge i dag et
betydelig behov for dedikerte urologer til å
heve nivået på den ikke-operative urologien.

Endringer i urologisk kirurgi
Den operative delen av urologien har også
gjennomgått en betydelig endring. Dels på
grunn av rent faglige føringer, men også
på grunn av mer politiske sådanne. Faglig
sett har vi gått i retning av mer «skreddersøm» når det gjelder pasientbehandlingen.
Som eksempel kan jeg nevne nyrekreftbehandlingen. For 15 år siden ble nesten alle
nyresvulster i Norge behandlet med åpen
nefrektomi uansett størrelse. Nå gjør vi
flere partielle nefrektomier enn totale ved
min avdeling på Haukeland. I tillegg benyttes både laparoskopi og robot ved begge
typer operasjoner. Dessuten finnes andre
mini-invasive svulst-abladerende metoder
som kan vurderes. Disse endringene fører
til profilering også innad i urologien. Den
dyre teknologien som f.eks. robotkirurgien
representerer, og kvalitetskrav fra myndigheter, leder også til denne typen profilering.

Rekrutteringssvikten
Tall vi har hentet ut fra Legeforeningen viser
at gjennomsnittsalderen for nye urologer
utdannet, etter norske regler i 2011, var 41
år for menn og 40,5 år for kvinner. Tiden til

ferdig godkjennelse som urolog (subspesialist) for begge kjønn var mellom 9,5 og 10
år. Denne har ikke endret seg i særlig grad
gjennom de 10 siste årene, til tross for at
man har økt mulighetene for å kombinere
tjenestetiden i hoved- og subspesialitet.
Vi ser at andelen kvinnelige urologispesialister ikke øker vesentlig, til tross for
at stadig flere avgangsstudenter er kvinner.
Den lange tiden det fortsatt tar å bli
subspesialist er et problem. Det er vanskelig å få yngre kolleger til å ville begynne
med et fag som det vil ta 10 år før de
vil kunne fokusere ordentlig på. Pålagt
tjeneste i generell kirurgiske vaktordninger,
kombinert med moderne arbeidstidsbestemmelser, gjør at tiden som blir igjen
til fordypning i urologifaget blir redusert. For
norske helsemyndigheter bør det være et
tankekors at man har en så lang utdannelse,
at antall år som aktiv spesialist blir redusert
med opptil 20 prosent. Et annet problem er
at Norge altså får mye eldre og til dels mindre urologisk skolerte spesialister enn i de
fleste andre land. Dette møter vi når vi skal
delta i urologiske utdanningsprogrammer
i regi av europeiske organisasjoner som
EAU (”European Association of Urology”)
og EBU (”European Board of Urology”).
Våre norske «B-grenister» er ofte 5-10 år
eldre enn alle andre deltagere. Det sier
seg selv at dette ikke er heldig med tanke
på å knytte internasjonale relasjoner.
Sverige gikk for noen år siden over fra
urologi som hovedspesialitet til den norske modellen med generell kirurgi og
subspesialiteter. I følge ledende svenske
urologer har dette hatt en svært negativ innvirkning på rekrutteringen. Nå har
svenskene på nytt fattet vedtak om å
gjøre urologi til hovedspesialitet fra 2014.

Dagens situasjon og
begynnende paradoksale
effekter av et utdatert system.
Det er pr. i dag en mangel på urologer
i Norge, i hvert fall utenfor det sentrale
Østlandet. Innenfor Helse-Vest området har alle de fem urologiske avdelingene minst 1 ledig overlegestilling.
Mange av våre flotte kolleger som trekker på årene er slike som i stor grad har
holdt hjulene i gang på mindre avdelinger, og som helt frem til nylig har inngått
(eller fortsatt inngår) i generell kirurgiske
vaktordninger. Kravene i urologi øker,
mulighetene til å holde gastrokirurgiske
ferdigheter ved like er små. Kvalitetsmessig

kan man lure på om det er riktig at urologer,
som på dagtid ikke driver med magetarm kirurgi, på natten forventes å skulle
takle gastrokirurgiske problemstillinger.
Det er altså tydelig at få nye yngre urologer
er interessert i å overta som «alene-urolog»
på små steder. De fleste av dagens yngre
kolleger ønsker å være del av ett større
faglig felleskap. Det er dessuten relativt
uoverkommelig for en som sitter alene å
beherske dagens spekter av ulike urologiske prosedyrer kvalitetsmessig godt nok.

Fremover

Nye signaler
NUF ble lenge møtt med motstand når
dette ble tatt opp, både fra legeforeningen, helsemyndighetene og dessverre
også det gastrokirurgiske miljøet. Det
siste året har imidlertid dette endret seg
dramatisk. Når det gjelder helsemyndighetene så tror jeg at i hvert fall en del
av forklaringen ligger i ”20-dagersregelen”. 25 prosent av all ny-oppstått kreft i
Norge pr år er urologisk kreft. Alle disse
pasientene skal gjennom en urolog, og
mangelen på urologispesialister er blitt
veldig tydelig for dem som er ansvarlig
for å holde de avgitte behandlingsløfter.
Helsedirektoratet har iverksatt et større
prosjekt for å se på spesialiststrukturen.
Legeforeningen under den nye presidenten
har også sett trendene, og har også nedsatt

Norsk kirurgi står ved et veiskille i spesialiseringsstrukturen……….

en gruppe som skal se på det samme. Gastrokirurgene er også mer positive. Det nye
i situasjonen er at holdningen har skiftet fra
et i utgangspunktet negativt syn på flere
hovedspesialiteter, til at man nå innser at en
endring må til. I større grad dreier diskusjonen seg nå om hvordan ulike problemstillinger skal løses. At også andre subspesialiteter som ”Bryst- og endokrinkirurgi” har mye
av de samme problemer som oss, bidrar ytterligere til at vi nå må finne en ny løsning.

Det gjenstår selvfølgelig en god del utfordringer som må løses. Skal det være en felles plattform for alle? Hvor lang skal denne
være og hva skal den inneholde? Hva med
vakter på mindre sykehus? Dette er etter
min oppfatning løsbare problemstillinger.

Tema

Dagens utdaterte system begynner nå å
medføre noen paradokser. Det har vært
hevdet at for å dekke vaktberedskap på
de mindre sykehusene, så må urologene
delta, og da må de være generelle kirurger.
Som beskrevet ovenfor, så ønsker svært
få norske nyutdannete urologer denne
typen stillinger. Disse blir da stående
ledige, ettersom det også er mangel på
urologer sentralt. De små sykehusene
trenger så urologer, og via ulike «hjelpsomme» bemanningsfirmaer tilbys man
utenlandske urologer. Som det fremgikk
tidligere, så er altså disse hovedspesialister
i urologi uten generell kirurgisk kompetanse. Spesialistgodkjennelsen i urologi
overføres på grunn av EU reglene, og de
kan begynne å jobbe på små steder. De
kan imidlertid ikke gå generelle bakvakter.

Paradokset er at situasjonen altså kan
bli snudd på hodet i forhold til hvordan
den burde ha vært. Vi kan ende opp
med at vi på større sentrale sykehus
får urologer med ”generell kirurgisk
kompetanse” som går subspesialiserte
vakter, mens vi på mindre sykehus får
”hovedspesialiserte urologer” som
skulle gått generelle vakter, men som
ikke kan gjøre det. I en slik situasjon
er det definitivt på tide å tenke nytt!

Konklusjon
Hovedsaken er at pr. i dag er jeg
mye mer optimistisk med tanke på
urologiens fremtid i Norge. Jeg ser
nå muligheter for et kortere og faglig bedre spesialiseringsløp for våre
spesialistkandidater, noe som vil lette
rekrutteringen. Vi vil lettere kunne
delta i internasjonale utdanningsløp,
og tilslutt vil dette bety bedre tjenester
for alle urologiske pasienter i Norge 

……..for norsk urologi ser det ut til målet om en egen hovedspesialitet er kommet
nærmere enn før.

Kirurgen nr. 4, 2012 209

Sonicision™ Cordless
Ultrasonic Device

Innovative
PRODUCTS

V-Loc™ PBT
non absorbable
Wound Closure Device

iDrive™ Ultra Powered
Stapling System

Parietex™ Optimized
Composite (PCOX)
Mesh

for more information,
please visit
www.covidien.com

COVIDIEN, COVIDIEN with logo, Covidien logo and “positive results for life“ are internationally registered
trademarks of Covidien AG. Other brands are trademarks of Covidien company. © 2011 Covidien.
- S- A-Kirurgen-nr04-2012

– europeisk utdanningskurs i urologi i regi av EAU

Tema

EUREP 2012
Adrian Halland
adrianhalland@hotmail.com
Avdeling for Urologi, Haukeland
universitetssjukehus
EUREP, ”The European Residents Education Programme”, er ett av EAU’s (den Europeiske urologforeningen) utdanningstilbud.
Kurset er kun for utdanningskandidater som
er i sitt siste år av spesialisering i urologi.
Kurset hadde i år 10 års jubileum. Kurset
har 360 plasser, arrangeres i Praha og
varer i 6 dager. Kurset er også åpent for
utdanningskandidater fra ikke-europeiske
land, så det er en god mulighet for å
få møte kollegaer fra hele verden.
EUREP er et populært kurs, men det er
vanligvis svært få norske deltagere. I år
var det over 500 påmeldte. Av de 360
som fikk plass var vi to fra Norge.
Grunnen til at jeg reiste på EUREP,
var at jeg hadde fått det anbefalt av
to tidligere deltagere fra Norge. Etter
selv å ha deltatt, vil jeg også anbefale
alle som har mulighet til å delta.
Før jeg reiste søkte jeg spesialistkomiteen
i urologi om å få godkjente kurset som
valgfritt kurs i urologi. Kurset er nå godkjent
som 31 timer valgfritt kurs i urologi.
I løpet av de 6 dagene kurset varer, gjennomgås fem undervisningsmoduler:
1.
2.
3.
4.
5.

Urologisk cancer
Prostatakreft og BPH
Andrologi, stensykdom og
sykdommer i øvre urinveier
Funksjonell urologi
Barneurologi, traume og infeksjon

Undervisningsdagene er bygget opp med
en blanding av ”state-of-the-art” forelesnin-

Til venstre: Firmarepresentant demonstrerte utstyr til laparoskopi og endourologi.
Til høyre: Instruktør demonstrerer øvelse under "Hands On Training"

Til venstre: "Hands On Training". Midt + til høyre: Fra forelesning i klasserommet.

ger og diskusjon/spørsmål ut fra kasuistikker. De fleste av underviserne har gode
og inspirerende foredrag. Evidensbasert
medisin og EAU guidelines vektlegges.
I tillegg har man mulighet til å melde
seg på ”Hands-on Training” som er en
laparoskopi-workshop. Her øver to og
to deltakere sammen med en instruktør
i 1,5 time på laparoskopiøvelser tilpasset det nivået man har meldt seg på.
Det er to organiserte sosiale arrangementer under kurset – velkomstresepsjon
og urologisk grill/karaoke fest. Ellers er
Praha en fin by og tsjekkisk øl godt….
For å få plass på kurset er det viktig at man
følger med på EUREP-siden som ligger
under EAU sin hjemmeside. Litt senere
på høsten kommer påmeldingsdatoen for
EUREP 2013, og søknad bør sendes så
snart påmelding er mulig. Det er ikke et

formelt krav at man er medlem av EAU,
men det anbefales sterkt. Kursavgift,
hotellopphold og flybillett dekkes av EAU.
På avslutningsdagen av kurset, arrangerer
European Board of Urology den skriftlige
eksamenen, som er en av to eksamener,
man må ta for å bli Fellow of the European
Board of Urology. Denne er ikke en del av
EUREP. Eksamensavgiften er 400 euro. I
en del europeiske land som for eksempel
Østerrike, Nederland og Sveits må man
bestå denne, i tillegg til en nasjonal eksamen, for å bli spesialist. Pensumliste og
ytterligere informasjon finnes på ebu.com.
Hvis noen noen har spørsmål om
EUREP eller EBU eksamen kan jeg
kontaktes på adrianhalland@hotmail.com
God tur! 
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Testikkeltorsjoner behandlet ved
Haukeland universitetssjukehus i
årene 2000 – 2008
Tema

Anna Wie Børsheim1,2 og
Christian Beisland1,2
Christian.Beisland@helse-bergen.no
1. Institutt for Kirurgiske fag,
Universitetet i Bergen
2. Avdeling for Urologi, Haukeland
universitetssykehus

Introduksjon
Patofysiologi
1 av 4000 gutter under 25 år får hvert
år testikkeltorsjon (1, 2). Testikkeltorsjon
skjer hvis funiculus spermaticus torkvereres, slik at venøs tilbakestrømning
hindres (Figur 1). Etter hvert vil trykket
mellom arteriell og venøs side utjevnes,
og arteriell blodtilførsel til testikkelen
svekkes- eller opphører fullstendig.
Extravaginal torsjon er hyppigst hos
nyfødte gutter, som ikke har gubernaculum ferdig festet i scrotalveggen.
De pubertale testikkeltorsjonene,
som dominerer, kalles intravaginale.
Predisponerende faktor til testikkeltorsjon
Flere disponerende faktorer er diskutert
som årsak til testikkeltorsjon. Blant annet
har smalt feste av mesenteriet til testikkelen blitt ansett som en mulig årsak.
Teorien er knyttet til at et smalt mesenteriefeste gjør at testikkelen kan falle
fremover og rotere rundt i vaginalrommet. Et bredt feste vil holde testikkelen
mer loddrett og redusere muligheten for
rotasjon. Dette kan forklare overhyppigheten av testikkeltorsjon i puberteten da
testikkelvolumet øker fem til seks ganger.
Abnormaliteten (også kalt ”klokkependelanomali”) er vanligvis bilateral og forklarer
hvorfor man fikserer kontralaterale testikkel ved operasjon for testikkeltorsjon (3).

Figur 1. Torkvert testikkel slik det ser ut ved kirurgisk eksplorasjon via scrotalsnitt. Se også figur 5.

etter kun 4-6 timer (1, 5). En studie av Ringdahl et. al. fra 2006 viste at overlevelsesraten for testikkelen var 90 % ved detorsjon
under 6 timer etter symptomdebut, og at
prosentandelen sank til 50 % etter 12 timer.
Etter 24 timer var under 10 % av testiklene
vitale (1). De viktigste komplikasjonene til
testikkeltorsjon er infertilitet og muligens
autoimmunt angrep på kontralaterale
testikkel som følge av brudd på blod-testikkelbarrieren i den affiserte testikkelen (4).
Klinikk
For å få til rask og korrekt diagnostisering
er det viktig å kjenne klinikken og tenke
på testikkeltorsjon som tentativ diagnose.
Testikkeltorsjon forekommer i alle aldre,
men har to alderstopper, neonatalt og
gutter rundt 13 år rammes hyppigst (5).
•

•
Litteraturen presenterer også en patofysiologisk teori om at testikkeltorsjon
kan komme som følge av sterk cremasterrefleks ved nattlige ereksjoner (4).
Tidlig diagnose er avgjørende
for prognosen
Flere studier vektlegger viktigheten av rask
og korrekt diagnostisering for å hindre testikkelatrofi, da irreversibel ischemi starter
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•
•

Klinikken preges av akutt innsettende
scrotale smerter, eventuelt i kombinasjon med ødem og rubor i scrotum.
Tilleggssymptom er kvalme
og oppkast.
Ved klinisk undersøkelse finnes en
retrahert, palpasjonsøm testikkel.
Ofte sees også bortfall av
cremasterrefleks.

Differensialdiagnostiske overveielser
Testikkeltorsjon er en av tilstandene
som inngår i betegnelsen «akutt scro-

tum» og utgjør 25 % -35 % av alle
«akutt scrotum» hos barn og unge (2).
På grunn av relativt lik klinikk har
testikkeltorsjon endel differensialdiagnostiske utfordringer (6):
•
•
•
•

Orchioepididymitis
Torsjon av appendix testis
Testiculært hematom etter traume
Testismalignitet er hoveddifferensialdiagnosene.

Er det behov for billedundersøkelser?
Ultralyd og CT er de billedundersøkelser
som beskrives brukt i diagnostiseringen av testikkeltorsjon. CT brukes som
hovedregel ikke i Norge. En studie fra
2010 fant at ultralyd for diagnostisering
av testikkeltorsjon hadde en sensitivitet
på 96,8 % og spesifisitet 97,9 %. Bruken av slike supplerende undersøkelser
vil imidlertid også forsinke en eventuell
operasjon, og er derfor omdiskutert (2).
Mål for studien
Den viktigste faktoren for utfallet av testikkeltorsjon er hvor lang tid pasienten har
symptom. I denne studien ser vi på symptomenes varighet i forhold til utfallet av
operasjonen. Hovedmålet er å se etter endringer i antall testikkeltorsjoner som ender
med orkiektomi i forhold til tilsvarende studie gjort ved vårt sykehus 20 år tidligere (7).

Figur 2. Viser aldersfordelingen ved testistorsjon.

Bruk av ultralyd i diagnostikken av testikkeltorsjon er som nevnt omdiskutert.
Studien tar sikte på å evaluere om bruk
av ultralyd gir lengre tid fra
ankomst mottak til operasjonsstart.
Litt mer kuriøst er rapportene som viser
øket insidens om natten (på grunn av nattlige ereksjoner) (4) og i kaldere årstider
(3,8,9). Vi ønsker i denne studie også å se
på om vi kan påvise dette i vårt materiale.

Materiale og metode
Studien er en retrospektiv, kvalitetssikringsstudie gjennomført ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Fra operasjonsdatabasen ORBIT hentet vi ut data om alle som
var meldt til operasjon med ICD-10 diagnosekode N44-Testikkeltorsjon (epididymis,
funiculus spermaticus, testikkel), i perioden
januar 2000-desember 2008. Totalt ble 133
pasienter identifisert. Seks spedbarn under
tre måneder, og fem elektive pasienter ble
ekskludert. Totalt 122 pasienter ble operert
på mistanke om akutt testikkeltorsjon.
46 pasienter med annen endediagnose
ble ekskludert. Av disse var det 31 med
torkvert appendix testis, fire med epididymitt, to med uspesifikke smerter, en med
cancer testis, sju andre diagnoser og én
hvor det ikke var registrert diagnose.
Tilslutt gjenstod 76 pasienter med postoperativ diagnose akutt testikkeltorsjon.
Av disse hadde 58 pasienter sikker torsjon
og 18 pasienter hadde sannsynlig torsjon.
Fra henvisningsskriv, innkomstjournaler og
operasjonsbeskrivelser registrerte vi dato
og tidspunkt for symptomdebut i tillegg til
ankomsttid i akuttmottak, knivtid, innleggelsesdiagnose, endediagnose og hvilken
testikkel som var rammet. Vanlige symptom
og funn ved testikkeltorsjon som scrotalsmerter, forstørret scrotum, kvalme, oppkast
og rubor ble registrert. I tillegg registrerte vi
mer sjeldne symptom og funn som bortfall
av cremaster refleks, bakteriuri og hori-

sontalt beliggende lengdeakse. Tidligere
lignende symptom ble notert. Ankomsttid i
akuttmottak ble hentet fra det elektroniske
pasientjournalsystemet og operasjonstidspunkt fra operasjonsdatabasen. Av supplerende undersøkelse vektla vi om pasienten
hadde gjennomgått ultralyd, annen eller
ingen form for supplerende undersøkelse.

Resultater

Operasjonene ble delt i fem kategorier
etter hva som ble funnet og utført:
1. Funikkeltorsjon, detorsjon
og fiksasjon bilateralt
2. Funikkeltorsjon, ipsilateral
orkiektomi og kontralateral fiksasjon
3. Preoperativ, manuell detorsjon og operativ fiksasjon
4. Preoperativ, spontan detorsjon og operativ fiksasjon
5. Residiverende torsjon og
profylaktisk fiksasjon

Av 76 pasienter som fikk endediagnosen
testikkeltorsjon, var det 59 (77 %) som
ble innlagt med samme diagnose. Åtte
(10 %) pasienter ble innlagt med diagnosen akutt scrotum, tre (4 %) pasienter
med akutt abdomen, to (3 %) pasienter
ble vurdert å ha lyskebrokk og to (3 %)
pasienter fikk diagnosen nyrestein ved
innleggelse. To (3 %) pasienter hadde
ikke-spesifisert innleggelsesdiagnose.

Vi registrerte også eventuelle postoperative komplikasjoner under oppholdet; ingen, infeksjon, smerter og
annet. Sekveler som testisatrofi og
kroniske smerter ble ikke undersøkt.
For å undersøke eventuell årstidsvariasjon, ble materialet delt i to grupper.
Vinter ble definert som september til
mai og sommer som juni, juli, august.
For å kunne si noe om økt hyppighet
av testikkeltorsjon om natten, og ettersom unge gutter rammes hyppigst
(5), har vi valgt å definere forekomst
om natt som symptomdebut i hele i
tidsrommet mellom kl. 22 og kl.6.
Statistikk
Vi har brukt PASW (Versjon 17.0;SPSS Inc.
Chicago, IL,USA) for de statistiske beregningene. Det er brukt henholdsvis 25 og 75
persentiler for å vise fordeling. I de fleste
tilfeller er både gjennomsnitt og median
angitt. For å påvise forskjeller mellom
grupper er det brukt Mann-Whitneys U-test
for kontinuerlige data, mens Kji-Kvadrat
test er benyttet for kategoriske data.
P-verdi <0.05 ansees som statistisk signifikant, mens p-verdi mellom
0,05 og 0,15 beskrives som trend.

Gjennomsnittsalderen var 17,3 år (Tabell 1).
Fordelingen viste en tydelig topp i aldersgruppen 10-20 år (Figur 2). Denne gruppen
utgjorde 63,2 % av pasientene. Symptomfordelingen fremkommer av Tabell 1. Av de
som hadde rubor, ble 50 % orkiektomert,
mot 10 % av de som ikke hadde rubor.

Tema

Eventuell endring i tiden fra symptomdebut
til operasjon og tiden fra ankomst sykehus
til operasjon er et annet mål for studien.

Figur 3. Viser antall timer fra pasienten legges inn ved HUS til operasjonen starter.

Gjennomsnittstiden fra symptomdebut
til innleggelse i sykehus var 14,3 timer
(median 5 timer, persentiler 2 og 18 timer).
Tiden med symptom varierte fra under 1
time til over 3 døgn. I subgruppen som ble
orkiektomert, var tiden med symptomer
før ankomst akuttmottak 30 timer (median
29, persentiler 11 og 47 timer). Tilsvarende
i subgruppen som ikke ble orkiektomert var
tiden 10 timer (median 3,5 timer, persentiler 2 og 8 timer). Denne forskjellen mellom
gruppene er statistisk signifikant (p=0.001).
Tiden det tok fra innkomst i akuttmottak til operasjonstart var i gjennomsnitt
3,8 timer (median 2,6 timer, persentiler
1,7 og 3,8 timer, spredning 0,9-23 timer)
for alle pasienter (Figur 3). For gruppene
orkiektomerte og ikke-orkiektomerte var
tiden henholdsvis 5,25 timer (median 3,0
timer, persentiler 2 og 7 timer) og 3,4
timer (mediantid 2,3 timer, persentiler 1,6
og 4 timer). Forskjellen mellom gruppene
er ikke statistisk signifikant (p=0.076).
Pasienter som ble lagt inn på dagtid (kl.
08.00-17.00), ventet i gjennomsnitt 3,5
timer på operasjon. For de som kom inn
på kveld og natt (17.00-08.00) var gjennomsnittstiden fra innkomst til operasjon
4 timer. Forskjellen er ikke signifikant.
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Figur 4. Torsjon med nekrotisk testikkel hos et lite barn. Legg merke til rubor og hevelse i scrotalhuden som i denne studien ble påpekt å være et tegn på lite viabel testikkel.
Bilder utlånt av Hans Skari.

Benyttet kirurgisk metode er vist i
Tabell 1. Det var ikke registrert pasienter i gruppe 3 (preoperativ, manuell
detorsjon og operativ fiksasjon).
Det ble registrert postoperative komplikasjoner hos 6,7 % av pasientene. 3
pasienter fikk postoperative smerter,
1 pasient fikk infeksjon og 1 pasient
hadde annen mindre komplikasjon.
Ultralyd ble brukt i diagnostikken hos 27
pasienter. De resterende 49 fikk diagnosen stillet kun basert på klinikk. Gruppen
diagnostisert kun på klinikk hadde 11,8
timers (median 4,0 timer) sykehistorie mot
18,5 timer (median 9,9 timer) i gruppen
som fikk ultralydundersøkelse. Forskjellen
er ikke statistisk signifikant (p=0.175).
Pasientene som ble undersøkt med ultralyd
ventet i gjennomsnitt 2,1 time lenger på
operasjon, henholdsvis 5,1 timer (median 3,8 timer) mot 3,0 timer (median 2,0
timer) før operasjonstart. Denne forskjell
i tid er signifikant (p=0.022). I gruppen
orkiektomerte ble det brukt ultralyd på 56
%, mot 30 % blant de ikke-orkiektomerte.
Verken døgn- eller årstidsvariasjon ble
påvist i dette materialet (Tabell 1).

Diskusjon
Aldersfordelingen blant pasientene i
materialet er som forventet. Kun en
mann var eldre enn 40 år. Dette samsvarer med at testikkeltorsjon er svært
sjeldent hos menn over 40 år (4).
Av alle pasientene var det 21,1 % som
fikk utført orkiektomi. Dette er tilnærmet
likt det Dæhlin og Servoll presenterte i

214 Kirurgen nr. 4, 2012

sin studie fra Haukeland. De hadde en
orkiektomirate på 22 % (7). I følge Bayne
et. al. viser andelen orkiektomier stor variasjon, fra 39 % til 71 % i ulike materialer
(10). Forklaringen på at sistnevnte oppgir
høy prosentandel orkiektomier kan være
fordi disse studiene inkluderte neonatale.
Disse har i større grad nekrotisert testis
enn øvrige aldersgrupper. Studier har vist
at guttene som blir orkiektomerte er yngre
enn de som beholder sin testikkel (10).
Vi finner ingen signifikant forskjell i alder
mellom de to gruppene i vårt materiale.
Diagnostisk sett er klinikken ved testikkeltorsjon viktigst. Dette materialet tyder på
at det er vanskelig å skille testikkeltorsjon
fra differensialdiagnosene. Av 122 pasienter
som ble operert på mistanke om testikkeltorsjon fikk bare 62 % endediagnose sikker eller sannsynlig torsjon av testikkelen.
Hyppigste differensialdiagnose var torkvert
appendix testis. Primærsymptomet ved
testikkeltorsjon er smerter i skrotum. Samtlige av pasientene i vårt materiale hadde
smerter i skrotum. Ellers er viktige symptom forstørret skrotum, kvalme, oppkast og
skrotal rubor. Sistnevnte antar man i klinisk
hverdag at er et sent tegn. Resultatene våre
bekrefter dette, da man ser at det ble utført
orkiektomi hos 50 % av de med rubor, mot
10 % hos de som ikke hadde rubor. Det var
påfallende få som har fått påvist bortfall
av cremaster refleks, kun en pasient. En
forklaring kan være at legene ikke har notert
det i journalen. Mer sannsynlig er kanskje at
undersøkelsen er lite utført. To retrospektive studier viser at bortfall av cremaster
refleks er det mest sensitive funnet ved
testikkeltorsjon. Sensitiviteten angis å
være 99 % (11,12). Ved akutt epididymitt er
cremaster refleksen imidlertid til stede (4).

Dette er blant de viktigste diffensialdiagnosene til testikkeltorsjon (7). Å undersøke
cremaster refleks er derfor både viktig for
å diagnostisere testikkeltorsjon og for i
større grad å kunne utelukke epididymitt.
Bare 6 pasienter (8 %) hadde horisontalt
beliggende lengdeakse (klokkependelanomali). Dette skiller seg fra studien
fra 1997 der 39 % av pasientene hadde
dette funnet (7). Forklaringen kan være at
legene ikke har vært bevisste på å undersøke lengdeaksen. Da sannsynligheten
for rett diagnose øker jo flere typiske funn
og symptom man har, burde man systematisk undersøke for dette når sykehistorien er suspekt på testikkeltorsjon.
Bruken av ultralyd i diagnostikk av testikkeltorsjon er omdiskutert. Den er både
sensitiv og spesifikk, henholdsvis 89,9 %
og 98,8 % (4). Det er likevel et poeng at
ultralyd ikke skal forsinke kirurgisk operasjon. I vårt materiale viser det seg at bruk
av ultralyd gir en signifikant forsinkelse på
i gjennomsnitt 2 timer fra ankomst mottak
til pasienten ligger på operasjonsbordet.
Det er mulig å tenke seg at bruken av
ultralyd fører til såpass stor forsinkelse
at orkiektomi i større grad blir utfallet.
Pasientene som har fått utført ultralydundersøkelse hadde i snitt litt høyere alder,
og litt lengre sykehistorie enn de som ikke
ble undersøkt med ultralyd. I tillegg var
det signifikant flere ultralydundersøkelser i
gruppen som ble orkiektomert. Dette kan
tyde på at ultralyd hyppigst ble brukt der
klinikken var usikker og at ultralyd i seg selv
ikke gir økt antall orkiektomerte. På grunn
av den høye sensitiviteten og spesifisiteten
av ultralydundersøkelse vil den muligens
kunne gi en raskere avklaring i diagnosen

ved langvarig og ukarakteristisk sykehistorie. På den annen side vil man ved usikker
klinikk i stor grad eksplorere uansett da
gullstandard for diagnostikken av testikkeltorsjon er kirurgisk eksplorasjon (13).
Nytten av ultralyd, med den forsinkelse
den medfører, kan derfor diskuteres.

Unge, og spesielt ungdom, er ukomfortable
med å diskutere plager relatert til genitalia
med foreldrene. I en studie forklarte guttene at de utsatte å fortelle foreldrene om

Det viser seg at pasientene ventet 2,6
timer (mediantid) fra ankomst mottak til
operasjon, 25 og 75 persentilene 1,7 og
3,8 timer. I studien til Dæhlin og Servoll var
tilsvarende tid 2 timer, 25 og 75 persentil
henholdsvis 1 og 4 timer (7). Mediantiden
er således forskjøvet i negativ retning
med 30 minutter. Dette anses å være liten
forskjell og kan tyde på at man ikke har hatt
betydelig endring i kapasitet, vurdering- og
diagnostikk av testikkeltorsjon de siste
20-30 årene. Det kan tenkes at større krav
til dokumentering i journal kan bidra til noe
forlenget tid. Vi fant ikke signifikant forskjell
i tid fra ankomst sykehus til operasjon for
gruppen orkiektomerte sammenlignet med
de ikke-orkiektomerte. Resultatene viser
imidlertid at det varierer hvor lenge pasientene venter på operasjon. Medvirkende
faktorer til forsinkelse kan være at det er
få leger i mottak, slik at pasientene blir lig-

gende på vent. Dersom det ikke
er nok kapasitet på ultralyd, tilgjengelig operasjonsstue og operatører, kan
operasjonen bli forsinket. Mediantid på
2,6 timer må likevel regnes som relativt kort tid fra ankomst til operasjon.
Studiens svakhet er at den er retrospektiv,
og dermed har innebygd alle retrospektive
studiers mangler. Det er også en svakhet at
vi ikke har etterundersøkt pasientene med
tanke på senfølger, spesielt testikkelatrofi
og kroniske smerter. Det var lite komplikasjoner, men denne registreringen fikk nok
bare med seg minimumsantallet. Trolig har
det vært flere komplikasjoner enn det vi har
funnet. Dog samsvarer den lave forekomsten av komplikasjoner med klinisk erfaring.

Konklusjon

Tema

Resultatene i denne studien bekrefter at
sykehistoriens varighet er avgjørende for
utfallet av en testikkeltorsjon. Viktigst var at
vi fant en differanse på 19,7 timer fra symptomdebut til innleggelse mellom de som ble
orkiektomert og de som ikke ble det. Dette
er høysignifikant og indikerer at symptomvarighet er en viktig prediktor for vital vs.
nekrotisert testikkel. I gjennomsnitt tok det
14,3 timer fra symptomstart til ankomst
mottak. Fordi noen få pasienter hadde ekstremt lang sykehistorie, er median tid 5 timer fra symptomdebut til ankomst mottak,
sannsynlig riktigere som sentralmål. Sammenlignet med studien fra 1997 er dette 1
time kortere tid fra symtpomdebut (7). Etter
ankomst akuttmottak, finner vi ikke signifikant forskjell i liggetid før operasjon mellom
orkiektomerte og ikke-orkiektomerte, noe
som tilsier at det hovedsaklig er tiden før
innleggelse man kan vinne på å korte ned.

scrotalsmertene i håp om at det skulle gå
over. Flere hadde også trodd at smertene
hadde kommet som følge av sport eller
annen fysisk aktivitet og at de ville forsvinne med tiden (10). Bagatellisering av
symptom eller unnlatelse av å fortelle om
smerter, ser altså ut til å være medvirkende
til å forsinke en innleggelse. Samme studie
(10) presenterer at avstand fra sykehus er
viktig prediktor for orkiektomi. Dette er
mindre aktuelt ved HUS, da stort sett alle
pasientene når sykehuset i løpet av kort tid.

Orkiektomiraten og symptomvarighet
ser ut til å ligge på nivå med litteraturen,
og har ved vårt sykehus ikke endret seg
i særlig grad fra 1980-tallet. Tiden med
symptomer før operasjon er viktigste
faktor for utfallet av en testikkeltorsjon,
og det er hovedsaklig tiden før ankomst
akuttmottak som er avgjørende. Bruken av
ultralyd i diagnostikken er muligens med
på å forsinke en nødvendig operasjon 
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Dette gjeld spesielt i Skandinavia med det
relativt begrensa omfanget vårt av penetrerande skadar. Ved traumer utgjer ureterskadar mindre enn 1% av alle skadar i urinvegane [3]. Etter innføring av laparoskopiske og
endourologiske prosedyrar, har førekomsten
av desse skadane auka dei siste åra [4].
I denne artikkelen kjem vi til å gå gjennom eit materiale på ureterskadar som
vart lagt fram på Haustmøtet 2011, og
kjem vidare til å gjennomgå forskjellige
behandlingsalternativ ved slike skadar.
Skade på ureter, spesielt dersom den
ikkje vert erkjent under primæroperasjonen, kan påføre pasienten betydeleg
morbiditet. Ofte er det nødvendig med
reoperasjon, og ein har ingen garanti for at
ein kan gjenopprette normal funksjon av
ureter og nyre etter rekonstruksjon. Viss
det går for lang tid frå skaden er påført til
ein erkjenner den, må ein avlaste nyret
og vente med endeleg tiltak. Ventetid før
rekonstruktiv kirurgi kan gjennomførast,
påfører pasienten plager med mogelegheiter for ytterlegare komplikasjonar. Det
er altså svært viktig å begrensa iatrogene
ureterskadar så mykje som mulig.
Ein andel av ureterskadane oppstår ved
urologisk kirurgi, men vi bistår og andre
avdelingar som har vore uheldige og fått
skade på ureter under operasjonane sine. Vi
har hatt inntrykk av at førekomsten har vore
aukande, men inntil nylig hadde vi ingen
formell oversikt over omfanget av slike
skader ved Haukeland universitetssjukehus
(HUS). Det var ynskjeleg å ha det. Dette
kan hjelpe oss både med å førebyggje
skadar, men og med å gi desse pasientane
optimal behandling når skaden har skjedd.

Materiale og metode
Vi sette difor i gang registrering av alle
ureterskadar behandla ved HUS fra
2001-2010. Vi gjorde systematiske søk i
operasjonsdatabasen vår på alle inngrep
som kunne tenkjast å vere rekonstruktiv

Resultat
45 (85%) av skadane oppsto ved HUS,
8 (15%) vart henviste til oss frå andre
stader. Vi mottok pasientar frå til saman
4 institusjonar både i og utanfor Bergen.
Andre skadar som har oppstått og er
behandla ved desse eller andre institusjonar har vi ikkje oversikt over og desse er
altså ikkje inkludert i dette materialet.

ein med interponat av tarm, og ein med
transureteroureterostomi (”crossover”).
2 pasientar vart behandla med JJ – stent
aleine, 1 vart suturert utan JJ – stent og
ein pasient endte med nefrektomi etter fleire forsøk på rekonstruksjon.
Som nevnt tidligare hadde vi inntrykk av at
førekomsten var aukande. 22 av skadene
vart behandla i første femårsperiode (2001
– 2005), mens 31 vart behandla siste
femårsperiode (2006 – 2010). Om insidensen er reelt aukande, om dette tilfeldig
eller eit uttrykk for generelt aukande
operasjonsvolum har vi ikkje gjort analyser
på, men vi registrerar at vi behandlar 1-2
fleire slike pasientar årleg no enn tidligare.

Diskusjon

42 (79%) av skadane kom ved laparotomi, 7 (13%) ved laparoskopisk inngrep,
mens 4 (8%) kom ved endourologisk
inngrep. 32 (60%) av skadane vart erkjent
peroperativt, 6 (11%) vart erkjent innan
ei veke, medan 15 (28%) vart erkjent
seinare. Ved laparoskopisk kirurgi vart
3 av 7 skadar erkjent peroperativt.

Vi har gått gjennom aktuell litteratur på
dette emnet og samanlikna våre data med
liknande studier gjort andre stadar. Våre
funn er samanliknbare med andre når
det gjeld fleire parametre, men vi finn og
interessante skilnader. Alle ureterskadane
våre er iatrogene. Dette passar med at det
er eit nordisk materiale. Parpala-Spårman
et al. frå universitetssjukehuset i Oulu i
Finland, fann 72 skadar behandla dei siste
21 åra, alle desse var iatrogene [4]. Til
samanlikning fann Dobrowolski et al. i eit
polsk materiale på 452 pasientar at 25% av
deira ureterskadar skyldast traumer [5]. Vi
antek at dette har samanheng med at vi har
mindre omfang av større og spesielt penetrerande traumer hos oss, enn i Polen. Ved
traumatiske ureterskadar er det penetrerande skade som dominerer, mens stumpe
traumer og kan gje ein slik skade [3].

Av dei 32 skadane som vart erkjent peroperativt, fekk 30 pasientar behandling i same
seanse. Dei 2 siste fekk sin skade ved
endourologisk inngrep og ein valgte å ikkje
leire om pasienten for å gjere rekonstruksjon. Desse 2 fekk operativ rekonstruksjon
påfølgjande dag. 19 av pasientane fekk
midlertidig avlastning i form av PP – kateter
(12 pasientar) eller JJ – stent (7 pasientar).
Hos 4 av pasientane valgte ein å ikkje gjere
noko i påvente av tidlig rekonstruksjon.

Vår andel av laparoskopiske skadar er
relativt lav. Vi fann at 7 av våre skadar
(13%) kom ved slik kirurgi. Dette står i
relativt skarp kontrast til funnet i den finske
studien der dei fann at 40 av 72 skadar
(56%) kom ved slik kirurgi [4]. Denne
diskrepansen har vi ikkje fullgod forklaring
på, men materialet vårt er ferskare, og det
kan vere at auka fokus på ureterskadar
ved laparoskopi har ført til at førekomsten av dette er synkande dei siste åra.

Som endelig behandling er det reimplantasjon til urinblæra og reanastomose
av ureter som dominerer. 28 (53%) av
pasientane fekk utført reimplantasjon
til urinblæra mens 18 (34%) fekk gjort
reanastomose av ureter i kombinasjon med
JJ – stent. 3 pasientar fekk gjort større
rekonstruksjon, ein med Bricker-avledning,

Vi fann vidare at 32 av skadane (60%) vart
oppdaga peroperativt. Andre materialer
har funne peroperativ erkjenning av skade
på 11% - 33%. [4, 6]. Dette er altså ganske gode tall, og det er svært viktig for
pasienten, fordi det då er mogeleg å ferdig
behandle pasienten for sin ureterskade
i same seanse som primærinngrepet.

Av dei 53 pasientane vi fann var 42 (79%)
kvinner. Dette passar med at 36 (68%)
av pasientane fekk skaden sin ved
gynekologisk kirurgi. 9 (17%) av skadene
kom ved gastrokirurgisk inngrep, 7 (13%)
ved urologisk kirurgi, medan berre 1
(2%) kom ved karkirurgisk inngrep.

Tema

I Norge er ureterskadar relativt
sjeldne, og i all hovedsak iatrogene.

kirurgi etter ureterskadar. Vi gjorde så
tilleggssøk i diagnosekodar i journalsystemet vårt for å få med så mange pasientar
som mogeleg. Til saman 104 journalar
vart gjennomleste og vi fann 53 pasientar
med ureterskadar som kunne inkluderast i
studien. Vi ekskluderte alle tilsikta skadar,
til dømes der ein med hensikt recesserte
ureter i samband med tumorkirurgi. Vi
ekskluderte og alle mindre skadar ved
endourologiske inngrep der skaden ikkje
førte til ytterlegare inngrep for pasienten.
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Øvre ureter:
•
Ureteroureterostomi
•
Transureteroureterostomi
•
Interponat av tarm
•
Autotransplatasjon
Midtre ureter:
•
Ureteroureterostomi
•
Reimplantasjon av ureter med boari flap
Nedre ureter:
•
Reimplantasjon av ureter til urinblære
evt med psoas hitch dersom dette er
nødvendig

Behandling av ureterskadar

Tema

Fig. 1 lokalisasjon av ureterskade og behandlingsalternativa våre.

Hos våre pasientar fekk 30 av pasientane
(57%) utført inngrep på ureterskaden i
same seanse som primærinngrepet, og
av desse var det 24 pasientar (45% av
alle) som klarte seg med det eine inngrepet for å bli ferdigbehandla for skaden.
Desse skadene har generelt god prognose i alle materialer. Vi fann ingen
dødsfall som direkte kunne knyttast til
ureterskaden, sjølv om fleire av pasientane hadde langkomen kreftsjukdom,
og døyde av dette innan få månader.
Berre ein av våre pasienter fekk utført
nefrektomi (2%). Dette er og gode tall samanlikna med andre, som har funne ein frekvens på 4-8% [4, 6]. Hos denne pasienten
vart det gjort 2 forsøk på rekonstruksjon av
en komplett skade i øvre del av ureter, men
ein lyktes ikkje, og pasienten sjølv ønska nefrektomi framfor nye forsøk på rekonstruksjon eller eventuelt autotransplantasjon.

Konklusjon
Vi har behandla 53 pasientar med ureterskade frå 2001-2010. Dei fleste av pasientane
får sin skade ved gynekologisk kirurgi, noko
som og er funnet ved liknande undersøkingar andre stader. Hos oss har vi relativt høg
peroperativ erkjennelse av skadene, ein lav
andel av skadar ved laparoskopisk kirurgi
og skadane har generelt god prognose.

Hensikten med behandling av ureterskadar er på kort sikt å forhindre infeksjon og
utvikling av akutt nyresvikt. På lang sikt er
hensikten å reetablere uhindra passasje
av urin frå nyrebekken til urinblære, og
hindre varig påverknad av nyrefunksjonen.
Komplikasjonar til urinlekkasje frå ureter
og urinom i området kan til dømes vere
utvikling av urinfistel frå ureter til vagina,
eller retroperitoneal fibrose i området med
påfølgjande strikturering [7]. Som tidlegare nemnd, kan ein relativt ofte oppnå
god og endeleg behandling allereie under
primæroperasjonen, men framleis er det
over halvparten (55%) av pasientane i
materialet vårt som vil trenge ytterligare
kirurgisk inngrep etter ein slik skade.

Så kva metode velger vi når
skaden har skjedd?
Ved mindre skadar er det vanleg å forsøke
å behandle desse enklast mogeleg. Med
mindre skadar meiner ein hematom i veggen, kontusjon, ein ligatur av ureter som ein
oppdagar peroperativt under anna inngrep
utan nekrose av ureter, eller mindre lacerasjon som utgjer mindre enn 50% av circumferensen. Desse skadane er relativt vanlege
ved endourologiske inngrep, men kan og
førekome ved opne eller laparoskopiske inngrep. I følge internasjonale retningsliner skal
ein då først forsøke med ein JJ-stent som
kan leggast enten retrograd eller antegrad
[8]. Denne får ligge i 3-6 veker, og så må ein
kontrollere med CT urografi etter 3 månader
for å sjå om det er teikn til strikturdanning.
Ofte er dette tilstrekkeleg behandling.
Ved meir omfattande skadar, til dømes ved
avriving eller nekrose av ureter, er det nødvendig å gjere nytt operativt inngrep på pasienten for å gjenopprette normal funksjon.

Ved ein reanastomosering av ureter skal ein
bevare så mykje vev rundt ureter som mulig,
ein gjer debridement av ureter til friskt vev, så
spatulerast begge endar. Så sys ein vanntett
sutur med avbrutte suturer resorberbar tråd. I
forløpet legges ein JJ-stent. [1]

Fig. 2. Reanastomosering av ureter
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I Figur 1 ser vi ei skjematisk oversikt som
syner korleis anatomisk lokalisasjon av ein
ureterskade styrer behandlingsalternativa
våre. Vi har valgt å bruke ei røntgenologisk inndeling av ureter, der øvre del av
ureter er frå nyrebekken til crista iliaca,
midtre del frå crista iliaca til indre bekkenring, og nedre del frå indre bekkenring
til urinblæra. I materialet vårt har vi ikkje
registrert kvar i ureter skaden var, men
andre undersøkingar syner at ca. 90%
av skadane er i nedre del av ureter [9].
Intuitivt kan det verke som den enklaste
løysinga er å reanastomosere ureter ved
ein skade. Det er og ein anerkjent og mykje
brukt metode, men det er ikkje alltid at det
er det tryggaste valet. Grunnen til det er at
ureter er eit sårbart organ med begrensa
blodforsyning. Ureter får blodforsyninga si
frå fleire mindre kar som går av frå nyrearterie, direkte frå aorta og a. Iliaca interna.
Spesielt viktig for kirurgen er det å merke
seg at ureter får si blodforsyning frå medialsida cranielt for karkrysningen, og frå lateralsida caudalt for denne [10]. Når blodårene
når ureter, sprer dei seg ut i longitudinell
retning og anastomoserer med kvarandre.
Dette gjer at ureter er sårbar for stripping
frå omkringliggande vev og strekk. Dersom
skaden er av ein slik art at ureter vert frilagt
i eit lengre område, og ein må bruke strekk
på ureter for å få til anastomosen, er det
risiko for ischemi i ureter med påfølgande
fibrosering, striktur og passasjehinder.
Utvikling av hydronefrose og etterkvart nyresvikt kan verte resultatet dersom dette får
stå ubehandla. Ein skal difor begrense bruken av direkte reanastomosering av ureter
til dei tilfella der ein trygt kan bevare ureter
si blodforsyning og ein greitt kan legge
ein anastomose utan strekk på endane.
Figur 2 syner prinsippa ved reanastomosering av ureter, og kalla ureteroureterostomi.
Ved avdelinga vår let vi JJ-stenten ligge i
6 veker før den trekkast på poliklinikken.
Vi gjer så ein avsluttande kontroll med
forutgåande urografi etter 3 månader.
Den mest brukte metoden for rekonstruksjon etter ein ureterskade i avdelinga vår
dei siste åra, har vore reimplantasjon av
ureter til urinblæra. I alt 53% av pasientane i materialet vårt fekk utført ein slik
rekonstruksjon som endelig behandling
for skaden sin. Som tidlegare nemnd er
dette ein etablert metode ved skade i
nedre del av ureter, som utgjer ca. 90%
av alle ureterskadar. Fleire retrospektive studier har vist at dette er ein trygg
metode med lite komplikasjonar [7].
Figur 3 med tekst syner skjematisk prosedyren med reimplantasjon av ureter til
urinblære. I materialet vårt fann vi at ingen
av dei som fekk utført denne prosedyren
trengte ytterligare rekonstruksjon seinare,

Ved ein reimplantasjon av ureter frileggast
distale del av ureter til ein har god lengde på
denne, distale del ligeres. Så opner ein blæra,
og ureter dras gjennom blæreveggen og vert
festa til denne. Ein antirefluksmekanisme der
ein drar ureter ei viss lengde submucosalt inne i
blæren er nokre ganger brukt.

Eit anna alternativ er å bruke eit interponat
av tarm for å erstatte skadd ureter. Tynntarm er mest brukt, og denne med krøs vert
sydd mot proksimale del av ureter og ned
på urinblæra som ein ”conduit” for urin.

og vi vurderer dette som ein trygg og
god metode ved skader i nedre ureter.
Meir proksimale skader på ureter er
sjeldnare, men det er alikevel viktig å
kjenne metodar for å rekonstruere desse.
Dersom ein manglar nokre få cm på å få til
ein reimplantasjon av ureter utan strekk,
kan ”psoas hitch” vere eit godt alternativ.
Ved denne metoden frilegg ein urinblæra i
større grad slik at denne vert mobilisert. Ein
kan då strekke blæra proksimalt og lateralt
og fiksere denne bak mot psoasmuskulatur. Hensikten med dette er sjølvsagt
å vinne lengde slik at ein kan reanastomosere ureter til urinblæra utan strekk.
Ved enno meir proksimale skader der
forholda ikkje ligg til rette for reanastomosering av ureter, har ein fleire alternativer.
Ved ein ”boari flap” frilegg ein blæra mest
mogeleg, og proksimal mobilisering av nyra
kan og hjelpe for å få sydd dette saman.
Ein lapp av urinblæra med stilk i blæra
leggast opp som eit rør an mot proksimale
ureter og anastomoserast til denne.

Tema

Fig. 3 Reimplantasjon av ureter.

Vidare kan ein gjere ein transureteroureterostomi (”crossover”) der ein syr proksimale del av skadd ureter over på motsatt
ureter etter å ha laga ein retroperitoneal
kanal for denne. Eit potensielt problem
her er at eit passasjehinder i distale ureter
på frisk side då vil affisere begge nyrer.
Til slutt må ein nemne at autotransplantasjon av nyret er eit godt alternativ,
der ein flytter nyret ned i bekkenet som
ved ein ordinær transplantasjon. Dette
må i såfall utførast på Rikshospitalet.
Alle desse metodane nemnd mot slutten
her er mindre brukt, fordi det er større rekonstruksjonar med mogelegheit for vidare
komplikasjonar, og fordi det er sjeldan det
er nødvendig å bruke desse metodane for å
kome til målet. Det er likevel jamt over gode
resultat ved desse metodane og, sjølv om
det er mindre seriar som er gjort opp [7].
I løpet av 2000-tallet har det kome fleire
rapportar på laparoskopisk rekonstruksjon av ureter, både som ureteroureterostomi og med reimplantasjon til
urinblæra. Dette er foreløpig å ansjå
som eksperimentell behandling, men
det har nylig kome ein publikasjon på 12
pasientar behandla med laparoskopisk
rekonstruksjon med gode resultat [11].
Avslutingsvis vil eg seie at ureterskadar
er relativt sjeldne, men forekjem alikevel
såpass hyppig at alle generelle kirurgar og
spesielt urologar må ha kjennskap til denne
typen skade, og kva som er rett behandling.
Det er svært viktig for pasienten at skaden
oppdagast så raskt som mogeleg for å unngå ytterligare komplikasjonar. Dersom ein
får behandla skadane tidsnok og med rett
metode, har dei generelt ein god prognose 
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Revolusjonerende
prostatabiopsiteknikk

NIU prisen

P

P

rostatacancer er den eneste kreftformen hvor diagnosen
stilles med ”randombiopsier”. Spesifisiteten og sensitiviteten av ”randombiopsier” er lav, og biopsilokalisasjon er
ikke bildedokumentert. Negativt biopsiresultat kan medføre
flere ”rebiopsier” og forsinket behandling. Ved positivt funn
kan man ikke predikere tumor volum og lokalisasjon noe
som kan føre til overbehandling eller underbehandling.
Aker Sykehus var det andre sykehuset i verden som i januar
2010 innførte datakontrollert biopsiteknikk (Koelis, Urostation®).
Med denne metoden kan plasseringen av biopsiene dokumenteres i 3 plan slik at samme region ikke rebiopseres. Metoden
har blitt videreutviklet og man kan nå gjøre bildefusjon av MR
og ultralyd. Med et spesielt navigasjonssystem er det mulig å
plassere biopsinålen presist i MR funnet og dermed kombinere
sensitiviteten av MR og spesifisiteten til biopsiene. Den nye
biopsiteknikken gjøres i lokalbedøvelse, reduserer toksisiteten av
”saturasjonsbiopsier”, og medfører ingen spesielle endringer i
logistikk på urologisk poliklinikk. Bildediagnostikk og
nøyaktig biopsi kartografi hjelper for å skreddersy behandlingsvalg og optimaliserer
pasientseleksjonen til fokal behandling.
Aker Sykehus er fortsatt det eneste sykehuset i Skandinavia som tilbyr målrettede
prostata biopsier med MR/TRUS ”soft
bildefusjon”. Per oktober 2012 har vi
utført prostatabiopsier på mer enn
600 pasienter. Resultater viser høyt
presisjonsrate, har vært publisert og
presentert internasjonalt. Biopsiresultater
av ventrale prostatacancer fikk første pris
for “Beste vitenskapelig foredrag”
på urologisk høstmøte 2012.

Tema

Vinner av NUF prisen for beste foredrag under urologisk
høstmøte 2012:

risvinneren har
retrospektivt
gått gjennom alle
operasjoner for
retinert testikkel
utført på Sykehuset
Telemark i 20012010. Det primære
formålet var kvalitetssikring. Han har
sett på på resultater
av behandlingen,
alder på de som ble
operert og hvilken
kirurg som utførte
inngrepet og hvordan dette påvirket
operasjonsresultatene. Prisvinneren
har sett på hvordan
operasjonsalder varierte i løpet av tiårsperioden og hvordan reell alder
på de som blir operert skiller seg fra anbefalt alder. De
har til slutt sammenlignet resultatene av behandlingen
med det som er rapportert i internasjonal litteratur 

Koelis® teknologien er
donert til OUS av stiftelsen Aktiv mot kreft 
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A TARGINIQ «mundipharma»
Analgetikum ved sterke smerter.

∆

DEPOTTABLETTER 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg,
20 mg/10 mg og 40 mg/20 mg: Hver tablett inneh.: Oksykodonhydroklorid tilsv.
oksykodon 4,5 mg, resp. 9 mg, 18 mg og 36 mg, naloksonhydrokloriddihydrat
tilsv. nalokson 2,25 mg, resp. 4,5 mg, 9 mg og 18 mg, laktosemonohydrat 71,8
mg, resp. 64,3 mg, 54,5 mg og 109 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg/2,5 mg:
Briljantblått FCF (E 133), titandioksid (E 171). 10 mg/5 mg: Titandioksid (E
171). 20 mg/10 mg og 40 mg/20 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Sterke smerter som kun kan behandles tilfredsstillende
med opioide analgetika. Opioidantagonisten nalokson er tilsatt for å
forhindre opioidindusert obstipasjon ved å blokkere oksykodons virkning på
opioidreseptorer lokalt i tarmen.
Dosering: Tilpasses smerteintensitet og pasientens følsomhet. Voksne: Den
analgetiske effekten er ekvivalent med depotformuleringer av oksykodon.
Vanlig startdose ved første gangs bruk av opioider er 10 mg/5 mg hver 12. time.
Pasienter som allerede får opioider kan starte med en høyere dose, avhengig
av tidligere erfaring med opioider. 5 mg/2,5 mg er tiltenkt dosetitrering ved
oppstart av opioidbehandling og individuell dosejustering. Maks. døgndose
er 80 mg/40 mg oksykodonhydroklorid/naloksonhydroklorid. Ved behov for
høyere doser bør det i tillegg gis oksykodondepot til samme tidspunkter.
Maks. døgndose er 400 mg oksykodondepot. Naloksons gunstige effekt på
tarmfunksjonen kan da reduseres. 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.

Dette er TARGINIQ®

FOR PASIENTENS SKYLD!
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STERKE SMERTER1

• Et opioid mot sterke
smerter som kun kan
behandles tilfredsstillende
med opioide analgetika
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forhindre opioidindusert
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oksykodons virkning lokalt
i tarmen

motvirker opioidindusert
obstipasjon1
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Kirurgens 1. og 2. pris
for beste artikkel siste år
Av Michael Brauckhoff, Anstein Bergan og
Hans Skari
Michael.brauckhoff@helse-bergen.no

Fagmedisinske foreninger

Kirurgens 1. og 2. pris utdeles årlig på
NKFs generalforsamling under Kirurgisk
Høstmøte i uke 43 til beste artikkel i siste
år i tidsskriftet Kirurgen (dvs. nr. 3 og 4
i foregående kalenderår og nr. 1 og 2 i
inneværende kalenderår). Prisen er på kr.
15.000 for 1. prisen og kr. 15.000 for 2. prisen. Pengepremien skal brukes til kirurgisk
eller vitenskapelig aktivitet eller utstyr.
Bedømmelseskomiteen i år bestod av
Prof. Michael Brauckhoff, Haukeland
Universitetssjukehus og Prof. in emeritus,
Anstein Bergan, Oslo Universitetssykehus. Artikler publisert i Kirurgen nr.3/2011,
nr.4/2011, nr. 1/2012 og nr. 2/2012 ble
bedømt både systematisk og kvalitativt.
Årets 1. pris gikk til Gry Dale og Kjell Arne
Rein (Thoraxkirurgisk avd., OUSRikshospitalet). De har i Kirurgen nr. 2/2012
skrevet en oversiktsartikkel om kateterbasert hjerteklaffbehandling som gir en
veldig god og forståelig oversikt over prosedyrene ved feil av hjerteklaffene, særlig
pulmonalklaff og aortaklaff. Her gies en veldig god forklaring av teknikken, prosedyren,
risiko og resultater. Bildene er godt utvalgt
og veldig informative. Denne artikkelen er
den eneste blant alle publiserte som fikk
høyeste poengantall mht. alle vurderingskriteriene: Tekst, formidling og presentasjon,
tabeller og bilder, og ”take home message”. Som konklusjon skriver forfatterne at
kateterbasert hjerteklaffbehandling kan vurderes som ”suitable” og med gode resultater, men at kirurgien fremdeles bør gjelde
som gullstandard. Særlig for pasienter som
trenger reoperasjon bør den endovaskulære
metoden imidlertid favoriseres. Forfatterne
fremhever dessuten at hjertekirurgene
bør ikke bare være vant med metoden,
men bør fungere som hovedaktører. Det
synes å være en meget viktig konklusjon
siden altfor ofte overtar ”intervensjonslegene” nye minimal-invasive metoder
uten at komplikasjonene beherskes.
2. prisen gikk til Anja Hetland Smeland og
Hanne Reinertsen (Barnekirurgisk seksjon,
OUS-Ullevål). Forfatterne har i Kirurgen nr.
1/2012 skrevet en innholdsrik og systematisk artikkel som omfatter postoperativ
smertevurdering hos barn i ulike alderskate-
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Fra venstre: Hans Skari, Kjell Arne Rein, Gry Dahle, Prof. Anstein Bergan, Prof. Michael Brauckhoff, Anja Smeland
og Hanne Reinertsen.

Gry Dahle og Kjell Arne Rein fikk 1. pris.

Anja Hetland og Hanne Reinertsen fikk 2. pris.

gorier samt postoperativ smertebehandling
hos barn. Temaet postoperativsmertevurdering og smertebehandling hos barn har ofte
blitt neglisjert innen norsk medisinsk faglitteratur, og dette er et tema som er meget
viktig for å minimalisere plagene til barnet
i forbindelse med operativ behandling og
indirekte har dette stor betydning også for
barnets postoperative framgang. Postoperativ smertevurdering og smertebehandling
henger nøye sammen, og både barn og for-

eldre kan glede seg over framskritt på dette
området. Artikkelen er praktisk og nyttig,
og vil kunne bidra til bedre smertebehandling av barn i Norge i framtiden. Det skal til
sist nevnes at det er første gang at 2 sykepleiere har vunnet en av Kirurgen prisene.
En stor takk til prisvinnerne for å ha publisert gode oversiktsartikler i Kirurgen!
Til sist en stor takk til bedømmelseskomiteen for en flott innsats! 

Prisvinnere 2012
Radiumhopitalet. Foto: Wikipedia.

Kim A. Tønseth

Sven Ross Mathisen

Plastikkirurgisk Karkirurgiske
forening
forening

Av Turid Aas og Anette Heie
turid.aas@helse-bergen.no

Av Thomas Sjøberg
Thomas.Sjoberg@unn.no

Av Arne Seternes og Erik M. Pettersen
Arne.seternes@stolav.no

Nycomeds pris for beste foredrag
- endokrinkirurgi - ble tildelt Trine Bjøro
for foredraget: Progastrin-releasing
peptide (proGRP) og medullært thyroideacarcinom (MTC). Abstrakt nr. 180.
Arbeidet utgår fra OUS - Radiumhospitalet.

Norsk plastikkirurgisk forenings pris for
Beste vitenskapelige presentasjon ble tildelt:
Kim A. Tønseth, Avdeling for plastikk og
rekonstruktiv kirurgi, OUS.
Abstrakt nr. 19. Behandling av
aksillær hyperhidrose med fettsugingsteknikk eller subdermal
curettage - evaluering med subjektive og nye objektive metoder.

Vinner av B. Braun prisen for beste frie
foredrag ble Sven Ross Mathisen.
Abstrakt 139. Endovaskulær aortakirurgi. Seks års erfaring.
Mathisen SR, Zimmermann E, Markström
U, Mattsson K, Rydningen HM, Årtun K

Novartis pris for beste foredrag - mamma
cancer - ble tildelt Toril Rabben for
foredraget: Effekt av pre-operativ MR
mammografi til pasienter som er
selektert til brystbevarende kirurgi
pga. brystkreft. Abstrakt nr. 189 

Toril Rabben

Puls prisen for mest interessante
problemstilling ble tildelt:
Louis de Weerd, Plastikk- og
Håndkirurgisk avdeling, UNN.
Abstrakt nr. 13. Transplantasjon av
autologt fett som behandling av
fistler i perineogenitalområdet 
Louis de Weerd

Fagmedisinske foreninger

Mamma/
endokrin

Vinner av NKKFs pris for beste foredrag av
utdanningskandidat ble Øyvind N. Nylenna.
Abstrakt 153. Status på distale
by-pass anlagt ved Drammen sykehus
i perioden 2006-2012
Nylenna ØN, Stavis PS, Haga CH,
Myhre KM, Oskarsson VO 

Øyvind Nylenna
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Prisvinnere 2012
Charlotte Knatten

Eivind Grong

Katrine Hordnes

Fagmedisinske foreninger

Norsk barneGastrokirurgisk Thoraxkirurgisk
kirurgisk forening forening
forening
Av Hans Skari
Hans.skari@yahoo.no

Av Brynjulf Ystgaard og Anders Husby
brynjulf.ystgaard@stolav.no

Av Rune Haaverstad
Rune.Haaverstad@helse-bergen.no

Bedømmelseskomiteen bestod av 3
personer: Prof. Ragnhild Emblem (OUSRikshospitalet), Dr. Kjetil Ertresvåg
(OUS-Ullevål) og Dr. Øystein Drivenes
(St. Olavs Hospital). Bedømmelseskomiteen var enstemmig i sin beslutning.

Vinner av beste eksperimentelle foredrag ble Eivind Grong med abstrakt 72:
Duodenal-jejunal bypass og
sleeve reseksjon som behandling for
diabetes mellitus; en rottemodell.
Grong E1, Mårvik R 1,2,3, Thu OK1,
Arbo I1, Kulseng B 1,2, Kuhry E 1,2,3
1. NTNU, 2. St. Olavs Hospital,
Trondheim og 3. Nasjonalt senter for
avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK)

Vinner av Medistim-prisen ble
Katrine Hordnes med abstrakt 166:
Fjern iskemisk prekondisjonering
ved koronarkirurgi – effekter på
myokardiell mitokondrierespirasjon og postoperativt atrieflimmer
Hordnes K1,2, Høydal M2, Rognmo
Ø2, Wisløff U2, Nordhaug D1,2, Karevold A1, Winnerkvist A1, Wahba A1,2
1. Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs hospital HF, 2. KG Jebsen Center of Exercise
in Medicine, Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk, NTNU, Trondheim 

Vinner i år ble Dr. Charlotte Knatten
som var førsteforfatter av abstrakt 79:
”Langtidsresultater hos barn etter
laparoskopisk og åpen Nissen
fundoplikasjon: en randomisert studie”.
I perioden 2003-2009 ble 87 barn randomisert til åpen eller laparoskopisk operasjon. Det ble funnet hyppigere tilbakefall av
gastroøsofageal reflux ved laparoskopisk
enn ved åpen teknikk (18/43 vs. 3/42,
p<0.01) etter median 4 års (range 0,2-8.9)
oppfølgningstid. Studien er, så vidt vi vet,
den første RCT som presenterer langtidsresultater etter denne type kirurgi hos barn 
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Vinner av beste foredrag
fra miljø utenfor universitetssykehus ble T. Folstad
med abstrakt 86:
Erfaring med liftoperasjon for
komplisert analfistel
Folstad T, Gjengstø T, Suhail A og
Sahlin Y. Kirurgisk avdeling, Gastrokirurgisk
seksjon, Sykehuset Innlandet, Hamar.
NFGKs pris for beste
kliniske foredrag ble Lars
Thomas Seeberg med
abstrakt 123: Sirkulerende tumorceller i blod
ved colorectale levermetastaser predikerer redusert overlevelse
Seeberg LT¹,4, Hugenschmidt H¹, Renolen A², Johanssen IS², Bjørnbeth BA¹,
Labori KJ¹, Waage A¹, Borgen E², Naume
B³, Brudvik KW¹,Wiedswang G¹.
1. Gastrokirurgisk, 2. Patologisk og
3. Onkologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. 4. Gastrokirurgisk avdeling,
sykehuset i Vestfold 

Vinner av Medistim-prisen

Fjern iskemisk prekondisjonering
ved koronarkirurgi
– effekter på myokardiell mitokondrierespirasjon
og postoperativt atrieflimmer
Hordnes K1,2 , Høydal M 2 , Rognmo Ø2 ,
Wisløff U2 , Nordhaug D1,2 , Karevold A 1,
Winnerkvist A1, Wahba A1,2
katrine.hordnes@ntnu.no
1. Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs hospital
HF, 2. KG Jebsen Center of Exercise in Medicine, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim

Bakgrunn

Fagnytt • Debatt

Iskemisk prekondisjonering er en metode
hvor man utsetter kroppen for kortvarige
perioder med iskemi for å beskytte den
mot senere iskemisk skade. Det kalles
fjern iskemisk prekondisjonering når man
gjennomfører prekondisjoneringen på et
annet organ enn det organet hvor man
vil oppnå beskyttelse, for eksempel ved
å utsette armen for korte perioder med
redusert blodtilførsel for å oppnå en beskyttelseseffekt på hjertet. Effekten av iskemisk
prekondisjonering er veldokumentert i
dyremodeller, men det gjenstår å klargjøre
hvordan det kan utnyttes i klinisk praksis.
Ettersom man ved hjertekirurgi på forhånd
vet at hjertet vil bli utsatt for en lengre
periode uten blodtilførsel, kunne man
tenke seg å utnytte fjern iskemisk prekondisjonering som en rask, kostnadseffektiv
og enkel metode for å beskytte myokard.
Postoperativ atrieflimmer er en av de
vanligste komplikasjonene ved hjertekirurgi,
og forebygging er viktig ettersom man
ikke har optimale behandlingsmuligheter.

Materiale og metode
60 pasienter henvist for koronarkirurgi
ble inkludert i studien. 30 pasienter ble
randomisert til å gjennomgå fjern iskemisk
prekondisjonering i forkant av operasjonen,
og 30 pasienter til kontrollgruppe. Pasienter
i begge grupper fikk plassert en blodtrykksmansjett på overarmen like før operasjon. I
pasientgruppen som gjennomgikk prekondisjonering ble det indusert iskemi i armen
ved hjelp av blodtrykksmansjetten i 5 min
x 3, med 5 min intervall. I kontrollgruppen
forble blodtrykksmansjetten uoppblåst. Det

ble innhentet vevsprøver på begynnelsen
og slutten av operasjonen og man undersøkte arbeidskapasiteten i form av mitokondrierespirasjon i hjertevevet på begge
tidspunkt for å se hvordan dette ble påvirket
gjennom operasjonen. I tillegg overvåket
man pasientenes hjerterytme postoperativt.

Resultater
I kontrollgruppen falt maksimal arbeidskapasitet i hjertevevet signifikant mot slutten
av operasjonen, mens den var bevart i grup-

pen som gjennomgikk prekondisjonering.
Forekomst av nyoppstått atrieflimmer etter
operasjonen var signifikant lavere i prekondisjoneringsgruppen sammenlignet med
kontrollgruppen (14% vs. 46%, p=0,007).

Konklusjon
Resultatene av studien kan tyde på at fjern
iskemisk prekondisjonering kan bidra til å
bevare arbeidskapasiteten i hjertet under
koronarkirurgi, samt til å redusere forekomst av postoperativt atrieflimmer 
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Vinner av B. Braun prisen for beste frie foredrag

Endovaskulær aortakirurgi.
Seks års erfaring
Mathisen Sven Ross1, Zimmermann E 2 ,
Markstöm U1, Mattsson K 2 , Rydningen HT 1,
Årtun K1.
Sven.ross@gmail.com
1. Karkirurgisk avdeling,
Sykehuset Innlandet-HF-Hamar
2. Intervensjons Radiologisk avdeling,
Sykehuset Innlandet-HF-Hamar
Karkirurgi har vært lokalisert på Sykehuset
Innlandet på Hamar siden 1999. I mai 2006
begynte vi å utføre Endovascular Aortic
Repair (EVAR) i tillegg til tidligere innført
og vel innarbeidet åpen aortakirurgi med
karproteser for behandling av Abdominale
Aorta Aneurysmer (AAA). EVAR er en

perkutan endovaskulær behandling med et
stentgraft lagt inn via lysken og deponert
intra-arterielt i aneurysmet og festet i det
normale karlumen ovenfor og nedenfor
aneurisme utvidelsen. Pr. dags dato har
vi utført 182 slike inngrep for AAA. På
Norsk Kirurgisk Forenings Høstmøte på
Norsk Karkirurgisk Forenings´s frieforedrag sesjon presenterte vi våre erfaringer frem til Juli 2012 (abstrakt 139).

Metode
Vi foretok en retrospektiv analyse av de
første 165 pasientene med AAA som var
konsekutivt inkludert for EVAR behandling
fra mai 2006 til juli 2012. 84 % (141/165) var
menn med en gjennomsnittalder på 74,3 år
(56 – 94). Gjennomsnittsalderen for kvinner

var 76 år (58-90). AAA gjennomsnittsdiameter var henholdvis 5,94 cm (2,5-11,0)
for menn og 5,89 (2,5-7,4) for kvinner. ASA
Score: II - 31, III - 130, IV – 4. Anestesi
form benyttet var lokal anestesi hos 6,7 %
(11/165), regional anestesi hos 2,4% (4/165)
og generell anestesi hos 90,9 % (150/165).
Innføring perkutant i lysken i gjennom arteria femoralis communis med ultralydveiledet punksjon (Figur 1). Introducer størrelse
F12-22 ble benyttet (Figur 2). Vi brukte to
forskjellige stentgraft-typer. 62 % (103/165)
av pasientene fikk Gore Tex stentgraft (Excluder: 102, TAG: 1) og 38% (62/165) fikk
Medtronic stentgraft ( Endurant I og II: 61,
Tube: 1). Figur 3 viser stentgraftet under deponering ved proksimale aorta aneurismehalsen nedenfor avgangen til nyrearteriene.

Fagnytt • Debatt
Figur 1. Ultralydveiledet punksjon i høyre lyske.
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Figur 2. Introducerne ferdig plassert i begge lyskene.

Konklusjon

Det ble brukt 22 proksimale cuffer (Gore
Excluder PXA: 21, Palmaz: 1). Seks pasienter fikk en nyrestent. 31 pasienter med
aorto-iliacale aneurismer fikk en eller begge
arteria iliaca interna embolisert med: Nester
coiler, Amplatz plug eller Onyx polymer
injeksjon. Videre fikk syv av disse pasientene i tillegg et ”branched iliaca stentgraft”:
bifurkasjonsprotese: 2, Figur 4, ”Sandwich”: 5. Fasciasutur, Perclose Proglide
perkutanesutur eller ”cut-down” ble anvendt til å lukke punksjonshullene, (Figur 5).

Gjennom et meget bra interdisiplinært
samarbeid har vi oppnådd en lav mortalitet og morbiditet. Det har ikke vært
behov for akutt konvertering til en åpen
operasjon. Oppfølging er ressurskrevende med årlig UL/CT Angio og kirurgisk
poliklinikk konsultasjon. Sykehuset har fått
en positiv respons fra både pasientene
og lokal- befolkning. Våre resultater kan
godt sammenlignes med andre sykehus
på samme størrelse (befolkning på 390
000) og volum (90 -100 aortaaneurisme
inngrep per år). Det er forsvarlig for et
sykehus på vår størrelse å tilby EVAR 

Resultater
Pasienten ble innlagt dagen før inngrepet.
Operasjonstiden var gjennomsnittlig 114,7
minutter (45-318). Gjennomsnittlig blødning
var 278 ml (10 – 4000) med en medianverdi
på 150 ml. Postoperativ oppfølging: 69,7%
(115/165) av pasientene ble returnert til
sengeposten etter seks timers observasjon,
26,7% (44/165) lå ett døgn, 2,4% (4/165)
lå 2 døgn, og 0,6% (1/165) lå henholdsvis 3
og 4 døgn. Sykehusoppholdet var gjennomsnittlig 4,95 døgn (2-28). En pasient døde
postoperativt som følge av ruptur av den
proksimale aneurismehalsen og 30-dagers
mortalitet var 1,2% (2/165). Ett års mortalitet var 2,6% (3/116). En pasient ble konver-

Figur 4. Bifurkasjonsprotese i venstre iliaca bifurkasjon.
Rødpil.

tert til åpen operasjon fire måneder postoperativt pga. en primær spondylitt/diskitt.
Lukking av punskjonshullene med fasciasutur viste en teknisk suksess rate på 99% og
en 30-dagers suksess rate på 92,6% i serien med de første 50 pasientene. I en senere serie har vi sett på 57 pasienter hvor vi
benyttet Perclose Proglide perkutanesutur:
teknisk suksess rate på 89,5% (102/114).
30-dagers suksess rate 84% (96/114).
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Figur 3. Deponering av stentgraftet intra-arterielt nedenfor nyrearteriene ved den
proksimale abdominale aorta aneurismehals.

Figur 5. Avsluttet inngrep med en enkelt sutur i høyre lyske.
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Fremtidens spesialitetsutdanning
- utfordringer sett fra de sentrale aktørers øyne
Hvem er vi, hvor går vi og hvem betaler?

Av Brynjulf Ystgaard og Olaug Villanger
Brynjulf.ystgaard@stolav.no
Spesialitetsstrukturen i Norge og mange
andre steder er under press på grunn av
teknologiske nyvinninger og endringer
i samfunnet generelt. Det er ikke lenge
siden det kirurgiske miljøet gjennomgikk
en endringsprosess, men det synes som
om vi nå må gjøre dette på nytt. Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) har gitt
Helsedirektoratet (HD) i oppdrag å gjennomgå spesialitetsstruktur og innhold i
spesialistutdanningen. Dette vil selvfølgelig
influere på hvordan vi kirurger skal forholde
oss, og NKF hadde derfor i forbindelse med
Høstmøtet invitert til et symposium med
de sentrale aktørene for å belyse emnet.
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NKF-leder Olaug Villanger innledet med å
diskutere noen utfordringer som er spesielt
store for utdanning av kirurger, av flere årsaker. Arbeidstiden er blitt kortere, vaktarbeid
tar mye ressurser, nye kirurgiske teknikker introduseres og det er økende grad av
subspesialisering. Kirurgene på sin side
ønsker å bli raskere ferdig med sin spesialisering og samtidig få bedre ferdigheter.
De siste 10 år har det kun vært kosmetiske
endringer i spesialistutdanningen, og
utdanningsløpet er ikke blitt nevneverdig
kortere. Det er mangel på spesialister
innen kirurgi på tross av betydelig import
av utenlandske kirurger. Norge trenger
tilførsel av ferdig utdannede spesialister
og må lage et system som ivaretar det,
og samtidig sikre seg uendret kvalitet på
kirurgiske tjenester. Villanger stilte også
spørsmål om hvilke konsekvenser endret
spesialitetsstruktur i kirurgisk fag vil få for
organisering og arbeidsdeling i sykehus og
mellom første- og andrelinje tjenesten.
Først ute av innlederne var naturlig nok
prosjektdirektør i HD, Hans Petter Aarseth.
Han orienterte om HD sin prosess og bakgrunnen for denne. Det eksisterer føringer
fra departementet, men selve prosessen
virker likevel veldig åpen. HD har lagt opp
til en åpen prosess der de ønsker innspill
via temasamlinger. Han skisserte noen av
problemstillingene. Det er et samtidig krav
til både bredde- og spesialkompetanse og
det er et misforhold mellom spesialisert
kompetanse og arbeidsoppgaver. Han
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oppfordret til deltagelse i prosessen, og
denne oppfordringen bør vi ta til følge.
Legeforeningens president Hege Gjessing
hadde et veldig godt innlegg, uten bruk
av Powerpoint og bundet manus. Hennes
ståsted er selvfølgelig Legeforeningen,
men innenfor disse rammer leverte hun en
reflektert og avbalansert presentasjon. Hun
beskrev spesialistmangelen, at spesialistutdanningen synes usystematisert og må
strømlinjeformes mer, samt at planer for
kompetanseutvikling ofte er mangelfulle.
Sykehusene satser ikke på utdanningskandidater, og Legeforeningen mener at
systemet for stillingsstruktur er foreldet og
fører til at avdelingsledere ikke får ansatt
de man trenger. Gjessing stilte videre
spørsmål om hva generell kirurgi er i dag,
hvordan man kan sikre vaktkompetansen på
alle sykehus, og hva som hindrer kirurgenes
fagutvikling. Hennes hovedbudskap var å
framheve behovet for deltagelse fra Legeforeningen, tross departementets intensjon
om å unngå yrkesforeningenes dobbeltrolle
som faglig premissleverandør og fagforening. Legeforeningen har klart og klarer å
skille disse rollene. Deltagelse fra legeforeningen er nødvendig for framdrift i prosjektet og for å oppnå et godt resultat. Hun
ønsket en sterkere fagmedisinsk stemme
i Legeforeningen og at Legeforeningen
ikke kan holde igjen dette engasjementet.
Prodekan Inger Njølstad fra Tromsø
presenterte dekanenes innspill om
universitetenes rolle i spesialistutdanning. Universitetene sier de kan stille som
garantister for en forskningsbasert høyere
utdanning og foreslår at dette bør utnyttes
til å definere spesialistutdanningen som
en universitetsutdanning. Hun fremhevet
den pedagogiske ekspertisen de innehar,
og at den kliniske hverdag har endret seg
slik at denne pedagogiske kunnskap er
blitt stadig viktigere. Motivasjonen syntes
noe uklar, og en del kan nok være å sikre
seg økonomiske ressurser. Universitetets
argument er at en organisering av spesialistutdanningen, i regi av universitetene, vil
gjøre utdanningen mer robust mot endringer i strukturen av helsetjenesten, samtidig
som man vil unngå uklare grenser mellom
fagforeningspolitiske spørsmål og utdanningsspørsmål. De foreslår at gjennomføringen av spesialistutdanningen blir et
samarbeidsprosjekt mellom universitetene,

Innlederne på symposiet fra v.: Gjessing, Glomsaker,
Njølstad, Aarseth og Fosse.

Symposiearrangør og møteledere Brynjulf Ystgaard
og Olaug Villanger.

HF-ene og kommunene, men koordineres
og kvalitetssikres av universitetene. Vi må
se på dette som et innspill med utgangspunkt i den agenda universitetene har.
Det er vel likevel slik at denne modellen
fortsatt er noe uferdig, men at elementer
fra denne helt sikkert vil komme til nytte.
Seksjonsoverlege på Avdeling for GI-kirurgi
ved Stavanger universitetssjukehus, Tom
Glomsaker, var mer konkret med utgangspunkt i den kliniske hverdag, men også fra
sine mange verv innen ulike kirurgiske foreninger. De harde fakta taler for at vi har et
problem, også i rekrutteringssammenheng.
30-40 % av utdanningskandidater i kirurgi
er kvinner, men blant ferdige spesialister er
det kun 10 % kvinneandel. Hvorfor fullføres
ikke spesialistutdanningen? Vi må ikke
kaste ut babyen med badevannet, og noen
elementer som for eksempel mester-svenn
aspektet må beholdes. Likeledes veiledning, internundervisning og komplikasjonsmøter og begrunnet det med at kun kirurger
kan formidle faget videre. Det er heller ikke
gitt at det vil være en fordel å løfte spesialistutdanningen ut av avdelingene. Kirurgi
er, i tillegg til alt annet, også et praktisk fag.
Hans stilte spørsmål om læringsmodellen
vår er korrekt, om kirurgiutdanningen bør

starte tidligere, og om man skal samarbeide med nye aktører og nevnte som et
eksempel Royal College of Surgeons (RCS).
Seniorrådgiver i HD og leder for Intervensjonssenteret ved OUS, Erik Fosse, avsluttet innledningsdelen med en vurdering av
spesialitetsutdanning relatert til den teknologiske utviklingen. Vår struktur er ikke
bestandig like rasjonell, gitt den rivende
utvikling vi har opplevd. Det er ingen grunn
til å tro at denne utviklingen vil gå saktere
i fremtiden, og dette må inngå som et
element i valg av framtidig spesialitetsstruk-

tur. Denne dynamikken står i motsetning til
behovet for en robust spesialitet, den rammen man utdanner seg til og forventer å
arbeide innenfor i 20 til 30 år. Han kom med
eksempler på roller som endres, jfr. at kardiologer nå utfører tidligere hjertekirurgiske
prosedyrer og radiologene utfører mer komplekse inngrep. Ingeniører, matematikere
og fysikere inntar sykehusene, medisinsk
informatikk er et stort fagfelt og skaper
behov for en ny organisering av sykehus.
Utdanningssymposiet var godt besøkt og
innledningene ble fulgt av en til dels livlig

debatt, med kommentarer og spørsmål fra
salen, og med til dels klargjørende svar fra
panelet. Hovedinntrykket er at vi nå er inne
i en prosess og at sluttresultatet verken er
gitt eller forhåndsdefinert. Et aktivt samspill
med HD og prosjektgruppen vil være fornuftig, noe Legeforeningen har tatt konsekvensen av ved å sette sammen arbeidsgrupper
fokusert på hovedspesialitetene kirurgi og
indremedisin. Mandatet er å vurdere antatt
fremtidig utvikling i spesialitetene. Så vi vet
hvem vi er, vi vet nok også hvem som betaler, men fortsatt er vi usikre på hvor vi går 

Referat fra Brystkreftsymposium
NFBEK 24.10.2012
Turid Aas, Håvard Søiland og Ellen
Schlichting
Turid.aas@helse-bergen.no

Memorial Sloan Kettering Cancer Center
er kjent for mange som et av verdens
best profilerte kreftsentra. Når det gjelder
brystkreft, behandler de årlig ca. 3000 nye
pasienter (i Norge behandles ca. 2700 nye
pasienter årlig). De bidrar aktivt i flere store
og anerkjente trials vedrørende brystkreftbehandling. De var også en vesentlig bidragsyter i den såkalte AZ 0011 studien, en
prospektiv, randomisert studie for å studere
betydningen av aksilledisseksjon (tidligere
benevnt aksilletoilette) hos pasienter med
påviste metastaser til aksillære lymfeknuter.
Dr. King er brystkreftkirurg ved MSKCC i tillegg til at hun er aktiv som forsker, spesielt
translasjonsforskning vedrørende precancrøse tilstander i bryst. Her har hennes
hovedarbeider spesielt fokusert på lobulært
carsinoma in situ (noninvasiv lobulær cancer), hvorvidt dette kun er en risikofaktor for

Dr. Tari Ann King.

Tidligere i år åpnet NBCG (Norsk Bryst Cancer Gruppe) i sine retningslinjer for å utelate
aksilledisseksjon hos en utvalgt gruppe
pasienter med påviste metastaser i en eller
to vaktpostlymfeknuter. Anbefalingen gikk
ikke så langt som de amerikanske retningslinjene (NCCN guidelines), men var likevel
et nokså stort skritt å ta, og avgjørelsen
vakte en del diskusjon i det norske brystkreftmiljøet. Det var derfor naturlig å be Dr.
King ha aksillekirurgi som et av sine tema:
1. How to manage the axilla in
breast cancer surgery? Strategies
to incorporate new data and current
experience from MSKCC
Man fikk her en flott og grundig gjennomgang av aksillekirurgiens betydning
for staging, lokal sykdomskontroll og
overlevelse. Ved Memorial Sloan Kettering
Cancer Center tok de inn resultatene fra
AZ 0011 straks data med median oppfølging 6,3 år var klare og ikke viste noen
gevinst av aksilledisseksjon, verken på
lokal kontroll eller overlevelse. De har fram
til nå utelukkende gode erfaringer. King
kommenterte spesifikt motforestillinger
mot studien og disse ble alle motbevist.
Oppfølging av studien med lengre observasjonstid ventes å framlagt neste år.
Det var naturlig at det andre temaet for
symposiet dreide seg om hennes translasjonsforskning og temaet her var:
2. Translational research in breast cancer.
The Challenges of Lobular Carcinoma in
Situ - from bench to bedside
Bakgrunnen for hennes interesse i lobulært carcinoma in situ (LCIS) var det store
antall pasienter ved senteret som tilfeldig
hadde fått påvist LCIS i en biopsi og pga.
dette ble gående til årlige kontroller. Man

har klart ved hjelp av molekylærbiologi
å identifisere typer LCIS som representerer høyere risiko for senere cancer
enn andre typer, men man kan ikke pr i
dag identifisere subtyper hvor man bør
anbefale kirurgi, f eks mastektomi eller
bilateral mastektomi grunnet påvist LCIS.
Det var mange spørsmål og kommentarer
etter hennes forelesninger, og tilhørerne
ga uttrykk for at dette hadde vært flotte
forelesninger over aktuelle og interessante
tema. Også i etterkant har foreningen fått
positive tilbakemeldinger på symposiet.
Dr King var tilstede under noen av de
frie foredragene, spesielt hadde vi bedt
henne høre og kommentere ut fra egen
praksis to av foredragene som omhandlet
bruk av preoperativ MR ved brystkreftkirurgi. Foredragene var på norsk, men vi
oversatte og hun kommenterte også bruk
av preoperativ MR som i dag anbefales
ved enkelte sentra. Ved MSKCC er de
svært skeptiske til disse anbefalingene, i
det ingen studier pr i dag har vist at MR
reduserer antall inngrep i brystet eller
antall residiv etter brystbevarende kirurgi.
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NFBEK hadde i år under høstmøtet et
brystkreftsymposium hvor invitert
foredragsholder var Dr. Tari Ann King
fra Memorial Sloan Kettering
Cancer Center (MSKCC) i New York.

utvikling av brystkreft og i tilfelle om det finnes undergrupper med spesiell høy risiko.

Under besøket fikk vi tid til et besøk
på forskningslaboratoriet ved DNR
hvor hun fikk treffe forskningskolleger, et besøk hun satte stor pris på.
NRK fikk også møte henne for et intervju om brystkreftbehandling; dette
vil bli sendt i Puls i november.
Symposiet ble arrangert med en betydelig støtte fra Norsk Kirurgisk Forening,
og ble i tillegg støttet av Astra Zeneca.
NFBEK takker for denne støtten som gjorde
det mulig å hente en så dyktig foreleser
fra det mange av oss mener er dagens
best renommerte brystkreftsenter 
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Thoraxkirurgisk Symposium:

”Transcatheter Cardiovascular Surgery”
Bjarte Hjelmeland, Ingelin Langenes
Vatnaland og Thomas Geisner
bjarte.hjelmeland@helse-bergen.no
Thoraxkirurgisk Seksjon, Hjerteavdelingen,
Haukeland Universitetssykehus
Under høstmøteuken ble det også i år
arrangert et internasjonalt symposium i
regi av Norsk Thoraxkirurgisk Forening
(NTKF). Temaet var "Transcatheter Cardiovascular Surgery". Temaet omhandler TAVI
(”Transcatheter Aortic Valve Implantation”),
TEVAR (”Thoracic EndoVascular Aortic
Repair”) og intervensjon på mitralklaffen,
hvorav MitraClip® er eneste tilgjengelige kommersielle alternativ (Figur 1).

Fagnytt • Debatt

Transkateter kardiovaskulær kirurgi er ved
de fleste sykehus et samarbeidsprosjekt
mellom thoraxkirurger og invasive kardiologer for klaffeprosedyrer, og thoraxkirurger
og invasive radiologer for TEVAR. Foredragsholderne bestod av internasjonale

Figur 1. Transkateterbehandling i Norge.

Figur 2. Fra v.: Rune Haaverstad (møtearrangør og foredragsholder), Truls Myrmel (foredragsholder og møteleder),
Odd R. Geiran (møteleder), Michael J. Mack (foredragsholder), Heinz G. Jakob (foredragsholder) og Rolf Busund
(foredragsholder). Foredragsholderne Marcin Krason og Elin Laxdal var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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foredragsholdere med bred erfaring innen
sine fagfelt, men det norske miljøet var
også godt representert med fine innlegg fra
Haukeland Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet (Figur 2).

Symposiet fortsatte med innlegget “Clinical
and technical challenges in TEVAR; Focus
on the arch” av Marcin Krason, Zabrze,
Polen. Det ble presentert retningslinjer for
oppfølging av dilatasjon av aortabuen, og
når det foreligger indikasjon for intervensjon. I tillegg gikk han gjennom ulike tekniske endovaskulære løsninger for TEVAR i
buen, bl.a. stentgraft med sidearmer, bruk
av fenestrerte og “scalloped” stenter (Figur
5). Resultatene som ble presentert var
gode sammenlignet med åpen operasjon,
med unntak av hyppighet for reintervensjon. Reintervensjon pga. distal ”endoleak” ble oppgitt til 22 %, og kan vanligvis
løses med en ny TEVAR-prosedyre.
Truls Myrmel, UNN, presenterte innlegget
”Stentgrafting of aortic dissection – which

Figur 3. TEVAR i Norge 1999 - tom sept 2012.
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Symposiet ble innledet av møtearrangør
Rune Haaverstad, President i NTKF og leder av thoraxkirurgisk virksomhet ved Haukeland og Rolf Busund, avdelingsoverlege
ved UNN. Under temaet “Current consensus and guidelines in transcatheter based
aortic and heart valve treatment” tok de
først for seg indikasjoner for intervensjon.
TEVAR er oftest førstevalget for behandling ved dilatasjon og/eller ruptur av aorta
descendens når de anatomiske forholdene
ligger til rette for det, selv om man har noe
begrenset kunnskap om langtidseffekten
av denne behandlingen. TAVI og Mitraclip®
er i utgangspunktet et tilbud til inoperable
pasienter og pasienter med høy operasjonsrisiko. For operable pasienter med lav og
moderat risiko er åpen kirurgi fortsatt førstevalg. Erfaringer har vist at utvelgelsen av
pasienter til TAVI/Mitraclip® bør gjøres av
et “Heart team” bestående av thoraxkirurg,
invasiv kardiolog og thoraxanestesilege.
Det ble presentert virksomhetstall for TAVI,
TEVAR og mitral-intervensjon i Norge. Ved
universitetssykehusene har man nå ganske
mye erfaring med både TEVAR og TAVI,
der det på landsbasis er utført henholdsvis
619 og 344 inngrep frem til oktober 2012
(Figur 3-4). Mitraclip® er fortsatt i oppstartfasen og utføres ved OUS-Rikshospitalet
og Haukeland Universitetssykehus.

Figur 4. TAVI Norge 2008 - tom sept 2012.

lesson have we learned from clinical practice and the IRAD (International Registry of
Acute Aortic Dissections)”. Man kan dele
(sub)akutte B-disseksjoner i kompliserte
(ruptur, intramuralt/periaortisk hematom,
malperfusjon, ukontrollerbar hypertensjon) og ukompliserte. For komplisert
akutt B-disseksjon er TEVAR foretrukket
behandling foran kirurgi. INSTEAD-studien
var en randomisert klinisk studie som sammenlignet optimal medisinsk behandling
(OMT) med OMT + TEVAR for ukompliserte B-disseksjoner, og denne viste
bedre resultater for OMT-gruppen. Det
ble også diskutert om det kan foreligge en

intermediærgruppe mellom kompliserte og
ukompliserte (sub-) akutte B-disseksjoner
som også kan ha nytte av TEVAR, men her
har vi ingen sikre data. Det foreligger ingen
data fra IRAD for kroniske disseksjoner.
Etter en kort kaffepause snakket Elin
Laxdal, karkirurgisk avd. HUS, om ”Aortic
stentgrafting in mycotic aneurysms”.
Gullstandarden i behandlingen av mykotiske
aneurismer er preoperativ antibiotika og
deretter kirurgisk reseksjon og debridement
med arteriell bypass. På HUS har de hatt
gode resultater på utvalgte pasienter med
TEVAR-behandling, enten som definitiv be-
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Figur 5. Skjematisk oversikt som viser
sidegren, fenestrering og scalloping.

Figur 6. Elephant trunk operasjon.

handling eller som en bridgingoperasjon på ustabile pasienter.
Neste foredrag ble holdt av Heinz G. Jakob
fra Essen i Tyskland. Han har stor erfaring
med kompleks aortakirurgi og temaet var
”Frozen elefant trunk; Indications, technique and results”. Han viste at etter klassisk
”fast and simple” kirurgi for A-disseksjon,
har så mye som 70-90 % av pasientene
fortsatt patent falsk lumen distalt. Dette kan
gi opphav til aneurismeutvikling, aortaruptur
og malperfusjon, og ca 30 % av pasientene
må på et senere tidspunkt gjennom ny
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aortakirurgi. Aortaaneurismer/-disseksjoner
som strekker seg gjennom aortabuen og
nedover aorta descendens kan opereres
med såkalt elephant trunk-teknikk (Figur 6).
Dette gjøres tradisjonelt i to seanser, først
via sternotomi med proteseimplantasjon i
aorta ascendens/bue og reimplantasjon av
halskarene i protesen. Protesen sutureres
så til distale aortabue og en løs ende slippes ned i aorta descendens (elefantsnabel).
I andre seanse kan man så skjøte seg
på denne snabelen for å behandle aorta
descendens. Dette gjøres fortrinnsvis med
TEVAR når det er teknisk mulig, alternativt
en ny åpen operasjon via venstresidig thoracotomi eller thorakolaparotomi, hvor det
syes på en ny protese til denne ”snabelen”
og videre ned i aorta/bekken så langt som
nødvendig. Frozen elephant trunk er en ny
hybridprosedyre der man via sternotomi
fridissekerer aortabuen og aorta settes
av distalt for halskarene. Det settes så en
stentet spesialprotese ned i det ekte lumen
i aorta descendens (evt. over en guidewire
fra lysken for å sikre at man setter den i
det ekte lumen). Denne foldes så ut og
sutureres proksimalt. Denne protesen har
også en indre, ikke-stentet protesedel som
deretter vrenges opp i proksimal retning
og fungerer som buegraft hvor halskarene
syes inn. På denne måten øker man sjansen
for at det falske lumen distalt isoleres og
tromboserer. “The Essen consept” er et
opplegg der de etter preoperativ vurdering
av pasienter med akutt A-disseksjon har en
mer aggressiv holdning mtp mer omfattende og definitiv kirurgi, i motsetning til
den klassiske “fast and simple” tankegangen. Med denne tilnærmingen har de
oppnådd full trombosering av falsk lumen i
thorax hos 92 % og remodellering av aorta
descendens hos 75 %. Mellom 30-40 % vil
imidlertid fortsatt ha patent falsk lumen distalt for stentgraftet, og livslang oppfølging
av disse pasientene er derfor nødvendig.
Siste innlegg før lunch ble holdt av Michael
J. Mack, fra Dallas, USA. Her fortalte han
om erfaringene fra USA, der de for noen år
tilbake la spesialistutdanningen i thoraxkirurgi helt om. Fra å fokusere på mye tidsbruk
uten mye aktiv deltagelse, har de gått over
til en mer fokusert, effektiv og problemorientert utdanning med tidlig eksponering for
gren-spesialiteten, samt bruk av simulator
med modelltrening av prosedyrer. Etter
dette har de opplevd en økende interesse
for fagfeltet med økt rekruttering og større
tilfredshet blant utdanningskandidatene.
Etter lunch ble det holdt to foredrag om
TAVI. Gry Dahle, OUS-Rikshospitalet
innledet med å ta for seg ulike tilganger for
TAVI. Det finnes to dominerende kommersielle TAVI-produkter, Edwards Sapien
og Medtronic Corevalve. De fleste (ca
80 %) introduseres via a. femoralis. De
øvrige gjøres transapikalt (kun Sapien), via
subclavia, eller direkte via aorta ascen-

dens vha ministernotomi eller via en liten
høyresidig thoracotomi. I tillegg presenterte
hun en del interessante kasuistikker, bl.a
av klaff-i-klaff prosedyrer både i aortaposisjon og i mitralposisjon (klaff-i-ring).
Michael J. Mack tok deretter for seg resultatene fra PARTNER-studien. Her så man
på pasienter med symptomatisk, alvorlig
aortastenose (AS). Man sammenlignet TAVI
mot SAVR (Surgical Aortic Valve Replacement) hos høyrisikopasienter i én kohort, og
TAVI mot OMT hos inoperable pasienter i
en annen kohort. Resultatene i TAVI/SAVR
gruppen viste like god overlevelse i gruppene etter 1 år, men noe raskere symptomlindring i TAVI-gruppen. I den inoperable
TAVI/OMT-gruppen, oppnådde TAVI-pas
en redusert mortalitet på mellom 20-30
%. TAVI må derfor ansees som standard
behandling for disse pasientgruppene. Dr
Mack tok også for seg framtidige pasientgrupper hvor TAVI vil være aktuelt førstevalg, som REDO-pasienter med klaff-i-klaff
prosedyrer, kombi-inngrep med TAVI+PCI
hos høyrisikopasienter, og evt AS-pasienter
med mer moderat operasjonsrisiko. Et
viktig poeng mtp sistnevnte gruppe er
imidlertid at jo flere av pasientene med høy/
moderat risiko som opereres med TAVI, jo
bedre resultater vil de resterende SAVRpasientene få, slik at resultatkravet til TAVI
vil bli enda høyere. Det foregår nye studier
som ser på pasientgrupper med moderat
risiko (PARTNER 2A og SURTAVI), men
her vil vi ikke få se resultater på flere år.
Helt til slutt holdt Michael J. Mack et
nytt og interessant foredrag om ”Current status and future of transcatheter
mitral valve intervention”. Han gjorde en
systematisk gjennomgang av ulike teknikker som har vært og er under utprøving.
Foreløpig er Mitraclip® eneste kommersielle produkt tilgjengelig. Felles for
de fleste mitralplastikk-prosedyrene er
imidlertid at de er tidkrevende og teknisk
utfordrende, så dr Mack tror framtiden for
transkateter mitralkirurgi vil være implantasjon av biologisk transkateterklaff.
Totalt sett ble det et godt og svært interessant symposium. Også i år var symposiet
godkjent som 6 timer valgfritt kurs for
utdanningskandidater i thoraxkirurgi, en
tradisjon vi håper vil fortsette videre 

Ny redaktør i Kirurgen
fra 1. januar 2013
Kirurgen foreligger både i en nettversjon og en papirversjon, og utkommer med 4 utgaver pr. år i et opplag på ca. 2700. Den leses av de fleste norske kirurger samt av medisinerstudenter og annet helsepersonell.
Kirurgen har utviklet seg mye i innhold og omfang, og pr. i dag er Kirurgen en av de viktigste kommunikasjonskanalene for norske kirurger. Ved årsskiftet blir det redaktørskifte i Kirurgen, og vi kan glede
Kirurgens lesere med at ny redaktør, Peter Wiel Monrad-Hansen, er klar for oppgaven.

Av Hans Skari
Hans.skari@yahoo.no

Send et innlegg
eller referat til
www.kirurgen.no
eller til Kirurgen

Hva tror du blir det mest inspirerende
med den nye jobben?
– Det å kunne lese om utviklingen innen det
kirurgiske fagfeltet og kunne dele det med
Kirurgens lesere gleder jeg meg veldig til.

Peter Wiel Monrad-Hansen
(påtroppende redaktør)
petmon@ous-hf.no
Gastrokirurgisk seksjon, OUS

Hva vil være det mest krevende med den
nye stillingen?
– Tidsfaktoren vil nok også her være en
utfordring. Jeg vet at mange artikkelforfattere selv jobber hardt i klinisk arbeid,
og således vil nok innhenting av fagstoff og
artikler være vanskelig og tidkrevende
for å opprettholde tidsfrister.
Hva er din kirurgiske og medisinske
bakgrunn?
– Jeg studerte medisin i Oslo og var
ferdig Cand. med. i 2004. Turnustjenesten
gjennomførte jeg i Vestfold med sykehustjenesten ved SiV Tønsberg og «distrikt»
på Nordbyen legesenter rett ved bryggen i
Tønsberg. Min første jobb som ass.lege var
ved medisinsk avdeling ved Larvik sykehus,
før akuttfunksjonen ble lagt ned og flyttet
til Tønsberg. Etter noen måneder fikk jeg
tilbud om et vikariat på kirurgen i Tønsberg,
og guttedrømmen gikk i oppfyllelse. Jeg
ble værende der i nesten 6 år før jeg flyttet på meg til Oslo universitetssykehus i
2011 for gruppe 1 tjeneste i gastrokirurgi.
Og her er jeg fortsatt med arbeidsted
både ved Ullevål og Rikshospitalet.

Hva vil du bidra med inn i redaksjonen?
– Jeg håper jeg kan bidra med litt nysgjerrighet utenfor eget fagfelt, nye idéer til
stoff og kanskje mer informasjon som kan
passe spesielt leger i spesialisering.
Jeg er arbeidsom, systematisk og
effektiv, og det er egenskaper som kan
komme godt med i en redaksjon.
I hvilken retning synes du Kirurgen skal
utvikle seg?
– Jeg synes Kirurgen har utviklet seg til
et veldig bra fagblad og ønsker å opprettholde dette for fremtiden. Jeg er
stor fan av kirurgisk teknikk og tverrfaglig tankegang, så kanskje det er noe jeg
kan trekke inn i fremtidens Kirurgen 

Kunnskapssøk, fagutvikling, undervisning og kirurgisk teknikk er noen av
dimensjonene en kirurg må oppdatere
seg på ved siden av sitt kliniske arbeid.
I en travel hverdag vil fort dette måtte
vike for den store mengden pasientarbeid. Derfor ønsker vi at Kirurgen
skal kunne være et enkelt sted å dele
informasjon man kommer over som
kan være av allmennkirurgisk interesse.
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Hva er grunnen til at du har tatt på deg
den nye jobben som redaktør i Kirurgen?
– Jeg ble forespurt jobben som redaktør
litt uforberedt, tenkte litt og så for meg
det som en ypperlig mulighet for å bli
mer kjent med det kirurgiske miljøet også
utenfor gastrokirurgien. Jeg har selv hatt
stor glede at Kirurgen både som student
og assistentlege, og således er det en
glede å kunne bidra med noe tilbake.

Vi ønsker å oppdatere www.kirurgen.no
med referater fra spennende konferanser, interessante artikler, symposier, kirurgiske nyheter eller lignende.
Hvis du har noe du ønsker å dele med
oss og leserne av Kirurgen, så send
et referat til oss som kan legges ut på
nettsiden eller trykkes i magasinet 
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Intervju med avtroppende redaktør
Etter 3 år som redaktør overlater Hans Skari stafettpinnen til Peter Monrad-Hansen. Som leder for NKF
vil jeg takke Hans for en flott jobb, og avtroppende redaktør har selv mange han ønsker å trekke frem i
lyset. – Samarbeidet med redaksjonskomiteen, styret og de ansvarlige for lay-out av bladet har vært
utmerket, og det har vært hyggelig å bli kjent med så mange kolleger, sier Hans.

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

mange artikler har beskrivelse av teknikk og
behandlingsvalg vært fremtredende. På sett
og vis kan du si at jeg har forsøkte å lage
en slags kirurgenes ”Illustrert Vitenskap”.
Hva har vært mest inspirerende disse
tre årene?
– Samarbeidet med temaredaktøren og
internt i redaksjonen har vært givende, og
redaksjonen har bestått av hyggelige og
flinke personer som har bidratt til å gi meg
ideer, inspirasjon og motivasjon. Det å sette
sammen bladet og få se det ferdige resultatet er kjempespennende og inspirerende
– det blir som å lage et byggverk. Å motta
positive tilbakemeldinger på innholdet i
Kirurgen har vært veldig hyggelig, og dette
har gitt meg motivasjon og arbeidslyst.
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Hva mener du er det viktigste du
har fått til i redaktørstolen?
– Kirurgen som tidsskrift ble startet i 2002
av Lars Vasli. Gradvis har bladet blitt bedre
og det inneholder mer og mer kirurgisk
fagstoff. Min forgjenger, Bård Røsok, gjorde
en stor innsats i perioden 2006-2009 med
å fokusere det fagmessige innholdet på
et nytt kirurgisk tema i hvert nummer, øke
kvaliteten på fagartikler og antall sider pr.
nummer. I min periode fra 2010-2012 har
jeg etter beste evne forsøkt å videreføre
det som Bård hadde fått til, og har i hovedsak jobbet med å justere en del viktige
detaljer som er viktige for layout, formidling
av budskap og tiltak for å stimulere til godt
samarbeid. Videre har jeg stor forståelse for
at det tar tid å skrive fagartikler, og jeg har
utviklet et system for å planlegge fagartikler
og temaer langt frem i tid med diskrete
påminnelser til de inviterte forfatterne.
Hvilke endringer er gjort i løpet av
din redaksjonstid?
– Sammensetning av redaksjonen har
endret seg i fra starten av 2010 til i dag.
Anders Debes tok over som ny MIK
redaktør fra starten av 2011 etter nåværende leder Olaug Villanger. Når det
gjelder innholdet i bladet har vi gått over
til et nytt sidetallssystem som er lik det
mange medisinske tidsskrifter har, nemlig
at nr. 1 i året starter på side 1 og at nr. 2
fortsetter på neste sidetall der nr. 1 slapp
etc. Fagartiklene har jeg forsøkt at skal
være godt illustrerte og jeg har lagt vekt
på at innholdet skal ha praktisk nytte og
nyhetsverdi for praktiserende kirurger og i
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Hva har vært det vanskeligste?
– Ved noen få anledninger har arbeidet
med Kirurgen-artiklene medført at jeg har
kommet opp i diskusjoner og rivalisering
mellom kirurger, og dette har krevd litt
diplomati å komme til greie løsninger.
- Det aller vanskeligste skjedde vel i slutten
av mai 2012 da jeg selv ble plutselig og
uventet ble syk. Kollegaene i redaksjon og
på jobb var forståelsesfulle og hjelpsomme,
og en stor takk til Anders Debes som tok
over redaktørjobben med Kirurgen
nr. 2/2012 og fikk ferdigstilt et stort og
innholdsrikt nummer som omhandlet
teknologiutvikling i Kirurgien. Heldigvis har
jeg blitt frisk igjen, men det har tatt litt tid.
Bruker fagmiljøet de fagmedisinske
kanalene i Kirurgen?
– I en viss grad har de kirurgiske fagmedisinske foreningene kommet spontant med
aktuelle innlegg, og i hovedsak har dette
vært et resultat av et NKF styrevedtak som
gikk på at hver fagmedisinsk forening skulle
levere minst et innlegg (stort eller lite) til
hvert nummer. Etter valg av nye styrer i de
kirurgiske subspesialitetene i 2011 har dette
fungert noe dårligere, og den siste tiden
har en økende andel av innleggene kommet
som resultat av spesifikke invitasjoner.
En mulig forklaring kan være at kirurger
er enda travlere enn før, og spesielt de
som jobber i OUS området siden omstillingene her har medført at mange bruker
mer tid på involvering i OUS prosessen.

Har du forslag til forbedret utgave
av Kirurgen?
– Kirurgens innhold fra start til slutt er i
hovedsak et resultat av hva som bidragsyterne kommer med, dvs. innlegg, bilder,
kommentarer fra kirurger i hele Norge og
ikke minst fra kirurger som reiser utenlands. God dialog mellom redaksjonen og
bidragsyterne er viktig i så måte. Etter hvert
har kirurgien blitt mer og mer spesialisert,
og for å ha mulighet til å skrive om andre
subspesialiteter enn sin egen, er det
viktig å ha et godt kontaktnettverk og å
følge godt med. Å ta steget opp til Medline indekserte tidsskrifter ville teoretisk
kunne gi enda bedre kvalitet og kvantitet
på tidsskriftet Kirurgen, men dette er en
omfattende oppgave, og så langt har ikke
redaksjonen gått for denne løsningen.
Hvilke utviklingsmuligheter
har nettsidene til Kirurgen?
– Her er det store muligheter til utvikling,
men dette krever input av aktuelt og interessant stoff. Nettsider er ofte mer fokusert
på kortfattede nyheter, og dette krever
hyppig oppdatering. Nettsiden
www.kirurgen.no som oppslagssted for å
finne siste norske oversiktsartikkel er også
viktig, og herunder god søke-funksjonalitet.
Yngre kollegaer, som er vokst opp i dataalderen vil sikkert kunne bidra positivt, og
kanskje ville en god mulighet være å inkorporere et par kirurgisk interesserte medisinerstudenter. Til syvende og sist er det bruk
av nye ideer og fantasien som er avgjørende, men det er selvfølgelig viktig å forholde
seg korrekt til gjeldende regler og lovverk.
Hvordan har samarbeidet vært med
DRD, som har ansvar for lay-out og
videresending til trykking, samt også
støttefunksjon innen innsamling
av annonseinntekt til Kirurgen?
– DRD er et svært effektivt firma som drives av Ragnar Madsen og Morten Jordal. Vi
har et veldig godt og smidig samarbeid. Et
problem er tidsfristene rett før Kirurgen går
i trykken når man har klinikk, operasjoner
og familie å ta hensyn til, men også disse
utfordringene har blitt ryddig håndtert av
Morten og Ragnar i DRD. Annonseinntekter
i en periode med internasjonale økonomiske problemer for våre store annonsører
er en krevende utfordring, og dette er noe
som ikke er løst. DRD og Ragnar Madsen

har sammen med redaksjonen gjort en
stor innsats på dette området. Hjelp har
vi også fått av tidligere NKF leder Tom
Glomsaker og NKF sekretær Lars Vasli,
og med disse bestrebelsene har vi klart
å opprettholde relativt gode annonseinntekter. Annonsene på internettsiden har
så langt vært mindre innbringende og
dette vil trolig endre seg i fremtiden.
Kirurgen har utgifter til trykking og
redaksjon og alle mottagere får bladet
gratis. Hva med annonseinntekter?
– Kirurgen har blitt finansiert av
annonseinntekter og i en mindre grad ved
overføringer fra NKF. Redaksjonen har
forsøkt å få store firmaer som har produkter som er interessante til å annonsere i
bladet og videre har vi i forbindelse med
hvert tema forespurt flere firmaer som
er spesielt involvert i aktuelle tema.

Noen spesielle råd du vil gi
til den nye redaktøren?
– Peter Wiel Monrad-Hansen er ny redaktør, og han innehar mange egenskaper
som er en fordel i redaktørjobben. Han
er kreativ, samarbeidsvillig, positiv og har
pågangsmot. Det er viktig å ha en god
samarbeidstone og å ha et nettverk av kollegaer som er interessert i faget. Noen er
best til å operere, andre er best til å skrive
og noen klarer begge deler. Noen tips til
Peter: mange kollegaer er kjempeflinke og
sier ja til det meste, og de må få sjansen
til å skrive. Noen klarer ikke å levere innen
fristen og da bør man på høflig vis gi dem
en ny sjanse med ny tidsfrist, for eksempel
neste nummer. Delegering av oppgaver er
viktig for den nye redaktør, det er tungt hvis
man skal gjøre alt selv. Til sist vil jeg nevne
langtids planlegging av de kommende
utgavene av Kirurgen, og herunder forsøke
å invitere alle som har tatt en kirurgisk
PhD til å komme med et innlegg i bladet.

Hvordan har du opplevd
samarbeidet mellom redaksjonskomiteen og styret i NKF?
– I hele min periode i NKF Styret fra 2005
har dette samarbeidet vært viktig. Før
jeg startet som redaktør selv, deltok Bård
Røsok på NKF styremøtene og på den
måten ble NKF styret knyttet nærmere
Kirurgen og innholdet i bladet. De siste 3
årene har jeg både vært leder for Norsk
barnekirurgisk forening og redaktør, og på
hvert møte har det plass for å diskutere
momenter vedr. Kirurgen og dette har
vært viktig. I hele min redaktørperiode har
Olaug Villanger vært redaksjonsmedlem i
Kirurgen i tillegg til å være NKF leder, og
det har bidratt til et nært samarbeid. Den
største utfordringen ligger kanskje i samarbeid med de foreningene som sjeldent
er representert på styremøtene, heldigvis
er dette relativt få og telefon er da et godt
hjelpemiddel. Påtroppende redaktør er ikke
medlem av NKF styret, men jeg er sikker
på at han vil bli invitert til møtene slik at
det gode samarbeidet kan videreføres 

Av Hans Skari
Hans.skari@yahoo.no

Temaene for symposiet var øsofagus atresi,
fundoplikasjon og kirurgisk behandling
av NEC.

“how I do it”. Symposiet var interaktivt
og det ble stilt mange spørsmål underveis
og etter hvert tema. Foredragsholderen
var generøs og lot oss få kopi av powerpoint-presentasjonene og disse har blitt
sirkulert til medlemmene av foreningen 

NBKF hadde gleden av å få besøk
fra Mr. Edward Kiely som er en svært
erfaren barnekirurg fra Great
Ormond Street Hospital i London.

Hvert foredrag varte i 30-40 minutter og
var fokusert på kirurgisk teknikk, hvordan
håndtere kirurgiske komplikasjoner og

Foredragsholder Mr. Edward Kiely fra Great Ormon
Street Hospital i London

Charlotte Knatten, Kristin Bjørnland og Mr. Edward Kiely diskuterer ivrig etter innlegget som omhandlet
fundoplikasjon hos barn.
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Referat fra barnekirurgisk
symposium 25.10.2012
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20th Uppsala Colorectal Day
Thursday-Friday – March 14-15, 2013
Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset (Entr 70), Uppsala
agneta.gustafson@surgsci.uu.se

Thursday, March 14
08.55-09.00

Welcome.
Screening and genetics - Moderators: Per Enblad, Helgi Birgisson

At the 20th meeting of Uppsala
Colorectal Day we will have a two
days' workshop discussing the most
important aspects of colorectal cancer
management: epidemiology, screening
and genetics, staging, surgery, radiotherapy
and chemotherapy, metastatic disease, etc.

Fagnytt • Debatt

We have invited many distinguished
European friends and scientists to lecture
at this high-class scientific workshop within
the topic of colorectal cancer, which has
been our main research interest over a
35 years' period. It is with great pleasure
we personally invite all of you to join this
scientific meeting of the 20th Uppsala
Colorectal Day, March 14 and 15, 2013.
Lars Påhlman, Professor, Department
of Surgical Sciences, Akademiska sjukhuset, Uppsala, and Bengt Glimelius,
Professor, Department of Oncology,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
For more information as well as
registration, please go to our website,
www-conference.slu.se/colorectalday2013/
Contact: agneta.gustafson@surgsci.uu.se
Programme: please see
www-conference.slu.se/colorectalday2013/ 
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09.00-09.15

Chemoprevention in colorectal cancer. Jukka-Pekka Mecklin, Finland

09.15-09.30

What are the gains with screening for colorectal cancer? Bob Steele, UK

09.30-09.45

The ideal screening tool in colorectal cancer. Michael Bretthauer, Norway

09.45-10.00

Discussion

10.00-10.15

Genetics in colorectal cancer – can we use it clinically? Tobias Sjöblom, Uppsala

10.15-10.30

Hereditary colonic cancer – what is new? Annika Lindblom, Stockholm

10.30-10.45

Discussion.

10.45-11.15

Coffee.
Imaging - Moderators: Erik Syk, Annika Sjövall

11.15-11.30

Colon cancer staging with CT and MRI. Lennart Blomqvist, Stockholm

11.30-11.45

Vascular invasion and other prognostic signs shown on MRI. Gina Brown, UK

11.45-12.00

Bowel preparation in colon cancer surgery. Bärbel Jung, Linköping

12.00-12.15

Discussion.

12.15-13.15

Lunch.
Surgery 1 – Moderators: Per Nilsson, Michael Dahlberg

13.15-13.30

Advanced recovery in colorectal cancer surgery. Henrik Kehlet, Denmark

13.30-13.45

Social deprivation and colorectal cancer treatment. Louise Olsson, Eskilstuna

13.45-14.00

Discussion.

14.00-14.15

Complete mesocolic excision, the future in colonic cancer surgery?
Werner Hohenberger, Germany

14.15-14.30

Can we avoid an APR completely? Cor Baeten, The Netherlands

14.30-14.45

Rectal cancer surgery in 2012. Bill Heald, UK

14.45-15.00

Discussion.

15.00-15.15

Laparoscopy in colon cancer surgery. Mike Parker, UK

15.15-15.30

Laparoscopy in rectal cancer surgery. Eric Rullier, France

15.30-15.45

COLOR I and COLOR II trials; evidence of laparoscopy!
Jaap Bonjer, The Netherlands

15.45-16.00

Discussion.

16.00-16.30

Coffee.
Surgery 2 – Moderators: Asbjörn Österberg, Urban Karlbom

16.30-16.45

Randomised trial or trial-and-error? Which tools in surgical evolution?
John Northover, UK

16.45-17.00

What can meta-analyses add to randomized trials? Richard Gray, UK

17.00-17.15

Discussion.

17.15-17.30

Local recurrences in rectal cancer – are they treatable? Torbjörn Holm, Stockholm

17.30-17.45

Liver metastases – the challenge. Bernard Nordlinger, France

17.45-18.00

Metastatic liver cancer surgery – any limits? René Adam, France

18.00-18.15

Peritoneal carcinomatosis. Wilhelm Graf, Uppsala

18.15-18.30

Discussion.

Friday, March 15
Registry and Pathology
– Moderators: Elisabeth Ståhle, Joakim Folkesson
08.00-08.15

Concentration of colorectal cancer surgery – is it essential?
Sören Laurberg, Denmark

08.15-08.25

An example how to use the registry for research.
Karl Kodeda, Gothenbourg

08.25-08.40

Quality assurance in colorectal cancer – can it improve outcome?
Cornelis van de Velde, The Netherlands

08.40-09.00

Discussion.

09.00-09.15

What can pathology tell us about outcome? Philip Quirke, UK

09.15-09.30

Inflammation and colorectal cancer – prognostic implications?
Richard Palmqvist, Umeå

09.30-09.45

Discussion.

09.45-10.15

Coffee.
Radiotherapy and chemotherapy
– Moderators: Morten Braendengen, Gunilla Frykholm
5x5 Gy before rectal cancer surgery. Corrie Marijnen, The Netherlands
Timing of radiotherapy and surgery. Anna Martling, Stockholm

10.45-11.00

Chemoradiotherapy – what chemotherapy? What radiotherapy?
Vincenzo Valentini, Italy

11.00-11.15

When and how to use local treatment only? Jean-Pierre Gerard, France

11.15-11.30

Radiotherapy alone – wait and see: Is it safe?
Geerard Beets, The Netherlands

11.30-11.45

Discussion.

11.45-12.00

Adjuvant treatment in colon cancer. Per Pfeiffer, Denmark

12.00-12.15

Adjuvant treatment in rectal cancer – what is the evidence?
Krzysztof Bujko, Poland

12.15-12.30

Discussion.

12.30-13.30

Lunch.

Fagnytt • Debatt

10.15-10.30
10.30-10.45

Metastatic disease
– Moderators: Åke Berglund, Nina Cavalli-Björkman
13.30-13.45

Prediction of colorectal cancer drug activity. Peter Nygren, Uppsala

13.45-14.00

Metastatic colorectal cancer – how far have we reached?
Halfdan Sørbye, Norway

14.00-14.15

Metastatic colorectal cancer treatment – can we make
complexity simpler? Alberto Sobrero, Italy

14.15-14.30

(Title to be decided) Matthew Seymour, UK

14.30-14.45

Discussion.

14.45-15.00

When surgery and oncology collaborates.
Lars Påhlman, Bengt Glimelius, Uppsala

15.00-15.30

Coffee.
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BIPOLAR- OG ULTRALYDINSTRUMENT
Rask kutting og pålitelig 7 mm vevforsegling fra et enkelt kirurgisk instrument.
Fordelene med både avansert bipolar- og ultralydenergi for full fleksibilitet:
· Pålitelig 7 mm vevforsegling
· Minimal termisk spredning
· Hurtigst i klassen for kutting
· Redusert dugg
· Presis disseksjon
· Redusert behov for bytte av instrumenter
For mer informasjon vennligst se www.olympus.no. Kontakt oss på 23 00 50 50 eller sjur.noeland@olympus.no.

Anders Debes
MIK-redaktør
Urologisk avdeling,
Akershus universitetssykehus
anders@debes.no
Denne utgavens tema er «Urologi», et
fag som absolutt har en betydelig andel
minimal-invasiv kirurgi; fra tradisjonell
transurethral kirurgi, laparoskopisk kirurgi
og robot-assisterte inngrep til utstrakt bruk
av høyteknologiske modaliteter som laser,
ultralyd-sjokkbølger med mer. I år er det
installert ytterligere DaVinci-roboter i Norge
og det er nok flere sykehus som har en slik
på ønskelisten til jul. Vi vil med all sannsynlighet se en utstrakt bruk av robotassisterte
inngrep i nær fremtid, så vil tiden vise hvilken plass disse får i kirurgien på lang sikt.

I denne utgaven av Kirurgen inneholder
MIK-spalten en spennende og velillustrert
artikkel om erfaringer med preoperativ
nyrearterie-embolisering før laparoskopisk nefrektomi fra Sykehuset Østfold.
Artikkelen viser en metode, dog ikke så
utbredt, som kan være et godt hjelpemiddel for sikrere kirurgi hos selekterte
pasienter med spesielle karanatomiske eller
tumormessige forhold som gjør at man
forventer større blødninger eller tekniske
utfordringer. Artikkelen demonstrerer
også at vi som kirurger kan ha stor nytte
av samarbeid med andre fagspesialiteter,
i dette tilfelle intervensjonsradiologene.

sjonen. Det har vært svært inspirerende og
lærerikt å samarbeide med Hans så langt,
og han har gjort en stor innsats for Kirurgen
som fagmedisinsk tidsskrift. Jeg vil også
benytte anledningen til å ønske ny redaktør,
Peter W. Monrad-Hansen, velkommen!
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Robot til jul?

Til slutt vil jeg ønske alle våre lesere en
riktig god jul og godt nytt år! Vi i redaksjonen håper det nye året vil bringe enda
flere spennende kirurgiske artikler!
PS: Hva med å inkludere «skrive
artikkel til Kirurgen» til listen over
nyttårsforsetter for 2013? 

Til neste utgave av Kirurgen har redaksjonen endret seg noe. Redaktør Hans Skari
har valgt å overlate redaktørstolen til nye
krefter, men vil fortsatt være med i redak-
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Erfaringer med preoperativ nyrearterieembolisering før laparoskopisk nefrektomi
hos selekterte pasienter
Arvid van der Hagen
arvhag@so-hf.no
Urologisk seksjon, Kirurgisk avdeling,
Sykehuset Østfold

Bakgrunn
Radikal fjerning av svulstaffisert nyre
(radikal nefrektomi) med omkringliggende fettvev og Gerotas fascie (Fig. 1)
er fortsatt gullstandarden i behandlingen
av nyrecellekarsinomer (1), men nefronsparende kirurgi (partiell nefrektomi), der
tumor fjernes med fri margin til normalt
nyrevev, har for svulster ≤ 4,0 cm i diameter, vist å ha likeverdige onkologiske
resultater som ved radikal nefrektomi
når det gjelder langtidsoverlevelse (2).
I tidsrommet 2007-2011 ble det utført gjennomsnittlig 48 nefrektomier (42 radikale
og 6 partielle) årlig ved Sykehuset Østfold
og det ble i tidsrommet 2008-2011 operert
totalt 4 pasienter med radikal laparoskopisk
nefrektomi for lokalisert nyrekreft etter
preoperativ embolisering av nyrearterier (3).

Minimal-invasiv kirurgi

Metoden med preoperativ embolisering ble
først beskrevet som en preoperativ prosedyre egnet til å fascilitere kirurgien (4) ved
at devaskulariseringen skaper et ødematøst
sjikt rundt nyret samt at det gis en mulighet
til å sette av nyrevenen tidlig i inngrepet.
Det er også beskrevet som en palliativ prosedyre for pasienter primært bedømt som
inoperable men med besværlige symptomer som hematuri. Det er demonstrert at
emboliseringen stimulerer immunapparatet
(5) og man håpet at dette betydde økt
kreftspesifikk overlevelse, noe ingen forskning har kunnet vise med sikkerhet. Det
er beskrevet mange forskjellige metoder
for embolisering (6) der ulike teknikker har
blitt benyttet for å oppnå devaskularisering;
metallcoiler, etanol, Spongostan, thrombin,
collagen m.fl. Av alvorlige komplikasjoner til
prosedyren er beskrevet non-target embolisering, karskade, nyreabcesser og i tillegg
prosedyrespesifikk mortalitet opp til 3,3%
(7). Det beskrives høyere frekvens av alvorlige komplikasjoner ved palliative prosedyrer. Avhengig av emboliseringsteknikk angis
det også inkomplett embolisering og revaskularisering. Vanlig forekommende er det
såkalte post-infarkt syndromet forårsaket av
tumornekrose med smerter, febrilia, kvalme
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Bilde 2: Eksempel på en
dekket metallcoil.

Bilde 1: Radikal nefrektomi med fjerning av nyre,
omkringliggende fettvev og Gerotas fascie.

og nedsatt almenntilstand som inntrer hos
rundt 75 % innen 3 døgn etter embolisering
(8). Det kan også forekomme blodtrykksvariasjoner og grader av tarmparalyse. Det
optimale tidspunkt for nefrektomi angis hos
flere forfattere til å være innen 1-3 døgn
etter embolisering slik at det dannes et
visst ødem rundt nyret, men samtidig at
pasienten ikke rekker å utvikle symptomgivende post-infarktsyndrom eller revaskularisering av nyret via kollateral sirkulasjon.
Etter en periode med initial entusiasme er
det i dag ingen konsensus om metoden
eller nytten av denne. Det har aldri blitt
gjennomført randomiserte prospektive
studier. I litteraturen beskrives pasientserier
behandlet over mange år med historiske
kontrollgrupper der man inkluderer både
palliative og preoperative prosedyrer med
forskjellige emboliserings- og operasjonsteknikker. I europeiske retningslinjer
for behandling av nyrekreft angis det
at det ikke er noen gevinst å utføre
embolisering før rutine-nefrektomier (9).

Bilde 3:
Amplatz-plugg i kar.

før selektiv embolisering via lyskeinnstikk
ble utført av erfaren intervensjonsradiolog.
Embolisering ble hovedsakelig utført med
dekkede (”coated”) metallcoiler (Fig. 2) og i
tillegg Spongostan og Amplatzplugg
(Fig. 3) hos 2 pasienter. Angiografisk prosedyre ble utført 20 t (2-20,5) preoperativt og
samtlige pasienter ble gitt i.v. antibiotikaprofylakse og s.c. tromboseprofylakse.
Laparoskopisk transperitoneal nefrektomi
ble utført i generell anestesi med pasienten leiret i sideleie på vakuumpute.

Resultater
Median operasjonstid var 212 min (195-250)
og median blødningsvolum 250 ml (100400). Samtlige inngrep ble fullført laparoskopisk. Median postoperativ liggetid var
4 døgn (3-6). Histologisk ble det beskrevet
radikalt operert renalcellekarsinom hos
3 pasienter (2 pT2b, 1 pT3a) og onkocytom
hos 1 pasient. 1 pasient hadde en febril episode 12 timer etter embolisering, men var
afebril ved operasjonsstart 8 t senere. Dette
ble tolket som symptom på tumornekrose.
For øvrig ble det ikke registret komplikasjoner til emboliseringsprosedyre eller inngrep.

Materiale og metode
I perioden 2008-2011 ble det utført 4 laparaskopiske radikale nefrektomier etter preoperativ embolisering av nyrearterier ved
vår avdeling. Median alder hos pasientene
var 74 år (66-80) og median radiologisk
tumorstørrelse 11,5 cm (10-12). Ingen av
pasientene ble biopsert preoperativt. Samtlige pasienter fikk anlagt epiduralbedøvelse

Bilde 4: Høyresidig nyretumor med piler
mot polarterie ved øvre og nedre pol.

Bilde 8: Angiografisk fremstilling av karrik tumor (pasient 2).

Bilde 6: Nyretumor målende 12 cm beliggende i øvre nyrepol, venstre side.

Bilde 9: Angiografisk fremstilling av status etter coiling, komplett devaskularisering.

Pasientseleksjon, indikasjonsstilling og forløp
Pasient nr. 1 hadde en 11 cm stor høyresidig sentral nyretumor og uttalt karrikhet med separate nyrearterier til øvre og nedre pol med tidlig forgrening (Fig. 4). Metoden laparoskopisk nefrektomi hadde blitt
introdusert ved vår avdeling 18 mnd. tidligere og det var med tanke
på å ”fascilitere” kirurgien at det ble utført ”coiling” av karene til øvre
pol 2 timer preoperativt (Fig. 5). Dette var den eneste pasienten som
ikke ble embolisert med siktemål komplett devaskularisering.
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Bilde 5: Coiling av øvre polarterie 2 timer preoperativt.

Pasient nr. 2 hadde en 12 cm stor tumor i øvre pol (Fig. 6). Preoperativ CT viste at tumor hvelvet seg over nyrearterien (Fig.7) og således ble oppfattet til å
vanskeliggjøre tilgangen til denne. Man ønsket å ha muligheten til å kunne avsette nyrevenen først og det ble derfor utført preoperativ embolisering. Ved
angiografi sees en karrik tumor (Fig. 8) som ble komplett devaskularisert (Fig.
9). Operatørenes oppfatning var at man likevel fikk god tilgang til nyrearterien
og sekvensiell avsetting ble derfor gjort på vanlig måte og den postoperative
vurdering var at man ikke hadde behøvd å utføre preoperativ embolisering.
Bilde 7: Preoperativ CT som demonstrerer at
tumor hvelver seg over nyrearterien.

Pasient nr. 3 hadde under behandling for pneumoni fått påvist en 10 cm stor
venstresidig nyretumor med tumortrombe i nyrevenen (Fig. 10) og var svekket av sin lungesykdom og vedvarende transfusjonskrevende hematuri. Vi
hadde på dette tidspunkt ikke operert pasienter med T3-sykdom laparoskopisk, men grunnet pasientens komorbiditet var dette ønskelig for å minske
det operative traumet. Preoperativ embolisering ble utført for å gi mulighet til
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Bilde 10: Tumortrombe i nyrevenen (pil).

Bilde 11: Pasient nr. 3 etter embolisering med Amplatz-plugg.

Bilde 12: Pasient nr. 4. Patologisk dilaterte kar (piler).

Bilde 13: Pasient nr. 4. Patologisk dilaterte kar (piler).

Minimal-invasiv kirurgi

å avsette nyrevenen proksimalt for tumortromben før arterieavsetting, og på denne
måten unngå manipulering av venen med
potensiell embolisering av tumortrombe
som resultat. Det ble utført komplett embolisering med coiler og Amplatzplugg (Fig.
11) preoperativt. Operatørenes vurdering
var at man hadde nytte av emboliseringen
ved at det dannet seg et ødematøst sjikt
rundt nyret som lettet disseksjonen. Man
oppfattet også hos denne svekkede pasienten at emboliseringen minimerte blødningsrisikoen men at det lå likevel til rette for
vanlig disseksjon og avsetting av nyrekar
dvs. arterieavsetting før veneavsetting som
her ble utført. Pasienten hadde en febril
episode etter embolisering tolket som postinfarktsyndrom, men det per- og postoperative forløp var forøvrig ukomplisert.
Pasient nr. 4 fikk påvist en 12 cm stor
sentral, venstresidig nyretumor under
utredning for spontant høyresidig rectushematom under pågående antikoagulerende behandling for hjertesykdom.
Tumor hadde en hypervaskulær karakter
med uttalte dilaterte patologiske kar (Fig.
12 og 13) og indikasjon for preoperativ
embolisering ble stilt på dette grunnlag.
Peroperativt ble det bemerket et uttalt
ødem rundt nyret samt kollaberte og delvis
tromboserte patologiske kar (10) og begge
faktorer bidro til at denne pasienten, som
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ble ansett som en risikopasient for kirurgi,
kunne opereres på en skånsom måte og
ha et ukomplisert postoperativt forløp.

Konklusjon
Vi har benyttet en omdiskutert metode med
preoperativ embolisering før nyrekirurgi i
et lite og heterogent pasientmateriale der
indikasjonsstillingen for embolisering var
unikt for hver enkelt pasient, men der fellestrekk var at man forventet større tekniske
utfordringer enn vanlig ved laparoskopisk
nefrektomi. I dette materialet, som så ofte
med nyrekreftpasienter, er det eldre pasienter som har blitt behandlet og fått nyte godt
av de fortrinn som laparoskopisk kirurgi gir;
nemlig mindre peroperativ blødning, raskere mobilisering og kortere liggetid. Hos 2
av 4 pasienter ble devaskulariseringen sett
på som en stor fordel peroperativt og bidro
muligens til at inngrepet kunne fullføres laparoskopisk. Nyrekreftkirurgiens utfordring
ligger i nyrets retroperitoneale plassering
og karanatomiske normalvarianter samt
nyretumorens størrelse og hypervaskulære
natur. Laparoskopisk nefrektomi kan være
teknisk utfordrende og vår seleksjon av pasienter til preoperativ embolisering må også
sees i sammenheng med vår opparbeidelse
av laparoskopisk operativ kompetanse.
Vi mener at metoden kan ha sin plass i
behandlingen hos nøye selekterte pasienter
med spesielle karanatomiske forhold og/

eller patologiske kar, og vår erfaring er at
inngrepet bør foretas innen ett døgn etter
embolisering. Prosedyren fordrer god
intervensjonsradiologisk kompetanse da
det bør tilstrebes komplett embolisering 
Takk til overlege Anne Sofie Larsen ved
Radiologisk avdeling, Sykehuset Østfold,
for billedmaterialet.
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Skylling av buk etter
perforert appendicitt?

”47% respons etter 6 instillasjoner og
60% respons etter 10 instillasjoner
- en statistisk og klinisk signifikant
minskning i symptomer og plager”
Ref. study: Nickel JC. Interstitial Cystitis.
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«Dilution is the solution to pollution»? Det har versert mange
meninger om nytten av peritoneal skylling ved perforert appendicitt opp gjennom tiden, men noen konklusjon basert på sammenlignbare resultater har manglet. I en randomisert, prospektiv studie av 220 barn (under 18 år) med perforert appendicitt
sammenlignet man forekomsten av postoperativ abscedering
ved peritoneal skylling med minst 500 ml NaCl versus kun oppsuging av pussen. Alle inngrep ble utført laparoskopisk og det
var ingen store komplikasjoner. Perforasjon ble definert som
synlig hull i appendix eller forekomst av fekeolitt intraperitonealt. Den oppgitte raten for abscedering var lik i de to gruppene
med 18.3% ved skyll/sug og 19.1% ved kun oppsuging. Man
fant heller ingen signifikant forskjell i operasjonstid, postoperativ liggetid eller kostnader. Denne studien gir altså ingen støtte
til rutinemessig skylling av buk etter perforert appendicitt 

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

St Peter SD, Adibe OO, Iqbal CW, Fike FB, Sharp SW, Juang D, Lanning D, Murphy
JP, Andrews WS, Sharp RJ, Snyder CL, Holcomb GW, Ostlie DJ. Irrigation versus
suction alone during laparoscopic appendectomy for perforated appendicitis: a
prospective randomized trial. Ann Surg. 2012 Oct;256(4):581-5. doi:
10.1097/SLA.0b013e31826a91e5.

Imponerende
kardiovaskulære effekter
av bariatrisk kirurgi
Fedmekirurgien har gitt betydelige effekter i form av vektreduksjon og økt livskvalitet hos mange pasienter. I den til nå
største metaanalysen (nærmere 20.000 pasienter inkludert
og fulgt i minst 5 år) så man på effekten av bariatrisk kirurgi
på cardiovaskulære hendelser. Studien konkluderer med
signifikant reduksjon av flere risikofaktorer som f.eks hypertensjon, diabetes, hyperlipidemi og bedring av hjertefunksjon
etter gjennomgått bariatrisk kirurgi. Effekten av kirurgien er
imponerende og overgår effekten av den farmakologisk behandlingen for diabetes og vektreduksjon for samme tidsrom.
Studien vurderte totalt 1119 artikler publiserte i perioden fra
1950 opp til juni 2012, er publisert i Heart og utgår fra
anerkjente Cleveland Clinic, Ohio, USA 
Vest AR, Heneghan HM, Agarwal S, Schauer PR, Young JB. Bariatric surgery andcardiovascular outcomes: a systematic review. Heart. 2012 Oct 17. PubMed PMID: 23077152.
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Kjære Kolleger!
Arne R. Rosseland
arne.r.rosseland@gmail.com

Beste video: Henrik Aamodt,
abstrakt nr. 171

En travel høstsesong er snart over. Det ble
et meget godt Høstmøte med mange gode
presentasjoner. Under mamma/endokrin
var 1 innlegg om laparoskopi av 20, under
kar-thorax var 4 av 45, under urologi var 9
av 44 og under gastro 14 av 58. Det betyr
at det var 28 innlegg som konkurrerte
om våre (NTLF) 4 priser. Bedømmelseskomiteen bestod av: Arvid van der Hagen,
Ole Sjo, Ragnhild Størkson, Ole-Christian
Olsen, Bjørn Edwin og undertegnede.
De som tilslutt gikk av med seieren var:

Beste eksperimentelle/
vitenskapelige innlegg:
Sven Petter Haugvik, abstrakt nr. 129
Beste nykommer: Lars Lohne
Eftang, abstrakt nr. 114.

og 42 på ventrikkel/øsofagus). Disse er
det også referert til i dette nummeret.
Ellers har det vært mye oppmerksomhet
på sykehusfunksjonen i Oslo
området i nyhetsmedia senere tid.
Resten av NTLF-lederen utgår
denne gangen.
Forøvrig ønsker jeg alle en RIKTIG
GOD JUL og ett BEDRE NYTTÅR!!!

Referat eller abstraktene blir gjengitt
senere i dette nr. av Kirurgen/NTLF-NYTT.

Oslo, 25.11.2012

NTLF symposiene på tirsdagen var meget
gode og godt besøkt (50 på rektal delen

Arne R. Rosseland
arne.r.rosseland@gmail.com
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NTLF-prisene 2012
Kirurgisk høstmøte
Norsk ThoracoLaroscopisk Forening delte
ut 4 priser á kr 10.000 under årets høstmøte. Prisene er gitt av Covidien Norge,
Johnson&Johnson, Olympus og B. Braun
Medical. Komiteen som bedømte innleggene bestod av: Ole Christian Olsen, Ragnhild
Størkson, Ole Sjo, Arvid van der Hagen,
Bjørn Edwin og Arne R. Rosseland. Under
de forskjellige seksjonene var det 14 innlegg med laparoskopi av 58 under gastro, 9
innlegg under urologi av 44, 4 innlegg under
thorax/kar av 45 og ett innlegg av 20 under
mammae/endokrin. Det vil si ca. 17 % av
innleggene. Komiteen hadde en vanskelig
jobb, men ble enige om at prisen for årets
beste foredrag gikk til Benedicte Fadnes
(abstrakt 106). Prisen for beste video ble
tildelt Henrik Aamodt (abstrakt 171). Prisen
for beste vitenskapelige/eksperimentelle

innlegg gikk til Sven Petter Haugvik
(abstrakt 129) og prisen for beste
nykommer tildelt Lars L. Eftang
(abstrakt 114). Som ekstrapremie fikk
Lars Eftang tilbud om å være med
på Intervensjonssenteret en dag.

Det var en meget blid prisvinner som fikk
operere med leder av NTLF (Bjørn Edwin)
og leder av NKF (Olaug Villanger) på IVS,
OUS, onsdag etter Høstmøtet, i avspaseringsuka hans fra Kirkenes Sykehus 
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Beste foredrag

Beste video

BEHANDLING AV KOMPLEKSE BUKVEGGSDEFEKTER
OG GIANT HERNIA. ERFARINGER MED KOMPONENTSEPARASJONSTEKNIKK FRA DRAMMEN SYKEHUS.
Fadnes B.B, Helander R, Olsen O.C
Gastrokirurgisk seksjon, Drammen sykehus

VATS LOBEKTOMI VED OUS
– ERFARINGER ETTER FØRSTE ÅR
Aamodt H, Bjørnstad J, Hagen OM, Woldbæk P
Thoraxkirurgisk Avdeling, OUS-Ullevål
Kirkeveien 166, 0424 Oslo

Vi har ved vårt sykehus
manglet et tilfredsstillende
tilbud til pasienter med store
bukveggsdefekter og giant
hernias. Vi tok fra høsten
2011 i bruk teknikken med
komponentseparasjon for
rekonstruksjon av større
defekter. I løpet av perioden
desember 2011 til mai 2012
opererte vi 3 pasienter ved
hjelp av åpen komponentseparasjon. I juni 2012
opererte vi 2 pasienter med
Benedicte Fadnes.
endoskopisk assistert komponentseparasjonsteknikk
hvorav den første pasienten ble konvertert til åpen teknikk mens
den andre ble vellykket operert med endoskopisk teknikk. På
høstmøtet presenterte vi våre erfaringer fra 2011 - 2012 og gjennomgikk indikasjoner, teknikk og komplikasjoner for både åpen og
endoskopisk assistert. Vi belyste temaet med pasientkasuistikker.

I april 2011 innførte Thoraxkirurgisk avdeling, OUS-Ullevål
video-assistert thorakoskopisk kirurgi (VATS) som et
alternativ til thoracotomi ved
lobektomi for lungekreft.
Pasienter med tumordiameter <6 cm, normale
mediastinale glandler på CT/
PET-CT og ikke-hilusnær
tumor er kandidater for VATS
lobektomi ved vår avdeling.
Vi har registrert kliniske
parametre som drenstid,
liggetid, og konverteringsHenrik Aamodt.
rate. Ut i fra cTNM, tumors
plassering og lymfeknutestatus, har vi selektert pasienter som ble operert via thoracotomi, som kunne ha vært tilbudt VATS dersom logistikken
hadde tillatt det. Disse er sammenlignet med VATS gruppen.
Tjuetre pasienter ble operert med VATS lobectomi i perioden. Seks ble konvertert (pga. dårlig definert lappespalte,
blødning, arytmi). Hos pasientene som fikk fullført VATS
lobektomi var gjennomsittlig drenstid 5.2 vs 2.3 døgn (p <
0.05). VATS pasientene var inneliggende i gjennomsnittlig
6.9 døgn vs 4.3 døgn for thoracotomipasintene (p < 0.05).
På høstmøtet presenterte vi erfaringene med vår valgte
VATS metode illustrert ved en redigert film og resultater 18 mnd etter innføring av VATS lobektomi.
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Beste eksperimentelle foredrag
PÅ VEI MOT NYE GRENSER I PANKREASKIRURGIEN – SINGLE-PORT DISTAL PANKREATEKTOMI
Haugvik SP1,2, Røsok BI1, Waage A1, Mathisen Ø1, Edwin B1,3
1
Gastrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus,
2
Det Medisinske Fakultetet,
Universitetet i Oslo,
3
Intervensjonssenteret, Rikshospitalet,
Oslo universitetssykehus
Mål: Målet med denne studien
var å sammenligne single-port
distal pankreatektomi (panSIL)
med konvensjonell distal laparoskopisk pankreatektomi (panLAP) for å evaluere gjennomførbarhet og 30-dagers morbiditet.

Sven Petter Haugvik.

Bakgrunn: Laparoskopisk
pankreaskirurgi etableres i
økende grad ved spesialiserte
kirurgiske avdelinger verden
over. Det finnes bare få studier
som sammenligner single-port
med konvensjonell laparoskopisk pankreaskirurgi.

Pasienter og metoder: Pasienter som fikk gjennomført panSIL
ble sammenlignet med pasienter som fikk gjennomført panLAP,
basert på tilsvarende alder, kroppsmasseindeks (BMI) og American Society of Anesthesiologists (ASA) score over en definert

Av Jarl Hovland
Laparoscopi.no er en norsk webside for laparoskopisk kirurgi og miniinvasiv teknologi som ble aktivisert
under Kirurgisk Høstmøte i 2009.
Laparoscopi.no ligger som en klikkbar
link på nettsiden til Kirurgen.no som også
ligger under Norsk Kirurgisk Forening.
Nettsiden er opprettet på initiativ av urologene Arvid van der Hagen og Jarl Hovland.
Bakgrunnen for at nettsiden Laparoscopi.no
ble opprettet var rett og slett et savn etter
en norsk nettside som skulle kunne fungere
som et erfaringsbibliotek der brukerne
kunne få og dele kunnskap innen minimalinvasiv kirurgi, som laparoskopisk og thoracoskopisk kirurgi. Vi ønsket en nettside
som skulle inspirere og stimulere til økt interesse for, og videreutvikling av laparoskopiske og andre minimal-invasive teknikker.
Laparoskopiske og endoskopiske prosedyrer lar seg enkelt dokumentere på film.
Redigert videodokumentasjon er et ypperlig
og inspirerende virkemiddel i undervisning som på en effektfull måte belyser
konkrete anatomiske og tekniske aspekter

Resultater: Henholdsvis åtte og 16 pasienter som gjennomgikk
panSIL og panLAP ble inkludert over en 19-måneders periode,
uten signifikante gruppeforskjeller (alder, P=0,52; BMI, P=0,50;
ASA score, P=0,94). Det var ingen signifikante forskjeller i tumorstørrelse (P=0,16), operasjonstid (P=0,81), peroperativ blødning
(P=0,54), reseksjonsmarginer (P=0,48) og liggetid (P=0,85) mellom
de to gruppene. Lesjoner i corpus pancreatis ble rescesert i to
panSIL- og ni panLAP-pasienter, mens synkron splenektomi ble
gjennomført i tre panSIL- og i 11 panLAP-pasienter. Ingen pasienter ble konvertert til konvensjonell laparoskopi eller åpen kirurgi.
Kirurgiske komplikasjoner oppsto i fire panSIL (én grad 1, én grad
2, to grad 3) og fem panLAP pasienter (én grad 2, to grad 3, to
grad 4), hvorav to pasienter fra hver gruppe utviklet postoperativ
pankreasfistel (grad B). Det var ingen signifikant forskjell i 30-dagers morbiditet mellom panSIL- og panLAP-pasientene (P=0,78).
Konklusjon: Denne studien indikerer at panSIL og panLAP er sammenlignbare i henhold til gjennomførbarhet og
30-dagers morbiditet. Ytterligere erfaring er nødvendig for
å definere hvilken rolle single-port distal pankreatektomi
bør innta i den minimal-invasive pankreaskirurgien 

ved forskjellige inngrep. Laparoskopisk,
thoracoskopisk og annen endoskopisk
teknikk er alminnelig i de fleste kirurgiske
disipliner, og utviklingen går i raskt tempo
mot stadig nye minimal-invasive metoder; Singelport tilgang og robotassistert
kirurgi er alt etablert og utbredt i Norge,
og laparoskopisk tilgang med stadig tynnere og mer sofistikert utstyr utvikles.
Det eksisterer en betydelig kompetanse
og stor laparoskopisk aktivitet i Norge og i
Skandinavia. Med nettsiden Laparoscopi.no ønsker vi derfor å skape
en mulighet for å dele erfaringer
først og fremst i form av billed- og
filmdokumentasjon til glede og
nytte for alle som driver med eller
ønsker å starte opp med laparaskopi
og andre mini-invasive teknikker.

relevant materiale også fra andre kirurgiske disipliner, og oppfordrer derfor
våre kollegaer til å produsere og levere
filmer som kan publiseres på nettsiden.
Kravet er utelukkende at produksjonene holder forventet (høy) kvalitet og at pasientene
har gitt sitt samtykke til at anonymisert
filmmateriale kan publiseres på nettsiden.
Kontakt oss gjerne for råd og diskusjon.
www.laparoscopi.no
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Laparoscopi.no

periode. Pasienter som tidligere hadde gjennomgått pankreatitt
eller pankreatisk/peripankreatisk kirurgi ble ekskludert fra studien.
Gjennomførbarhet ble basert på tumorstørrelse og -lokalisasjon, operasjonstid, peroperativ blødning, reseksjonsmarginer
og lengde på sykehusopphold. 30-dagers morbiditet ble definert etter det reviderte Accordion klassifikasjonssystemet og
International Study Group on Pancreatic Fistula definisjonen.

På nettsiden er det foreløpig bare
urologiske filmer, samt andre
temaer knyttet til urologisk laparoskopi. Der finner man informasjon
om portplassering ved ulike inngrep,
forslag til leiring, ulike tips og triks,
samt foredrag om operasjonsteknikk. I tillegg har nettsiden andre faner, blant annet en med henvisning
til aktuelle vitenskaplige artikler.
Vi håper at nettsiden kan utvikles med filmer og annet
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En-port appendektomi i Kirkenes og på Ahus

Vaktleger på Ahus og Kirkenes sykehus har gjort laparoskopisk appendektomi gjennom én port i umbililus.
Erfaringene fra ca 50 inngrep er at metoden er trygg, nesten like rask som tre-ports appendektomi og et
godt egnet høyvolum inngrep for vaktleger som vil lære en-port laparoskopi til andre formål.
Lars Lohne Eftang
lars@eftang.no
Kirkenes sykehus og
Akershus universitetssykehus
Det er et entusiastisk laparoskopisk miljø
på Akershus universitetssykehus (Ahus),
og det foregår prosjekter på ulike nivå
av utdanningen av generellkirurgiske og
gastrokirurgiske kandidater. Minimal-invasiv
kirurgi som tradisjonell laparoskopi har
innlysende fordeler. Med single-port, (eller
en-port) laparoskopi eksisterer et potensiale
for ytterligere å redusere det kirurgiske traumet assosiert med kirurgi. Imidlertid er enport kirurgi nokså nytt, og møter skepsis og
innvendinger om at metoden er for teknisk
krevende for utdanningskandidater på vakt,
for kostbar og betinger spesialinstrumenter.

Oppstart på Ahus

Null-hull kirurgi. Trygt utført inngrep med standard
utstyr og godt fornøyd pasient.

utvalg av tre-port laparoskopiske appendektomier, var operasjonstiden omkring
fem minutter lengre for en-port laparoskopi.

Siden litteraturen var både mangelfull og
sprikende, var vi interessert i om standard
(rette) laparoskopiske instrumenter kunne
egne seg for en-port laparoskopi. Var
metoden egnet også for kompliserte tilfeller
av appendisitt; med avvikende beliggenhet,
abscess eller perforasjon, eller bare for de
aller enkleste tilfellene? Ville en-port appendektomi være en veldig tidkrevende affære,
og ville operasjonstiden falle etter hvert?

Vi har så langt konkludert med at inngrepet
synes trygt både peroperativt og postoperativt. Sammenlignet med utenlandske studier har vi relativ kort operasjonstid og liggetid. Pasientene er godt tilfreds både med
det medisinske og kosmetiske resultatet.

Resultater
Materialet ble presentert på Kirurgisk
høstmøte etter at til sammen 47 pasienter
ble appendektomert med en-port teknikk.
En pasient ble konvertert til tre-ports
laparoskopi. Ingen pasienter ble laparotomert. Det var ingen peroperative komplikasjoner. Tre pasienter hadde histologisk
frisk appendiks. Postoperativ liggetid var
i gjennomsnitt 1,4 dager. En pasient ble
re-operert med fenestrering av en ovarialcyste. Tre pasienter ble re-innlagt på grunn
av smerter og ble konservativt behandlet.
Så langt kjenner vi kun til én postoperativ
komplikasjon i form av en pasient med
iatrogent umbilikalhernie. Det er ennå for
tidlig å presentere langtidsresultater.
Operasjonstid mellom kirurgene ble sammenlignet, og det forelå en læringskurve
på 15-20 inngrep før kurven så ut til å flate
ut med operasjonstid i underkant av 40
minutter. Sammenlignet med et tilfeldig

Konklusjon, så langt

Egne erfaringer med en-port
laparoskopisk appendektomi
Rent subjektivt opplever vi at det iblant kan
oppstå konflikt mellom disseksjonsinstrumentene og optikken, men hensiktsmessig
rotasjon av 30°-optikken har løst dette i alle
tilfeller. For en trygg disseksjon kreves kun
plass til å føre inn instrumenter og optikk.
Trygg disseksjon ble etter hvert utført med
15 mm hudåpning, som tidvis måtte utvides for trygt å kunne evakuere appendiks.
Vi synes inngrepet er godt egnet på vakt, vi
fortsetter å bruke metoden på både Ahus
og ved Kirkenes sykehus, og starter med å
introdusere metoden for flere kolleger. Vi vil
i første omgang anbefale inngrepet for kirurger som føler seg komfortable og selvgående med tradisjonell tre-port laparoskopisk
appendektomi. Inngrepet er en god mulighet for å skaffe seg høyt volum og erfaring
med en-port laparoskopi, før større inngrep
med høyere vanskelighetsgrad påbegynnes.
Stor takk til rettes til turnusleger og primærvakter ved Akershus universitetssykehus
og Kirkenes sykehus for stødig kameraføring!
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Geir Arne Larsen var den første som utførte
en-ports laparoskopisk appendektomi på
Ahus i mars 2010. Resultatet ble godt og
det oppstod ingen tekniske problemer med
bruk av rette laparoskopiske instrumenter.
Undertegnede, som er i utdanning i generell kirurgi ble engasjert i prosjektet, som
senere ble videreført til Kirkenes sykehus.
Til sammen nesten 50 pasienter ble fra
mars 2010 til oktober 2012 appendektomert
med en-port teknikk. Pasientene ble fortløpende og uselektert inkludert til en-ports
metode, men ble ikke formelt randomisert.
Hensynet til andre kollegaers opplæringsbehov i tre-port laparoskopi skulle naturligvis
ivaretas, slik at ikke alle pasienter med
akutt appendisitt ble inkludert. For å kunne

vurdere om en-port laparoskopi passet i
virkelighetens vakt-verden, assisterte både
turnusleger og assistentleger under inngrepene, i stedet for dedikerte en-port-team.

Læringskurve for 2 kirurger. Kurven ser ut til å flate ut etter 15-20 inngrep.

Kirurgen nr. 4, 2012

251

Foreløpige resultater
fra COLOR II
The quality of research
synthesis in surgery: the
case of laparoscopic surgery
for colorectal cancer
Guillaume Martel, Suleena Duhaime, Jeffrey S Barkun,
Robin P Boushey, Craig R Ramsay and Dean A Fergusson
Martel et al. Systematic Reviews 2012, 1:14 http://www.systematicreviewsjournal.com/
content/1/1/14

Background: Several systematic reviews and metaanalyses populate the literature on the effectiveness of
laparoscopic surgery for colorectal cancer. The utility of
this body of work is unclear. The objective of this study
was to synthesize all such systematic reviews in terms of
clinical effectiveness, to appraise their quality, and to determine whether areas of duplication exist across reviews.

Minimal-invasiv kirurgi

Methods: Systematic reviews comparing laparoscopic and
open surgery for colorectal cancer were identified using a
comprehensive search protocol (1991 to 2008). The primary
outcome was overall survival. The methodological quality of
reviews was appraised using the Assessment of Multiple
Systematic Reviews (AMSTAR) instrument. Abstraction and
quality appraisal was carried out by two independent reviewers.
Reviews were synthesized, and outcomes were compared
qualitatively. A citation analysis was carried out using simple
matrices to assess the comprehensiveness of each review.
Results: In total, 27 reviews were included; 13 reviews included
only randomized controlled trials. Rectal cancer was addressed exclusively by four reviews. There was significant overlap
between review purposes, populations and, outcomes. The
mean AMSTAR score (out of 11) was 5.8 (95% CI: 4.6 to
7.0). Overall survival was evaluated by ten reviews, none of
which found a significant difference. Three reviews provided
a selective meta-analysis of time- to-event data. Previously
published systematic reviews were poorly and highly selectively
referenced (mean citation ratio 0.16, 95% CI: 0.093 to 0.22).
Previously published trials were not comprehensively identified
and cited (mean citation ratio 0.56, 95% CI: 0.46 to 0.65).
Conclusions: Numerous overlapping systematic reviews
of laparoscopic and open surgery for colorectal cancer
exist in the literature. Despite variable methods and quality, survival outcomes are congruent across reviews. A
duplication of research efforts appears to exist in the literature. Further systematic reviews or meta-analyses are
unlikely to be justified without specifying a significantly
different research objective. This works lends support to
the registration and updating of systematic reviews.
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I Høstmøteuken, tirsdag 23.oktober, hadde NTLF
et symposium med blant annet “Laparoskopisk
rectal kirurgi” som tema. En av de inviterte foreleserne, professor Eva Haglind, viste flere ganger til
artikkelen nedenfor om dette emnet som hun mener
er den mest oppsummerende artikkelen inntil
videre. Hun delte også informasjon om de første
resultatene fra COLOR II studien. Artikkelen
derfra er under trykking nå.
Ragnhild H. Størkson
Overlege, gastrokirurg
Sykehuset i Vestfold

Eva Haglind

Artikkelen er en gjennomgang av alle systematiske og
selvdefinerte oversiktsartikler om laparoskopisk/åpen
kolorektalkirugi ved cancer.
Primært endepunkt var
overlevelse. Sekundære endepunkt var per- og postoperative resultater, onkologiske
resultater og livskvalitetsdata,
så sant disse var registrert.

Av 5800 mulige artikler ble 665 artikler inkludert; 421 oversiktsartikler (27 systematiske oversiktsartikler) og 253 dataartikler,
(38 trials). Som forventet var det få studier om rektumcancer.
Inklusjonskriterier og eksklusjonskriterier ble diskutert.
Kun 9 av oversiktsartiklene ble definert som “av god kvalitet”
(8 publisert etter 2005). Ellers lav til moderat god kvalitet.
Ved sammenligning av alle metaanalyser ble det ikke funnet
signifikant forskjell i “overall survival” mellom laparoskopisk
og åpen kirurgi ved kolorektal kirurgi. Alle analysene med unntak av to tenderte til å favorisere laparoskopisk tilnærming.
Disse resultatene er de samme ved pasienter med høy
rektalcancer fordi disse ble inkludert i mange av de større
studiene. Men for få har tatt med midtre og distale rektumcancere. Her kan man ikke komme med noen konklusjon.
Man venter på de større studiene som også har inkludert alle
nivåer av rektumcancer (COLOR II og ACOSOG Z6051)
Eva Haglind informerte om hovedbudskapet i første artikkel fra
COLOR II studien som nå er under trykking. Ikke overraskende er
det heller ikke ved midtre og distale rektumoperasjoner signifikante
forskjeller på fem-års overlevelse mellom åpen og laparoskopisk
kirurgi. Vi ser fram til publiseringen og detaljer fra disse studiene 

Bruk av simulatortrening i kirurgiopplæring og vedlikehold av ferdigheter
Arne R. Rosseland
Pensjonist
arne.r.rosseland@gmail.com
I generell kirurgi foregår det en diskusjon
om fremtidens utdannelse, og mer
konkret, de obligatoriske kursene.
Vi i NTLF har foreslått en kurspakke for
laparoskopisk kirurgi; Basiskurs på 2-3
dager tidlig i utdannelsen sammen med
kurs i åpen teknikk, helst i løpet av første
halve året. Deretter et 3 dagers kurs i
mer avanserte prosedyrer og komplikasjonshåndtering, gjennomført innen
utgangen av det andre året. Erfaringen
med det obligatoriske kurset vi har i
dag er at utdannelseskandidatene får
tatt dette altfor sent i sin utdannelse.

Bilde 1: Sjefene på treningsrommet før den offisielle åpningen i 2010.

I Trondheim og Oslo har vi avholdt frivillige
basiskurs i laparoskopi. Disse har blitt
meget godt mottatt av kursdeltagere,
spesielt de med mindre enn 1 års utdannelse. Tilbakemeldingene er at dette
bør bli obligatorisk det første året.
Hva har anestesilegene gjort?

Hva kan vi som kirurger gjøre i dag?

Systematisert bruk av
simulatorer og D-Box i
opplæring og vedlikehold av
laparoskopiske ferdigheter
Sykehuset Telemark (Skien),
høst-semesteret 2012
I Skien har undertegnede fått anledning til å være med på et prosjekt som
skal se på hvordan man kan implementere systematisk bruk av treningsrom
i opplæring og vedlikehold av laparoskopiske/endoskopiske ferdigheter.
Sykehuset Telemark i Skien fikk et eget
rom til simulatorer og bokser for trening

Bilde 2: Den gamle bygningen med Avdelingsoverlegekontoret for kirurgen (helt til venstre i annen etasje med
den runde markisen.

Bilde 3: I 2011 kom det 2 helt nye D-Boxer så nå kan 3
trene (konkurrere) samtidig.
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Den obligatoriske kurspakken i spesialisering
for anestesileger i utdannelse er nylig revidert.
Her inngår simulering som en naturlig del av
utdannelsen; ikke bare tekniske ferdigheter,
men også de ikke-tekniske (kognitive, sosiale og
personlige ferdigheter som bidrar til sikker og
effektiv pasientbehandling). Katrine Finsnes og
Håkon Bjorheim Abrahamsen argumenterer for
et 5 dagers kurs (grunnkurs 2). Dette kurset er
avholdt 2 ganger årlig i Stavanger siden 2009.
Kurset er bygget opp på 13 ferdighetsstasjoner,
noe gruppearbeid og 16 simuleringer av utvalgte
problemstillinger som kjennetegner anestesiologisk vaktarbeid. Forfatterne understreker
at dette er et kostbart kurs. Det er mange
instruktører fra forskjellige sykehus, dette
høyner imidlertid kvaliteten på kurset og forfatterne mener at dette har kursdeltagerne stort
utbytte av, så dette lønner seg. (Tidsskriftet for
Den Norske Lægeforening s. 2369-2371, 2011).

i 2010. Ikke minst takket være Direktør
Arne Rui og Avdelingssjef Halfrid Waage.
På kontoret til avdelingsoverlegen på
kirurgen (bilde 2) ble det første endoskopirommet innredet av Kåre Solheim i
1974, og han flyttet sitt eget kontor inn
på et bøttekott. Det var også på samme
tid som vi fikk det første laparoskopet.
Helt til høyre i denne bygningen, i vinduet
over markisen, lå det gamle biblioteket,
og her inne er nå det nye treningsrommet, og forhåpentlig kommer alle LISlegekontorene for kirurgisk avdeling her.
Med bakgrunn i historien og de nye
forholdene som blir bygget opp nå, gjør
at dette sykehuset har en god forutsetning for å kunne systematisk gjennomføre en moderne utdannelse/vedlikeholdelse av kirurgiske ferdigheter.
Nå er det utstyret som er nødvendig
på plass. Da gjenstår bare utfordringen med å innføre systematisk bruk av
dette i hverdagen, både for LIS legene og
overlegene. Vi vet at distribuert trening
under veiledning er det mest effektive.
Kan man få inn i tjenesteplanen ukentlig
tid til trening for alle? Prosjektet i Skien
skal se på om det lar seg gjøre i praksis 

Bilde 4: Simulator for gastroskopi og coloskopi.

Bilde 5: Gammel rack
med 30 graders optikk
og boks.

Bilde 6: Virtual-reality
simulator (Simbionic).
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Trekk fra ERCP utviklingen i
Norden/Norge
Arne R. Rosseland
Pensjonist
Arne.r.rosseland@gmail.com
McCune er kreditert den første meddelelse
om Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi (ERCP) i 1968 (Ann Surg 1968.
167, 752-6). I Norden ble ERCP første gang
utført i Malmø av Lehnart Wehlin 1970.
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Lenhart Wehlin på kontoret i Malmø (Foto: Aksel Kruse).

Lenhart Wehlin, Peter Matzen og Nils Gabrielson ( Huddinge hospital Stockholm) 1978 Foto Aksel Kruse.

Lenhart var på besøk i Japan i 1970 og fikk
med seg hjem det første fiberscopet laget
for duodenoscopi (ERCP), Olympus JF-B.
Frem til 1973 var han den eneste i Skandinavia som gjorde ERCP. Dette forgikk på
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røntgen avdelingen ved Allmena Sjukhuset
i Malmø og Lehnart var røntgenolog.
I 1973 startet Aksel Kruse opp med
ERCP på Kirurgisk avdeling ved Kommunehospitalet i Aarhus. Dette var
under inspirasjon av Prof. Erik Amdrup.
I Norge hadde Peter Cotten vært på besøk
på Rikshospitalet og demonstrert ERCP for
Prof. Gjone og Olav Fausa, men de kom
ikke i gang med undersøkelsene der da. På
Ullevål forsøkte Prof. Myren og reservelege
Hermod Petersen seg, men lyktes ikke.
I Skien fikk vi ny overlege på Kirurgisk
avdeling 1/1-1973: Kåre Solheim. Han
kjøpte inn ERCP-scop (Olympus JF-B2) i
september 1973. Vi prøvde dette scopet,
men fant ingen papilla Vateri. Det var
neppe pasientenes skyld. Etter noen forsøk
skjønte vi at det kanskje var skopørene som
manglet noe. Vi hadde god kontakt med
Flemming Hansen i firmaet som leverte
scopene og han visste hvor de gjorde hva
i Scandinavia. Slik fikk vi vite at der det ble
utført flest ERCP prosedyrer i Aarhus hos
Aksel Kruse. I november 1973 henvendte
vi oss dit, men da var det sykepleierstreik
så de gjorde ingen ERCP. I februar 1974
ble sykepleierstreiken avblåst og den siste
torsdagen i februar var det satt opp 4 ERCP
pasienter. Undertegnede var velkommen,
og tok fergen fra Larvik til Fredrikshavn på
onsdagen, ankom Aarhus onsdag kveld i
snøvær, nokså medtatt etter sjøsyke og det
hele. Torsdagen ble en fin dag. Vi så 3 fine
ERCP prosedyrer og alle pasientene hadde
papille og meget fint fremstilte ganger. Den
4. pasienten var imidlertid B2 resescert og
her fant Aksel ikke frem til papillen. Men du
verden, jeg lærte alt om ERCP på en formiddag. Jeg kom meg hjem til Skien på lørdag,
og fant en ikterisk pasient (kona til en kollega) og fortalt at nå hadde vi lært en ny undersøkelsesmetode som vi kunne prøve og
hvis vi fikk det til, kunne vi finne ut av hva
som feilte pasienten. Søndag gjorde vi da
vårt første forsøk på ERCP. Dette skjedde
på skiftestua på operasjonsavdelingen med
C-bue gjennomlysning. Dessverre så hadde
pasienten en kompresjon av duodenum
som vi ikke kom forbi. Samme ettermiddag
opererte vi pasienten med hepatico-duodenostomi og gastro-enterostomi. Mandag
var det vinterferie så vi gjorde ERCP på 4
pasienter frem til onsdagen, så da våre sjefer kom hjem fra vinterferie uken etter, fikk
vi starte med undersøkelsene på røntge-

navdelingen hos overlege Kolsaker, under
forutsetning av at vi gjorde dette etter ordinær arbeidstid på Røntgen avdelingen. Det
passet oss fint for da ble det etter kl. 15.
I mars 1973 og frem til Vårmøtet for Norsk
Kirurgisk forening i slutten av april (i Skien)
hadde vi fått til 17 ERCP´er og la frem våre
resultater. Vi konkluderte forsiktig med at
den største gevinsten lå i røntgen undersøkelsen av galleveiene. Prof. Aune gratulerte
oss med resultatene, men sa at den største
gevinsten lå i pancreasgang fremstilling,
for galleveiene kunne vi fremstille med
biligrafi og peroperativ cholangiografi,
og det var mer enn bra nok, sa han.
Mai 1974 fikk Magne Osnes reise til
Erlangen for å lære ERCP. Magne og jeg
var kjente fra før, så da var vi 2 som kunne
utvikle hverandre på dette. (Magne var
oppvokst på Jevnaker og jeg på Sokna).
På Nordisk gastroenterologkongress i Åbo
1974 holdt Aksel og Lenhart innlegg om
ERCP. Vi etablerte et tett samarbeid med
Aksel Kruse og Lenhart Wehlin, særlig fra
høsten 1975 da vi begynte med papillotomi. Aksel, Magne og undertegnede
var hver vår tur i Erlangen og fikk med
oss Classen/Demling papillotomer hjem.
Aksel gjorde den første papillotomien i
Aarhus i august 1975, Magne i september og undertegnede i desember samme
år. Vi publiserte våre første resultater
sammen i Acta Chir. Scand 1977.143:49-.

Aksel holder innlegg om ERCP i Reykjavik 1975 ved
Nordisk Gatroenterologisk kongress.

Magne Osnes holder sitt foredrag i Reykjavik, 1975.

Anne Kruse og Arne R. Rosseland i Reykjavik 1975
under middagen.

Samme styremøte med Frans Thomas Fork, Malmø og
Herman von Numers, Helsingfors. Foto Aksel Kruse.
Disse 6 styremedlemmene var de ivrigste ERCP-skopørene i Norden på 1980 tallet.

Til venstre Magne Osnes og Lars Aabakken ved SADEs
generalforsamling 1991.

Teknikken spredde seg ganske fort og
SADE kursene var til god støtte for de som
drev ensomt rundt omkring på sykehusene, og i Oslo/Aarhus/København/Malmø
hadde vi stadig besøk av kolleger som ville
se hvordan vi gjorde undersøkelsen. På
SiA hadde vi også besøk fra USA (Arthur
Rand) og Canada (Charlie Scudemore).

I 1976 ble SADE stiftet ved den Nordiske gastroenterolog kongressen i Aarhus, og det ble holdt regelmessige
SADE kurs. Arne R. Rosseland ved SADE kurset på
Jylland Rebild Bakker.

Til høyre Magne og undertegnede i 1977 hvor det skrives ett felles manuskript om papillotomi

Minimal-invasiv kirurgi

Behandling av steiner i galleveiene ble
endret mye med innføring av papillotomi
(sphincterotomi) med steinfisking. Denne
teknikken startet i 1974 i Japan og Tyskland,
og i Skandinavia i 1975. Den ble rutinemetode gradvis på sykehusene frem til ca.
1994, og da hadde vel alle innført ERCP
med papillotomi (EPT) som standard metode (20 år etter første introduksjon). Den
ble ikke testet i kliniske randomiserte serier.
ERCP med papillotomi og stein fisking/
stenting er fortsatt rutine metoden for
choledochusstein i Norge. Dette på tross
av at det er evidens på 1A nivå for at
laparoskopisk choledocholithotomi med
cholecystectomi i en seanse er bedre
for pasientene enn EPT og påfølgende
laparoskopisk cholecystectomi 

Magne Osnes og Ellen Gussiås (sjef for gastrolab. på
SiA) ser nokså bekymrede ut. Utviklingen går sin gang
(MUTATIS MUTANDIS), så det er ikke sikkert at choledochus stein blir behandlet med ERCP og EPT i 40 år til.

Styremøte i SADE på Soria Moria på 80 tallet. Fra høyre
Peter Matzen København Hvidovre hospital, Magne
Osnes Ullevål Sykehus Oslo og Arne R. Rosseland
Sentralsykehuset i Akershus Lørenskog.

Aksel Kruse gjør ERCP like før han går av med pensjon.
Aarhus 2010 (Foto Arne R. Rosseland)
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