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Redaktørens hjørne

Peter Wiel Monrad-Hansen
Redaktør
monradhansen@gmail.com
Det er en stor ære å kunne presentere årets
første utgave av Kirurgen, min debut som
redaktør. Kirurgen har vært i stadig utvikling
siden første utgave i 2002. Vi har landet
på 4 utgaver per år, hvor hver utgave har
et tema med ansvarlig temaredaktør.
Temaene fordeles mellom de ulike medlemsforeningene til Norsk Kirurgisk Forening.
Denne utgaven har tema nevrokirurgi,
og jeg har i den anledning hatt gleden av
å samarbeide med Dr. Mahasparan ved
Haukeland Sykehus. I dette nummeret
kan vi skilte med interessante artikler
om alt fra tumorsykdommer til aneurismer, moderne kirurgi med peroperativ
3D navigasjon og bruk av gammakniv,

funksjonell nevrokirurgi og erfaringer fra
et sykehus i Etiopia. Videre kan vi lese
om utfordringene ved nevrokirurgutdanningen ved et debattinnlegg fra Dr. Egge,
leder av spesialistkomiteen i nevrokirurgi.
I tillegg har vi den glede av å presentere
tre sammendrag fra doktorgradsavhandlinger og ytterligere tre prisvinnere
fra fjorårets kirurgiske høstmøte.
Videre får vi innblikk i spesialistutdanningen
i våre naboland og Dagens Næringsliv
har gitt oss tillatelse til å trykke Christian
Grimsgaards innlegg vedrørende Støres
10 bud.

representerer. Jeg retter en stor takk til alle
bidragsytere, vi vet hvor travel hverdagen
er, og setter enorm pris på at dere tar dere
tid til å skrive for oss. Dersom dere har
noen spennende kasuistikker eller kommer
over noe interessant på deres vei, skriv
til oss, så skal vi undersøke nærmere.
Jeg benytter også anledningen til å
takke Hans Skari og redaksjonen for all
hjelp på veien og for det arbeidet som
er lagt til grunn for at bladet er så bra.
Neste tema er Barnekirurgi, og da
er Hans Skari temaredaktør.
God fornøyelse!

Vi ønsker at Kirurgen skal bli bedre, og
oppfordrer derfor leserne til å komme
med tilbakemeldinger, ris og ros, for at vi
skal opprettholde den kvaliteten bladet

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

Spesialistutdanning og
samarbeid med Nordisk
kirurgisk forening
Gratulerer til vår nye redaktør, som har
bestått ilddåpen og debuterer med et meget
innholdsrikt Kirurgen med mye interessant
stoff i alle deler av bladet. En sterk start lover
godt for den videre redaksjonelle karriere.
Året starter bra med en ny giv med hensyn til
samarbeid og kontakt med våre nordiske kollegaer. Nordisk kirurgisk forening, som snart er
120 år og verdens eldste internasjonale kirurgforening, er revitalisert og blåst liv i og fremstår
i en mer moderne utgave med nye statutter
som er tilpasset en riktigere organisasjonsform.
Statuttene er endret slik at styret nå består av
lederne for de respektive lands foreninger, og
ikke som tidligere andre valgte styremedlemmer. Vi mener at et det vil være lettere å få til et
nettverk og samarbeid mellom de nordiske land
på denne måten. I dette nummeret av Kirurgen
har vi valgt å presentere de nye statuttene,
styret og presidenten. Vi ønsker i første omgang
å fokusere på områder innen spesialistutdanning, oppbygging av organisasjonen og det
spesialiserte helsevesen der vi kan samarbeide
og utveksle erfaringer. Kirurgiutdannelsen i de
nordiske land er ulik, og styret i Nordisk kirurgisk
forening ønsker å kartlegge de nordiske lands
spesialistutdanning og foreningsoppbygning.
En sammenstilling av dette kan være et nyttig
hjelpemiddel i de mange prosesser innen endring av spesialistutdannelsen som nå foregår.
Et felles nordisk fokusområde i øyeblikket er
spesialistutdannelsen. I Danmark godkjenner
den danske kirurgiske forening spesialistene, og
derfor kan de også omdefinere krav til utdanning
i selve spesialiteten. I dette nummer av Kirurgen
presenterer leder i Dansk kirurgisk selskab
Danmarks utvikling innen faget og forslag til

revidert kirurgiutdanning, basert på omfattende
utredning over flere år. Det er spesielt interessant sett i lys av at det nå foregår et omfattende
arbeid innen spesialistutdanning også i Norge.
Hvilken spesialiststruktur bør vi ha? Hvilke
spesialiteter skal vi ha og hvilke skal vi ikke ha?
Hvordan skal inndelingen mellom hoved- og
grenspesialiteter innenfor kirurgisk fag være, og
skal vi også åpne for grenspesialiteter i andre
fag? Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere behovet for endringer i spesialiststruktur
for leger og å se om spesialistutdanning er i tråd
med fremtidig behov for helsetjenester. Det har
vært avholdt temasamlinger og nedsatt arbeidsgrupper sammensatt av representanter fra de
fleste spesialitetene, fra små og store sykehus,
helseforetak, kommunehelsetjenesten,
universitetene og Legeforeningen.
Parallelt med dette har Sentralstyret i Legeforeningen iverksatt utredningsarbeid innen to
viktige områder: Spesialitetsstruktur og spesialistenes etterutdanning. Utredningen om
spesialitetsstruktur beskriver blant annet
dagens situasjon og utfordringer relatert til
utdanning og spesialitetsstruktur. En bredt
sammensatt kirurgigruppe har anbefalt at
følgende grenspesialiteter omgjøres til
hovedspesialiteter: urologi, gastrokirurgi,
thoraxkirurgi, karkirurgi, barnekirurgi og
bryst- og endokrinkirurgi. Jeg vil i neste leder
beskrive mer i detalj hvilke endringer som er
foreslått. Utredningen vil bli sendt på bred
organisasjonsmessig høring, men det er til
syvende og sist Helsedirektoratet som vil
svare ut oppdraget, forhåpentligvis i nært
samarbeid blant annet med Legeforeningen.

Ledelse i sykehus

I anledning felles foretaksmøte for de fire
helseregionene la helseministeren i slutten av
januar frem styringsbudskap, politisk mål og
forventninger til sykehusene- nå også kjent som
Støres ti bud. Hans siste bud er bedre ledelse

av sykehus. Ledelse bør gjøres til en viktig
legeoppgave. Det er avgjørende at det legges
til rette for at ledere får mulighet til å drive reell
ledelse og mindre ren administrasjon. Førstelinjeledere må både få økt beslutningsmyndighet,
mer ansvar og mer handlingsrom. En leder må
ha reell innflytelse og ikke begrenset mulighet
til å legge frem forslag til kutt i kostnader.
Ganske mange må også få økt kunnskap, og
derfor har Legeforeningen besluttet å tilby
en modulbasert lederutdanning for førstelinjeledere. Førstelinjelederne er den gruppen
som står nærmest pasienten og som forvalter
størstedelen av de samlede ressursene i helseforetakene. Førstelinjeledere må få nødvendig
styringsinformasjon, økt ansvar og innflytelse.
Det er førstelinjeledere som har de største
kontrollspennene i sin enhet og som gjør det
krevende å følge opp medarbeidere i det daglige
og drive et systematisk forbedringsarbeid. Overlegeforeningen hadde i fjor en undersøkelse
hvor et flertall av respondentene var førstelinjeledere. Svarene viste at det var økt behov for
kompetanseutvikling og økt kunnskap innen
tariffregler, rettigheter og forhandlingsteknikk,
arbeidstidsordninger og arbeidsmiljø, håndtering
av budsjettkrav og ansvaret for andre yrkesgrupper og den totale faglige utvikling i enheten,
ferdighetstrening i helseøkonomi og kommunikasjon etc. Det ble uttrykt ønske om skolering
og kursing i form av lederutviklingsprogram som
kan taes ved siden av jobb og som ikke fører
til lange fravær fra jobben. For å imøtekomme
mange av disse ønskene er det foreslått fire
moduler som kan ta for seg avtaleverket og
sentrale helselover, personalhåndtering, kollegabasert veiledning, hvordan styre nedenfra
og opp, kommunikasjon etc. Legeforeningen
har ledelse som satsningsområde og det er
også utarbeidet nye policynotat om ledelse
både fra Sentralstyret og i Overlegeforeningen.
God påske med appelsin, Kvikk lunsj
og Kirurgen!

Informasjon til annonsører
Annonsepriser og formater 2013:
Kirurgen
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Leder

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

TEMA

Nevrokirurgien i Norge

Ruby Mahesparan
rupavathana.mahesparan@helse-bergen.no
Leder Nevrokirurgisk forening
Overlege/ Avdelingssjef
Nevrokirurgisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus

Ruby Mahesparan, overlege/avdelingssjef ved
Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland.

Etter at Vilhelm Magnus døde brått under
møtet i Skandinavisk kirurgisk forening i
1929, ble nevrokirurgien videreført av professor i generell kirurgi Ragnvald Ingebrigtsen (1882-1975) på Rikshospitalet. Allerede
ved Magnus’ død fantes det imidlertid en
annen nordmann som ville gjøre nevrokirurgien til sitt spesialfelt: Arne Torkildsen
(1899-1968), som lærte faget gjennom å
arbeide først ett år ved National Hospital
i London og deretter fire år hos Wilder
Penfield i Montreal. Han kom tilbake til Oslo
i 1935 og ble sjef for en egen seksjon for
nevrokirurgi ved Rikshospitalet i 1940.
Siden den tid har faget nevrokirurgi hatt
en rivende utvikling. Denne fremgangen
har ført til at nevrokirurgiske inngrep, som

tidligere var beheftet med betydelig risiko
for liv og helse, nå kan gjøres som rutineinngrep med lav morbiditet og mortalitet.
Det er flere forhold som har bidratt til dette.
Fremskritt i bildeteknologi, først med CT og
senere med MR, forbedret diagnostikken
og økte presisjonen under inngrepene. Forbedring av nevroanestesiologien har også
vært en nødvendig forutsetning for fagets
suksess. Økt kunnskap om og forståelse
av patofysiologiske forhold, og en langt
bedre forståelse av sentralnervesystemets
kirurgiske anatomi, har utvilsomt spilt en
viktig rolle. Teknologiske fremskritt har
bidratt til avanserte operasjonsmikroskop
og andre hjelpemidler. Fagets utvikling i
mer spesialisert retning har i den senere tid
bidratt til en større subspesialisering innen
vaskulær, spinal, funksjonell, onkologisk,
pediatrisk og traumatologisk nevrokirurgi.
I Norge utføres ca 9000 nevrokirurgiske
prosedyrer hvert år. Ca. 35 % av disse er
akutte operasjoner. Fra Fig. 1 ser man en
kraftig økning av antall nevrokirurger siden
1970, noe som gjenspeiler fagets fremgang
og utvikling. I Norge er det 106 godkjente
spesialister, hvorav 71 er yrkesaktive. Kvin-

neandelen i faget er fremdeles lav (14 %).
Det er gledelig å se at denne er økende;
1/3 av spesialistkandidatene er nå kvinner.
Norsk Nevrokirurgisk Forening ble vedtatt
stiftet under et møte på Ullevål Sykehus
29. mars 1965, som en spesialforening av
Den Norske Legeforening. Siden 1985 har
foreningen arrangert faglige møter i tilknytning til årsmøtene. I starten var disse lagt
til Ullevål Sykehus. Fra 1992 var det felles
høstmøte med de kirurgiske foreninger på
Holmenkollen Park Hotell. Siden 2010 har
Nevrokirurgisk forening arrangert eget høstmøte med «Vilhelm Magnus symposium».
På disse møtene har det vært inviterte
foredragsholdere fra USA, Europa og Skandinavia. Det foregår en god del forskning av
internasjonal kvalitet på alle nevrokirurgiske
avdelinger. Det er gledelig å se at unge spesialistkandidater involverer seg i forskning
ved siden av en travel klinisk hverdag.
Denne utgaven av Kirurgen har nevrokirurgi
som tema og gir smakebiter av et spennende fagfelt. På vegne av Norsk Nevrokirurgisk Forening ønsker jeg deg god lesning 
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Tema

Nevrokirurgien i Norge startet med Vilhelm Magnus (1871-1929) på en tid da faget internasjonalt var i
sin spede begynnelse. Magnus kom særlig under innflytelse av den engelske pioneren Victor Horsley, som
også ble en nær venn. Han begynte sin operative virksomhet på Wergelandsveiens klinikk i 1903.
Allerede i 1920 hadde han en mortalitet ved intrakranial tumorkirurgi som var mindre enn 10 %. På den
tiden var dette et oppsiktsvekkende godt resultat, på høyde med det Harvey Cushing oppnådde i Boston.
Magnus besøkte for øvrig Cushing på 20-tallet. Magnus’ medisinske interessefelt favnet vidt, han oppdaget
blant annet corpus luteums funksjon.

po medica ab Sparsörsvägen 1, 513 50 Sparsör, Sweden
phone +46 ( 0 ) 33-26 68 00 fax +46 ( 0 ) 33-26 68 03
homepage www.po-medica.se courses www.friendssc.com

Håndtering av ikke-rumperte
intrakranielle aneurismer
Et intrakranialt aneurisme er en utposning i veggen til en av hjernens arterier, og er nesten alltid lokalisert
ved en kardeling. Mange aneurismer blir tilfeldig oppdaget etter en CT eller MR undersøkelse på grunnlag av for eksempel hodepineplager. Når et aneurisme er påvist, bør det gjennomføres en risikoanalyse med
tanke på om det påviste aneurismet bør behandles.
Tema

Roar Kloster, Thor Håkon Skattør og
Jørgen Isaksen
Roar.Kloster@unn.no
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I denne analysen må risiko for blødning
veies mot risiko ved behandlingen. Dersom
behandling ønskes gjennomført, kan både
åpen kirurgisk metode med klipsligatur eller
endovaskulær teknikk med innleggelse av
coil og/eller stent være aktuelt. Enkelte
ganger kombinerer man flere teknikker.

Forekomst
Intrakraniale aneurismer er vanligvis lokalisert i circulus Willisi (Figur 1) der ca 80 %
er lokalisert i fremre kretsløp (a. carotis, a.
anterior, a. media) og 20 % i bakre kretsløp (a.basilaris og cerebellære kar) (1).
Figur 1. Basis av hjernen med arteriell blodforsyning via circulus Willisi .

Et aneurisme kan oppstå på grunn av skade
(pseudoaneurisme) eller inflammasjon/
infeksjon i karveggen (mykotisk/infeksiøst
aneurisme), men det vanligste er en (muligens medfødt) svakhet i karveggen med
påfølgende utvikling av et aneurisme. Aneurismene oppdages gjerne hos pasienter i
voksen alder og har vanligvis en størrelse
mellom 2 og 10 mm. Enkelte kan utvikle
seg til gigantaneurismer (større en 25 mm).
Aneurismer som blir fulgt og kontrollert,
kan vokse eller bevare den opprinnelige
størrelsen. De kan ha et fusiformt utseende
(langstrakt utvidelse), men det vanligste er
en sakkulær form. Aneurismene kan være
multilobulære, og mindre blærer kan være
lokalisasjon for truende ruptur. Forekomst
av aneurismer i befolkningen er usikkert,
og varierer mellom 0,4 % - 6,8 % i ulike
studier (2). En populasjonsbasert studie fra
Trondheim konkluderte nylig med en prevalens på 2 % i aldersgruppen 50-65 år (3).

Symptomer og diagnostikk
Et intrakranialt aneurisme gir som regel
ingen symptomer. En sjelden gang kan
det oppstå nevrologiske utfall, som for
eksempel når et aneurisme utgående

fra a. communicans posterior påvirker
nervus oculomotorius. Enkelte aneurismer
kan ekspandere inn i hypofysegropen
og påvirke hypofysefunksjonen (Figur 2).
Andre ganger kan et partielt trombotisert aneurisme være emboli-kilde og gi
opphav til iskemiske cerebrale episoder.
Ikke-rumperte aneurismer oppdages
imidlertid hyppigst tilfeldig, som for
eksempel under hodepineutredning
med undersøkelser som CT Caput
eller med enda høyere sensitivitet
med MR undersøkelse av cerebrum.
Diagnostikk av intrakraniale aneurismer
krever ikke bare en fremstilling av selve
aneurismet, men også av tilførende og
fraførende arterier. Dette kan gjennomføres
med Cerebral CT angiografi (CTA), MR med
angiovekting (MRA) eller konvensjonell
cerebral angiografi (DSA). Den sistnevnte
undersøkelsen er ”gullstandard”, men av
invasiv karakter og forbundet med en risiko
for iskemiske komplikasjoner på 0.3-1%

(4). CTA har nå en sensitivitet på 98 % og
spesifisitet på 100 % sammenliknet DSA
(5). Konvensjonell angio er fortsatt mer
nøyaktig i kartleggingen av aneurismets
tredimensjonale fasong, inkludert halsen.
En får også en mer nøyaktig kartlegging
av små kar som avgår i nærheten av, eller
i verste fall avgår fra selve aneurismet.
Noen ganger er det derfor hensiktsmessig å gjøre konvensjonell angio før valg av
behandlingsmetode. MRA gjennomføres
uten kontrast og medfører ingen kjent
risiko, men har noe lavere sensitivitet enn
CTA. Ordinære MR sekvenser kan gi ekstra
informasjon ved tromboserte aneurismer.

Hvilke aneurismer bør
behandles forebyggende?
Det man frykter mest av alt er en ruptur
av aneurismet med påfølgende subaraknoidalblødning, intracerebralt hematom
og andre komplikasjoner. En slik blødning
har en mortalitet på om lag 40-50 % (6).
Sikring av aneurismet for å forebygge
fremtidig blødning er derfor en mulighet,
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Figur 2. 3D rekonstruksjon laget ved konvensjonell angio med rotasjonsteknikk etter kontrastinjeksjon fra høyre a. carotis interna. Bildet fremstiller et
gigantaneurisme som peker inn i sinus cavernosus og cella turcica. MR bildene til høyre er coronale og sagitale T1 vektede sekvenser etter at det er gitt
intravenøs gadoliniumbasert kontrast. Det preliminære MR svaret feiltolket aneurismet som et hypofyseadenom, og pasienten ble henvist med tanke på
kirurgisk fjerning av dette. Feilen ble oppdaget før kirurgi.

Figur 3. Figuren viser en modell av et MCA aneurisme basert på pasient-spesifikk
CTA. Fordeling av skjærspenning i aneurisme-veggen angis som fargekoder
(rød=høy spenning, blå= lav spenning). Computersimuleringen er gjort med bruk av
Fluid Structure Interaction (FSI), som tillater fleksible vegger.
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Figur 4. Røntgenbilde (single shot) tatt under endovaskulær
anleggelse av stent. Stenten er i ferd med å bli lagt forbi residivert,
tidligere klipset, aneurisme i bifurkaturen av venstre a. cerebri
media. Bildet demonstrerer også coilmateriale i et tidligere coilet
ACOM aneurisme.

Behandling
Dersom risikoanalysen tilsier at et intrakranielt aneurisme bør sikres, vurderer man
åpen kirurgisk behandling med klipsligatur
eller en endovaskulær prosedyre. Målsettingen er å ekskludere aneurismet fra
sirkulasjonen. Utslagsgivende for valg
av metode er blant annet behandlingsrelatert risiko, lokalisering av aneurismet,
aneurismets konfigurasjon og pasientens
medisinske tilstand. Kirurgisk klipsligatur av
aneurismer ble først utført av Dandy i 1938,
og metoden har gjennomgått en betydelig
forbedring siden den gang med innføring av
mikroskop og bedring av så vel billedmessig som kirurgisk teknikk. I den senere tid
er også endoskopiske teknikker og andre
mindre invasive tilganger tatt i bruk.
Romadanov og Shcheglov introduserte
endovaskulær behandling, som ble betydelig videreutviklet av Guglielmi i 1991, med

avløsbare coil. Coilmaterialet i aneurismet
reduserer blodgjennomstrømningen og
fører til trombosering av aneurismet.
Utfordringen har vært vedvarende restsirkulasjon av aneurismet i 20-30 % (11),
noe som krever angiografisk oppfølging og
evt. rebehandling. Utvikling av biologisk
aktivt materiale har økt tromboseringen
av aneurismet, og bruk av ballongstøtte
og stenter har ført til at aneurismet kan
pakkes bedre. Stenter kan ha ulik grad av
permeabilitet og kan også enkelte ganger
brukes uten coil. Semipermeable stenter
kan legges over karavganger uten at avgående kar okkluderes. Samtidig vil flow til
aneurismet bli tilstrekkelig redusert til at
dette tromboserer. Det er forventet en dreining mot hyppigere bruk av semipermeable
stenter i fremtiden. Alle nevrokirurgiske
sentra i Norge bruker i dag så vel åpen
kirugi som endovaskulær teknikk til sikring
av aneurismer (Figur 4). De fleste aneurismer i a. media bifurkasjonen, blir behandlet
med åpen kirurgi og klipsligering, mens
aneurismer i bakre kretsløp først og fremst
behandles endovaskulært. Aneurismer i a.
carotis og a. anterior området blir vurdert
med tanke på endovaskulær behandling,
men mange sikres med åpen kirurgi på
grunn av størrelse, bred aneurismehals og
evt. avgående arterier. En sjelden gang er
sikringen av et aneurisme så risikofylt med
tanke på okklusjon av fraførende grener,
at en bypass operasjon bør vurderes før
aneurismet utestenges fra sirkulasjonen.
Behandling av intrakraniale aneurismer
som ikke har blødd vil innebære en
viss risiko. I den største internasjonale
studien hittil, beskrives risiko for morbiditet og mortalitet på henholdsvis
15,7 % og 3,8 % (1,9). Det er imidlertid
variasjoner mellom ulike sentra (12).

I tillegg må pasienter behandlet med stent
stå på platehemmende medikasjon 
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men ettersom behandlingen også kan være
risikabel, må risiko for blødning veies opp
mot risiko ved behandling. Generelt angis
en årlig risiko for blødning fra et intrakranialt
aneurisme på 0,7-1 % (7,8,9). Det er påvist
flere faktorer som kan øke denne riskoen.
De viktigste er tidligere gjennomgått blødning fra et rumpert intrakranialt aneursime,
dårlig regulert hypertension, røyking, andre
karsykdommer (diabetisk angiopati) og familiær belastning. Flere bindevevssykdommer er assosiert med en høyere forekomst
av aneurismer og øket risiko for blødning,
Ehler Danlos syndrom, Marfan syndrom og
polycystisk nyresykdom er de viktigste. Personer i høy alder har en kumulativt lavere
risiko for blødning enn yngre personer. Flere
studier har påvist at størrelsen på aneurismet har betydning for risiko for blødning, og
mange behandler aneurismer over 7 mm
(9). Imidlertid tyder mye på at aneurismets
konfigurasjon, bifurkasjonsvinkel og forholdet mellom tilførende og avgående grener
har betydning. Dype aneurismer med smal
hals har større blødningsrisiko enn grunne,
brede aneurismer. Dette forholdet angis
ved aspect ratio (dybde/halsbredde). Multilobulære aneurismer, særlig de med små
blærer har høyere blødningsrisiko. De siste
årene har Computersimulering på grunnlag
av angiobilder vært benyttet til å estimere
viktige hemodynamiske krefter som virker
på aneurisme-strukturen. Resultatene gir ny
innsikt i hvordan pasient-spesifikk kar- og
aneurisme-anatomi kan påvirke disse kreftene og dermed risiko for fremtidig blødning
(10) (Figur 3). Konklusive data foreligger dog
ikke, og metodene er ikke i rutinemessig
klinisk bruk. I fremtiden vil muligens også
bedret MR teknologi med høyere oppløsning og spektrofotoskopi kunne gi viktig
informasjon om aneurismets vegg, som
tykkelse, veggsammensetning og inflammatoriske prosesser, som alle er viktige
mtp styrke og stabilitet i aneurismeveggen.
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Ett spørsmål som ofte stilles av pasient,
pårørende og fastlege er indikasjon for
utredning av pårørende. Relativ risiko
for å få subarachnoidalblødning er på
over 6 dersom to i nærmeste familie har
gjennomgått dette. Dersom 2 eller flere
medlemmer i nærmeste familie har fått
påvist denne tilstanden, kan det derfor
være rett med CTA eller MRA utredning.
Noen anbefaler også screening av pasienter som har polycystisk nyresykdom (13).

Oppfølging
Etter kirurgisk behandling gjennomføres
gjerne en postoperativ angiografisk kontroll
innen 6 mndr, med mindre det peroperativt
var problemer eller usikkerhet med tanke på
lukking av aneurismet. Aneurismer som er
behandlet endovaskulært kontrolleres
angiografisk, for eksempel etter 6 mndr
og 24 mndr ettersom det i 20-30 % forekommer resirkulasjon, der noen trenger
ytterligere behandling.
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Subaraknoidalblødning
Subaraknoidalblødning (SAB) er en akutt livstruende tilstand med dødelighet mellom 40-50 % (1).
Omtrent 30 % av de som overlever pådrar seg alvorlige nevrologiske og kognitive skader, som medfører
permanent pleiebehov. I Norge er forekomsten rundt 10/100.000/år.
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Årsaken til blødningen er i over 85 % av
tilfellene ruptur av et intrakranialt aneurisme. Andre årsaker kan være blødning
fra arteriovenøse malformasjoner (AVM)
eller tumor, såkalt perimesencephal blødning (der det ikke foreligger noen vaskulær abnormalitet til grunn) eller traumer.
Tilstanden er ledsaget av høy risiko for flere
alvorlige komplikasjoner, som kan oppstå
akutt/ subakutt eller på sikt. Behandlingen
er krevende, og rask og riktig håndtering fra
blødningstidpunktet til definitiv behandling
og rehabilitering er avgjørende for utfallet.

Patofysiologi
Et intrakranialt aneurisme er oftest lokalisert på delingssteder til hjernens arterier,
og vanligvis i eller nært Willisis sirkel. Siden
arteriene ligger i det subaraknoidale rom, vil
ruptur og blødning oftest medføre blødning
subaraknoidalt. Intraventrikulært gjennombrudd av blødningen er vanlig (Figur 1).

Isolerte intraparenchymatøse blødninger
kan også oppstå, avhengig av lokalisering,
fasong og retningen aneurismet peker.
Den arterielle blødningen medfører en akutt
økning av det intrakraniale trykket (ICP),
som avhengig av blødningens omfang medfører hodepine, bevissthetsreduksjon eller
død. Blødningen stopper opp, delvis pga
mottrykket (økt ICP), og fordi blødningsdefekten lukkes av koagulasjonaktivering
og plateplugg-formering. ICP kan reduseres
gradvis gjennom at cerebrospinalvæske
(CSF) og venøst blod presses ut av det
intrakraniale rom, og blodtrykket stiger
kompensatorisk for å opprettholde cerebral
blodgjennomstrømming (CBF). Risiko for ny
blødning avhenger av en balanse mellom
opprettholdelse av koagel/plateplugg og
fibrinolyse, samt det transaneurismale trykk
(Intraaneurismalt trykk – ICP). Reblødninger
er en alvorlig situasjon med høy dødelighet
ettersom mye av kompensasjonsmekanismene er oppbrukt. Reblødningsfaren
er ca 6-10 % ila 24 timer, og over 20 % ila
de første 14 dagene etter blødning (2).

Symptomer og diagnostikk
De klassiske symptomer er hyperakutt
kraftig hodepine ledsaget av kvalme og
lysskyhet. Bevissthetsreduksjon kan
inntre avhengig av blødningens omfang

og ICP-stigning. Fokale nevrologiske utfall
kan oppstå ved lokale hematomer eller
iskemi. Nakkestivhet kan oppstå akutt
på grunn av økt ICP, eller i løpet av timer
pga meningeal irritasjon sekundært til
blodprodukter. En mildere akutt hodepine
som avtar i løpet av timer til dager, kan
oppstå ved minimale, selvbegrensende
blødninger. Dette kalles ”warning leak”
og er viktig å fange opp på grunn av høy
risiko for en nært forestående SAB (3).
Computer tomografi (CT) av hjernen er det
viktigste diagnostiske verktøyet på grunn av
kostnadseffektivitet, tilgjengelighet og sensitivitet. Minimale blødninger kan oversees,
og blod i subakutt fase (3-7 dager) kan være
isodens med hjernevev og vanskelig å påvise. Ved klinisk mistanke om SAB med negativ CT, skal det derfor gjøres spinalpunksjon
med analyse av bilirubin eller spektrofotometisk analyse av xhantokromi. En bør
vente 12 timer før undersøkelsen gjøres slik
at blodnebrytingsprodukter rekker å dannes
og diffundere til lumbalregionen. Magnetisk
resonans tomografi (MR) med Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) serier
i akuttfasen og gradient serier med T2 vekting i den subakutte fasen, kan brukes for
å øke sensitiviteten for påvisning av blod.

Figur 1: CT bilder av massiv subarachnoidalblødning etter rupturert aneurysme. Det er gjennomslag til ventrikkelsystemet hvor det kan ses deklivt blod i bakhorn av sideventriklene med væske-væske speil mot CSF. Her ses betydelig hydrocephalus med ballonerte temporalhorn. Det er nettopp lagt inn dren til hø sideventrikkel. Et lite luftlokulament
kan ses lateralt for drenet.
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Når SAB diagnosen er stilt, må evt.
blødningsfokus fremstilles, enten med CT
angiografi (CTA), MR angiografi (MRA) eller
digital subtraksjons angiografi (DSA). CTA
bør gjøres mens pasienten allerede ligger
på CT bordet, og vil i de fleste tilfeller gi
nok opplysninger slik at pasienten kan gå
rett til videre behandlingsopplegg (Figur 2).
Ved negativ CTA eller dårlig fremstilling av
aneurisme-anatomi (som er vesentlig for
valg av behandling), går man videre med
DSA, som fortsatt gullstandarden for påvisning av aneurismer, og gir mer detaljert
fremstilling av kartreet og aneurismet.

Akutt håndtering
Tar sikte på initial stabilisering med sikring
av luftveg, raskest mulig diagnostikk og
overflytting til nevrokirurgisk senter. Ved
kritisk økt ICP kan trykksenkende tiltak som
Mannitol eller hypertont saltvann samt intubering med hyperventillasjon være aktuelt
etter nærmere avtale med nevrokirurg.
Blodtrykket vil oftest være forhøyet, og
senking av dette vil være et tveegget svært;
høyt trykk øker risiko for reblødning, men er
også gunstig for å opprettholde cerebral
perfusjon. Liberal smertelindring og kvalmedemping vil ofte redusere blodtrykket en
del. Ytterligere aktiv blodtrykksjustering
avhenger av pasientens ordinære blodtrykk,
blødningens omfang, ICP og detaljer ved
aneurismet. Pasienten skal ha ro. Fibrinolysehemmeren Tranexamsyre gitt intravenøst i
akutt-fasen (innen 72 timer) reduserer risiko
for tidlig reblødning. Følgende dosering er
anbefalt: Tranexamsyre 1g umiddelbart, 1g
etter 2 timer, deretter 1g x 4 inntil aneurismet er sikret (3,4). Akutt nevrokirurgisk behandling tar sikte på å kontrollere ICP, enten
med innleggelse av eksternt ventrikkeldren
eller lumbalt dren for drenasje av cerebrospinalvæske (CSF), eller craniotomi med
evakuering av massegivende hematom.
Sikring av aneurismet
Målet er å sikre aneurismet raskest mulig
mot ny blødning. Denne behandlingen er
høyspesialisert og setter krav til anestesi/
operasjonsteam, operatør/intervensjonsradiolog samt utstyr/lokalitet. Sikring av
aneurismet gjøres enten med mikrokirurgisk klipspåsetting eller endovaskulært
med coiling og/eller stenting. Ytterligere
detaljer vedrørende behandlingsmuligheter
er beskrevet i ”håndtering av ikke rumperte
intrakraniale aneurismer” i dette nummeret.
Behandling av øvrige komplikasjoner
Hydrocephalus er svært vanlig, enten
obstruktiv på grunn av blod som okkluderer
CSF drenasje, eller kommuniserende på
grunn av redusert resorpsjon. Tilstanden
kan være forbigående eller permanent,
og kan oppstå akutt, subakutt eller over
flere uker. Behandlingen er CSF drenasje

Figur 2: Samme pasient som over. Arteriell CT angio. Til venstre et sagitalt CT snitt som fremstiller aneurysmet i
venstre carotissifong. Til høyre en 3D modell laget ut fra den samme CT undersøkelsen. Slike modeller gir god fremstilling av aneurysmets tredimensjonale fasong, og er til hjelp både før kirurgisk og endovaskulær tilnærming.
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Figur 3: Samme pasient som over. Digitalt Subtraksjons Angiografi (DSA) hvor bildet til venstre er tatt umiddelbart
før coiling av anuerysme i ve. carotissifong. Aneurysmet hadde blødd dagen før. Kontroll angio etter coiling viste
normale kar distalt for aneurysmet. Bildet til høyre er tatt 11 dager etter SAB. Coilmaterialet kan ses delvis
suprimert. Her ses uttalte karspasmer i distale a. carotis interna, A1 (a. cerebri anterior fram til ACOM) og M1
(a. cerebri media fram til bifurkaturen). Pas svarte godt på gjentatte lokale injeksjoner med Nimodipin fra a. carotis
interna. I tillegg ble det gitt Nimodipin i.v.

via eksternt ventrikkeldren eller lumbalt
dren, og 15-34 % av pasientene krever
permanent CSF avledning med ventrikuloperitoneal shunt (5). Kirurgisk etablering av
alternativ CSF drenasje-veg med endoskopisk stomi i bunnen av 3. ventrikkel
eller åpning av lamina terminalis, kan være
alternativer ved obstruktiv hydrocephalus.
Etter reblødning er vasospasmer på
arterie-siden i hjernen den hyppigste årsak
til dødelighet og morbiditet hos pasienter
som overlever blødningen og behandling (6)
(Figur 3). Vasospasmer kan oppstå fra dag 3
etter blødning, og kan vare i 2 til 3 uker. Årsaken er sannsynligvis proinflammatoriske
og spasmogene blodnebrytingsprodukter
i subarachnoidalrommet. Uttalte spasmer
kan gi svære ischemiske hjerneskader, og
kan være vanskelig å behandle. Symptomer
på vasospasmer er, i tillegg til fokalnevrologiske utfall, kognitiv påvirkning, motorisk
uro og feber. Måling av flowhastighet i

cerebrale arterier med Transkraniell doppler
(TCD) brukes til å registrere og monitorere
spasmeutvikling, mens DSA og dels moderne CTA gir nærmere kartlegging av utbredelse og grad av spasmene. Nimodipin, en
kalsium kanal blokker med høy spesifisitet
for cerebrale kar, gis rutinemessig for å
forebygge og dempe vasospasmer, og har
dokumentert effekt (4). Hypovolemi gir økt
risiko for iskemiske hjerneskader, og pasienten bør være godt hydrert. Rutinemessig
eller behandlingsmessig indusert hypervolemi er omdiskutert (4,7). Ved manifeste
vasospasmer, kan pressorbehandling bedre
den cerebral perfusjonen og er etablert
behandling inntil spasmene avtar (4). I alvorlige eller refraktære tilfeller, kan det være
aktuelt med endovaskulær behandling,
enten i form av seleketiv intraarteriell injeksjon av spasmolytiske medikamenter (for
eksempel Nimodipin) eller ballong dilatasjon av stenotiske partier (4). Behandlingen
kan gjentas flere ganger. Hemodilusjon har
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vært forsøkt for å bedre mikrosirkulasjonen,
men er dårlig dokumentert (4,7). Statiner,
magnesium og endothelin reseptor antagonister har også vært undersøkt mtp effekt
mot vasospasmer, men det foreligger ingen
entydig dokumentasjon for effekt foreløpig.

Tema

Væske- og elektrolytt problemer er vanlig
hos SAB pasienten, og det kreves nøye
kontroll med væske og elektrolytt balanse i
forløpet. Ved aneurismer i nærheten av hypofysen (for eksempel ved a.communicans
anterior) kan hypofysefunksjonen eller
den hypothalamiske reguleringen påvirkes
permanent eller forbigående. Dette kan føre
til Diabetes Insipidus (DI) eller sjeldnere
Syndrome of Inapropriate ADH secretion
(SIADH). Unormalt tap av natrium og store
diureser kan indikere ”cerebral salt wasting”, selv om diagnosen er omdiskutert.
Blandingsbilder kan foreligge, og diagnostikken vanskeliggjøres ytterligere ved at
pasientene ofte har fått store mengder
tilført væske og elektrolytter. Behandlingen
avhenger av den underliggende forstyrrelsen, og inkluderer desmopressin og
væsketilførsel ved DI, væskerestriksjon ved
SIADH, samt væske og natrium tilskudd og
forsøksvis mineralkortikoider ved salt tap.

SAB er en alvorlig tilstand, der den
adrenerge stressresponsen kan utløse en
rekke medisinske tilstander. Der nevnes
nevrogent lungeødem, pleuravæske,
cardiogen påvirkning med arrytmi og
iskemi, DVT, samt stress utløst ulcus.
Pasienten er ofte dårlig og i behov for
nevrointensiv behandling i en lengre
periode, og er dermed utsatt for lungebetennelse, samt CNS infeksjon ved kontaminering av inneliggende ventrikkeldren.

Utkomme
Dødeligheten er mellom 40-50 %, selv
ved rask og optimal behandling. 30-40 %
dør før de kommer til definitiv behandling,
og ett års dødelighet for pasienter som
overlever blødning og initial behandling
er 7-20 %. Omtrent 30 % av de som
overlever pådrar seg alvorlige nevrologiske og kognitive skader som medfører
permanent pleiebehov. De fleste av
pasientene trenger langvarig rehabilitering, og det er vanlig med kognitive plager
som redusert hukommelse, nedsatt
kognitiv utholdenhet, og redusert stress
toleranse selv hos pasienter som er i god
tilstand under hele det akutte forløpet 
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Lavgradige gliom
– en hjernekirurgisk balansekunst
Gliomer er primære hjernesvulster utgående fra støttecellene i hjernen og inndeles histopatologisk etter
malignitetgrad i WHO grad I-IV. Mens WHO grad I ikke infiltrerer normalt hjernevev og kan helbredes
kirurgisk, så vokser gliom grad II - IV diffust infiltrerende og er dermed i prinsippet uhelbredelige svulster.
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Lavgradig, men ikke godartet
Mens høygradige gliom også blir kalt
maligne gliom, ble lavgradige gliom tidligere
kalt benigne gliom. Bailey og Cushing som
utviklet det første klassifikasjonssystemet
for gliomer i 1926 beskriver lavgradige
gliomer som «lesions which need not be
greatly feared»1. Med dagens forståelse er
dette direkte misvisende da prognosen på
ingen måte er godartet. Selv om mange
kan leve lenge med lavgradige gliom,
er prognosen på linje med tykktarmskreft
og langt dårligere enn ved mange andre
kreftformer. Median overlevelse i Norge
har bedret seg over tid, fra omkring 6 år på

Figur 1: MR-bilde (FLAIR-sekevns) av lavgradig gliom i venstre insula-region. Bildene er importert i
nevronavigasjonssystemet på operasjonsstua. Funksjonelle data er inkorporert i bildene: Pyramidebanene er blå og språkområder er hvite.
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Gliomer grad II-IV representerer et kontinuum av malignitet der lavere grader kan
transformeres over i høyere grader over tid,
såkalt malign transformasjon, og prognosen
er sterkt knyttet til malignitetsgrad. Selv om
grad I og II gliom rent semantisk er lavgradige, og grad III og IV er høygradige,
mener man i dag med begrepet lavgradige
gliom som regel diffust infiltrerende WHO
grad II gliomer. Etter histopatologisk type
kan disse underklassifiseres som lavgradige
astrocytomer, oligodendrogliomer eller
blandingssvulster. Mikroskopisk sees økt
celletetthet og atypi, men ikke mitoser
eller nekroser til forskjell fra hos høygradige gliomer (WHO grad III og IV).
På MR sees svulstene som områder med
lavt signal på T1 og høyt signal på T2. T2
FLAIR-sekvenser (fluid attenuated inversion
recovery) som demper væskesignal fra
spinalvæske, er mye brukt. Til forskjell fra
høygradige gliom, er det ofte lite masseeffekt og ikke noe omkringliggende
ødem og bare 20-60 % lader kontrast.
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Figur 2. Data fra det norske Kreftregisteret hos voksne: Overlevelse etter å ha fått diagnosen lavgradig gliom (WHO grad II gliom) bedret seg fra 1970-tallet frem til 1990-tallet, men falt på 2000-tallet.
Insidensen har økt samtidig, trolig grunnet bedre diagnostikk og økende andel som får diagnosen
histopatologisk bekreftet.
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gevinst. Hjernebestråling har dessuten
ofte en rekke langtidsbivirkninger, inklusiv
kognitive. Man avventer derfor helst med
bestråling til malign transformasjon eller
ukontrollert vekst. Strålebehandlingen kan
da kombineres med cellegiften temozolomide, noe som har en synergistisk effekt
ved høygradige gliomer. Cellegift har ellers
foreløpig ingen etablert rolle ved lavgradige gliom, selv om procarbazin, lomustin,
and vincristin (PCV) og temozolomide har
vært noe gitt som adjuvant behandling.
PCV er rapportert å bedre progresjonsfri
overlevelse, men ikke total overlevelse.

Tema
Figur 3. Intraoperativ avbilding med 3D ultralyd-bilder legger inn i navigasjonssystemet sammen med preoperative
MR-data og brukes til å oppdatere de anatomiske kartene underveis i inngrepet samt for å kvalitetssikre reseksjonen (reseksjonskontroll).

1980-tallet til om lag 8 år etter år 2000
(Kreftregisteret). Det er imidlertidig ikke
kjent om bedret og tidlig diagnostikk av
gliomer, dvs moderne bruk av MR, er
årsaken, eller om fremgangen skyldes
bedre behandling. Som vist i Figur 2 er
overlevelsen i registerdata faktisk gått noe
ned de senere årene. Det har samtidig vært
en insidensøkning. Utviklingen skyldes nok
mindre bruk av ekspektans ("watchful waiting") etter mistenkelige MR-funn, dvs pasientene får diagnostisert lavgradige gliomer
histopatologisk og meldes til Kreftregisteret
før det tilkommer malign transformasjon.

Strålebehandling, cellegift,
ekspektans eller kirurgi?
Tidlig strålebehandling kan bedre anfallskontroll ved epileptiske anfall og
forlenger progresjonsfri overlevelse og
har tidligere vært gitt til mange pasienter
med lavgradige gliom. Imidlertid gir ikke
tidlig strålebehandling noen overlevelses-

Lavgradige gliomer vokser gjerne langsomt
(median 4.4 mm/år) inntil malign transformasjon4. Rent intuitivt burde dermed såkalt
cytoreduserende kirugi ha en gevinst da
man i tillegg til å redusere antall celler som
bidrar til veksten, reduserer antall celler
som kan transformere malignt og vokse
mer aggressivt. Effekten av kirurgi har
imidlertid likevel vært kontroversiell. Dette
skyldes dels fallhøyden ved å operere på
diffuse svulster hos pasienter med lite
plager, mangel på sammenlignende studier,
samt at prognosen ubehandlet også kan
være nokså god. Flere har derfor tatt til
orde for såkalt "watchful waiting" 5,6, der
kirurgi utsettes til man MR-messig ser sikre
tegn til vekst eller malign transformasjon.
Flere case-serier har imidlertid rapportert
bedre overlevelse ved kirurgisk reseksjon7-11. Funn i slike serier kan imidlertid
skyldes seleksjonsbias da radikal kirurgi
gjerne utføres oftere hos pasienter med

Sjelden sykdom, lite plager
i tidlig fase
Insidensen av lavgradige gliom er omkring
1 per 100,000 per år 2 og dette er således
en sjelden kreftform. WHO grad II gliom
rammer hyppigst yngre voksne, gjennomsnittsalder er 45 år, og sees på samme
måte som gliomer for øvrig noe oftere hos
menn enn kvinner. Det er ingen kjente
miljømessige risikofaktorer. Epileptiske
anfall er vanligste debutsymptom og de
aller fleste pasientene har lite plager og har
et nokså normalt funksjonsnivå på diagnosetidspunktet. Dette gjør at fallhøyden
ved behandling kan være høy i tidlig fase,
særlig ved lokalisasjon i spesielt følsomme
områder av hjernen. Prognosen er dårligere
med økende alder, større svulster, svulster
som affiserer midtlinjestrukturer, dårlig
preoperativt funksjonsnivå og histologi av
astrocytom type3. Delesjoner i kromosomene 1p og 19q som oftest sees ved oligodendrogliomer er en prognostisk gunstig faktor.
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Figur 4. Preoperative MR-data (A) vist sammen med korresponderende ultralyd-data (B) som viser en reseksjonskavitet under veis i inngrepet. Power-doppler-angiografi (C) fremstiller viktige arterier som ikke må skades. Insulaarteriene sees i mikroskopet (D).

bedre prognose i utgangspunktet12,13. I fravær av bedre evidens har derfor behandlingsstrategier ved lavgradige glomer variert
mye mellom nevrokirurgiske avdelinger14.

Moderne teknologi
– nye muligheter

Ny norsk publikasjon – første
sammenlignende studie
Effekten av kirurgi har inntil nylig utelukkende vært studert i ukontrollerte case-serier,
og det har ikke vært håp om randomiserte
studier på området da det er lav insidens,
behov for meget lang oppfølgingstid, sterke
lokale behandlingstradisjoner og
erfaringsvis vanskelig å rekruttere pasienter
til randomisert hjernekirurgi. I en ny norsk
studie publisert i JAMA utnyttet man de
divergerende behandlingstradisjonenene
hos to norske nevrokirurgiske sentra, i en
såkalt kvasi-kontrollert studie. Studien
viser nokså entydig at tidlig kirurgisk
reseksjon gir en klar overlevelsesgevinst
sammenlignet med «watchful waiting»20.
Det var heller ingen statistisk signifikant
forskjell i komplikasjonsrisiko mellom
svulstreseksjon guidet med 3D ultralyd og
diagnostisk biopsi alene, noe som tyder
på at reseksjon av lavgradige gliomer kan
gjøres nokså trygt med moderne metoder.

Å oppnå gode reseksjonsgrader kan
være å veie livskvalitet mot livskvantitet,
og utfordringen er å finne en riktig balansegang. Det er heller ikke alltid lett å
predikere risiko for funksjonsforverring ut
fra preoperative eller peroperative undersøkelser, da mange hjernefunksjoner
ikke følger rent anatomiske kart og er for
komplekse både funksjonelt og strukturelt
til å kunne undersøkes ved funksjonell MR
eller nevrofysiologiske metoder. I tillegg
til uforutsette komplikasjoner som infeksjoner, blødninger og ulike ekstrakraniale
komplikasjoner, vil det ved svulstkirurgi i
hjernen også alltid være en risiko for skade
på mindre eller større kar som kan føre til
iskemisk skade i funksjonelt hjernevev.
Hos noen kan livskvaliteten likevel bedres
etter kirurgi da for eksempel vanskelig
kontrollerbar epilepsi, som ofte blir borte
eller bedres etter operasjoner, er assosiert
med markert redusert livskvalitet. Hos de
fleste med lavgradige gliom blir funksjonsnivået imidlertid sjelden bedre etter et
nevrokirurgisk inngrep. Av 55 inkluderte
pasienter operert for lavgradige gliom med
intraoperativ avbilding med 3D ultralyd i
Trondheim 2007-2012, var selvrapportert
livskvalitet signifikant bedre hos 16 %,
uendret hos 72 % og verre hos 12 % seks
uker etter inngrepet. Tidlig morbiditet
trenger imidlertid ikke nødvendigvis å bety
så mye for livskvalitet på sikt da de fleste
har et betydelig rehabiliteringspotensiale.

Konklusjon
Strålebehandling og cellegift forlenger
ikke overlevelse hos pasienter med
lavgradig gliom. En ny norsk studie viser
imidlertid at tidlig kirurgi gir bedre
overlevelse. Hos de aller fleste med lavgradig gliom bør tidlig kirurgi veiledet av
moderne teknologi nå være førstevalg 
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Balansekunsten
Selv om tidlig kirurgi bedrer overlevelse,
kan fallhøyden ved kirurgi likevel kanskje
synes høy hos yngre pasienter med lite plager i utgangspunktet. Over tid vil imidlertid
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Cerebral revaskularisering
Indikasjonen for cerebral revaskularisering er forebygging av hjerneslag, det være seg primær så vel som
sekundærprofylakse1. Revaskularisering av hjernen, ofte omtalt som bypasskirurgi, er en krevende del av
nevrokirurgien.

Cerebral revaskulasering er krevende
både ut ifra et teknisk perspektiv, men
ikke minst fordi vår nåværende kunnskap om hjernens hemodynamikk, samt
undersøkelsen av denne, utfordres.

Hjernens blodforsyning
Hjernen er en storkonsument av blod og
surstoff. Selv om hjernen ikke utgjør
mer enn 2 % av menneskets kroppsvekt,
forbruker den 15 % av hjertets
minuttvolum, noe som tilsvarer over
50 ml per 100 gram hjernevev per minutt.
Hjernen forsynes med blod fra ett par med
halspulsårer (ICA) og ett par med vertebralarterier (VA). De sistnevnte konfluerer
intrakranielt, intraduralt til basilarisarterien
(BA). Arteriene fra halsen (fremre kretsløp)
og fra nakken (bakre kretsløp) er forbundet
via en bakre kommunikantarterie (PCOM).
Høyre og venstre hjernehalvdels arterier er
forbundet via fremre kommunikantarterie
(ACOM). Sammen danner disse Willis'
arterielle sirkel (circulus arteriosus cerebri), en sirkelformet forbindelse som øker
sikkerheten for at hjernen får tilstrekkelig
blodforsyning selv om ett av tilførselskarene skulle gå tett. Imidlertid varierer
Willis' arterielle sirkel mye fra individ til
individ og kan ofte være inkomplett.

Hjerneslag
Uavhengig av årsak oppstår cerebral
ischemi dersom blodtilførselen faller under
18 til 20 ml per 100 g per minutt og cerebralt infarkt oppstår hvis tilførselen faller
under 8 til 10 ml per 100 g per minutt.
Hjerneslag deles gjerne inn i iskemiske
og hemorrhagiske. Iskemiske hjerneslag
oppstår som følge av en blokkering av
blodtilførselen til hjernen, mens hemorrhagiske hjerneslag oppstår fordi blodet lekker
ut av blodbanen før det når målområdet
(eksempelvis ved hypertensiv hjerneblødning, hjerneaneurisme eller AVM).
Iskemiske hjerneslag utgjør mellom åtte
og ni av ti hjerneslag. Disse skyldes oftest

okklusjoner, som ved thromboembolier
fra hjertet eller en halspulsåre, eller ved
akutte okklusjoner som ved disseksjoner
av halspulsåren eller hjernearterier.
I noen tilfeller skyldes iskemiske hjerneslag
stenoser av halspulsåre eller hjernearterier.
Ettersom hjernen ikke har energireserver
som kroppens øvrige organer, blir den særlig følsom for endringer i surstofftilbudet.
Dersom tilbudet, om enn forbigående, er
lavere enn hjernens etterspørsel, vil man få
et misforhold og blir dette for stort, oppstår
et såkalt hemodynamisk hjerneslag. Endringer i surstofftilbud kan man se ved stenoser
i tilførselskarene, ved for lavt blodtrykk
og ikke minst ved kombinasjon av disse.
Rent terapeutisk har man god dokumentasjon på at carotisendarterektomi kan
forebygge nye hemodynamiske hjerneslag
hos pasienter med høygradige, symptomgivende carotisstenoser (diameterreduksjon
>70 %). For intrakranielle arterier er ikke
endarterektomi mulig pga arterienes små
kaliber, hvorfor man derfor må ty til intrakraniell bypass-kirurgi for det stenotiske området, eller alternativt benytte endovaskulære
teknikker med ballongdilatasjon analogt
til utblokking av hjertets kransarterier.

Bypasskirurgi
Som nevnt innledningsvis er indikasjonen
for cerebral revaskularisering forebygging
av hjerneslag. Rent konseptuelt kan man

skille mellom en bypass som A) skal øke
blodtilførselen for å forebygge hemodynamisk hjerneslag og B) en som skal
erstatte blodtilførselen for å forebygge
et okklusivt hjerneslag (Fig. 1). Vi vil i
det følgende gi eksempler på slike.
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Ad A: Forebygge hemodynamisk
hjerneslag
Et godt klinisk eksempel på bypasskirurgi
som forebyggende behandling av hemodynamisk hjerneslag er Moyamoya sykdom2.
Dette er en sjelden, kronisk progressiv
cerebrovaskulær sykdom av ukjent etiologi
karakterisert ved bilateral stenose eller
okklusjon av intrakranielle arterier rundt
Willis´ arterielle sirkel og med fremtredende nydannelse av alternativ arteriell
blodtilførsel til hjernen, såkalte kollateraler.
Prevalensen av Moyamoya sykdom i Norge
er ukjent. I California antas den å være
omkring 0,08 per 100.000 innbyggere.
Den er vesentlig hyppigere hos
asiater og omkring dobbelt så hyppig
hos kvinner som hos menn.
De nydannede kollateralarteriene er utsatt
for å sprekke, slik at hjerneblødninger
også kan oppstå. Vanligste symptom er
imidlertid cerebral iskemi. Den progressive stenoseringen av intrakranielle arterier
medfører økt risiko for hemodynamiske
hjerneslag, men det er stor variasjon fra
milde symptomer (TIA) til alvorlige nev-

Indikasjoner for cerebral revaskularisering
Forebygge hjerneslag
Øke blodtilførsel

Erstatte blodtilførsel

Hemodynamisk
hjerneslag

Komplekse
aneurismer

Skallebasissvulster

Figur 1.
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Figur 2A. Pasient med MoyaMoya, tidligere stentet i ICA og med utbredte små ”korketrekker-kar” omkring carotis terminus intrakranielt.

rologiske utfall. Symptomatiske episoder
kan utløses av mosjon, gråte, hoste,
anstrengelse, feber eller hyperventilering.
Det finnes ingen kausal behandling, kun
symptomatisk. Det er viktig å unngå
hypotensjon og det anbefales bruk av
platehemmere. Arteriene kan ikke utblokkes endovaskulært, slik at symptomatiske pasienter må tilbys bypasskirurgi.

Kasuistikk 1:
32 år gammel kvinne av asiatisk opprinnelse
med kjent fibromuskulær dysplasi og arteriell hypertensjon. Tidligere operert bl.a. med
utblokking av venstre nyrearteriestenose,

Figur 2B. Postoperativ 3-D CT angiografi viser STA-MCA bypass (Geir Ringstad, Nevroradiologisk
avdeling, OUS-Rikshospitalet).

stent i venstre ICA og bypass til høyre hjernehalvdel. Hun utviklet økende symptomer fra
venstre hjernehalvdel. Cerebral angiografi
viste stengt ICA terminus med betydelige
små kollateraler omkring denne (Fig. 2A).
Kasus ble diskutert med flere kolleger
internasjonalt og man mente hun hadde
opptil 65 % risiko for alvorlig hjerneslag
neste to år. Vi valgte derfor å tilby henne
en bypass-operasjon hvor man tok en gren
av tinningarterien (STA) og koblet den på
en gren av midtre hjernepulsåre (MCA).
Således fikk hjernen blodtilførsel fra en
ekstrakraniell til en intrakraniell arteriegren,
en såkalt EC-IC STA-MCA bypass (Fig. 2B).

Figur 3A. Konvensjonell cerebral angiografi av pasient med tidligere endovaskulært
coil-behandlet ICA aneurysme.
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Ad B. Forebygge okklusivt hjerneslag
Aneurismer i hjernens arterier er viktig årsak
til hjernehinneblødning (subarachnoidalblødning). Ofte oppdages de ikke før de har
blødd (varme aneurismer), men tidvis påvises aneurismer mer som et tilfeldig funn
(kalde aneurismer). Avhengig av pasientens
alder og konstitusjon, samt aneurismets
størrelse, beliggenhet og konfigurasjon,
tilbys behandling for å forhindre (re-)
blødning og potensiell død. Behandlingen
er da enten endovaskulær eller kirurgisk.
Uansett metode er formålet å rekonstruere
karveggen på en slik måte at aneurismet
ekskluderes fra blodsirkulasjonen.

Figur 3B. Postoperativ cerebral angiografi viser bypass fra arteria carotis externa til
arteria cerebri media.
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Figur 4A. Pasient med hypofyseadenom som ga erosjon av karveggen til ICA
og et pseudoaneurysme (pil).

Enkelte aneurismer er ikke tilgjengelige
for slik rekonstruksjon, det være seg pga
størrelse, beliggenhet eller konfigurasjon.
En annen behandlingsopsjon kan da være å
stenge moderkaret, idet man nyttiggjør seg
Willis´ arterielle sirkel. Eksempelvis
kan man hos mange pasienter stenge ICA
for å behandle et ICA gigantaneurisme.
En forutsetning er imidlertid at Willis´
sirkel er intakt, dvs at blodtilførselen fra
kontralateral ICA over ACOM sammen
med ipsilateral forsyning av fremre kretsløp
fra bakre kretsløp over PCOM, er tilstrekkelig. Hos mange pasienter finner man
imidlertid en inkomplett Willis´ arteriell
sirkel og en terapeutisk ICA stengning
vil da medføre et okklusivt hjerneslag3.

Kasuistikk 2:
56 år gammel kvinne med retro-orbital
hodepine og progressivt synstap OS.
MR påviste et venstresidig ICA aneurisme
(Fig. 3A). På grunn av svært dårlig visus
anså vi øyet som funksjonelt tapt og aneurismet ble derfor endovaskulært behandlet
med stent og coil. Over de påfølgende
månedene økte aneurismet i størrelse og
visus ble stadig verre. Testokklusjon av ICA
viste at pasienten ikke ville tolerere terapeutisk ICA stengning. Vi valgte derfor å tilby
henne en bypassoperasjon i samarbeid med
Berlin. En vene ble høstet fra leggen og
koblet den mellom ytre halspulsåre (ECA)
og intrakraniell ICA før ICA ble stengt ekstrakranielt. Således fikk hjernen blodtilførsel
fra en ekstrakraniell til en intrakraniell
arteriegren, en såkalt ECA-ICA bypass, og
aneurismet var ekskludert fra sirkulasjonen
(Fig. 3B).

Figur 4B. Postoperativ CT angiografi viser STA-MCA bypass (pil).

Et annet scenario er pasienter med skallebasissvulster som omkranser og struper eller på annen måte skader hjernens arterier.
Kirurgisk reseksjon av svulsten vil kunne
skade arteriene og gi okklusivt hjerneslag.
Alternativt vil en radikal operasjon måtte
inkludere arterien i resektatet. I begge
tilfeller kan bypass være et nyttig verktøy4.

bypass og hvem som trenger en revaskulariseringsprosedyre før stengning. Vanskeligere er det med pasienter som står i fare
for å utvikle hemodynamisk hjerneslag. Vi
har p.t. ingen god preoperativ metode for
å eksakt identifisere hvem som vil ha nytte
av en operasjon. Det samme gjelder for
valg av korrekt tidspunkt for en bypass.

Kasuistikk 3:

Undersøkelser av såkalt cerebrovaskulær
reservekapasitet (CVR), som beskriver
hvor mye hjernens perfusjon kan øke fra
baseline etter ”stimulering”, innebærer
måling av cerebral blodfløde (CBF). CBF
måles gjerne med positron emisjonstomografi (PET) eller SPECT, alternativt
med transcranial Doppler sonografi (TCD).
Stimulering av cerebral perfusjon kan
gjøres med inhalasjon av CO2, alternativt
injeksjon av acetazolamid. Selv om dette
innebærer bruk av avansert utstyr, er det
fremdeles uklart hvordan funnene skal
tolkes. Sammenhengen mellom et gitt
PET-funn og resulatet av en bypassoperasjon er langt fra klar, hvorfor vår nåværende
kunnskap om hjernens hemodynamikk,
samt undersøkelsen av denne, utfordres 

59 år gammel kvinne med hypofyseadenom
operert en rekke ganger via craniotomier
med både transnasal og transsphenoidal tilgang. Hun fikk akutt neseblødning
som ble tamponert på lokal ØNH avdeling
for overføring til Rikshospitalet. Ethvert
forsøk på å fjerne tamponaden resulterte i kraftig blødning. Cerebral angiografi
viste et pseudoaneurisme på ICA i sinus
cavernosus, et område vi ikke har direkte
kirurgisk tilgang til (Fig. 4A). Testokklusjon
av ICA viste at hun ikke ville tolerere en
terapeutisk stengning av ICA. Vi valgte
derfor å tilby henne en EC-IC STA-MCA
bypass, hvoretter ICA kunne stenges
endovaskulært påfølgende dag uten at hun
utviklet et okklusivt hjerneslag (Fig. 4B).

Diskusjon
I det ovenstående kan man se at bypasskirurgi i hjernen er teknisk krevende. Både
donorkar (STA) og mottakerkar (distal MCAgren) er av små kalibre, ofte i underkant av
1 mm. Imidlertid ligger kanskje hovedutfordringen i vår pasientutvelgelse. I forhold
til pasienter med aneurismer eller skallebasissvulster hvor ICA må stenges, har vi
kommet langt i å kunne identifisere hvem
som vil tolerere terapeutisk stengning uten
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Gammaknivsbehandling (strålekniv) av
intrakranielle svulster og karmisdannelser;
et alternativ til åpen kirurgi

Gammaknivsenhet, nevrokirurgisk avdeling,
HUS. Kontaktperson:
Pål-Henning Kristian Pedersen
paal-henning.kristian.pedersen@helse-bergen.no
Senter for Nasjonal Behandlingstjeneste for
Gammakniv, Nevrokirurgisk avdeling,
Haukeland Universitets sykehus
Selve gammakniven består av en stålhalvkule hvor 192 radioaktive Cobolt 60 kilder er
plassert. Disse er arrangert i en semihemisfære slik at strålebuntene fra kildene krysser hverandre i et brennpunkt (fokus). Hver
enkelt strålebunt avsetter lite energi på vei
gjennom hjernevev, men det oppnåes en
summasjonseffekt i krysningspunktet og
kort utenfor dette. Her vil strålingen være
intens, men falle svært raskt slik at den
halveres noen millimeter utenfor kryssningspunktet. Strålebuntene kan forandres
i tykkelse slik at brennpunktet kan gjøres
større eller mindre innenfor fastlagte rammer ved bruk av forskjellige kollimatorer.
Prinsippet ved behandlingen er at vi ved
å kombinere forkjellige kollimatorer og
likeledes bruke flere fokuspunkt, kan fylle
lesjonen vi ønsker å behandle, på en slik
måte at vi oppnår høy stråling i et område
som er identisk med lesjonens yttergrenser, og at stråledosene faller svært rask til
et tolerabelt nivå for omliggende vev allerede noen millimeter utenfor dette (Fig. 1).
Er lesjonen stor, vil et strålefelt som passer
denne bli såpass stort at stråledosen faller
langsommere utenfor lesjonens periferi og
kan skade omliggende hjernevev. Dette vil
sammen med for eksempel en patologisk
prosess som krever høy stråledose for å
respondere på behandlingen, føre til at
metoden ikke kan benyttes på grunn av
fare for stråleskade av omliggende vev.

Strålekniv
Generelt krever maligne svulster høyere
stråledoser enn mer benigne langsomt

voksende svulster. Karmisdannelser og
hormonproduserende hypofysesvulster
krever imidlertid relativt høye stråledoser
for å respondere på behandlingen. Derfor
vil både størrelse og type patologisk
prosess påvirke beslutningen om den
aktuelle lesjon er egnet for behandling
i gammakniven eller ikke. Patologiske
prosesser større enn 3-4 cm i diameter vil
derfor ofte ikke kunne behandles optimalt.
Da ståledosene i lesjonens nærhet kan
være skadelige, vil lokalisasjon nær viktige
strukturer i hjernen i enkelte ganger være
begrensende for bruken av Gammakniv.
Da gammaknivsbehandlingen består av
en enkelt fraksjon (en behandling), må

Tema

I oktober 1988 fikk Haukeland Sykehus sin første gammakniv (strålekniv). Denne var den femte i verden
og den første type hvor pasientene kunne ligge komfortabelt under behandlingen. Med reladninger og
modernisering, har denne vært i bruk fram til høsten 2008 da en helt ny utgave av gammakniven ble installert.

stråledosen være høy, nøyaktige tilpasset
den patologiske prosessen, samt i størst
mulig grad unngå skade av normalt vev.
Denne type behandling gjøres som engangsbehandling. Dette betyr kort liggetid i sykehus (til sammen 3 dager). Pasientene følges
med jevnlige MR - kontroller på hjemsted
slik at resultatene evalueres fortløpende.
Vi har nå over 24 års erfaring med bruk
av gammakniven i Bergen og til sammen
behandlet 4220 pasienter i løpet av disse
årene. Fra en forsiktig begynnelse de første
årene, har nå antallet pasienter steget år for
år slik at vi i siste året behandlet 376 pasien-

Figur 1. Bildet viser inntegnet svulst (blå linje) og den tilhørende doseplan (gul linje). Svulsten (vestibularisschwannomet) er beliggende innenfor den gule linjen og vil derfor motta en vevsødeleggende stråledose. Videre ser vi at
det er kun svulsten som dekkes av en høy stråledose.
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Figur 2. Fra 1996 har antallet behandlede pasienter vært stigende. I 1996 begynte vi å anvende MR- undersøkelser
og et nytt og enklere doseplansystem i forbindelse med behandlingen. Dette førte til at det var lettere å framstille
eksempelvis svulster med større nøyaktighet og i flere plan. Dette har igjen ført til at flere svulster kunne behandles. I de senere årene er det først og fremst en økende henvisningsmengde som har resultert i at antall behandlede
pasienter stiger.

ter (Fig. 2). Den samme utvikling sees også
på verdensbasis hvor nå nærmere 1 million
pasienter er behandlet med denne metode.
Indikasjonene for gammaknivsbehandling
er langt på vei de samme som de var 24 år
tilbake med unntak av metastaser, hvor andelen har økt betydelig og utgjør ca 30 %.
Utenom metastaser, er det hovedsakelig
de vanlige og store diagnosegrupper ved
nevrokirurgiske avdelinger som behandles. Hovedgruppene utgjøres således av
meningeomer, vestibularisschwannomer,
gliomer, hypofysesvulster og karmisdannelser (Fig. 3.). Vi vil i det følgende gi
en liten oversikt over hvilke resultater vi
kan oppnå ved bruk gammakniven i de
største diagnosegruppene (vestibularisschwannom omtales annet sted).

Hjernemetastaser
Hjernemetastaser opptrer hos 20-40
% av alle pasienter med kreft og antallet kreftpasienter med hjernemetastaser
er økende pga en stadig eldre befolkning, bedre systemisk behandling av
primærsykdommen med forlenget overlevelse og økt tilgang på MR undersøkelse både i diagnostikk og oppfølging.
Ved Nevrokirurgisk avdeling ved HUS
behandler vi ca 150 pasienter med hjernemetastaser pr år og total er 1520 pasienter
behandlet, de fleste siden 1996 da MR
undersøkelse av hjernen ble tilgjengelig ved doseplanlegging. Antall pasienter
som behandles hvert år er økende.
47 % prosent av pasientene har metastase fra cancer pulm, 12,2 % fra
melanom, 17,4 % fra colorectal cancer,
9,2 % fra cancer mamma, 10,1 % fra
urogenital cancer og 4 % med ukjent
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origo. Gjennomsnittsalderen er 62,4 år
og 54 % er kvinner mot 46 % menn.
Tradisjonell behandling av hjernemetastaser
er kirurgi etterfulgt av bestråling mot totalt
hjernefelt for kirurgisk tilgjengelige solitære
svulster og bestråling dersom multiple metastaser. Kirurgi og bestråling mot totalt hjernefelt er vist å øke overlevelsen i forhold til observasjon og steroider, men komplikasjoner
forbundet med kirurgi og bestråling av hele
hjernen, gjør gammaknivsbehandling til et
attraktivt behandlingsalternativ for enkelte
pasienter. Gammaknivsbehandling er ikke
invasiv, gir høy vekststans av svulstene,
lav komplikasjonsrate og krever kun 2
dagers sykehusopphold.
Indikasjonen for behandling er metastaser med største diameter opptil 3
cm og maksimalt 3-5 metastaser på
henvisningstidspunktet. Pasienter som
tidligere har blitt operert, fått gammaknivsbehandling eller bestrålt mot totalt
hjernefelt kan også vurderes for rebehandling i gammakniven dersom pasienten
får påvist nye lesjoner eller residiv av
tidligere behandlet metastase (Fig. 4).
Vi har gått gjennom våre resultater og har
ca 85-90 % vekststans av metastasene,
29,5 % forsvinner helt, 37 % reduseres i
størrelse og 9,5 % forblir uendret. Det er
svært få akutte komplikasjoner, men 9,5 %
av svulstene får en strålereaksjon med forbigående hevelse av svulsten og økning av
det omliggende ødem. Vekst ses hos ca 13
%. Bedring eller uendrede symptomer sees
hos 90 % av pasientene. Nye metastaser
ses hos 57 % ved oppfølgings MR (1,2).
Behandling med steroider er ikke nødvendig hos 26 % av pasientene, kan seponeres

hos 30 %, reduseres hos 22 % og holdes
uendret hos 10 %. Steroiddosen må økes
i løpet av oppfølgingstiden hos 10 %. Livskvaliteten etter behandlingen holder seg
stabil under oppfølgingen inntil progresjon
av ekstrakraniell sykdom og død. Median
overlevelse er 7,5 måneder (95 % CI 5,0-10
mnd) og progresjonsfri overlevelse er median 6 måneder ±5,9 mnd. Antall dødsfall
pga hjernemetastaser er ca 21,6 %.
Resultatene er best for små svulster som
kan behandles med høy dose (20-25 Gy) og
det er derfor viktig at pasientene følges opp
med tette MR kontroller etter 1 måned og
deretter hver 3 mnd slik at evt. nye metastaser kan behandles så tidlig som mulig.
Det er derfor vår konklusjon at dette er en
meget nyttig behandling som gir et godt
resultat og krever kort hospitalisering

Meningeomer
Meningeomer kan variere i størrelse fra
monstrøse svulster til ørsmå knotter uten
klinisk betydning. Pasienter med store
symptomgivende svulster krever åpen
kirurgi. Mindre svulster kan behandles i
gammakniven med godt resultat. Det er
selvsagt et skjæringspunkt hvor så vel åpen
kirurgi og gammakniv kan være aktuelt.
Pasienter med svulster som har en vanskelig lokalisasjon eller hvor risikoen av forskjellige årsaker ved et åpent inngrep er stor,
er ofte egnet for behandling i gammakniv.
Vi har i Bergen totalt behandlet 670
intrakraniale meningeomer med ulik
beliggenhet og størrelse. Flertallet har
vært lokalisert basalt, vært rester etter
tidligere kirurgi eller involvert strukturer
hvor kirurgi vanskelig kunne gjennomføres
med radikalitet. Formålet med å behandle
slike svulster i gammakniven er å forhindre
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Figur 3. Den største diagnosegruppe er metastaser og utgjør 1/3 av de tilstander vi har behandlet, mens de store
nevrokirurgiske diagnosegrupper utgjør de resterende 2/3. Antallet metastaser som årlig behandles har økt i de
siste årene slik at denne fordeling vil endres og metastasene trolig vil utgjøre ca. halvparten av diagnosene vi kommer til behandle årlig.

videre vekst. Generelt har vi på bakgrunn
av tidligere erfaring regnet med at dette
oppnås hos vel 90 % av pasientene.

ke av svulsten. Begrensninger for å velge
gammakniven vil som oftest være nærhet til
synsnervene da disse tåler bestråling dårlig.

Vi har sammen med 14 andre sentre i Europa som har Gammakniv, sett på resultatene
av denne type behandling hos 4565 pasienter med meningeomer (3). I denne studien
fant vi ingen videre vekst etter behandling
ble hos 92,5 % av pasientene. 58 % av
svulstene ble over tid redusert størrelse,
mens 34,5 % forble uendret. 7,5 % av svulstene vokste videre innen 5 år. Etter 10 år
hadde 11,4 % av svulstene vokst på ny, slik
at kontrollraten falt til 88,6 %. Det oppsto
komplikasjoner som følge av behandlingen
hos 12,9 % av pasientene hvorav 6,6 %
var permanente. Vi har også eksklusivt sett
på resultatene av behandling av kirurgisk
vanskelig tilgjengelige meningeomer som
var lokalisert basalt og som involverte sinus
cavernosus. Av disse var 91,6 % uendret
eller mindre etter 10 år (4). Liknende
resultater er funnet i andre større serier (5).

Hormonproduserende svulster krever høy
dose for kurasjon av endokrinopatien,
gjerne dobbelt så høy dose som er nødvendig for å oppnå tumorkontroll (stoppe videre
vekst). 90-100 % av svulstene vil stoppe
å vokse etter behandlingen. Ved gjennomgang av våre pasienter behandlet i tiden
1988-2002 fant vi vekstarrest hos samtlige.
Andre har rapportert vekst kontroll hos 94
% av pasientene etter 5 år (6). Suksessraten når det gjelder endokrinologisk
bedring varierer en del i litteraturen, delvis
fordi man opererer med forskjellige nivå for
normalverdier for de forskjellige hormoner, men også fordi effekten er langsomt
innsettende og det endelige resultatet først
kan evalueres etter lang oppfølgning.

Meningeomer responderer godt på
gammaknivsbehandling og bør derfor
vurderes ved vanskelig tilgjengelige svulster
eller hvis andre forhold ved åpen kirurgi
medfører økt risiko.

Hypofysesvulster
Vi har behandlet 265 hypofysesvulster i
gammakniven. Dette er i hovedsak svulster
som enten er rester eller residiv etter tidligere kirurgi. Førstevalget ved behandling av
hypofysesvulster er mikrokirurgi. Imidlertid
kan deler av svulstene ha en beliggenhet
som gjør radikalitet vanskelig eller at det
tilkommer residiv med slik lokalisasjon.
Strategien ved behandling av hypofysesvulster med denne metode vil avhenge av en
tumortype med hensyn til dosevalg og dek-

Vi har sett på 89 pasienter med hormonproduserende hypofysesvulster behandlet
i gammakniven med en median oppfølgningstid på 5,9 år. Her fant vi at ca en
tredjedel av pasientene fikk normalisering
av hormonproduksjon, mens halvparten fikk
en bedring (7, 8). Over en 10 års periode
fant vi at 30 % utviklet hypofysesvikt i en
eller flere akser. Dette er tall som er sammenliknbare med hva andre har funnet (9).
Vår erfaring er derfor at gammaknivsbehandling er et nyttig supplement i
behandlingen av hypofysesvulster.

Glioblastoma Multiforme
Vi har totalt behandlet 322 gliale svulster
av forskjellige undertyper. Til sammen
har vi de siste 16 årene behandlet ca 100
pasienter med tilbakefall av glioblastom.
Dette er den mest aggressive og hyppigste

Figur 4. De to øverste bildene ble tatt i forbindelse med
behandlingen i gammakniven 30.08.2001. Pasienten ble
20.06.03 operert med kraniotomi på grunn av ny vekst
av den parietale metastasen. 09.02.04 ble pasienten
påny behandlet for tilkommet lite residiv i kanten av
operasjonskaviteten. Siste kontroll MR 08.11.12 (9 år
etter behandling) bildene under, viser stabile forhold
og ingen tegn til ny vekst heller ingen andre nye metastaser i hjernen. Begge svulstene ble ved behandlingen
i 2001 gitt samme stråledose og samme grad av dekke.
Det har vist seg at mindre svulster responderer bedre
på behandlingen selv om stråledosen er den samme slik
at dette kan være årsaken til at det tilkom vekst av den
største metastasen etter første behandling.

ondartede primære (ikke-metastatiske)
hjernesvulsten. Til tross for standardisert
primærbehandling med kirurgi, stråle- og
kjemoterapi er median overlevelse på kun
14-15 måneder, med så godt som ingen
langtidsoverlevere. Dette skyldes blant
annet deres infiltrative vekst som umuliggjør radikal fjerning. Mindre mengder
tumorvev står derfor tilbake og vil nesten
alltid forårsake tumorresidiv på et senere
tidspunkt. I en slik fremskreden sykdomsfase har en ingen evidensbasert behandling
å tilby, og forventet overlevelse er kort (uker
til få måneder). Likevel er ca 90 % av disse
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residivene lokale, nær reseksjonshulen
etter det primære inngrepet. For utvalgte
pasienter med glioblastomresidiv har en
ved flere sentra internasjonalt derfor forsøkt
gammaknivsbehandling, siden dette tillater
terapeutisk effektive doser til et begrenset
område med lite bestråling av omliggende
hjernevev. Selv om en ikke har studier som
definitivt viser at dette forlenger overlevelsen, har en kunnet se radiologisk at
svulstresidiv kan gå i regress for kortere
eller lenger tid. Flere har rapportert lenger
overlevelse med slik behandling enn i
historiske materialer, men disse studiene
har alle vært retrospektive med selekterte
pasienter (10,11). Dosen vi gir, tilpasses
stråleterapien som ble gitt under primærbehandlingen, for å unngå stråletoksisitet
med skade av funksjonelt hjernevev. Likevel
ser vi at svulstene kan gå i regress på MR
- kontroller med slike reduserte doser.
Vi har tidligere analysert resultatene og
sammenlignet med pasienter som har
mottatt operasjon istedenfor stråleknivsbehandling av sine glioblastomresidiv.
Svakhetene ved denne sammenlignende
studien av 77 pasienter er svært betydelige siden den er retrospektiv og ikkerandomisert. Etter å ha korrigert for kjente
prognostiske faktorer som funksjonsnivå,
viste den likevel at pasientene behandlet i
strålekniv hadde signifikant lenger overlevelse 12 måneder versus 6 måneder
for pasienter som ble reoperert. I tillegg
hadde de klart mindre komplikasjoner (12).
Vår konklusjon er derfor at gammaknivsbehandling kan vurderes hos pasienter
som har gliblastomresidiv etter primærbehandling. Den er forbeholdt de med
lokale residiv og det må informeres før
behandling om at det ikke er dokumentert
forlenget overlevelse. Bivirkningene er
vanligvis svært beskjedne, og pasienten
kan reise hjem dagen etter behandling.

Arteriovenøse malformasjoner
Cerebrale arteriovenøse malformasjoner
(AVM) er en medfødt misdannelse av
hjernens blodkar. Disse består av tynnveggede malformerte blodkar beliggende
mellom arterier og vener uten mellomliggende kapillærnett. Blod med høyt trykk
shuntes over til de tynnveggede kar som
derved kan sprekke, med hjerneblødning
som følge. Blødningsrisikoen er 2-4 %
årlig. Tradisjonelt har slike karnøster vært
behandlet kirurgisk, men embolisering og
gammakniv har i økende grad vært benyttet til behandling av disse misdannelsene.
Pasienter med karmisdannelser som ikke
er for store, beliggende nær funksjonelt
viktige hjerneområder eller lokalisert dypt
i hjernen vil være naturlige kandidater for
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Figur 5. Til venstre er pasientens arteriovenøse malformasjon visualisert ved hjelp av cerebral angiografi ved behandlingstidspunktet mai 2009. Kontroll angiografi april 2011 viser at malformasjonen er lukket og ikke lenger synlig.

gammaknivsbehandling. Alle pasienter med
karnøste (nidus) med diameter mindre enn
ca. 3 cm vil imidlertid kunne være kandidater for slik behandling. Vi har til sammen
behandlet 483 pasienter med arteriovenøse
malformasjoner i gammakniven i Bergen.
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2,5 år. Ved en størrelse på 2 cm i diameter
eller mindre er vår erfaring at mer enn 80
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Intra-operativ 3D ultralydbasert
navigasjon og reseksjonskontroll
i nevrokirurgi
Tema

I hjernen er det få anatomiske landmerker. Under en operasjon er det kritisk for nevrokirurgen å vite den
eksakte plasseringen av operasjonsinstrumentene i forhold til viktige strukturer i hjernen. Det er derfor
utviklet navigasjonssystemer som brukes i forbindelse med planleggingen og til en viss grad under
gjennomføringen av operasjoner.
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De konvensjonelle navigasjonssystemene
er av begrenset verdi ettersom de baserer
seg på preoperative MR eller CT bilder.
Posisjonen til hjernevevet forandres når
kirurgen begynner å operere ettersom
hjernen er ganske bløt og ligger og flyter i
cerebrospinalvæsken. Denne forandringen
kalles i engelsk litteratur for «brain-shift».
Kartet (de preoperative bildene) vil derfor
stemme gradvis dårligere og dårligere med
terrenget (pasienten) og navigasjonsfeilen
kan ofte utgjøre flere cm. Dessuten kan
det være vanskelig å registrere disse billedvolumene nøyaktig til pasientens hode.
Det er derfor behov for navigering basert
på intraoperativ avbildning, enten CT, MR
eller ultralyd. Intraoperativ avbilding vil også
kunne si noe om progresjonen av operasjonen og om alt det som var planlagt er gjort.
Intraoperativ CT er tilgjengelig, men er ikke
velegnet på grunn av strålebelastning og
begrenset bløtvevskontrast i CT bildene.

Intraoperativ MR
Mange forskningsgrupper og store industriselskaper har satset på å løse behovet
for intraoperativ avbilding med MR. En
mulighet er å operere i åpningen av en
MR-maskin med instrumenter og anestesiutstyr som utelukkende er MR-kompatible.
Ved behov for bilder sendes pasienten inn
i magneten. Dette krever utvikling av en
komplett og spesialtilpasset utstyrspark for

28 Kirurgen nr. 1, 2013

nevrokirurgi og nevroanestesi, og det kan
innebære en del kompromisser på bekostning av funksjonalitet. En annen løsning er
operasjonsstuer med skjermet MR-utstyr i
naborommet hvor pasienten kan transporteres inn og ut av det magnetiske feltet. Dette
er høyfelts MR utstyr som gir god billedkvalitet, men det tar tid å gjøre et nytt intraoperativt 3D MR volum, så det blir ofte bare
én undersøkelse i løpet av en operasjon. En
tredje løsning er å løfte en svak magnet inn
og ut av operasjonsfeltet, såkalt lav-felts
intraoperativ MR. Da er det raskere å gjøre
flere oppdateringer under operasjonen,
men billedkvaliteten blir ikke så god ved
lavfelts MR og størrelsen på bildevolumet
("field of view") er begrenset. Ved de to sistnevnte løsninger er det mulig å bruke det
vanlige operasjonsutstyret. Den viktigste
ulempen med intraoperativ MR er kostnaden. I tillegg til kostnadene for MR utstyret,
kommer kostnadene med spesialtilpasning
av operasjonsstuene og behov for ekstra
røntgenpersonell i den daglige driften.
I det medisinsk teknologiske miljøet
i Trondheim har vi gått i en litt annen
retning. Det er utviklet et navigasjonssystem som i tillegg til konvensjonell
navigasjon basert på preoperative bilder,
også kan navigere basert på intraoperativ 3D ultralyd. Dette utstyret er kommersialisert under navnet SonoWand®.
Konseptet ble utviklet i nært samarbeid
mellom nevrokirurger og ingeniører (2,9).

Ultralydkvaliteten
Ultralyd har gjennomgått en betydelig
teknologisk utvikling de senere årene,
hovedsakelig med fokus på kardiologiske
behov. Mange nevrokirurgiske miljøer har
ikke vært oppmerksom på denne utviklingen. Kvaliteten på bilder fra høykvalitets
ultralydmaskiner kan nå oftest matche kvaliteten på preoperative MR bilder (Fig. 1).

Figur 1. Skjermbildet fra navigasjonssystemet SonoWand® med preoperativ 3D MR og intraoperativ3D
ultralyd. Figuren viser korresponderende utsnitt fra MR
T2 (øverst) og ultralyd (nederst).

En av innvendingene mot intraoperativ ultralyd har vært at det er vanskelig å opprettholde kvaliteten under operasjonen fordi det
lett oppstår artefakter i bildene som følge
av inngrepet. Artefaktene kan imidlertid
begrenses mye med relativt enkle midler.
Det er viktig å posisjonere pasienten slik at
tilgangen blir vertikal. Dermed vil luftbobler,
som kan skape akustiske skygger, stige til
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overflaten Dette lar seg gjøre ved de aller
fleste operasjoner (11). I tillegg vil en slik
posisjonering av pasientene på operasjonsbordet også gagne pasienten ved at det blir
mindre trykk av spatler under operasjonen.

3D Ultralyd og navigering
Et frihånds 3D ultralyd volum dannes ved
at operatøren beveger en ultralydprobe
påmontert en ramme med reflekterende
kuler over det aktuelle området. Et infrarødt
kamera leser posisjonen til proben i forhold
til en referanseramme med reflekterende
kuler som festes til pasientens hode (Fig. 2).
Dermed kan et 3D ultralyd volum rekonstrueres på grunnlag av 100-200 2D bilder.
Dette ultralydvolumet gir en korrekt avbilding av den aktuelle anatomien og det plasseres korrekt i forhold til referanserammen.
Fremvisningen av ultralydvolumet kan
gjøres på mange måter. En måte er å vise
snitt gjennom ultralydvolumet. Det kan
være snitt gjennom alle tre plan (aksiale,
koronale, og sagitale) som til sammen gir
presis informasjon om for eksempel en
svulst. En kan velge hvilke snitt en vil ha
frem ved hjelp av en peker med reflekterende kuler. Hvis en skal bruke det mer
aktivt under operasjonen for kontinuerlig
å definere plassering av operasjonsinstrumentet i forhold til for eksempel svulstgrenser, så er det vanskelig å forholde seg
til 3 snitt som forandrer seg hele tiden.
Det er da ofte mer hensiktsmessig å bruke
et snitt som er definert av både tuppen,
retningen og rotasjonen av operasjonsinstrumentet. Dette er et såkalte ”anyplane”.
Ofte legges det også et plan vinkelrett
på dette planet for å unngå usikkerhet
ved tangentiell posisjon av instrumentet
i forhold til for eksempel svulstgrenser.

Figur 2. 3D ultralyd opptak ved hjelp av en ultralyd probe hvor posisjonen hele tiden registreres. Proben tiltes eller
forflyttes for å dekke det interessante området og de genererte 2D bildene brukes til å lage et 3D volum.

Nøyaktighet av 3D ultralyd
Ved konvensjonelle navigasjonssystemer er det en rekke feilkilder som har
sammenheng med registrering av de
preoperative bildene til pasienten. 3D
ultralyd har ikke disse feilkildene ettersom
bildene tas opp og presenteres i samme
referansesystem (Fig. 3). Navigasjonsnøyaktigheten basert på ultralyddata som
nylig er samlet inn, er derfor meget god.
Den gjennomsnittlige feilen er tidligere
målt til å være 1,4 mm ± 0,45 (4).
I tillegg kan det gjøres nye 3D ultralyd opptak når som helst. Det tar ca 30 sekunder å
gjøre et nytt opptak. I løpet av en operasjon
for primær hjernesvulst (gliom) gjøres typisk
5-7 opptak. På den måten vil en kunne
korrigere for det «brain-shift» som skjer
etter hvert som operasjonen skrider frem.

Bruk av 3D ultralyd i daglig
nevrokirurgi
SonoWand® brukes ved en rekke klinikker
rundt omkring i verden. Ved nevrokirurgisk
avdeling, St Olavs Hospital, har vi nå i

mange år brukt utstyret nærmest daglig. Utstyret brukes til et vidt spekter av
nevrokirurgiske operasjoner: reseksjon av
høygradige og lavgradige gliomer, biopsier,
svulster på skallebasis, hypofysesvulster,
cavernomer og arteriovenøse malformasjoner. I tillegg er det laget en applikasjon for
plassering av ventrikkelkateter. Utstyret kan
brukes til navigasjon og reseksjonskontroll
basert på 3D ultralyd alene, men oftest
bruker vi både preoperative MR bilder og
intraoperativ 3D ultralyd samtidig. Navigering basert på preoperative MR bilder kan
være nyttig i planleggingsfasen. Når operasjonen har startet, er det kun 3D ultralyd
som gir presis nok informasjon til at bildene
kan brukes aktivt til å "guide" operasjonen.
Det kan likevel være nyttig å ha MR bilder
som sammenligning i begynnelsen fordi
nevrokirurger er mer vant til å se på MR
bilder enn på ultralyd bilder, og fordi at MR
gir bedre oversikt (større "field of view").
Funksjonelle MR data (fMRI) og data om
viktige nervebaner i hjernen (traktografi)
kan importeres sammen med de preope-
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Figur 3. Bilde av skjermen fra under operasjon av et cavernøst hemangiom (”Dual anyplane”). Det pekes på kanten av lesjonen. Unøyaktigheten i de preoperative MR bildene vises i øverste rad. Unøyaktigheten er på ca. 8 mm.

rative MR volumene. Dermed vil vi under
operasjonen vite mye om hvor vi har
funksjonelle områder som språksenter,
hjernebark for motorikk, pyramidebane etc.
Disse dataene vil ha den samme mangel
på presisjon som andre MR data under
operasjonen på grunn av «brain-shift». Det
har likevel vist seg å være til hjelp å vite
den omtrentlige lokaliseringen av disse
følsomme områdene intraoperativt.

Guiding av tumor operasjoner
og reseksjonskontroll
SonoWand er spesielt nyttig for å oppnå
en best mulig reseksjon av lavgradige
astrocytomer. Det er gjort biopsistudier
som viser at 3D ultralyd er like nøyaktig til
å avgrense lavgradige gliomer som MR flair
(12). Når tumor ligger i spesielt følsomme
områder, og pasienten ikke har symptomer,
så ser vi fra fMRI- og tractografi dataene
at de følsomme områdene vanligvis er
forskjøvet og ligger utenfor tumor. Det
er derfor et viktig poeng at så lenge
man holder seg innenfor og i kanten av
svulstgrensene som fremstilles med 3D
ultralyd, så vil pasienten ikke få varige
nevrologiske utfall (1). Dermed er det heller
ikke behov for å operere pasienten i våken
tilstand, som ellers er en vanlig måte å
unngå nevrologiske utfall i slike tilfeller.
Operasjonsinstrumentet (CUSA, cavitron
ultrasonic surgical aspirator) kan kalibreres
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slik at det fungerer som en pekestokk i
billedvolumet. Dermed vil en til en hver tid
vite hvor tuppen av operasjonsinstrumentet befinner seg i forhold til for eksempel
svulstgrenser. Dette kan gi en rask og
sikker operasjon. I tillegg er operasjonsmikroskopet integrert slik at det også kan
fungere som en pekestokk i 3D ultralyd
volumet. Mot slutten av operasjonen er
det viktig å sikre seg at svulsten fjernes
så radikalt som mulig. 3D ultralyd opptak
i denne fasen vil kunne avsløre svulstrester som dermed kan fjernes presist
enten med et navigert operasjonsinstrument eller navigert mikroskop. (11).
Som vist i artikkelen om lavgradige gliomer
har behandlingen av disse svulstene vært
kontroversiell og dette har gitt grunnlag for
ulike behandlingsstrategier. Veiledet med
3D ultralyd har vi forsøkt å gjøre en mest
mulig radikal operasjon så snart diagnosen
var stilt. Sammenlignet med en mer forsiktig behandlingsstrategi, så har vår strategi gitt en klar overlevelsesgevinst uten
signifikant økning av komplikasjoner (3).
Operasjon av høygradige gliomer gjøres
på samme måte som for de lavgradige
gliomene. Ved de høygradige er det alltid
ødem, og det er viktig å passe på at
pasienten har stått på steroider en ukes
tid før operasjonen for å gjøre det enklere å se svulstgrensene med ultralyd.

Navigerte biopsier gjøres ved hjelp av en
tynn biopsitang med posisjonsramme som
kan kalibreres og brukes som en pekestokk.
3D ultralydopptak gjøres gjennom et borrehull. Den navigerte biopsitangen guides til
nøyaktig riktig plass i billedvolumet. Dette
er en enkel og nøyaktig prosedyre. Dessuten kan en gjøre et nytt 3D ultralyd opptak
etter at biopsien er tatt for å forsikre seg
om at den er tatt på riktig sted og at det
ikke er oppstått blødning. Vi har gjort slike
biopsier på svært mange pasienter med
hjernesvulster og fant at teknikken er meget presis og har veldig lav risiko (12). I forhold til vanlig stereotaktisk biopsi sparer en
dessuten en MR undersøkelse operasjonsdagen. Ulempen er at pasienten må i narkose. Med relativt enkle tilpasninger vil prosedyren også kunne gjøres i lokalbedøvelse.
Det er også utviklet spesielle prober som
gjør det mulig å avbilde hypofysesvulster,
normal hypofyse og kar intrasellært i
forbindelse med operasjoner for hypofysesvulster (8). Det gjøres nå studier
for å undersøke nytteverdien av dette.
I motsetning til vanlig nevronavigasjon, er 3D ultralyd et meget nøyaktig
hjelpemiddel til å påvise cavernomer
(Fig. 3). Særlig gjelder dette cavernomer
i hjernestammen. I tillegg kan en ved
avslutningen av operasjonen gjøre et
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Figur 4. Et utsnitt av skjermen fra SonoWand® under en operasjon for et stort lavgradig insulagliom. Til venstre er MR flair med tractografi data. I midten er 3D ultralyd etter
at store deler av svulsten er fjernet. Det lysegrå området omkring reseksjonkaviteten (sort) er restsvulst. I opptaket til høyre er alt tumorvev fjernet. I tillegg er 3D ultralyd
angiografi (rødt) lagt inn.

nytt 3D ultralyd opptak som reseksjonskontroll for å sikre seg at alt er fjernet.

Guiding av endoskop
Ved enkelte endoskopiske operasjoner
kan anatomien være svært kompleks, for
eksempel prosedyrer med multiple cyster.
Da er det lett å gå seg vill med endoskopet.
Ved å gjøre 3D ultralyd opptak gjennom
en liten minicraniotomi, som også brukes
til innføring av endoskopet, vil en ha et 3D
bilde av den komplekse anatomien. Ved
å bruke et stivt skop som kan kalibreres
slik at det fungerer som en pekestokk vil
operatøren til en hver tid vite den nøyaktige posisjonen av endoskopet (5)

Karoperasjoner
3D ultralyd angiografi basert på power
Doppler data vises i rød farge overlagt
vevsbilder. Power Doppler angiografi er
en meget følsom teknikk med tanke på
å fremstille kar. Ulempen er at karene
kan se litt større og mer dramatiske ut
enn de egentlig er. Men et hvert kar er
viktig i hjernekirurgien og vi har hatt stor
nytte av ultralyd angiografi ved forskjellige
operasjoner. Ved en rekke tumoroperasjoner, både i hjerneparenchymet og på
skallebasis, har ultralyd angiografi vist seg
å kunne gi opplysninger om viktige kar
som ligger rundt eller inne i en svulst før
vi når dit (6,7) og har dermed bidratt til å
unngå infarkter og nevrologiske utfall.

Vi har også brukt 3D ultralyd angiografi
for å lokalisere aneurysmer og for å se
at sirkulasjonen i karene som aneurysmet
utgår fra er tilstrekkelig etter klipsing. Dette
konseptet er fortsatt under utprøving.
Ved alle operasjoner av arterio-venøse
malformasjoner (AVM) bruker vi 3D
ultralyd angiografi til å identifisere tilførselskarene i tidlig fase av operasjonen. Ved å
klipse disse tidlig i operasjonen gjør, vi en
meget komplisert operasjon om til en mye
enklere og sikrere operasjon. 3D ultralyd
angio brukes også ved avslutningen av
operasjonen for å kontrollere at hele den arteriovenøse malformasjonen er fjernet (10).

Konklusjon
Ved mange nevrokirurgiske operasjoner er
det behov for intraoperativ avbilding.
Den desidert mest kostnadseffektive
og mest anvendelige modalitet for slik
avbilding er navigert 3D ultralyd, hvor det
viktigste tilgjengelige produktet er norsk
(SonoWand®). Mange nevrokirurger er i utgangspunktet dårlig til å tolke ultralydbilder,
men hvis de er villig til å bruke litt tid på å
lære det (slik kardiologene har gjort), så har
vi et meget potent og anvendelig redskap 
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Praktisk opplæring:
Lege i utdanning Tsegageb Laeke
gjør kraniotomi under veiledning
av Morten Lund-Johansen.
Foto: Gro Hotvedt
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Nevrokirurgi i Addis Abeba
Etiopia har 88 millioner innbyggere. Landet er et av verdens aller fattigste og har en ufullstendig infrastruktur på alle områder. Helsetilbudet kan ikke sammenlignes med det man finner i vestlige land. Etiopia
utdanner et relativt høyt antall leger, men 20-30 % av disse forlater landet kort etter fullført utdannelse.
Økonomiske forhold er nok den viktigste grunnen til at mange leger flytter.

Morten Lund-Johansen og Knut Wester
mljo@helse-bergen.no
Nevrokirurgisk avdeling,
Haukeland Sykehus, 5021 Bergen
Etiopia har minimal dekning innen stort
sett alle medisinske spesialiteter, og har
store vansker med å utdanne sine egne.
Dette betyr at bare en brøkdel av landets
innbyggere får kvalifisert helsehjelp av
legespesialist. Samtidig er behovet stort.
Nevrokirurgi representerer et høyspesialisert fagfelt der helsegevinsten for mange
tilstanders vedkommende, er meget stor
ved rett behandling. Sykdomspanoramaet
i nevrokirurgi i Etiopia skiller seg en god del
ut fra det man ser hos oss; hjerneabscesser, medfødte misdannelser, hydrocephalus,
hodetraumer og avanserte tilfeller av
godartede svulster er mye hyppigere
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enn i Norge. Mange av pasientene med
slike tilstander kan få økt levetid og
god livskvalitet med rett behandling.

Nevrokirurgisk utdannelse
Inntil nylig ble det ikke utdannet spesialister i nevrokirurgi i Etiopia. De to eneste
spesialistene som fantes var utdannet i
utlandet. Haukeland Universitetssykehus
(HUS) og Universitetet i Bergen (UIB)
opprettet i 2006 en samarbeidsavtale
med Addis Abeba University (AAU) for å
bistå AAU i utdannelse av nevrokirurger.
Programmet mottar finansiell støtte fra
Det Norske Fredskorps (hovedsponsor),
samt de to norske avtalepartene.
Rammen for programmet er en personalutveksling der etiopiske leger og sykepleiere hospiterer seks måneder ved HUS, og
norsk helsepersonell bidrar ved praktisk og
teoretisk undervisning ved flere sykehus i

Addis Abeba. I alt ti etiopiske spesialistkandidater i nevrokirurgi, og fem sykepleiere
innen generell, operasjons- og intensiv
sykepleie har tilbrakt en seksmåneders
periode i Bergen. I alt seks leger ved Nevrokirurgisk avdeling har arbeidet og undervist
ved sykehus i Addis Abeba. Programmet
har i tillegg engasjert norske sykepleiere
innen nevrokirurgi, operasjon og intensiv
i kortere eller lengre perioder. I sin nåværende form er programmet kun åpent for
personell ansatt ved HUS, men tidligere
har vi også hatt deltakelse fra leger ansatt
andre steder i Norge og fra våre naboland.

Man møter store utfordringer som nevrokirurg i Etiopia. Til tross for det enorme
gapet mellom oppgaver og ressurser virker
utfordringene inspirerende. Felles for de
norske legene som har deltatt er at alle
har beholdt sitt engasjement i prosjektet
og de aller fleste har reist tilbake flere
ganger. Nylig ble det også åpnet for deltakelse av norske LIS-leger dersom disse
reiser sammen med overlege. Tjenesten
er godkjent som tellende. En lege under
utdannelse har nylig deltatt og erfaringene
fra dette besøket var gode. Vi opplevde
at kollegene i Addis Abeba syntes det var
svært positivt å kunne bidra til utdannelse
av norske nevrokirurger innen tilstander
man ser lite av i Norge. Vi mener derfor
at en slik utveksling kan være faglig like
verdifull for norske som etiopiske leger.

Utveksling i praksis
Programmet drives ved tre ulike sykehus i
Addis Abeba. Ved Tikur Anbessa, universitetssykehuset, foregår generell nevrokirurgi
på en sentral operasjonsenhet samt ved en
operasjonsstue for øyeblikkelig hjelp i akuttmottaket. Traumatologi utgjør en stor del av
virksomheten. Avansert nevrokirurgi drives i
mindre grad, ikke minst på grunn av minimal
tilgang på ventilatorer. Ventilatorkapasiteten
vil ventelig bedres i løpet av neste år, blant
annet på grunn av et samarbeidsprosjekt
der anestesimiljøet ved HUS er involvert.
Ved et mindre offentlig sykehus, Zewditu,
drives spinal og pediatrisk nevrokirurgi.
Blant annet utføres et stort antall endoskopiske inngrep for hydrocephalus. Endelig drives det nevrokirurgi ved et privat
koreansk misjonssykehus (Myunsung
Christian Medical Center). Her er ventilatorkapasiteten bedre, og det er utført et
stort antall avanserte inngrep, særlig for
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Tre etiopiske nevrokirurgispesialister
er utdannet med støtte fra dette prosjektet, og ytterligere 17 yngre leger er
i gang med spesialisering. Prosjektets
siktemål er å bidra til et bærekraftig
miljø for utdannelse av nevrokirurger i
Etiopia, og dette målet synes å være
realistisk oppnåelig i løpet av et par år.

Medfødt ryggmargsbrokk. De fleste ryggmargsbrokk på poliklinikken er lukkede og sees hos barn som er flere måneder gamle, og opp til flere år. Åpne ryggmargsbrokk har svært høy dødelighet i Etiopia. Foto: Morten Lund-Johansen

svulster på basis av kraniet der etiopiske
leger får instruksjon i denne delen av
nevrokirurgien fra erfarne norske kolleger.
Mye av det man har til rådighet for å drive
kirurgisk virksomhet, som operasjonsmikroskop, -bord og -lamper, anestesimetoder,
instrumenter, gjennomlysning og sterilitetsprosedyrer, holder en standard som er
lavere enn den man er vant til i Norge. Risikoen for blodsmitte fra pasient til kirurg er
mye høyere enn i Norge. De norske legene
som deltar, har likevel opplevd små vansker
med å tilpasse seg de nye forholdene. Den
største utfordringen er sterilitet og hygiene
pre-, per og postoperativt. Infeksjonsraten
er langt høyere enn i Norge, ikke minst hos
pasienter som blir operert med ventrikuloperitoneal shunt. Alternative operasjonsteknikker der man unngår implantasjon av
fremmedmateriale, (reseksjon av plexus

chorioideus og endoskopisk tredje ventrikkel fenestrasjon) er derfor å foretrekke.
Etiopia har en natur og historie som man
lett blir fascinert av. Landet har aldri vært
kolonisert; adkomsten er nok en medvirkende årsak; store deler ligger mer enn 2000
meter over havet, og de høyeste fjellene
når over 4000. Addis Abeba regnes som
en av de tryggeste afrikanske storbyene.
Mulighetene for utenomfaglige gjøremål
er mange, det er blant annet flotte turmuligheter rett utenfor byen. På høyslettene er det fritt for malaria og mange
andre risikomomenter man forbinder med
tropiske strøk. Trafikkfarene er imidlertid ikke påvirket av den tynne luften, og
den største risiko man løper som nordmann i Etiopia er nok som passasjer
eller fotgjenger i trafikkerte områder 
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Ny Nasjonal behandlingstjeneste
for vestibularisschwannomer
Vestibularisschwannom: symptomer og behandling

Senter for Nasjonal Behandlingstjeneste
for Vestibularisshwannomer, HUS.
Kontaktperson: Erling Myrseth
erling.myrseth@helse-bergen.no
Senter for Nasjonal Behandlingstjeneste for
Vestibularisshwannomer, Haukeland Sykehus
VS kan følges ubehandlet, opereres eller
behandles med stereotaktisk strålekniv.
I 1988 fikk Haukeland Universitetssykehus
(HUS) landets første og eneste strålekniv,
og vi har dermed et komplett behandlingstilbud med observasjon, strålekniv eller
operasjon, suboccipitalt eller translabyrintært. Ved den tverrfaglige ”acusticusgruppen” ved Nevrokirurgisk avdeling og

Øre-Nese-Hals-avdelingen, har vi de siste
ti år fulgt en behandlingsalgoritme basert
på svulststørrelse. Vestibularisschwannom
er eksempel på en sykdom hvor tilstanden
er sjelden og hvor behandlingen krever høy
kompetanse. Haukeland Universitetssykehus er fra 2012 tildelt nasjonalt behandlingsansvar for vestibularisschwannom.
I denne artikkelen presenteres symptomer
og funn samt behandlingsstrategien som har
vært fulgt for pasienter med VS fra år 2001.

Materiale
I perioden 2001-2007 ble 360 pasienter
undersøkt eller behandlet ved HUS for nylig
oppdaget VS. Av disse var 339 pasienter til

Tema

Vestibularisschwannom (VS), også kalt acusticusnevrinom, er en godartet svulst på nervus statoacusticus.
Svulsten har fire kardinalsymptomer, ensidig nedsatt hørsel, øresus, svimmelhet og balanseforstyrrelser.
Store svulster kan medføre gangproblemer og affeksjon av flere hjernenerver. VS er en relativ sjelden svulst,
med en incidensrate på ca 15-20/mill pr år. Incidensen har vært økende de senere år, mest sannsynlig pga
lettere tilgang til MR-undersøkelser. Samtidig har gjennomsnittlig størrelse på svulstene ved diagnosetidspunkt avtatt (5-6).
kontroll hos oss en eller flere ganger (Tabell
1). De øvrige pasientene ønsket oppfølging
på hjemstedet. 243 (72 %) pasienter var
henvist fra leger utenfor helseregion III/
Helse Vest RHF. Diagnosen var med få
unntak basert på MR-undersøkelser gjort
med T1-vekting med iv. kontrastvæske
(Figur 1). Henvisningene ble vurdert på
tverrfaglige ”acusticusmøter” der otokirurg, nevrokirurg og nevroradiolog deltok.
Data ble registrert i en kvalitetsdatabase
ved første gangs konsultasjon og ved
oppfølging ett, to og fem år senere. Hørsel
ble registrert med rentoneaudiometri samt
taleoppfattelse og gradert som ”nyttig”
(Gardner-Robertson grad A+B) eller unyttig/
manglende (Gardner-Robertson grad C+D).
Ansiktsnervefunksjonen ble gradert etter
House-Brackmann’s gradering. Svulstdiameter ble målt i tre dimensjoner – langs
pyramidbenet, vinkelrett på pyramidebenet,
samt høyden. Svulstdiameter i datasettet
refereres til største svulstdiameter.

Resultater
Resultatene er basert på de 339
pasientene som var til radiologisk
og klinisk kontroll ved HUS.

Tabell 1
Antall pasienter

339

Antall kvinner

179 (52 %)

Alder

55,5 år (15-84)

Oppfølgingstid (mndr)

57,6 (9-128)

Basaldata hos 339 pasienter undersøkt
for vestibularisschwannom ved Haukeland Universitetssykehus 2001-2007.
Figur 1. MR, T1 med gadolineum. Vestibularisschwannom i venstre cerebellopontine vinkel.
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Klinisk og radiologisk
presentasjon

Tema

Symptomvarighet før diagnose var i
gjennomsnitt 4,5 år (0-34, median 2,3).
Ensidig hørselsnedsettelse var vanligste
debutsymptom, deretter øresus. Over 90
% av pasientene hadde subjektivt ensidig
nedsatt hørsel; hos 52,3 % viste audiogrammene god eller nyttig hørsel (GardnerRobertson grad A eller B) på affisert side.
11,8 % av pasientene hadde svulster som
ga affeksjon av nervus trigeminus (nedsatt sensibilitet i ansiktet, nedsatt cornearefleks), og hos 2,1 % medførte tumor
hjernestammekompresjon og påvirkning av
motorisk funksjon (ensidig spastisitet, nedsatt finmotorikk, gangvansker) (Tabell 2).
På diagnosetidspunktet var svulsten kun
begrenset til indre øregang hos 96 pasienter (intrameatal). De ekstrameatale svulstene målte i gjennomsnitt 18mm (4-52).
Det var ingen korrelasjon mellom svulstens
størrelse og symptomenes varighet.

Stråleknivsbehandling ble benyttet som
eneste alternativ hvis pasienten hadde
medisinske tilstander som kontraindiserte
kirurgi. Større svulster (diameter over 25
mm) ble stort sett behandlet kirurgisk.

Ekspektanse: 85 av de 186 pasientene som
innledningsvis kun ble observert med MR,
trengte behandling på et senere tidspunkt
grunnet svulstvekst. De fleste (71) av disse
fikk behandling i strålekniven (Tabell 3).

Kirurgi: Hos 70 pasienter var kirurgi
førstevalg uten forutgående observasjon,
av disse trengte 10 fornyet behandling
pga recidiv/rest (Tabell 3). Totalt ble det
utført 96 inngrep på 94 pasienter. 33 av
svulstene som ble primæroperert hadde
diameter på 30 mm eller mer. Komplikasjonsraten for primæroperasjonene fremgår
av Tabell 4. I to tilfeller ble inngrepet
avbrutt, en gang pga blødning fra bulbus
jugulare, den andre pga cerebellart ødem.
Begge pasienter ble senere re-behandlet
med strålekniv. Liggedøgnstiden etter operasjon varierte fra 7-30 dager.

Facialisfunksjon
To pasienter hadde dårlig facialisfunksjon
på diagnosetidspunktet. Facialisfunksjonen
ved siste kontroll etter primær ekspektanse,
primær kirurgi og stråleknivsbehandling,
fremgår av Tabell 5. Bruk av kirurgi ga
signifikant flere pasienter med dårlig
facialisfunksjon enn ekspektanse/strålekniv, også når senere opererte pasienter
er inkludert. Pasientene som fikk nedsatt
facialisfunksjon etter primær ekspektanse
eller stråleknivsbehandling, var alle operert
senere. Pasienter med uttalt parese og
øyelukkingsproblemer mottok korrigerende
plastiske inngrep i form av facialisanastomose fra kontralateral side, ansiktsløftinger
og innleggelse av gullvekt i øvre øyelokk.

Strålekniv: 83 pasienter ble primærbehandlet i strålekniv uten forutgående
observasjon. Det ble utført totalt 164
stråleknivsprosedyrer. Gjennomsnittlig
stråledose til tumors sentrum og periferi
var henholdsvis 34,3 og 12,3 Gy. Pasientene ble innlagt dagen før behandlingen,
og reiste rutinemessig dagen etter. Det ble
ikke observert komplikasjoner til stråleknivsbehandlingen, men hos pasienter som
ble operert etter stråleknivsbehandling,
forekom det komplikasjoner til inngrepet
(Tabell 4). Rebehandlingsraten ved kirurgi
og strålekniv var ikke signifikant forskjellig i observasjonsperioden (Tabell 3).

Behandling
Små svulster med diameter under 20 mm
ble primært observert med fornyet MR 6-12
måneder senere og deretter årlig. Kirurgi
og strålekniv ble benyttet som likeverdige
behandlingsalternativer ved dokumentert
vekst av små svulster, og ved svulster som
på diagnosetidspunktet allerede hadde
en størrelse på 20-25 mm. Pasientene
ble informert om begge behandlingsalternativene og fikk anledning til å velge.

Tabell 2

Hørsel
Alle opererte pasienter med hørsel på
aktuelle øre før inngrepet mistet denne
postoperativt. Blant de primært stråleknivsbehandlede var det 41 pasienter med
god eller brukbar hørsel før behandling,
22 av disse hadde bevart hørsel ved siste
kontroll. 104 pasienter som ble observert for mulig svulstvekst hadde god
hørsel innledningsvis, av disse hadde 65
fortsatt god hørsel ved siste kontroll.

Tabell 4
Ved første kontroll

Ved siste kontroll

Øresus

233/339 (68,7 %)

238/331 (71,9 %)

Svimmelhet

150/339 (44,2 %)

110/333 (33,0 %)

Balanseproblemer

140/339 (41,3 %)

119/332 (35,8 %)

40/339 (11,8 %)

39/339 (11,7 %)

Nedsatt ansiktssensibilitet
Pyramidebaneaffeksjon

7/339 (2,1 %)

7/339 (2,1 %)

Nedsatt facialisfunksjon*

4/339 (1,2 %)

29/339 (8,5 %)

170/325 (52,3 %)

60/311 (19,3 %)

God eller brukbar hørsel**

Symptomer og funn ved første og siste undersøkelse.
* Målt etter House-Brackmanns skala. ** Målt med rentoneaudiometri og talegjenkjennelse.

Tabell 3
Primær og sekundær håndtering av pasienter med VS. Rebehandlingsraten
etter strålekniv og kirurgi var lik (11 %), 35,8 % av pasientene som primært
ikke mottok noen behandling ble senere behandlet grunnet voksende tumor.
Ekspektanse

Stråleknivsbehandling (GKR)

Kirurgi

Totalt

Resultater og komplikasjoner ved
samtlige kirurgiske inngrep,
totalt 96 inngrep på 94 pasienter.
5 pasienter ble reoperert, 3 for
CSF-lekkasje, 2 for hematom.
Antall
Radikalopererte

44

Sårinfeksjon

1

Urinveisinfeksjon

4

Meningitt

3

Pneumoni

1

Lungeemboli

2*

Hematom

2

Spinalvæskelekkasje

8

Nevrologiske utfall fra
hjernestammen

2

Død innen 3 mnd

1**
28

Primær behandling

186

83

70

359

Dårlig facialisfunksjon

Sekundær GKR

71

2

8

81

Sekundær kirurgi

14

8

1

23

Andel sekundært
behandlede pasienter

45,7 %

12,0 %

12,8 %

24,5 %

Ingen sekundær behandling

101

73

61

*En pasient som ble operert ved annet
sykehus etter stråleknivsbehandling er
inkludert.
**K 76, operert på vital indikasjon for
40 mm stor svulst som ga betydelige
nevrologiske utfall.
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Svimmelhet, øresus og ustøhet
Det var ikke signifikant endring i forekomst
av symptomene før og etter behandling i
noen av behandlingsgruppene, med unntak
av svimmelhet hos primært ubehandlede
pasienter, hvor forekomsten av de som
anga dette symptomet ble redusert fra
43,2 % til 30,3 % i observasjonstiden

Diskusjon

Naturlig forløp
De aller fleste VS vokser langsomt, og
studier fra bl.a. Danmark viser at rundt halvparten av observerte svulster ikke endrer
størrelse i mange år etter at diagnosen
er stilt (7-8). Pasienter som ikke mottok
behandling hadde likevel risiko for å miste
hørselen. De øvrige symptomene viste lite
tegn til endring, selv om svimmelheten lot
til å opphøre i et signifikant antall tilfeller. Vi har dokumentert at svimmelhet, i
større grad enn øresus og hørselstap, er en
sterk prediktor for nedsatt livskvalitet (1).
Behandling
Det er relativt få studier som sammenligner
behandlingsresultatene etter strålekniv
og kirurgi, og kun to prospektive som gir
klasse II evidens (3,9). Alle studiene viser
at behandlingsrelatert morbiditet er lavest
ved bruk av strålekniv. Samtidig viser en
rekke studier at risikoen for svulstvekst er
lav etter stråleknivsbehandling (10). Vår
re-behandlingsrate for strålekniv og kirurgi
er noe høyere enn det som er publisert
av andre. En mulig forklaring på dette
er at mange publikasjoner presenterer
resultater der svulstene blir behandlet
uten forutgående observasjon. Behandler

Vår strategi er at svulster som har sterk
tilhefting til facialisnerven sjelden blir
forsøkt operert radikalt. Likevel fikk en del
av pasientene facialisparese postoperativt.
I mange tilfeller vil en liten svulstrest forbli
uendret etter operasjonen, og i de tilfeller det kommer et recidiv vil dette kunne
stanses med behandling i strålekniven.
Pasienter som får stråleknivsbehandling
må informeres om at det er en viss risiko
for vekst av svulsten etterpå, og at senere
kirurgi kan medføre økt risiko for skade
av ansiktsnerven. Med disse forbehold
vil likevel risikoen for facialisparese være
langt lavere med primær stråleknivsbehandling enn med primær kirurgi.
Det er påpekt at stråling, spesielt av unge
pasienter, kan føre til stråleinduserte
svulster. En studie fra England har imidlertid ikke kunnet bekrefte dette (13). Vi
anbefaler derfor nå stråleknivsbehandling
rutinemessig til pasienter med VS opp
mot 20-25 mm, og foretar en individuell
vurdering av svulster mellom 25 og 30 mm.
Symptomlindring
Våre resultater indikerer at det er lite
endring i symptomatologien over tid, enten
man behandler eller ikke (14). Det er ikke
kjent om behandling med strålekniv beskytter mot, eller øker, risiko for senere tap av
hørsel. VS kan sees på som en kronisk
sykdom der behandling av svulsten i liten
grad lindrer plagene, og det er lite studert
hvordan man best kan hjelpe pasientene
med de symptomene svulsten medfører.
Vi har tidligere dokumentert at livskvaliteten
hos VS-pasienter er signifikant lavere enn
i normalbefolkningen (1,3,14-15). ”Acusticusgruppen” og Lærings- og mestringssenteret ved HUS arrangerer derfor nå såkalte

Sykdommen er sjelden med langsom
utvikling av plagene. Observasjon og
stråleknivsbehandling er stadig mer brukte
behandlingsmodaliteter, både i Norge og i
utlandet. De største svulstene bør imidlertid
fortsatt opereres. Begge behandlingsmodaliteter krever høyspesialisert utstyr
og topp faglig ekspertise for å oppnå gode
resultater. I et lite land som Norge kan
dette kun oppnås ved sentralisert behandling. Vi har et godt etablert samarbeid
over mange år mellom Øre-Nese-Halsavdelingen og Nevrokirurgisk avdeling i
behandlingen av disse pasientene. Fra
2012 er Haukeland Universitetssykehus
tildelt Nasjonal behandlingstjeneste for
vestibularisschwannomer. Denne behandlingstjenesten vil ha et tett samarbeid
med andre nasjonale behandlingstjenester
ved Haukeland Universitetssykehus som
Nasjonal behandlingstjeneste for Gammakniv og Nasjonal kompetansetjeneste for
vestibulare sykdommer, samt Radiologisk
avdeling og plastikk-kirurgisk avdeling 
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Tabell 5

Ekspektanse

mestringskurs for VS-pasienter for å trene
pasientene i å takle symptomene bedre.

Tema

Diagnose og symptomatologi
Pasienter som angir ett eller flere av
kardinalsymptomene for VS bør henvises
til vurdering hos spesialist i Øre-NeseHalssykdommer og evt. undersøkes med
MR av hodet med tynne snitt gjennom
indre øregang og med intravenøs kontrast.
Undersøkelsen er sensitiv selv for VS med
diameter ned til et par mm. Symptomene
stammer fra det nevrovestibulære apparat, mens behandlingen (i hvert fall i
Norge) skjer i nevrokirurgisk regi. Nevrokirurger og Øre-Nese-Hals leger bør derfor
samarbeide om denne pasientgruppen.

man med strålekniv mange svulster uten
vekstpotensiale, vil selvsagt dette påvirke
recidivraten i gunstig retning. Våre seleksjonskriterier innebærer at en stor mengde
mindre svulster uten vekstpotensiale
ikke ble behandlet. Ved noen sentra med
stort operasjonsvolum, tilbyr man kirurgi
også til disse og klarer å bevare hørselen
hos en viss andel av pasientene (11-12).
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15. Myrseth E, Møller P, Pedersen P-H, et al: Vestibular
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efficacy to High Function
Patients, helps improve function,
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Funksjonell nevrokirurgi oppnås i ideelle
tilfeller ved identifikasjon av det
epileptiske fokus og reseksjon av
samme med anfallsfrihet som resultat.

MR (3T) med funksjonelle undersøkelser,
PET og SPECT studier er blitt en del av
standard-utredning. Enkelte pasienter
avklares med magnetencephalografi, MEG.
EEG er som tidligere en ”pillar” i utredningen – her skjer en stadig sofistikering
gjennom flere kanaler (opptil 126) og en
avansert matematisk behandling av
akkumulerte data. Endelig kan avansert
billeddiagnostikk ”fusjoneres” med de
matematiske modeller av pasientens
registrerte anfall og tilslutt integreres i

Tema

Epilepsi og implantatkirurgi: Som landsfunksjon, har denne lang tradisjon i vår avdeling og utgjør en
”arbeidstung” del av vår virksomhet. Målet er å kunne identifisere medikamentelt behandlingsrefraktære
pasienter som kan hjelpes til anfallsfrihet eller en bedret anfallssituasjon.

operasjonsstuens nevronavigasjonsutstyr, som øker presisjon og sikkerhet
under de inngrep man finner indikasjon for.
Kraniotomi med våken pasient under inngrepets kritiske deler, er vanlig og øker
kvalitet og sikkerhet.
En del pasienter gjenomgår kraniotomi
med innleggelse av subdurale elektroder som et ledd i utredning, og gjennomgår således flere inngrep under en
slik innleggelse og liggetiden kan av og
til komme opp i noen uker (Fig. 1).

Alternativt kan man bedre anfallssituasjonen ved inngrep som har en lavere ambisjon, men som er effektive gjennom å
hindre spredning av anfallsaktivitet fra sykt
til friskt område i hjernen, fra syk til frisk
hemisfære (callosotomi, hemisfærotomi
eller multiple transeksjoner i cortex, MST).
En tredje intervensjon er modulerende
behandling som ved klassisk Vagusnerve stimulering (VNS) der anfallsfrekvens kan påvirkes fra frihet til bortfall
av noen anfallstyper hos den enkelte,
eller ved magnetstimulering ”abortering” av anfall under oppseiling.
Vi vil i framtiden antagelig se en utvikling i
retning av stadig mindre invasive prosedyrer
innen kirurgisk behandling av epilepsi. Vi ser
allerede at epilepsi kan være i ferd med å
etablere seg som indikasjon for dyp hjernestimulering (DBS, se nedenfor). Andre
metoder som små sluttede deteksjonbehandlingssløyfer (à la cardiale pacemakere)
er allerede under utprøvning. Om slike
alternativer viser seg effektive, vil reseksjoner naturligvis kunne bli overflødige senere.
All kirurgisk behandling av epilepsi forutsetter avansert diagnostikk. Flere kan komme
i betraktning for kirurgi ettersom billeddiagnostikken identifiserer stadig mer subtil
patologi, og sikrere avgrensning av hjernens
elokvente funksjoner kan gjøres. Kraftigere

Figur 1. Intraoperativt bilde av implantert ”64-p matte” og en ”stripelektrode” over venstre frontoparietalregion for
registrering av epileptisk aktivitet og lokalisering av fokus for reseksjon
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Figur 2. Ti sekunder EEG og EKG (nederste kanal). Merkingen reflekterer lokalisasjon (F=frontalt, C=sentralt,
T=temporalt, P=parietalt, O=occipitalt) med ulike tall på venstre side og like tall på høyre side.

trekke en sikker konklusjon. Som regel vil
det ikke være nok å lese kurven slik den er
registrert, men man må bruke en del analytiske metoder. Disse metodene kan deles i
to typer: 1. for å øke oppløsningen og 2. for
å beregne lokalisasjon ved hjelp av elektrisk
aktivitet som kommer fra hjernen (Fig. 4).

Figur 3. Plassering av elektroder på skalp. Bildet viser plassering av elektroder ved registrering med 128 kanaler.

Utredning av pasienter
før epilepsikirurgi
Introduksjon
Pasienter med epilepsi vil iblant kunne
tilbys nevrokirurgisk behandling. For å komme i betraktning er det en del forutsetninger. I utgangspunktet må pasienten ha en
intolerabel anfallssituasjon og ikke ha mulighet for kontroll av anfallene med medisiner.
Før man kan utføre kirurgi, må man finne
det epileptiske fokuset som skal fjernes,
og sikre seg at man har oversikt over
nærliggende funksjoner for å kunne unngå
unødvendig funksjonssvikt hos pasienten.
En forutsetning for å finne fokus er at man
kan få en EEG-registrering av et anfall.
MRI-, SPECT- og PET- funn gir støtte, men
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vil ikke med sikkerhet kunne angi anfallstart. Standardmetoden for å registrere
hjerneaktiviteten er elektroencefalografi
(EEG) (Fig. 2). Med denne metoden kan
man registrere hjernens elektriske aktivitet
over lang tid – uker om nødvendig. Metoden har en meget høy tidsoppløsning, ned
til sub-millisekund, og gir da en fysiologisk
tidsoppløsning. Med synkronisert video
vil man kunne følge et anfalls utvikling og
samholde det med hjernens elektriske
aktivitet på eksakt samme tidspunkt.
Som første ledd i utredningen vil man
utføre EEG med 25 kanaler med elektrodene plassert på hodebunnen (Fig. 3). En
slik registrering vil gjerne vare i noen dager
for å sikre at man får nok anfall for å kunne

Ved hjelp av disse metodene kan man
finne fokus med større sikkerhet og bedre
lokalisering. Skulle man ikke komme til
målet med en vanlig EEG med anfallsregistrering, vil man gjenta registreringen
med flere kanaler. Dette gir både en
bedre oppløsning og et sikrere estimat
av fokus-lokaliseringen. Da hjernebarken
er foldet, vil de elektriske feltene være
påvirket av dette. For ytterligere å øke det
diagnostiske utbyttet, kan man legge inn
en modell av aktiviteten på pasientens
MR-bilde som grunnlag (Fig. 5). Man vil da
kunne regne inn effekten av gyreringen.
Ofte vil man selv med utvidet diagnostikk,
ikke sikkert kunne avgjøre starten av anfallet. I mange tilfeller vil registreringen være
god nok til at man kan operere elektroder
inn i hodet. Disse elektrodene legges da enten subduralt i form av striper eller matter
med innbakte elektrodepunkter, eller settes
inn i hjernen som dybde-elektroder. Dette
gir en mye høyere oppløsning i rommet.
Man kan da med stor nøyaktighet plassere
aktiviteten på pasientens hjerneoverflate.
På Figur 5 ses koregistrerte elektroder, merket som blå skiver og det elektriske hjernefeltet er beregnet inn på hjernens overflate.
Feltet dekker et tidsrom på 2 millisekunder.

Tema

Figur 4. Sammendrag av analyser av skalp - EEG. Panelet til venstre viser bruk av romlig filter for bedre oppløsning
av aktiviteten. Panelene til høyre viser to ulike metoder for å lokalisere aktivitet. Det øverste panelet viser dipoler,
hvor modellen regner seg fram til det punktet som kan forklare registrert aktivitet. Det nederste panelet viser en
regional løsning som beregner aktivt område på hjernens overflate. Metodene utfyller hverandre og brukes gjerne i
parallell.

Figur 5. Projeksjon av elektrisk aktivitet (strømtetthet)
på hjernens overflate. På bildet er også projeksjon
av 64 elektroders intrakraniell matte og de elektriske
feltene i matten.

Dyp hjernestimulering ved
Oslo Universitetssykehus (DBS)

og psykiatriske indikasjoner, har man i nyere
tid også introdusert blant annet tinnitus,
Cluster hodepine, Alzheimers sykdom og
medikamentelt intraktabel hypertensjon
som potensielle indikasjoner for DBS.

Dyp hjernestimulering (DBS) er en etablert
og effektiv behandling av blant annet
utvalgte pasienter med Parkinsons sykdom,
essensiell tremor eller dystoni. I tillegg foregår det studier av nye målområder i hjernen
og nye indikasjoner for behandlingen. Per
tid utføres en randomisert, blindet kontrollert studie av DBS behandling av epilepsi
ved vår avdeling. Sjeldnere indikasjoner
som er benyttet ved andre nevrokirurgiske avdelinger og som i framtiden også
kan bli aktuelt ved OUS, er blant annet
Tourettes syndrom, alvorlig depresjon,
obsessiv-kompulsiv lidelse, medikamentelt
intraktable smerter og spiseforstyrrelser.

Et historisk perspektiv
Elektrisk modulering av nervesystemet er
et konsept som strekker seg langt tilbake i
tid. Scribonius Largo, legen til den romerske keiseren Claudius (år 46 e.Kr.) foreslo
anvendelsen av en elektrisk ål på kraniets
overflate som et middel for hodepine (1).
Elektriske fisker har også senere vært brukt
til behandling av epileptiske anfall, depresjon og smerte før det 18.århundre. I løpet
av det 19.århundre ble det utført eksperimenter som viste at elektriske stimuleringer
av spesifikke kortikale områder fremkalte
muskelsammentrekninger, og man har etter
hvert gjort en mer presis kartlegging av
topografien i hjernen. Stereotaktisk kirurgi
med ablasjonsbehandling i basalgangliene
ble brukt innen behandling av Parkinsons
sykdom på midten av det 20.århundre, men
utviklingen av den moderne DBS behandlingen med implantasjon av elektroder er
rundt 20 år gammel. I motsetning til den
eldre, irreversible ablasjonsbehandlingen,
har bruken av elektroder gjort det mulig

med bilateral og reversibel behandling.
Dette har parallelt med økt anatomisk kunnskap, bidratt til utviklingen av stadig nye
indikasjoner for DBS. I dag benyttes DBS
i størst grad som behandling av motoriske
forstyrrelser, men det har vært en voksende
interesse i DBS behandling av en rekke
alvorlige psykiatriske tilstander. Dette vekker også et behov for etiske refleksjoner,
ikke minst med kjennskap til det tragiske
kapittelet i nevrovitenskapens historie som
omhandler psykokirurgi. Samtidig bør man
unngå å betrakte DBS som en moderne
form for psykokirurgi, da dette både teknisk
og etisk er av en helt annen karakter. Mens
psykokirurgi var en uselektiv og irreversibel
manipulasjon av et hjerneområde, er det primære målet for DBS å rebalansere skadete
nevrale kretser gjennom en selektiv og reversibel elektrisk manipulasjon av målrettede strukturer i hjernen. I tillegg til motoriske

Prosedyren
Ved Oslo Universitetssykehus foretas både
preoperativ vurdering, operasjonen og den
første postoperative oppfølgingen på Rikshospitalet. Pasientene henvises initialt for
vurdering ved innleggelse på Nevrologisk
avdeling, mens endelig beslutning om operasjonsindikasjon tas i et tverrfaglig forum
med både nevrologer og nevrokirurger. Rett
før operasjonen innlegges pasienten for en
oppdatert MR undersøkelse med tette snitt
og sekvenser som gir en nøye fremstilling
av målområdet elektroden skal legges til.
Under planleggingen av elektrodens forløp
vil man blant annet unngå ventrikkel-

Figur 6. Planlagte trajektorier for innsetting av elektroder på grunnlag av pasientene aktuelle MR us og
nevronavigasjonsserie.
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systemet eller viktige cerebrale og vaskulære strukturer. Peroperativt tar man i
bruk en sterotaktisk ramme (CRW-ramme)
for å kunne oppnå en presis plassering av
elektrodene, da et par millimeters skivebom
kan være nok til å miste den ønskede effekten av operasjonen. Det kan også gjøres
en registrering med såkalte mikroelektroder
for å identifisere karakteristiske mønstre i
nerveaktiviteten som finnes i noen av de
dype kjernene i hjernen. For å ytterligere
optimalisere effekten og redusere risiko
for bivirkninger, vil elektrodeimplantasjonen ofte foregå under lokalanestesi slik at
pasienten kan samarbeide underveis. Noen
unntak er stimulering av fremre thalamus
(ATN) som epilepsibehandling eller av
globus pallidus internus som dystonibehandling, hvor hele inngrepet skjer under
generell anestesi. Etter elektrodene er
implantert gjøres alltid siste del av operasjonen i generell anestesi, hvor man
implanterer pulsgeneratoren på brystet og
tunnelerer forlengelsesledninger subkutant
fra skalpen til pulsgeneratoren. Varigheten
avhenger blant annet av indikasjon og valg
av målområde, men vil i de fleste tilfeller
være 3-6 timer (inkludert påmontering av
stereotaktisk ramme). Dagen etter inngrepet overflyttes pasienten til nevrologisk
avdeling for videre oppfølging med stimulatorinnstilling og medikamentjusteringer.

Effekt, begrensninger og risiko
Effekten av DBS på motoriske symptomer
ved Parkinsons sykdom er meget godt
dokumentert, både når det gjelder tremor,
rigiditet, akinesi og eventuelt utjevning av
motoriske fluktuasjoner. Hyppigste valg av
målområde er nucleus subthalamicus, og
det finnes klasse 1 evidens som viser at
subthalamisk stimulering er mer effektiv
enn den beste medisinske behandlingen (2,3).
Pallidum stimulering er per tid den viktigste
kirurgiske behandlingen for dystoni. Hos
pasienter med primær dystoni rapporteres
det som regel 40-70 % bedring (4-6).
Mange pasienter med ulike former for tremor
har også vist seg å respondere bra på dyp
hjernestimulering, og vanligste målområde
for stimulering er nucleus ventralis intermedius (VIM) i thalamus. Hos pasienter med
essensiell tremor har man rapportert god
bedring hos over 85 % av pasientene
(7). Den siste tiden har det vært fokus på
et annet målområde, zona incerta, som
muligens kan være av enda større nytte
hos mange pasienter med tremor (8).
De publiserte langsiktige resultatene av
DBS for behandling av kronisk nevropatisk
smerte er variable, men de fleste
studier viser respons på 50 -80 % (9,10).
De viktigste strukturene målrettet for
kroniske smerter er thalamus og periaqueduktal/periventrikulær grå substans,
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spesielt for henholdsvis nevropatisk
smerte og nociceptiv smerte (9).
Flere studier har vist lovende resultater
ved DBS behandling av Cluster hodepine og trigeminal autonom cephalalgia
(11,12), men det er fortsatt behov for
kontrollerte studier med et høyere antall pasienter og lengre oppfølging.
De viktigste målområdene for DBS
behandling av epilepsi er foreløpig den
centromediane kjernen i thalamus (14),
fremre thalamus kjerne (15) og hippocampus (14). I SANTE studien benyttet man
fremre thalamus kjerne (ATN), og det ble
på lang sikt rapportert minst 50 % anfallsreduksjon hos ca.40 % av pasientene (15).
Selv om dyp hjernestimulering betraktes
som en effektiv behandling er det viktig
å merke seg at dette forutsetter en riktig
seleksjon av pasienter. I tillegg må pasienten være innforstått med at stimuleringen
er ment å behandle symptomene, ikke
sykdommen. Etter mange års behandling
er det ikke uvanlig at sykdommen progredierer til tross for pågående hjernestimulering. Ved Parkinsons sykdom er det
spesielt non-dopaminerge symptomer
som gangforstyrrelse, postural instabilitet,
depresjon og søvnforstyrrelser som etter
hvert blir mer fremtredende og ikke viser
den samme responsen på stimulering av de
vanlige målområdene. Batteriet i pulsgeneratoren som plasseres på brystet, tømmes
gradvis ved lang tid med stimulering, slik
at man som regel må bytte denne etter
3-6 år. Denne prosedyren gjøres som regel
på under en halvtime i lokalanestesi.
På vår avdeling har vi ikke opplevd noen
dødsfall relatert til inngrepet. Det er
imidlertid publisert resultater fra en stor
multisenterstudie som fant mortalitet ved
dyp hjernestimulering på 0,4 % (16). Andre
alvorlige komplikasjoner er hjerneblødning eller infeksjon, hvilket i store serier er
rapportert til å ligge på hhv ca. 5 % (20)
og 1,2 - 15,12 % (17-19). På Rikshospitalet har over 300 pasienter blitt operert
med implantasjon av DBS siden 2001, og
upubliserte data fra vår avdeling tyder på at
risikoen for intrakraniell blødning ligger på
ca. 0,5 %. I tillegg har det i samme periode
blitt implantert over 300 nye pulsgeneratorer grunnet tomt batteri, og foreløpige
resultater fra en upublisert studie viser
postoperativ infeksjon hos ca 5-6 %.
Potensielle bivirkninger ved dyp hjernestimulering inkluderer kognitive forstyrrelser, dysartri, psykologiske bivirkninger
eller sensomotoriske forstyrrelser (21).

Veien videre
Dyp hjernestimulering er allerede i dag et
godt etablert nevrokirurgisk tilbud ved en
rekke tilstander. Selv om behandlingen

er kostbar, er det rapportert at behandlingen kan være samfunnsøkonomisk på
sikt (22-25). DBS har gjennomgått en
spennende utvikling de siste årene, og
det foreligger et ytterligere økt potensial
for bruk av DBS i framtiden etter hvert
som teknologien og kunnskapene innen
funksjonell nevroanatomi forbedres 
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Nordisk kirurgisk forening.
Intervju med presidenten
Olaug Villanger
Leder, NKF

Fagmedisinske foreninger

Nordisk kirurgisk forening er snart 120 år og
er verdens eldste internasjonale kirurgforening. De siste årene har det vært relativt
lite samarbeid på tvers av de nordiske land
i foreningssammenheng og behovet for en
slik forening har vært diskutert. Imidlertid
har det i senere tid vært et ønske om et
tettere samarbeid og vi har sett på mulige
løsninger som kan blåse liv i foreningen
igjen. I løpet av det siste året har det vært
avholdt to styremøter, henholdsvis på
Island og i København. Vi har blitt enige om
at fremtidens Nordisk kirurgisk forening må
bygge på de nordiske nasjonale foreninger med representasjon av respektive
lands ledere. Etter diskusjon i respektive
lands styrer, er statuttene nå endret slik
at foreningens styre består av lederne i
de nasjonale foreningene. President og
Generalsekretær i Nordisk kirurgisk forening velges for 2 år av gangen og vervene
skal gå på rotasjon mellom landene. Norge
har i nåværende periode 2012-2013 både
President- og Generalsekretær vervet, hhv
Tom Glomsaker og Olaug Villanger. Foruten
disse to består styret av respektive lands
ledere Agneta Montgomery (Sverige),
Jens Hillingsø (Danmark), Helgi Kjartan
Sigurdsson (Island) og Pauli Puolakkainen

Styret i Nordisk kirurgisk forening.
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(Finland). Engelsk betegnelse for foreningen
er Scandinavian Surgical Society. Ny felles
forkortelse blir SSS. De nye statuttene
publiseres i dette nummer av Kirurgen.
Viktige områder som de nordiske land kan
samarbeide og utveksle erfaring om, vil i
første omgang være spesialistutdanning,
oppbygging av organisasjonen og det spesialiserte helsevesen. Kirurgiutdannelsen i
de nordiske land er ulik, hvilket er interessant i forhold til EU regler. Styret i Nordisk
kirurgisk forening vil forsøke å kartlegge
de nordiske lands spesialistutdanning og
forenings-oppbygning. En sammenstilling
av dette kan være et nyttig hjelpemiddel
i de mange prosesser innen endring av
spesialistutdannelsen som nå foregår.
Leder i Dansk kirurgisk forening, Jens
Hillingsø presenterer i dette nummer
av Kirurgen Danmarks utvikling innen
faget og forslag til revidert kirurgiutdanning, basert på omfattende utredning
over flere år. I Danmark er det den danske kirurgiske forening som godkjenner
spesialister, og derfor kan de også omdefinere krav til utdanning i selve spesialiteten (hjemmeside: www.dms.dk).
Vi er i startfasen av å etablere en
plattform for videre samarbeid. Neste
styremøte i Nordisk kirurgisk foren-

ing finner sted i Helsinki under Verdenskongressen i kirurgi i aug 2013.
Vi avslutter med en kort presentasjon av nåværende President i Nordisk
kirurgisk forening, Tom Glomsaker,
via svar på noen enkle spørsmål.
Kan du si noe om Nordisk kirurgisk
forenings historikk?
– Nordisk kirurgisk forening (SSS), stiftet
1893, er den eldste internasjonale kirurgforeningen i verden. I desennier bidro foreningen sterkt i arbeidet med å utvikle den
vitenskapelige kirurgien. Gjennom årlige
møter, eget tidsskrift og nettverk mellom
nordiske kollegaer, har foreningen vært med
å bygge den solide plattformen nordisk
kirurgi står på i dag. Allikevel har interessen
for foreningen vært synkende de siste
årene. Dette kan ha mange grunner, men
mye tyder på at internasjonalisering og
subspesialisering har utkonkurrert dette
nordiske samarbeidet. Det har vært røster
for å legge ned foreningen i dagens form,
fordi den ikke anses å ha noen plass lenger.
En prosess i de nordiske nasjonale
kirurgiske foreningene har pågått siste
10 år for å se over mulighetene for å
finne løsninger som gir foreningen en
fortsatt livets rett. Sterke krefter har
ment at det ville være synd å avslutte
denne historien med nedleggelse.

President i Nordisk kirurgisk forening Tom Glomsaker.

Hvilken agenda bør Nordisk kirurgisk
forening ha?
– En reformert SSS må bygge på de nordiske nasjonale kirurgiske foreningene. Nye
statutter er derfor vedtatt, der foreningens
styre består av presidentene i de nasjonale
foreningene. President og generalsekretær
velges for 2 år av gangen og går på rotasjon
mellom landene. Først og fremst ser man
for seg at SSS og styret er et nettverks
samarbeid mellom de nasjonale foreningene. Dette er viktig for å ha kjennskap til
den utvikling som til enhver tid skjer og
at man kan lære av hverandre. For eksempel er det interessant å ha kunnskap
om spesialistutdanning, organisasjons
oppbygging og spesialisert helsevesen i
de andre landene i Norden. Den viktigste
agendaen for SSS må være å identifisere
områder der et samarbeid oppleves som
en "vinn-vinn" situasjon. En allianse av de

nordiske kirurgiske foreningene bør også
kunne bli en viktig premissgiver for helsemyndighetene i Norden, f eks i spørsmål
om funksjonsfordeling av spesialiserte
helsetjenester og spesialistutdanning.
Kan du nevne noen viktige felles
møtepunkt/satsningsområder for
Nordisk kirurgisk forening?
– De viktigste satsingsområdene for SSS er
etter min oppfatning utdanningsspørsmål
og spesialisering, forskningssamarbeid,
avansert traumebehandling, diskusjon om
funksjonsfordeling innen høyspesialisert
lavvolum kirurgi og være en aktør i myndighetenes arbeid med strategiplaner 
Referanse
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Nordisk Kirurgisk Förening – Stadgar
§1

§4

Föreningens namn är Nordisk Kirurgisk Förening, och dess internationella beteckning är Scandinavian Surgical Society (SSS). SSS är
föreningens officiella förkortning.

Föreningens angelägenheter handhas av
en styrelse bestående av 7 medlemmar;
president, generalsekreterare samt en
nationsledamot från varje land (Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige).
Nationsledamoten från varje land skall vara
ordföranden i respektive nations kirurgiska
förening eller suppleant utsedd för denne.

Föreningens syfte skall vara att främja:
• vetenskapligt och kliniskt arbete samt
utbildning inom ämnesområdet kirurgi
i de nordiska länderna (Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige)
• vetenskapligt och kliniskt utbyte
mellan nordiska kirurger samt
med kirurger i andra länder.

§2
Medlem i de nordiska nationella kirurgföreningarna (Dansk Kirurgisk Selskab,
Kirurgföreningen i Finland,
Skurdlaeknafelag Islands, Norsk Kirurgisk
Forening och Svensk Kirurgisk Förening)
är automatiskt medlem i SSS.
Medlem äger rätt att utträda ur föreningen
genom att anmäla detta till styrelsen i den
nationella kirurgföreningen som han eller
hon tillhör.

§3
Föreningens högsta beslutande organ är
de nationella kirurgföreningarna. Styrelsen
framlägger vartannat år till styrelserna
i de nationella kirurgföreningarna:
• Föreningens verksamhetsberättelse
• Information om styrelseledamöter, president och generalsekreterare enligt § 5.
• Övriga ärenden

Presidenten är ordföranden för styrelsen.
Presidenten och generalsekreteraren väljs
på två år av styrelsen i kirurgföreningen i
den nation som står på tur enligt uppgjord
successionsordningen mellan de nordiska
länderna. Om ett land väljer ordförande i sin
kirurgförening till president eller generalsekreterare i SSS, utser denna styrelse
ytterligare en ledamot till SSSs styrelse.
President
Norge
Finland
Danmark
Island
Sverige

2012-13
2014-15
2016-17
2018-19
2020-21

Generalsekreterare
Norge
2012-13
Danmark 2014-15
Island
2016-17
Sverige
2018-19
Finland
2020-21

§5
Styrelsen sammanträder efter kallelse
av generalsekreteraren. Styrelsen är
beslutför när 4 medlemmar är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst.
§ 6 Styrelsen ansvarar för att:
• lämna en verksamhetsberättelse till de
nationella kirurgföreningarna vartannat år

Fagmedisinske foreninger

Hvorfor er det hensiktsmessig å
ha en felles nordisk forening?
– Norden har mange fellestrekk i samfunnsoppbygging generelt, organisering
av helsevesen og ikke minst i forhold til
utdanning og forskning. I alle år har det
vært et felles arbeidsmarked. Islandske
leger har i stor grad gjort sin spesialistutdanning i Norden, England eller USA. Selv
om nå Sverige, Finland og Danmark har
blitt en del av EU, så er det i økende grad
aksept for at vi i Norden har et spesielt
forhold oss i mellom. Alle de nordiske
landene er små og fagmiljøer er dels lite
bærekraftige. Å få et sterkere nordisk
fellesskap vil i mange henseender gi helt
nye muligheter innen å gi spesialiserte
helsetjenester, samordnet utdanning innen
utvalgte fagfelt, forskning og samarbeid.

• informera de nationella styrelserna
om aktiviteter och beslut via
upprättat mötesprotokoll
• informera om föreningens
verksamhet på de nationella
kirurgföreningarnas hemsidor
• informera om utbildningsoch kursaktiviteter
• bedöma framställda förslag
till efterutbildningskurser
• verka rådgivande och proaktivt i fackliga
frågor med skandinaviskt perspektiv

§7
Föreningen ska arbete för att främja kirurgisk vetenskap och utbildning baserat på
de nationella kirurgföreningarnas delföreningar, som täcker olika fält inom kirurgin.

§8
Styrelseåret startar den 1:a januari året
efter val.

§9
Dessa stadgar ändras genom förslag som
av styrelsen framläggs till de nationella
kirurgföreningarnas styrelser. Beslut om
ändring fattas med enkel majoritet av de
nationella kirurgföreningarnas styrelser,
där varje styrelse har en röst.

§ 10
Har beslut fattats om upplösning av föreningen, eller om tre av de nationella föreningarna utträtt, betraktas föreningen som upplöst.
Köpenham 2013 02 01
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Kirurgiuddannelsen i Danmark

6-årig videre- og livslang efteruddannelse
Jens Hillingsø
jens.hillingsoe@rh.regionh.dk
Formand, Dansk Kirurgisk selskab
Kirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Fagmedisinske foreninger

Dansk Kirurgisk Selskab er 104 år gammelt
og bestod frem til 1979, hvor ortopædkirurgerne forlod selskabet, af samtlige
kirurgisker specialer. I år 2000 udskiltes
urologi, thoraxkirurgi, karkirurgi og plastikkirurgi som selvstændige specialer. Dansk
Kirurgisk Selskab havde en forventning om
at fungere som paraplyorganisation, men i
dag er der tale om adskilte selskaber, der
igennem årlige møder i Dansk Kirurgisk
Forum opretholder en kommunikation om
kirurgisk relaterede områder. Øre-næsehals-, øjen- og neurokirurgi, gynækologi
og det anæstesiologiske speciale er også
repræsenteret. Ved speciallægekommissionen i 2000 nedlagdes den kirurgiske
gastroenterologi, som var en form for
højere specialisering af kirurgi (krævede
en vis længde ansættelse på universitetsafdelinger), hvilket betragtedes som et
tilbageskridt. Fagligt set ville det have været
hensigtsmæssigt ved denne lejlighed at
opdele det kirurgiske speciale i subspecialer
eller fagområder (definition af et fagområde:
Et fagområde afgrænser et særligt interesse og kompetenceområde, som enten
ikke er dækket af et godkendt speciale
eller udgør en mindre del heraf), hvilket
imidlertid ikke fandt sted. Desværre tog
man heller ikke dette skridt ved oprettelsen
af de 5 sygehusregioner (fra 14 amter) i
2007/2008, hvor en paragraf 14 vurdering,
som skulle sikre en ensartet bedømmelse
af overlæger på landsplan også nedlagdes.
I 2004 ændredes speciallægeuddannelsen
således, at den kom til at bestå af en basis
uddannelse på 1 år og herudover 6 års
uddannelse i kirurgi fordelt på 1 års introduktionsuddannelse og 5 års hoveduddannelse.
Ved samme lejlighed ændredes kravene
i det der tidligere var turnusuddannelsen,
nu basisuddannelse, således at det der
tidligere var 6 måneder kirurgi (ortopædkirurgi), 6 måneder internmedicin og 6
måneder almen praksis, ændredes til
2 gange 6 måneder indenfor et hvilket
som helst speciale, for at afkorte længden af den samlede uddannelse og sikre
rekruttering til såkaldt ”svage” specialer
som bl.a. psykiatri og almen praksis.
Selve speciallægeuddannelsen er opdelt i
1 års introduktionsuddannelse og 5 års
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hoveduddannelse, altså i alt 6 år, som er
et EU krav. Hoveduddannelsen skal påbegyndes inden 4 år efter afsluttet medicin
studie, hvilket har gjort lægerne væsentligt
mere fokuserede på at søge det rigtige
speciale med det samme, men også har
gjort dem betydeligt mere snævert uddannet. En speciallæge bedømmes ud fra 7
roller: medicinsk ekspert, kommunikator,
sundhedsforebygger, samarbejder, administrator/leder, akademiker og professionel.
I denne bedømmelse indgår også en såkaldt
360° evaluering, hvor øvrige personalegrupper på den afdeling, hvor lægen er
ansat, skal bedømme den pågældende.
Der er faste landsdækkende ensartede
kurser tilknyttet både introduktions- og
speciallægeuddannelsen. Det omfatter i alt
ca. 200 timer og ligger i en sekvens: kirurgisk introduktion, specialespecifikke kurser,
5 dages færdighedskursus, 1 dag af basal
endoskopi, 2 dages basal kirurgi og laparoskopi, 1 dags ultralyd og 1 dags røntgen.
I hoveduddannelsen ligger kurserne synkront og i det første år: 10 dages kursus
med 5 dages teori, 5 dages practical skills
(kirurgi, urologi, thoraxkirurgi, karkirurgi og
plastikkirurgi). 2. år: kirurgisk traumatologi
2 dage, akut kirurgisk patient 3 dage og
kirurgisk relateret forskning 10 dage. 3. år:
Øvre GI-sygdomme, kolorektale sygdomme, mammakirurgi og pædiatrisk kirurgi.
4. år: Krævende kirurgiske procedure og
laparoskopi (3 dage) og 5. år: 1 dag på
resterende subspecialiteter og databaser.
Der ud over er der netop tilføjet et 10-dages
kursus i kirurgisk forskningstræning. Ved
afslutningen af uddannelsen må man sige,
at man lige netop opfylder EU-kravet med
6 års træning. Man kan gennemføre benign
kirurgi (hernier, laparoskopisk cholecystektomi og chirurgia minor). Som medicinsk
ekspert kan man udføre akut benign kirurgi,
hvor den operative kompetence ophører
omkring operationer for tyktarms-ileus
og cancer, og man har blot kendskab til
diagnostik og behandling af cancersygdommene. En 1/3 af uddannelsen er afviklet
som vagt og i en 1/3 del af denne har man
formentlig sovet. Der er 37 timers arbejdsuge, hvori vagttimerne indgår, og der er,
udover sammenlagt ca. 200 timers kursus,
6 ugers ferie om året. Det står således
klart, at der er et behov for en yderligere
uddannelse af kirurger mhp. subspecialisering. Der er ikke i Danmark krav om en
specialist eksamen, og der er heller ikke
formelle krav til opnåelse og vedligeholdelse af kompetencer. Der er derfor foregået

Leder i Dansk kirurgisk selskab Jens Hillingsø.

et omfattende arbejde i Dansk Kirurgisk
Selskabs regi for at skabe nogle retningslinier, der sikrer at speciallæger i fagområder
har de nødvendige kompetencer, at de
kan dokumenteres, og at der er et efteruddannelsesbehov mhp. at opretholde disse
kompetencer. Der fandtes ved indgangen
til denne proces i 2009 allerede fagområder
registreret hos De Lægevidenskabelige
Selskaber (paraplyorganisation for de faglige medicinske selskaber): børnekirurgi,
kolorektal kirurgi og brystkirurgi. Ved oprettelsen af disse fagområder, som blandt
andet opstod i relation til cancerbehandlingen, blev det klart at der var et fagligt og
befolkningsmæssigt ønske om specialisering. Dette forstærkedes af en specialeplan
fra 2009-10, hvor Sundhedsstyrelsen,
aktivt besluttede, hvor højtspecialiserede
indgreb skulle foretages ud fra antallet af
operationer, den kirurgiske kompetence
bedømt ved antal speciallæger, andre
specialer på hospitalet og særlige forhold.
Det er DKS’ opfattelse, at enhver kirurg,
der er færdig med en uddannelse, skal
kunne opnå fagområdestatus. Det var
derfor vigtigt, at der var nogle fælles
retningslinier for uddannelsen, og at
man fastlagde følgende retningslinier:
• En 2-årig uddannelse, hvoraf der skal
foregå mindst 1 år på 2 forskellige
danske afdelinger, alternativt 3-6 måneders ophold på en udenlandsk afdeling
• Der skal foreligge en lærebog
• Der skal gennemføres forskning indenfor
fagområdet
• Der skal optjenes et årligt antal CME-point
• Der skal udføres en log-bog, hvor der
skal gennemføres dels et specificeret
antal indgreb, dels skal det dokumenteres, at de nødvendige kompetencer er
opnået, som er fastsat af fagområdet.

Faren ved dette system er en meget høj
grad af specialisering, og den er i modstrid med de danske sygehusregioners
opfattelse af, at kirurgerne skal være
bredt anvendelige. Det område, hvor det
kan komme til at udgøre det største problem, er naturligvis i traumatologi, hvor
traumet som bekendt ikke respekterer
grænserne for organer og compartment.
Dansk Kirurgisk Selskab håber med
etableringen af denne formaliserede
fagområde-uddannelse at kunne sikre
en ensartethed og hensigtsmæssig
oplæring af kirurger og sikre, at kompetencerne er de samme på landsplan
således, at den behandling, der tilbydes
på tværs af Danmark er den samme.
Vi håber også på den måde at kunne tilpasse os de internationale forhold rette
mod UEMS og ser i fremtiden, at det vil
være hensigtsmæssigt med en certificering og at recertificering finder sted med
planlagte intervaller i dette regi.
Vi har også en forventning om at kunne
etablere en certificering på de områder,
hvor vi ikke ligner det øvrige Europa. og
det mest oplagte er, at vi etablerer en
fælles nordisk fagområdeuddannelse
inden for ECV og generel kirurgi, og
måske lavede en fælles nordisk uddannelse i ekspertområdet traumatologi 

International conference on colon cancer
Bergen, Norway. June 13-14 2013

Er laparoskopisk teknikk like god som åpen teknikk ved kirurgi for colon cancer
og hvordan kan man bedømme resultatet?
Etter suksessen med TME for cancer recti,
har noen utviklet en teknikk som kalles
Complete Mesocolic Excision (CME) for
colon cancer for å forbedre resultatene
etter kirurgisk behandling. Til å begynne
med var kun åpen kirurgi akseptabel, men
etterhvert har laparoskopisk teknikk vunnet
innpass. Likevel gjenstår mange spørsmål
om disse to teknikkene. Hvordan skal en
CME estimeres? Ved antall lymfeknuter i
preparatet, måling av mesenteriets areal,
grad av intakt mesenterium, avstanden
fra tumor til ligatur av tilførende arterie?
Videre er det uklart om laparoskopisk

International
Surgical Week

teknikk kan brukes optimalt ved transversum tumores, ved T4 tumores og
flere andre uløste problemstillinger.
Alle disse problemstillingene vil vi prøve å
belyse på en grundig måte i konferansen.
Konferansen er godkjent for 16 timers
etterutdanning i generell og gastroenterologisk kirurgi og patologi
Conference link: www.legeforeningen.no/nkf
Direct registration: www.coloncancer.axaco.se

ISW 2013

Fagmedisinske foreninger

Efter langvarige diskussioner nåede
man frem til etablering af følgende
fagområder: Generel kirurgi, kolo-rektal
(CRC), hepato-pancreatico-biliær (HPB),
eosophagus-cardia- ventrikel (ECV),
bryst- og børnekirurgi. CRC, HPB, brystog børnekirurgi findes tilgængelige med
europæiske uddannelser under UEMS.
Generel kirurgi har ligeledes en uddannelse under UEMS, men der er krav til
300 ortopædkirurgiske indgreb, som
med den nuværende danske speciallægeuddannelse ikke er relevant. ECV
indgår som en del af almen kirurgi i
langt de fleste lande, men her er der
i Danmark, og formentlig også i det
øvrige Skandinavien, et højt specialiseret fagområde og overvejende tilknyttet
cancer, for hvilket der også findes en
europæisk uddannelse, men som
beskrevet ikke inddrager de benigne
lidelser. Herudover er der defineret en
række ekspert-områder, hvor et ekspertområde er et område, enten med et
meget stort volumen eller et krav om
meget specifikke kompetencer. For at
kunne indgå i en et ekspertområde er at
man er uddannet i et fagområde. Bariatrisk kirurgi (fedmekirurgi), herniekirurgi,
avanceret endoskopi og traume kan man
blive ekspert i efter uddannelse i et hvilket som helst fagområde, mens levertransplantation alene kan tilgås fra HPB.
Endvidere kan man blive børnekirurg,
som urologisk speciallæge efter at have
gennemført fagområde uddannelsen.

INTERNATIONAL
NTERNATIONAL SOCIETY
OF SURGERY (ISS/SIC)

FINNISH SOCIETY
OF SURGERY

25-29 August 2013, Helsinki, Finland
Organized by International Society of Surgery in co-operation with Finnish Society of Surgery

www.isw2013.org

Important dates
Abstract submission deadline:
7 January 2013
Early registration deadline:
30 April 2013
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Sirkulerende tumorceller i blod ved
colorectale levermetastaser predikerer
redusert overlevelse
Seeberg LT 1,4, Hugenschmidt H1, Renolen
A 2 , Johanssen IS2 , Bjørnbeth BA1, Labori KJ1,
Waage A1, Borgen E 2 , Naume B3, Brudvik
KW1, Wiedswang G1.
Gastrokirurgisk 1-, patologisk 2- og onkologisk
avdeling3, Oslo Universitetssykehus.
Gastrokirurgisk avdeling, sykehuset i Vestfold4.

Fagnytt • Debatt
Innledning
En stor andel av pasientene som opereres
for epiteliale cancersykdommer (carcinomer) utvikler residiv av sin sykdom til tross
for at det ved preoperativ utredning ikke
var påvist spredning. Det er nå publisert
en rekke overbevisende studier som
viser at mange av disse pasientene har
mikrometastaser i blod og benmarg, og
preliminære data viser at mikrometastaser
representerer en betydelig negativ prognostisk faktor. Mikrometastaser påvises
på enkeltcellenivå ved at cancerceller
detekteres i perifert blod eller i benmarg
ved ulike metoder, f eks immuncytokjemi.
Behandlingen av ulike cancer former er
avhengig av i hvilket stadium sykdommen
diagnostiseres, og spesielt om tumor har
spredd seg til andre organer. Hvordan
denne spredningen eller metastaseringsprosessen foregår, har vi etterhvert detaljert
kunnskap om. Tumorceller løsrives/frigjøres
fra primærtumor og etablerer seg i andre
organer. (1,2). Teoretisk sett foregår metastaseringen via to ulike baner, den lymfatiske
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til regionale lymfeknuter og deretter videre
systemisk via det lymfatiske system som
tømmer seg i blodbanen, samt den hematologiske spredningen via blodbanen til
sekundære organer. Tumorceller i blodbanen
er således « i transit », og forekommer i
lavere frekvens enn i lymfeknuter og hematologiske depoter som benmarg. Enkeltstående eller grupper av cancerceller som
påvises i blod, benmarg eller lymfeknuter
har i litteraturen blitt betegnet som ”mikrometastaser”(3). Disse cellene representerer
sannsynligvis tidlig metastasering som ikke
oppdages via rutinemessig metastaseutredning. Disse cellene har potensiale for
å utvikle seg videre til større metastatiske
depoter, og kan forklare hvordan en radikalt
operativt fjernet tumor recidiverer eller
metastaserer etter tilsynelatende vellykket kirurgi, da det likevel må ha foreligget
spredning av tumorceller preoperativt.
Imidlertid utvikler ikke alle med mikrometastaser senere makrometastaser (4). Ulike
egenskaper ved de mikrometastatiske cellene, slik som evne til invadering og proliferasjon synes å være av betydning, evne til å
etablere adekvat blodforsyning (5,6,7) samt
immunologiske faktorer hos pasienten (8).
Vi ønsket å undersøke forekomsten av
mikrometastaser i blod og benmarg hos

pasienter der cancer behandlingen tilsier
omfattende kirurgi (Colorektal cancer
med spredning til lever). Vi ville undersøke
om tilstedeværelsen av disse cellene har
prognostisk betydning, både som et av flere
seleksjonskriterier til kirurgi og eventuelt
plukke ut høyrisiko pasienter som kan profitere på f.eks tillegg av adjuvant behandling
(radio-kjemoterapi). Påvisning av enkeltstående tumorceller kan også være et monitoreringsverktøy i den videre oppfølgingen.
Studien har som målsetning å besvare
kliniske, tumorbiologiske og immunologiske problemstillinger knyttet til
hvilken rolle mikrometastaser har for
utviklingen av avansert cancersykdom.

Bakgrunn
Colorektal cancer (CRC) er den tredje vanligste kreftformen i verden med ca 1.2 millioner nye tilfeller årlig. Kreft relatert død er
forårsaket av metastatisk sykdom og lever
er den hyppigste lokalisasjonen for spredning. Hos 50 % av de metastatiske pasientene er det kun metastaser til lever (9).
Forbedret radiologisk diagnostikk, kombinert med utvikling av kirurgisk og onkologisk behandling, har åpnet for avansert
kirurgisk behandling av colorektale leverme-

Figur 1: Flow chart av pasientpopulasjonen.

fullførte 18/24 pasienter høyresidig hemihepatektomi etter portvene embolisering.
p=0.003

Figur 2: Kaplan meier overlevelseskurve for pasienter operert for colorectale levermetastaser i følge CTC status.

Median observasjonstid var 22 måneder
(range 1-60 mnd). 103 (67 %) av pasientene utviklet residiv under observasjonstiden. 50 pasienter forble sykdomsfrie.
60 % av pasientene fikk neoadjuvant
cytostatika behandling. CTC og DTC ble
detektert hos henholdsvis 11,8 % og
9,2 % av pasientene. 2 års sykdomsfri
overlevelse etter lever reseksjon var 16,7
% hos pasienter med CTC, mens pasienter uten CTC hadde en 2 års sykdoms
fri overlevelse på 32,3 % (p=0.003).
Tilstedeværelsen av DTC var ikke
signifikant for 2 års overlevelse
(35,4 % og 31.7 %, p=0.891).

Konklusjon
tastaser (10). Dette utgjør en stor pasientgruppe hvor kirurgi har kurativt siktemål.

I denne studien vil vi undersøke forekomst
av mikrometastaser i blod; sirkulerende
tumor celler (CTC), og til benmarg; disseminerte tumor celler (DTC), hos disse pasientene mhp frekvens, utbredelse og potensiell klinisk prediktiv og prognostisk verdi.

Metode
Pasienter med levermetastaser sekundært til colorectalcancer (CRC) henvist til
OUS-Ullevål fra mai 2008 til desember
2011 og selektert til kirurgisk behandling,
ble prospektivt inkludert i studien etter
skriftlig, informert samtykke. Pasientene
ble vurdert i tverrfaglig møte, som vurderer pasientens sykehistorie og røntgenfunn og beslutter videre behandling.
Hos alle pasientene ble det utført CT undersøkelse. I de tilfellene hvor resektabilitet var
usikkert, supplerte man med MR eller UL
med kontrast. I økende grad benyttes PETCT for å avklare om det foreligger ekstrahepatisk sykdom. Det ble utført intraoperative ultralyd (CE-IOUS) rutinemessig.
Benmargsaspirasjon og blodprøve ble tatt
umiddelbart preoperativt eller poliklinisk

Resultater
194 pasienter er inkludert i studien.153
pasienter fullførte kirurgi for colorectale
levermetastaser (se fig 1). Dette ble utført
enten som en-seanse kirurgi (135) eller
to-seanse kirurgi med portvene embolisering (18). Av totalt 153 pasienter var 67
kvinner og 86 menn, mean alder 65 år (3289 år). 62 % av pasientene hadde primær
colon cancer, 38 % rectum cancer. 2/3 av
pasientene hadde synkrone levermetastaser. Median størrelse av levermetastasene
var 22 mm, median antall metastaser var 2.
Av de 153 pasienten som fullførte kirurgi
ble det i en-seanse gruppen (135) utført
totalt 169 lever reseksjoner. 41 av pasientene hadde bilobære metastaser, 28
affeksjon av kun venstre side, og 66 hadde
metastaser kun på høyre side. Laparoskopisk reseksjon ble utført i 1/3 av tilfellene.
Det ble histologisk verifisert R1 resksjon
hos 14,8 %. I to-seanse gruppen (24)

CTC predikerer redusert overlevelse hos
pasienter med resektable colorectale
levermetastaser. DTC var ikke signifikant
for overlevelse i vår studie. Vi fortsetter
nå med subgruppe analyser av materialet,
analyser for utfall etter antall CTC påvist
samt uni- og multivariate analyser for CTC
sammenlignet med andre kjente prediktive
faktorer for utfall etter kirurgi ved colorektale levermetastaser, som tumorload,
ekstrahepatisk sykdom, lymfeknute positiv
primær cancer, synkrone metastaser,
pasient alder, CEA verdi mm (12) 

Fagnytt • Debatt

Det er viktig at pasientene blir selektert til
kirurgi basert på de kliniske, biokjemiske og
radiologiske undersøkelsesresultater vi har
tilgjengelig. Det er utført en rekke studier
nettopp med tanke på korrekt seleksjon
av pasienter til denne ressurskrevende
behandlingsformen (11). Disse studiene er
basert på operasjoner gjennomført mellom
1960-90 og således er de ikke representative for dagens behandlingsalgoritmer (12).

hos inoperable pasienter. 7.5 ml blod ble
analysert for sirkulerende tumorceller, CTC,
med Cellsearch teknikk, Veridex®, som
automatisk selekterer EpCAM positive,
CD 45 negative og DAPI fargede mononucleære celler. De positive cellene blir så
manuelt verifisert som tumorceller. To
millioner mononukleære celler fra benmarg
ble undersøkt for DTC med immunocytokjemisk teknikk med monoclonalt antiepitelialtantistoff AE1AE3 koplet mot et
visualiseringsstep med alkalin fosfatase og
videre automatisk screening med Ariol® og
manuell verifisering av alle positive celler.
Resultatene var ikke tilgjengelige for klinikerne. Pasientene ble fulgt ved egen poliklinikk eller lokalsykehus og oppfølgningsdata
er innhentet ved journal gjennomgang.

Referanser
1)	Pantel K, Brakenhoff RH. Dissecting the metastatic
cascade. Nature 2004;4:448-56
2) Hanahan D, Weinberg RA: The hallmarks of cancer.
Cell 2000;100:57-70
3)	Pantel K, Otte M: Occult micrometastasis: enrichment, identification and characterization of single
disseminated tumour cells. Semin Cancer Biol
2001;11:327-337.
4)	Vlems FA, Ruers TJ, Punt CJ et al: Relevance of disseminated tumour cells in blood and bone marrow of
patients with solid epithelial tumours in perspective.
Eur J Surg Oncol 2003 ;29:289-302.
5) Uhr JW, Scheuermann RH, Street NE et al: Cancer
dormancy: opportunities for new therapeutic approaches. Nat Med 1997; 3:505-509
6) Klein CA, Blankenstein TJ, Schmidt-Kittler et al: Genetic heterogeneity of single disseminated tumour cells
in minimal residual cancer. Lancet 2002; 360:683-689
7) Mehes G, Witt A, Kubista E. Circulating Breast
Cancer Cells Are Frequently Apoptopic. Am J Pathol
2001;159:17-20
8)	Aandahl EM, Sandberg JK, Tasken K et al .CD7 is a differentiation marker that identifies multiple CD8 T cell
effector subsets. J Immunol 2003;170(5):2349-2355
9) Manfredi S, Lepage C, Hatem C, et al. Epidemiology
and management of liver metastases from colorectal
cancer. Ann Surg 2006;244:254–9
10)	Alberts SR, Poston GJ. Treatment Advances in LiverLimited Metastatic Colorectal Cancer. Clin Colorectal
Ca 2011; 10(4), 258-65
11)	Gallagher DJ, Kemeny N. Improving response and
outcomes for patients with liver-limited metastatic
colorectal cancer. Clin Colorectal Cancer 2010 Jun;9
Suppl 1:S36-43
12)	Reissfelder C et al..Validation of Prognostic Scoring
Systems for Patients Undergoing Resection of
Colorectal Cancer Liver Metastases. Ann Surg Oncol
2009;16:3279–3288

Kirurgen nr. 1, 2013

49

C

TachoSil «Nycomed Pharma»
Lokalt hemostatikum.

NFGK’s prisvinner fra miljø
utenfor universitetssykehus 2012

Proktologiske
sykdommer gjelder
sjelden liv og død
Torbjørn Folstad
Torbjorn.Folstad@sykehuset-innlandet.no
Sykehuset Innlandet

Fagnytt • Debatt

Proktologiske sykdommer gjelder sjelden
liv og død. Behandlingen krever sjelden
fancy utstyr eller heroiske teknikker.
Resultatene av behandlingen er ofte skuffende. I det hele tatt er det tilsynelatende
lite som appellerer ved denne kirurgien.
Lite annet enn at man her har muligheten
til å hjelpe mennesker med sosialt veldig
hemmende tilstander til et vesentlig bedre
liv. Om det ikke var derfor jeg valgte kirurgi,
var det i grunnen derfor jeg ville bli lege.
På Hamar har vi en stor proktologisk virksomhet med Ylva Sahlin som primus motor. Vi får henvist pasienter fra store deler av
landet, og sfinterplastikker, advancement flaps og setontråder er
daglig kost. Men det at man har gode resultater med de operasjonsteknikkene man behersker, må ikke forhindre at man også
vurderer nye metoder. Til nå har vi behandlet kompliserte fistler
med seton-tråd og advancement flap. I 2007 ble imidlertid en ny
metode kalt LIFT (Ligation of Intersphincteric Tract) presentert
av den thailandske kirurgen dr. Rojanasakul. Hans resultater var
imponerende. Ikke bare var tilhelingsraten godt over 90 %, det var
heller ingen problemer med postoperativ inkontinens. Før dette
stod valget, satt litt på spissen, mellom effektiv behandling og
anal inkontinens. En del publikasjoner av andre grupper har vist
mer moderate resultater, men vi ønsket likevel å teste ut metoden.
I løpet av første halvår av 2012 opererte vi 19 fistler med denne
metoden. Med en median oppfølgingstid på 11 uker, oppnådde
vi tilheling av fistelen i 61 % av tilfellene. Én pasient fikk mulig
forverring av inkontinens, én fikk en postoperativ abscess, men
det var ingen komplikasjoner for øvrig. Vi vurderer resultatene
som relativt gode, og har etter dette tatt i bruk metoden som
primærbehandling for kompliserte fistler. Det er fortsatt høyst
uklart hvordan LIFT står seg i forhold til advancement flap og
hvilken betydning preoperativ setontråd har for resultatet. Vi håper
å kunne gjøre videre studier av metoden i tiden som kommer 
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Distale by-pass, noen refleksjoner
Øyvind Nylenna
onylenna@gmail.com
Akershus universitetssykehus
Ved Kirurgisk Høstmøte 2012 la jeg frem
resultatene etter retrospektiv gjennomgang av distale by-pass anlagt ved Drammen sykehus i perioden 2006-2012.
Karkirurgisk avdeling ved Drammen
sykehus har i flere år gitt tilbud om
distale by-pass til pasienter med kritisk
iskemi og truet ekstremitet. Man ønsket
å gjennomgå materialet og dette ledet
til refleksjoner omkring behandlingen av
disse pasientene. I perioden 2006-12
har det blitt anlagt 45 distale by-pass.
Mottaker-arteriene (recipienter) har
vært leggarterier helt ned mot foten.

Multimorbide pasienter

Fagnytt • Debatt

Pasientene i materialet er som karkirurgiske
pasienter forøvrig; generelt multimorbide
og gamle mennesker1 med begrenset forventet levetid. På direkte spørsmål, ønsker
de fleste å bevare foten fremfor å bli amputert. Samfunnsøkonomisk vil også en bevart
ekstremitet spare både pasient og samfunn
for ekstra behov for pleie og omsorg.
Resultatene i dette materialet viser at 78 %
av ekstremitetene som fikk en distal bypass, ble reddet og pasienten unngikk således amputasjon. Totalmortaliteten innen
30 dager etter inngrepet var 12 % i vårt
materiale. Mortaliteten direkte relatert til
by-passen er ca. 5 % i samme tidsperiode.

Nativ vene best
Man gjorde det man kunne for å forsøke å
bruke egen vene, men vener ble ikke høstet
fra overekstremitet. Tendensen i materialet går i retning av at nativ vene er bedre
enn både composite-graft og kunst-graft,
hvilket stemmer med forventet resultat.
En viktig postoperativ «patency prediktor» for by-passen ser ut til å være pasientens preoperative gangfunksjon. De
som bruker benet og er mobile, ser ut til
å ha bedre forutsetninger for et vellykket resultat enn immobile pasienter.

Tidsfaktor
Tiden det tar før man beslutter å anlegge en
distal by-pass er også avgjørende. Gamle
mennesker fallerer raskt og vil i utredningsfasen, før definitiv operasjon, gå glipp av
tid som kunne vært brukt til rehabilitering

og gangtrening. Man bør derfor om mulig
raskere fatte beslutning om amputasjon eller by-pass. Veien via ekspektans eller intervensjon (PTA) kan frarøve pasienten dyrbar
tid som kunne vært brukt til rehabilitering.
I verste fall kan dette lede til fallert allmenntilstand og et dårlige kirurgisk utgangspunkt
hvis operasjon skulle bli beslutningen.
Det foreligger mange hypoteser i disse
problemstillingene. Her bør gjøres mer
forskning for å kaste lys over de ulike
aspektene. Vi som kirurger innhentes i
økende grad av «parakirurgiske» teknikker

og våre beslutninger farges av disse. Når
spørsmålet om distale by-pass kommer
opp, bør man unngå veien om intervensjon2, og søke direkte mot kirurgi, enten
direkte amputasjon eller forsøk på distal
by-pass. Pasientene har alt å tjene på
rask beslutning og kort ventetid 
Referanser
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Conte MS, et al. J.Vascular Surgery 2010.
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Field triage of
victims of trauma

Efficacy of trauma team activation protocols
Marius Rehn
marius.rehn@norskluftambulanse.no
LIS, Akershus Universitetssykehus/Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Sammendrag

Fagnytt • Debatt

Sortering og prioritering av pasienter
er en sentral komponent i et traumesystem. Underprioritering (undertriage)
av hardt skadde medfører at pasienter
ikke får tilgang til tverrfaglig evaluering
og resuscitering fra traumeteamet.
Overprioritering (overtriage) av pasienter med mindre skader medfører
unødvendig aktivering av traumeteamet og påfølgende ineffektiv ressursutnyttelse. Gjennom retrospektive studier av traumeregisterdata påviste
vi betydelig over- og underforbruk av traumeteamene ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, samt ved Stavanger universitetssykehus (1), (2).
Ved Stavanger universitetssykehus ble det i 2009 innført nivådelte traumeteam. Sykehuset implementerte et ”begrenset traumeteam” til å håndtere
antatte lavrisikopasienter med uavklart skadeomfang. Videre skal et ”fullt
traumeteam” evaluere og resuscitere pasienter med potensielt livstruende
skader. Systemendringen medførte at terskelen for benyttelse av traumeteamet ble senket og underforbruket redusert. Parallelt økte overforbruket
av traumeteamet, men siden teamstørrelsen var mindre medførte systemendringen en ressursbesparelse. Doktorgraden konkluderer med at
nivådelt skadeomsorg øker pasientsikkerheten og reduserer ressursbruken.
Oslo universitetssykehus, Ullevål innførte en tilsvarende modell i 2011.
Avhandlingen inneholder også en systematisk litteraturgjennomgang av
prognostiske modeller til bruk i tidlig vurdering av traumepasienter (3).
Litteraturstudien konkluderer med at eksisterende modeller har varierende
metodologisk kvalitet og evne til å forutsi utfall. Videre ble det utforsket
hvordan ulike definisjoner på alvorlig skade påvirker utregningen av triagepresisjonsrater (4). Denne metodeartikkelen påviser at definisjonsvalg
påvirker resultatene og at fagmiljøet bør samle seg om en definisjon.
Avhandlingen konkluderer med at presis triage øker kvaliteten
på traumesystemer.
Forskningen ble gjort mulig gjennom et stipendiat finansiert av
Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
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Studies on a medicinal
Agaricus blazei Murill
based mushroom extract
-Anti-inflammatory
effects in vivo on healthy
individuals and patients
with ulcerative colitis
and Crohn’s disease and
cellular effects in vitro
Dag Førland
dag.tidemann.forland@ous-hf.no

Sammendrag
Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom står
på medisiner som kan gi
alvorlige bivirkninger og noen
pasienter mister effekten
etter lang tids behandling.
I denne studien har lege og
forsker Dag Tidemann Førland
vist en effekt av et naturpreparat på denne pasientgruppen. Naturpreparatet består av et ekstrakt fra soppene
Agaricus blazei Murill 82,4 %, Hericum erinaceum 14,7
% og Grifola frondosa 2,9 % med merkenavn AndoSan™.
Soppekstraktet har ikke vist noen alvorlige bivirkninger.
I sin avhandling «Studies on a medicinal Agaricus blazei Murill based mushroom extract -Anti-inflammatory
effects in vivo on healthy individuals and patients with
ulcerative colitis and Crohn’s disease and cellular effects
in vitro» har Dag Tidemann Førland i denne studien vist
at flere cytokiner i blod, deriblant proinflammatoriske,
nedreguleres for både ulcerøs kolitt og Crohn`s sykdom.
Nivået av den inflammatoriske granulocyttmarkøren
calprotectin i faeces reduseres i pasienter med ulcerøs
kolitt som følge av 12 dagers tilførsel av soppekstraktet.
En mulig virkningsmekanisme er at celler i tarmen som
presenterer antigen, særlig dendrittiske celler, utvikler større toleranse og demper inflammasjonen.
Perspektivet er at soppekstraktet kan brukes som støttebehandling hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Arbeidet videreføres ved Professor Egil Johnson
og lege Stig Therkelsen, med en randomisert studie
med soppekstraktet sammenlignet med placebo 
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Kirurgisk behandling av nakkedegenerasjon med
radikulopati og/eller myelopati; farlig kirurgi med
dårlig resultat eller trygg kirurgi med godt resultat?
Basert på Bjarne Lieds doktoravhandling ved Universitetet i Oslo 23.11.2012
Tittel på avhandlingen: Complications and clinical outcomes after surgery for symptomatic subaxial cervical
degenerative disease.

Bjarne Lied¹ ² bjarlli@online.no, Kåre
Ekseth¹ ², Eirik Helseth²
¹Oslofjordklinikken, Sandvika
²Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

Muskel-skjelettplager inklusive nakkesmerter er svært vanlig i befolkningen. Tiåret
2000-2010 ble av WHO definert som The
Bone and Joint Decade (1). I en studie publisert av Bovim et al. der 10 000 nordmenn
ble spurt om nakkesmerter, rapporterte 34
% at de hadde hatt nakkesmerter det siste
året. 14 % rapporterte at de hadde hatt plager i mer enn seks måneder (2). Nygaard et
al. publiserte i 2010 en oversiktsartikkel om
nakkesmerter med og uten nerverotkompresjon, der de gikk gjennom diagnostikk
og utredning, samt forslag til behandling for
forskjellige nakkelidelser (3). Få publikasjoner av høy kvalitet innen feltet gjør at dagens behandling av nakkesmerter er relativt
lite evidensbasert. For de fleste pasienter
vil behandlingen av nakkesmerter uten
nerverotskompresjon være konservativ med
ulike former for medikamentell behandling
som paracetamol og NSAID, samt fysikalsk
behandling eller kiropraktikk. Foreligger i
tillegg radikulopati (utstrålende symptomer)
uten parese bør man etter vår mening
henvise pasienten til MR og vurdering hos
nevrolog eller nevrokirurg etter 6 ukers
symptomvarighet. Foreligger radikulopati

I denne artikkelen presenterer vi resultatene fra to prospektive studier på
pasienter operert for nakkeslitasje med
radikulopati med fremre tilgang til nakken.

Figur 1: Saggitalt T2-vektet MR av en «normal» nakke.
Figur 2: Skjematisk
fremstilling av de
cervicale nerverøttene.
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Innledning

med parese eller tegn på myelopati (ryggmargspåvirkning) skal pasienten umiddelbart henvises til MR og nevrokirurg. I Norge
gjøres kirurgisk behandling av degenerative
nakkelidelser utelukkende av nevrokirurger.
Operasjonsteknikken med fremre tilgang
til nakken for pasienter med degenerasjoner i nakken, ble introdusert i USA på
1950 tallet (4;5). Metoden ble introdusert
i Norge på 1970 tallet hvor Dr. Cloward
selv kom over fra USA for å assistere på
den første operasjonen på Ullevål sykehus.
Senere har dette blitt en viktig spinalkirurgisk prosedyre ved norske nevrokirurgiske
avdelinger, og effekten samt risikoen
av inngrepet er veldokumentert (6-8).

Anatomi og patofysiologi
Det cervicale avsnittet av ryggsøylen er
bygd opp med syv nakkevirvler; atlas (C1)
med en ringstruktur, axis (C2) med en tann
(dens axis) og fem subaxiale nakkevirvler
(C3-C7). Mellom hver av de subaxiale
virvlene er det fem ledd som tillater og
hemmer bevegeligheten i den subaxiale delen av nakken, mellomvirvelskiven, to små
synoviale uncovertebrale ledd og to fasett
ledd. Mellomvirvelskiven inneholder en
vertebral endeplate, nucleous pulposus og
anulus fibrosus. Denne er litt tykkere foran
enn bak, som resulterer i en fysiologisk
lordose i nakken (Figur 1). Den cervicale
spinalkanalen gir plass til ryggmargen og
spinalvæske med duralsekken rundt. Mellom hver virvel gjennom foramen intervertebrale (rotkanalene) går det ut til sammen åtte
par nerverøtter, som betegnes C1-C8 (Figur 2).
Det synest å foreligge en nærmest lineær
sammenheng mellom kronologisk alder og
slitasje/degenerasjon i nakken. I tillegg er
arv og røyking kjente risikofaktorer for

nakkedegenerasjon. Overraskende for
mange, så er det mange mennesker som
går rundt med betydelige degenerative
forandringer i nakken uten å ha plager.
Studier av asymptomatiske pasienter
fulgt med kliniske undersøkelser og MR i
nakken over 10 år viste at 82 % av
pasientene fikk øket nakkeslitasje, 10 %
nakkesmerter og 4 % radikulopati (6).
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Cervical spondylose (nakkeslitasje) er en
beskrivelse av de aldringsprosesser man
finner i nakken. Dette involverer både
virvlene, mellomvirvelskivene, de små
leddene og ligamentene i nakken (Figur 3).
Mellomvirvelskiven blir dehydrert og lav,
beinpåleiringer kommer rundt leddflatene
og leddbåndene blir hypertrofiske. Resultatet kan bli rotkanalstenose med radikulopati eller spinal stenose med myelopati.

Figur 3: Skjematisk fremstilling av spondylotiske forandringer i nakken som har resultert i trang rotkanal og
radikulopati.

Diagnostikk
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Mange pasienter med slitasje i nakken
forblir asymptomatiske, mens andre vil
kunne ha større eller mindre symptomer
med ledsagende funksjonssvikt og smerter.
Kliniske tester kan ofte være tilstrekkelig for
å diagnostisere lidelser i nakken. Dersom
symptomene vedvarer bør pasienten henvises til MR (Figur 4 og 5). Ved positive funn
og vedvarende klinikk bør pasienten vurderes av nevrokirurg, som kan stille indikasjon
for eventuell operativ behandling. Det er
ingen konsensus for når man bør utføre
slike undersøkelser, men etter vår mening
bør en pasient utredes med MR av nakken
ved symptomvarighet over 6 uker. I de
tilfeller der MR er kontraindisert, bør man
rekvirere en CT undersøkelse, da denne
også kan gi verdifull informasjon. Røntgen
av cervical columna er sjelden indisert.

(7;10;11). Den mest brukte metoden er
tilgang forfra via halsen som beskrevet av
Robinson Smith (5). Man fjerner skiven,
dekomprimerer duralsekk og nerverøtter
og setter inn et graft tilsvarende til den
bortdrillede mellomvirvelskiven. Helt fram
til begynnelsen av 2000-tallet satte man inn
et beingraft fra hoftekammen, men dette
har nå blitt erstattet med et implantat laget
av PEEK (Polyetheretherketone). PEEK
istedenfor beingraft gir like gode kliniske
resultater, kortere operasjonstid og har i tillegg eliminert plagene pasientene opplevde
fra hoftekammen etter høsting av beingraftet. Smertene fra hoftekammen var tidligere
ofte så markante at det holdt pasientene
på sykehus noen dager etter inngrepet.
Etter at man har gått over fra beingraft til
PEEK-implantat, er det ikke lenger nødvendig med nakkekrage, noe som også i
betydelig grad letter rekonvalesensen.
Hos pasienter med cervical spinal stenose
med myelopatisymptomer gjøres ofte
dekompresjonen av ryggmargen med
laminektomi via et bakre midtlinjesnitt.
Fremre tilgang lik den for prolapser kan
også brukes ved spinal stenose, der en eller
flere skiver og i noen tilfeller virvelcorpus

Hovedproblemstillingene i Bjarne Lieds
doktoravhandling om nakkekirurgi for
degenerative tilstander kan kort summeres i følgende tre spørsmål:
Er det trygt?
Hjelper det?
Kan det gjøres som dagkirurgi?

Våre resultater
Første artikkel i doktoravhandlingen ble
publisert i 2008 og er en prespektiv studie
av 390 pasienter operert for cervical radikulopati med tittelen: «Immediate (0-6h), early
(6-72h) and late (>72h) complications after
anterior cervical discectomy with fusion for
cervical disc degeneration; discharge six
hours after operation is feasible» (8).
I denne studien så vi på hvilke komplikasjoner man må forvente ved fremre nakkekirurgi og hvor mange timer etter avsluttet
operasjon komplikasjonene inntrer.

De fleste komplikasjoner var av mindre
alvorlig art. 1,2 % av pasientene hadde
alvorlige postoperative hematomer som
førte til reoperasjon innen 6 timer. Alle
hematomene kom umiddelbart etter
inngrepet. Disse pasientene kom seg fint
uten sekvele. Vår konklusjon var at alle
alvorlige komplikasjoner kom innen 6 timer
etter inngrepet. Dette viser at pasientene,
under gitte forutsetninger, kunne sendes
hjem etter en 6 timers-observasjonstid.

Degenerative tilstander tiltar med alderen.
Dette faktum sammen med en økende
andel eldre i befolkningen tilsier at behovet
for kirurgisk behandling i nakken vil øke
i fremtiden (7). Dette bekreftes av data
fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, der andelen eldre som opereres for
degenerative lumbale lidelser er økende.
Dette fører til nye utfordringer med
tanke på kapasitet og best mulig ressursutnyttelse i helsevesenet.
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Basert på mange års erfaring med denne
pasientgruppen, ser vi at det hersker en
stor usikkerhet ute blant leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og pasienter om
risikoen for og nytteeffekten av kirurgisk
behandling av slitasje i nakken. I tillegg
sliter helsevesenet med dårlig økonomi og
har lange køer for pasienter med degenerative lidelser. Man bør derfor spørre
seg om for eksempel nakkekirurgi kan
gjøres på en mer effektiv og billig måte.

Pasientene ble fulgt opp i seks måneder. Gjennomsnittsalderen var 48
år (27-83 år). Mortalitet 0 %. 9 % av
pasientene hadde en komplikasjon
som kunne relateres til inngrepet.

Behandling av cervical
degenerasjon med kirurgi

Den operative behandlingen av nakkedegenerasjon med ledsagende radikulopati
eller myelopati kan gjøres via flere tilganger,
både fremre og bakre tilganger brukes

(corpectomi) fjernes og erstattes med et
bur eller graft. På denne måten oppnår
man en adekvat dekompresjon forfra.

Figur 4: Saggitalt og axialt T2-vektet MR av nakken til
en ung kvinne med intens venstresidig cervicobrakialgi
med C6-rot preg sekundært til et venstrestillet prolaps
i nivå C5/C6.

Andre artikkel i doktoravhandlingen ble publisert i 2010: «Anterior cervical discectomy
with fusion in patients with cervical disc
degeneration: a prospective outcome study
of 258 patients (181 fused with autologous bone graft and 77 fused with a PEEK
cage)» (9). Dette var en prospektiv studie

Doktorgrader

Figur 5: Saggitalt og axialt T2-vektet MR av nakken til
en eldre mann med myelopati sekundært til cervical
stenose. Øverste axial snitt er fra et trangt parti, mens
nedre axial snitt er distalt for stenosen.

delbart etter inngrepet. De to pasientene
kom seg fint uten sekveler. 1/96 måtte
innlegges på sykehus for utredning av
nyoppståtte nevrologiske symptomer, som
senere undersøkelser ikke ga noen forklaring på. Denne studien viste en signifikant
forbedring av nakkesmerter, utstrålende
smerter og hodepine. 91 % av pasientene
var godt eller meget godt fornøyd med
resultatet målt seks måneder etter kirurgi.

Det foreligger kun få mindre studier om
dagkirurgisk behandling av nakkelidelser
som alle konkluderer med at dette er
et trygt behandlingsalternativ sammenlignet med innlagte pasienter(10-12).

Vi konkluderte med at dagkirurgisk behandling av pasienter med nakkeprolaps er
en forsvarlig og trygg prosedyre som gir
gode resultater under gitte forutsetninger.

På bakgrunn av våre resultater fra 2008
startet vi en prospektiv registrering
av alle pasienter operert dagkirurgisk
med fremre tilgang for degenerative
nakkelidelser ved Oslofjordklinikken i
Sandvika. Oslofjordklinikken er en privat
nevrokirurgisk/ ortopedisk spesialistklinikk med selvbetalende pasienter samt
pasienter med privat helseforsikring.
Tredje artikkel i doktoravhandlingen ble
publisert i 2012 og er en prospektiv studie
av komplikasjoner og klinisk utkomme på de
første 96 pasientene operert dagkirurgisk
med fremre dekompresjon for cervicobrachialgi ved Oslofjordklinikken med tittelen:
«Outpatient anterior cervical discectomy
and fusion for cervical disc disease: a prospective consecutive series of 96 patients»
(13). Gjennomsnittsalderen 49 år (30-77 år).

Fremre nakkekirurgi for degenerative lidelser:

Mortalitet 0 %. 5 % fikk en komplikasjon
som kunne relateres til inngrepet. 2 % ble
reoperert for postoperativt hematom umid-

Konklusjon
Er det trygt?
Komplikasjonsraten er lav. Alvorlige
komplikasjoner som for eksempel postoperative blødninger som kan stenge av
luftveiene er sjeldne. Disse kan håndteres på en adekvat måte med forsvarlig
organisering uten sekvele for pasientene.
Hjelper det?
Våre studier viser at behandlingen av
nakkeslitasje med kirurgi er effektivt.
Det er en signifikant reduksjon i radikulære smerter, nakkesmerter og
hodepine i studier utført både på pasienter i en offentlig og privat regi.
Kan det gjøres som dagkirurgi?
Dersom man kjenner sine egne resultater,
mener vi at dette er et inngrep som egner
seg godt som dagkirurgi. Det forutsettes
imidlertid en adekvat organisering med

trente kirurger som kan håndtere alle
per- og postoperative komplikasjoner 
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Spesialistutdanningen

i nevrokirurgi
Arild Egge
Leder spesialitetskomiteen i nevrokirurgi
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Nevrokirurgi har som andre spesialiteter utviklet seg fra et begrenset fagområde til en
kirurgisk hovedspesialitet. Etter gjeldende
regler kreves 5,5 års tjeneste ved nevrokirurgisk avdeling, et halvt års sideutdannelse
fra nevrologisk avdeling, at man har 150
kurstimer hvorav 120 er obligatoriske og har
gjennomført et nødvendig antall operasjoner i henhold til spesifisert operasjonsliste.
Ett år kan godkjennes fra annen relevant
spesialitet, forskerlinje og eller avlagt
doktorgradsprøve.
Den kirurgiske treningen er variert og
krevende, og dekker kirurgi på både barn
og voksne. Faget er i en rask utvikling med
tendenser til subspesialiseringer; fremtiden
vil vise om dette vil utvikle seg til mer isolerte fagområder med følger for utdanningen også. Foreløpig er spesialiseringen innrettet mot en klar generell spesialitet, men
både pasienttilfang, nye operasjonsindikasjoner og industrialisering av sykehusdriften
vil påvirke denne utviklingen fremover.
Et mer moderne arbeidsliv med klarere
arbeidstidsbestemmelser vil begrense LIS
sin eksponering for faget, det er ikke å ta
munnen for full - dette vil naturlig gjøre
det vanskeligere ”å fylle operasjonslista”.
Knapp bemanning i hverdagen, et stramt
redigert arbeidsprogram for effektiv
avdelingsdrift gir meget begrenset mulighet for ”lediggang på operasjonsstua”.
Dette er en allerede riktig beskrivelse
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av virkeligheten og derfor en bekymring
for faget og spesialistutdannelsen.
En naturlig konsekvens av de til dels dramatiske endringer som har funnet sted de
siste årene vil være en forlengelse av utdanningsløpet. Å ”bade” 5, 5 år i en nevrokirurgisk avdeling ga et helt annet grunnlag for
en spesialitet den gang man mente dette
var den tiden man trengte – enn nå, da
”arbeidsuker” for det meste er vakter med
rutinearbeid avbrutt av nødvendig avspasering ispedd en og annen vanlig arbeidsdag
som altså da også kan være fylt av rutine
arbeid til avdelingsdriftens fremme.
Alternativt kan svaret være en oppdelt
spesialitet (i fremtiden) med tidlig valg av
subspesialisering, slik at området man
skal sette seg inn i er mer overkommelig.
Dette ville passe sammen med tanken om
skreddersydde pasientløp med ”superspesialister” i sving langs ”samlebåndet”
– også et bilde sykehusledelsen lettere
begeistres av enn kirurgene selv. Hvor ble
det av nevrokirurgen? – Det er ikke mange
årene siden vår spesialitet selv sprang ut
fra den kirurgiske hovedstammen etter

mange år som et mindre kirurgisk fagområde. Den spinale, funksjonelle og vaskulære nevrokirurg ser vi allerede konturene
av. Men, - dette er vel utviklingen? Det
spesielle nå er likevel at det som kan være
en naturlig fagutvikling akselereres av
også andre virksomme faktorer i vår tid.
Denne situasjonen ble offisielt adressert
på siste høstmøte-uke av spesialitetskomiteen i nevrokirurgi, og vi skal denne våren
arbeide med problemstillingen sammen
med Norsk nevrokirurgisk forening. Fra
arbeidet i Spesialitetsrådet, kjenner undertegnede til at dette er et spørsmål som
gjenkjennes i flere komiteer og som man
kunne vente, særlig i de kirurgiske fagene.
På Legeforeningens seminar om spesialistutdanningen 16.-17. januar på Soria
Moria, ble det faktisk foreslått fra noen
at forlenget utdanningstid seriøst måtte
diskuteres. Når man vet hvor lite politisk
korrekt dette er, er det desto mer bemerkelsesverdig at det faktisk foreslåes – et
tegn på at man ikke ser seg i stand til å gi
god utdanning i særlig ”praktiske fag” etter
uthuling av tjenesteplaner og ensidig fokus
på effektiv drift i sykehushverdagen 

10 råd

til helseminister Støre
Artikkelen ble publisert i Dagens Næringsliv
07.02.2013 og publiseres i Kirurgen med
samtykke fra DN redaktør Amund Djuve.
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Våg å snakke også om det som er vanskelig. Problemene i hovedstadsområdet, det landsomfattende etterslepet
innen bygg og medisinsk utstyr, de lange køene, triksekulturen vi har sett så
mange eksempler på. Vi forventer ikke
raske og enkle løsninger, men at du
erkjenner problemene, viser at du tar
ansvar og bidrar til en bedre utvikling.
Gi oss bygg og senger så vi kan drive
godt og effektivt. Norge er blant OECD
landene med færrest senger, høyest
belegg og kortest liggetid. Bare på
AHUS mangler kapasitet tilsvarende

Tilrettelegg arbeidet for behandlerne.
Mindre enn halvdelen av legenes tid
brukes nå i pasientrettet arbeid. Ved å
bedre støttefunksjonene kan vi høste
store gevinster, både av faglig og
økonomisk art. Her har private sykehus
lyktes bedre, lytt til deres erfaringer.

Fjern unødig tull. Virksomhet som
ikke bidrar i pasientarbeidet utarmer
sykehusenes økonomi. Vi tråkkes
ned av unyttige konsulenter. Spekter
arrangerer storslåtte konferanser.
Ansatte voktes i dag av fire nivå med
tilhørende kommunikasjonsavdelinger;
sykehusets, det regionale helseforetakets, i Spekter og i departementet. Deres bidrag i helsearbeidet
er oftest å tildekke problemene.

8.

Utnytt kapasitet på dagtid. Helse- og
omsorgsektoren troner på toppen
i bruk av kvelds- og nattarbeid. Vi
trenger ikke legge unødig aktivitet som
planlagte poliklinikker utenfor normalarbeidstiden. Det er ikke lokalene som
koster, men ansattes lønn. Fremover
vil vi møte vanskeligheter med å sikre
nok søkere til pleie- og omsorgsyrkene. Rekruttering blir ikke enklere
med enda mer ubekvem arbeidstid.

Rydd opp i Spekter-kulturen. Sykehusene våre er ikke tjent med en
arbeidsgiverorganisasjon som i så liten
grad inviterer til samarbeid. Man får
ikke de ansatte på lag med respektløs
harselas om deres kafé-besøk som
den nye Spekter direktøren har bedrevet. Konfliktnivået har vært altfor høyt
gjennom mange år. Bedrifter utvikles
best ved samarbeid. ”Hard HR” er
særlig uegnet i kunnskapsbedrifter.

9.

Revurder foretaksstrukturen. Etter
10 år er det behov for å justere kurs.
Enten en kraftig revisjon, eller en ny
modell. For resultatene har uteblitt;
aldri har fler stått i kø, og aldri har ansatte vært mer frustrert. Også sykehus
bygges best fra grunnen, foretaksorganisering legger ikke til rette for det.
Vi er ikke tjent med en styringsmodell
som umyndiggjør lederne i felten.

6.

Ikke lag kjempesykehus. Store enheter
gir ikke store besparelser. Vi får ikke
til samordning av ressursene i
behandlingsforløpene. I OUS har
produktiviteten falt med 6 % siden
fusjonen. Ikke slå sammen sykehus
til store helseforetak med manglende
eierskapsfølelse og samhold. Mindre
sykehus er gjerne mer effektive og
både ansatte og pasienter trives bedre.
Lokal forankring av sykehustilbudet gir
bedre tjenester, og mer trivsel. Engasjementet er en ressurs for, ikke en
trussel mot utvikling av gode tjenester.
Skill drift og investering. I dag går mange
sykehus i balanse fordi investeringer
utsettes. Bare i OUS er etterslepet
på bygningssiden nær 8 milliarder.
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4.

Støres visjonære sykehustale har høstet
jubel blant våre øverste helseadministratorer, i sykehus, regionale foretak og
i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.
Men ikke i sykehusene. Her følger 10
råd som kan bidra til en reell endring;

7.

et opptaksområde på 130.000, mer
enn hele Stavanger. Alt for mye tid
og ressurser brukes i dag på å finne
en ledig sengeplass, og alt for ofte
må vi jage pasienter for tidlig på dør.

Av Christian Grimsgaard
christiangrimsgaard@gmail.com
Tillitsvalgt overlege klinikk for kirurgi og
nevrofag, Oslo Universitet Sykehus

10. Gi oss realistiske rammer. Vi kan ikke
levere tjenester i verdenstoppen med
budsjetter som ligger midt på OECD
treet. Her må det mer enn retorisk
tryllekraft til. Det koster å drive gode
sykehus i et av verdens dyreste land.
Pasientene ønsker nok å betale, - for
de gode tjenestene, men ikke for
den planløse sløsingen vi har sett
eksempler på de senere årene 
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VERDENS FØRSTE FULLINTEGRERTE
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.

Olaug Villanger
«Stand-in» MIK-redaktør
Leder, NKF
olaug.villanger@ous-hf.no
Vi starter året med en fyldig seksjon
innen minimalt invasiv kirurgi. Vår faste
MIK redaktør har permisjon grunnet
nær forestående disputas, og undertegnede har påtatt seg ansvaret for innholdet i MIK seksjonen denne gang.
Først ut er en ildsjel på Lillehammer, som
serverer oss praktiske råd og konkrete tips
vedrørende laparoskopisk håndtering av
gallegangskonkrementer. Forfatteren henviser til tidligere publiserte artikler i Kirurgen
innen samme tema. Det gleder redaksjonen
at Kirurgen faktisk blir brukt som et «oppslagsverk» i mange konkrete situasjoner, og
viser at vi har oppnådd et av målene med
tydelig faglig vinkling i vårt medlemsblad.
I denne artikkelen presenterer forfatteren
et materiale på 21 pasienter og beskriver
to ulike stenekstraksjonsmetoder- transcystisk tilgang og choledocholitotomi.

De to neste artiklene er fra to av kandidatene som vant priser under fjorårets
kirurgisk høstmøte. Den første er fra
Drammens miljøet og forfatteren fikk
NTLF s pris for beste foredrag om temaet
endoskopisk assistert komponentseparasjon ved bukveggsdefekter. I fjor opererte Drammen sykehus 5 pasienter med
bukveggsdefekt etter tidligere kirurgi med
denne teknikken, sågar etter hvert som en
endoskopisk assistert prosedyre. Teknikken, resultater og erfaringer blir presentert.
Dernest følger en artikkel fra laparoskopimiljøet på Intervensjonssenteret på
Rikshospitalet, og forfatteren fikk NTLFs
pris for beste vitenskapelige/eksperimentelle foredrag under høstmøtet. Artikkelen
gir en kort fremstilling av hovedtypene av
miltbevarende metoder med laparoskopisk
distal pancreasreseksjon og diskuterer de
viktigste fordelene og ulempene ved disse.
De to siste artiklene i årets første MIK
spalte har fokus på laparoskopisk opplæring, skrevet av bidragsytere som brenner
for dette. Først en artikkel fra Tromsø i nord,
som diskuterer et tema som har opptatt

mange av oss- laparoskopisk opplæring av
utdanningskandidatene. Det har vært en
dreining innen flere kirurgiske spesialiteter
til at flere pasienter opereres med minimalt
invasiv teknikk. Flere har påpekt at det er
for få nasjonale kurs innen laparoskopisk
teknikk og pga lang ventetid får kandidatene ofte plass på kurs sent i utdanningsløpet. Spesialitetskravene er under
revisjon og bør gjenspeile den økte bruk
av minimalt invasiv kirurgi. UNN har tatt
skjeen i egne hender og arrangert internkurs med praktisk og teoretisk innhold for
egne utdanningskandidater innen generell
kirurgi og grenkandidater i gastrokirurgi.

Minimal-invasiv kirurgi

Laparoskopisk håndtering
av gallegangskonkrementer

Til slutt følger et annet diskusjonsinnlegg fra Ålesund i vest. Fortsatt har ikke
forebyggende tiltak fjernet behovet for
overvektskirurgi. Innlegget belyser ulike
aspekt angående overvektskirurgi i Norge,
både hva gjelder hvilken operasjonsmetode
som bør velges og hvordan velge bort de
pasienter som ikke egner seg til kirurgi og
som ikke klarer den viktige oppfølgingen.
God lesning! 
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Laparoskopisk håndtering av
gallegangs konkrementer
- Noen praktiske tips
Thomas Moger
thomas.moger@sykehuset-innlandet.no
SI Lillehammer

Minimal-invasiv kirurgi

Kirurgen har hatt en rekke flotte artikler
om laparoskopisk kolecystektomi, både når
det gjelder trygg disseksjonsteknikk, nytten av intraoperativ kolangiografi (IOK) og
problemene rundt gallegangsstein [1,2,3].
Frekvensen av gallegangsstein ved rutinemessig bruk av IOK oppgis i litteraturen til
2- 12 % [4] og var 5,2 % på Ullevål [2] tross
en meget nitidig preoperativ utredningslogistikk. Trondsen redegjør meget grundig
for litteraturen vedrørende gallegangsstein
i Kirurgen 1/08 og de ulike metodene for
håndtering [3]. Han konkluderer med at det
ikke finnes bevis for at en metode er bedre
enn den andre, og at hver institusjon selv
må vurdere sin egen kompetanse innen
laparoskopisk og endoskopisk behandling
og ”bli god nok for å beherske det en
mener er best”. Dette er jeg helt enig i,
men det fremholdes flere steder, bla i Gut
sine ”Guidelines on the management of
common bile duct stones” [6], at kirurger
bør læres opp i laparoskopisk behandling av
gallegangsstein. Det blir nødvendigvis færre
prosedyrer per pasient ved laparoskopisk
håndtering, og flere forfattere dokumenterer kortere tid i sykehus; men dette er avhengig av logistikk og tilgang til endoskopi.
Vi har de siste årene skaffet oss noe
erfaring med laparoskopisk håndtering av
preoperativt kjent eller intraoperativt påvist
gallegangsstein og vil dele dette med
Kirurgens lesere. Siden november 2007
har vi operert 21 pasienter med en av de
to metodene som presenteres nærmere.
Kort fortalt er det enten transcystisk tilgang
(LTC) eller choledocholitotomi (LCD). Først
litt om pasientene våre. Vi har registrert
de prospektivt, men ikke hatt noen utvidet
kontrolloppfølging. Vi har utført 10 LCD og
11 LTC. 2 pasienter ble konvertert til åpen
operasjon med særs vanskelig stenekstraksjon fra submucøs lomme i gallegangen. 1
pasient hadde reststein som måtte fjernes
med ERC. Operasjonstid 93- 368 minutter,
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de fleste LCD ligger rundt 200 minutter Vi
har ikke registrert noen alvorlige komplikasjoner. 2 pasienter hadde gallelekkasje,
hhv ett døgn og fem døgn, begge spontant
opphørt. Våre resultater er sammenlignbare med andres. Operasjonene er holdt
på få hender med tre hovedoperatører og
stort sett 2 av de tilstede på alle inngrep.

Prosedyren
Vi tilstreber alltid IOK selv om gallegangsstein er kjent preoperativt etter MRCP
eller mislykket ERCP. Dette for å ha best
mulig orientering om den aktuelle anatomi
og antall steiner. Det er viktig å halvblande
kontrasten med vann og alltid begynne
gjennomlysningen i det du setter kontrasten. Mindre steiner vil lett gjemme seg
bort i en lett dilatert gallegang hvis det
blir mye kontrast rundt steinen. Kontrast
tilbudet må til slutt være godt nok til å gi
god intrahepatisk fylning og man oppnår
også ofte overgang til duodenum selv om
det finnes stein, som da er flotterende.
Oftest visualiseres imidlertid steiner
distalt og da med manglende overgang
av kontrast til duodenum. Så, hva nå?

MRCP bilde etter ERC hos den siste pasienten vi opererte, oppfattet som Mirizzi.

Utgangspunktet er da som regel at man
står inne med kolangiografi kateteret og
bildene viser det en oppfatter som stein.
Hvis steinen(e) er små, dvs <3-4 mm vil
vi alltid forsøke å spyle de ut. Det gis da
20 mg Buscopan iv eller 1 mg Glucagon iv
først, for å relaksere sphinkter Oddi. Hvis
spyling med temperert vann ikke fører til
målet, kan man meget forsiktig forsøke å
dytte steinen ut i duodenum med kateteret. Labori [2] viser at man hos ca 30 %
oppnår sanering av gallegangen ved disse
manøvrene. Et siste alternativ før man går
på andre metoder er å føre ned en steinfanger kurv (basket tilpasset instrumentering
i galleveiene) og under gjennomlysning
forsøke å fange og trekke steinen ut via
cysticus. Det er da viktig å være sikker på
at cysticus diameter tillater ekstraksjon.

Laparoskopisk transcystisk
gallegangseksplorasjon (LTC)
Denne metoden innebærer instrumentering
i gallegangen gjennom ductus cysticus og
anbefales ved distale, ikke alt for tallrike
steiner med diameter < 8 mm. Enkelte
ductus cysticus er så korte og vide at de
tillater instrumentering uten videre foreberedelser. Ofte er det imidlertid nødvendig å
starte med blokking av cysticus. Dette skjer
enklest ved å putte en lang guidewire gjennom kolangiografikateteret før dette trekkes
ut. Slik kan man vanligvis enkelt plassere
blokkeballong over guidewire med visuell

ERC hos samme pasient, viser tre svære steiner, en
oppfattet som gallegangsstein.

Bilde fra operasjon av samme pasient. Det viste seg at den midterste steinen ga en
Mirizzi lignende kompresjon av gallegang. Den mediale, nederste steinen lå fritt i
koledochus og ble fjernet ved koledocholitotomi.

Når cysticus er klar fører vi inn koledochoskopet. Håndteringen av dette er det mye
å si om og her følger noen konkrete råd.
I koledochoskopet er det en arbeidskanal
som også fungerer som spylekanal. Vi
kobler opp NaCl med overtrykksmansjett
og aktuell flow styres enkelt med vippebryter. Det lønner seg å ha relativt lav flow når
man går inn for å unngå at steiner blir skylt
opp i hepaticus og således kommer ut av
syne. Det er viktig å holde skopet rettest
mulig for å beholde den lille torsjonsstivheten som er der og med bruk av hjulet
for vinkling av tuppen manøvrerer man
seg i korrekt posisjon. Det er svært viktig
å være dreven endoskopør for å lykkes
og jeg vil hevde at skopi i gallegangen er
vanskeligere enn coloskopi men ikke like
krevende som ERCP. Det er ikke mulig å
få tilgang til hepaticus etter vår erfaring.
Når steinene visualiseres pleier vi å fange
de med kurv og vi har stort sett brukt
Segura Hemisphere 2,4 Fr 120 cm (Boston
Scientific) som føres gjennom arbeidska-

nalen. Det lønner seg som regel å åpne
kurven distalt for steinen og trekke med
åpen kurv til wirene spretter rundt steinen.
Det vanskeligste er alltid den helt begrensede plassen, spesielt ved lavt innmunnende cysticus. Små steiner kan effektivt
dyttes ned i duodenum under synets
veiledning. Vi har også forsøkt små fogarty
ballonger men ikke oppnådd noe hell med
disse, vær også oppmerksom på faren for
dislokasjon av steinen opp i hepaticus.
Dette er en metode som er relativt enkel å mestre og jeg vil sterkt
anbefale flere å benytte den.

Laparoskopisk
choledocholitotomi (LCD)
Åpning av gallegangen anbefales ved
store, multiple evt høyt beliggende steiner,
i en gallegang som minimum er 8 mm i
diameter. De lokale forhold må være av
en slik art at det er trygt å dissekere frem
koledochus rett i overkant av duodenum.
Det lønner seg å bruke litt tid på denne
mobiliseringen- du vil bli glad for plassen.
Tomien legges på fremsiden rett i overkant
av duodenum og vanligvis ca 1 cm lang.
Vi bruker en meget presis og lett vinklet
saks. Vær oppmerksom på nutrisjonskarene
som ligger på hver side av koledochus
og unngå diatermibruk så langt det går.
Steinene pleier å ligge tilgjengelig rett
under tomien og eksprimeres vanligvis ut.
Forsiktig spyling kan være effektivt ved
multiple steiner. Som avsluttende kontroll
gjøres kolangioskopi distalt og proksimalt,
og det er vakkert å se lumen i 2. ordens
galleganger! Det kan selvfølgelig være
aktuelt å bruke kurv. Hovedproblemet
vårt har vært at vi primært ikke har lagt

stor nok tomi og derfor brukt unødvendig lang tid på å få store steiner ut.
Avlastning med T dren har vært omdiskutert, men flere forfattere, bl a Thompson
[5] viser til redusert komplikasjons frekvens
når en lar T drenet forbli i skapet. Flere av
våre pasienter har hatt inneliggende stent
etter ERCP, og da har vi stort sett latt
denne ligge og fjernet stenten etter 4 uker.
Suturen av tomien har vi gjort med monofil
resorberbar 4-0, enkle suturer. Vi legger alltid drenasje til operasjonsfeltet.
Det viktigste med denne typen kirurgi er
evnen til å stoppe opp og tenke før man går
videre inn i en situasjon der problemene er
større enn kompetansen. Summen av erfaring og kompetanse i behandlingsteamet
er kapitalen til hver avdeling. Vi har vært så
heldige å ha kollega med betydelig erfaring
i ”åpen koledochus galle” som i tillegg de
siste 20 år har drevet frem laparoskopien
hos oss. Det har vi ansett som nødvendig
for å tilby laparoskopisk håndtering av
gallegangs konkrementer. Hvis du ønsker
å starte med dette anbefales sterkt å bli
trygg med den transcystiske tilgangen før
du avanserer til choledocholitotomi 

Minimal-invasiv kirurgi

og gjenomlysningskontroll. Det er viktig
å blokke opp hele cysticus lengden slik at
man ikke blir sittende fast ved steinekstraksjonen. Vi anbefaler å dissekere ut hele
cysticus når de lokale forhold tillater det slik
at man kan gå inn i cysticus så nærme koledochus som mulig, pass på å ha plass til
lukning med klips eller loop ligatur til slutt.
Vi har brukt samme guidewire som vi gjør
på ERCP og har brukt Uro Max Ultra ballong dilatasjonskateter, 21 Fr 4 cm (Boston
Scientific). Hvis man bruker en liten sprøyte
koblet på ballongen oppnår man som regel
nok effekt med manuell kraft, alternativt må
det kobles til håndtak med trykkmåler. Blokking i 30-60 sekunder anses tilstrekkelig.

Tomi på koledochus og man aner steinen rett under.
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Endoskopisk assistert komponentseparasjon på Drammen sykehus
Fra desember 2011 til juni 2012 opererte vi ved Drammen sykehus 5 pasienter med komponentseparasjonsteknikk. Alle 5 hadde bukveggsdefekter etter tidligere kirurgi. I juni 2012 opererte vi vår første vellykkede
endoskopisk assisterte komponentseparasjon.

Benedicte Bertelsen Fadnes
benber@vestreviken.no
Kirurgisk avdeling
Drammen sykehus
Pasientgruppen med store bukveggsdefekter har manglet et tilfredstillende tilbud ved
vårt sykehus (som ved mange andre sykehus). En engasjert overlege med interesse
for dette fagfeltet dro til Bispebjerg hospital
i København hos Dr. Haytham og kom
tilbake full av inspirasjon og pågangsmot.

Teknikken

Minimal-invasiv kirurgi

Komponentseparasjon er ingen ny teknikk. Den kalles også Ramirez prosedyre.
Teknikken innebærer at man bokstavelig
talt separerer komponentene i bukveggen
slik at man øker dens overflate, skaper
minst mulig tensjon ved lukking av midtlinjen og gjenskaper et estetisk utseende.
Den er best egnet ved midtlinjedefekter
større enn 10-15 cm, ved residivbrokk
etter for eksempel nettplastikk eller ved
komplekse bukveggsdefekter (for eksempel etter traumer, sekvele etter åpen buk
eller komplekse fistler). Ved åpen teknikk
starter prosedyren, etter midtlinjelaparotomi og disseksjon lateralt langs fascien,
med å spalte externusaponeurosen (trinn
1) ca 2 cm lateralt for linea semilunaris fra
costalbuen til lyskebåndet for deretter å
dissekere seg i planet mellom externus
og internus til fremre axillærlinje slik at
externus lateraliseres. Dette gjøres bilateralt. Man kan da oppnå en økt overflate
på hhv 5-10-3 cm i øvre-midtre-nedre del
av bukveggen. Eventuelt kan man videre
spalte dorsale fascieblad av rectusmuskulaturen fra costalbuen og til linea semicircularis (trinn 2). Dette kan øke overflaten
med ytterligere 2-4 cm i øvre og nedre del
av bukveggen, og opp mot 10 cm i midtre
del av buken. Ved modifisert teknikk, som
er særlig aktuell ved defekter over 20 cm,
kan man i tillegg gjøre nettplastikk. Nettet
kan legges intraperitonealt, sublay eller

Viktige landemerker for teknikken ses her.

Ved endoskopisk teknikk klipper man externusfacien ”i taket” av rommet man lager ved hjelp
av ballongdilatator mellom externus og internus.
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onlay. Ved onlay teknikk skal nettet dekke
incisjonsstedet på extrenusaponeurosen.
Ved endoskopisk assistert teknikk får man
tilgang til rommet mellom externus og
internus ved hjelp av en ballongdilatator.
Dette oppnås med subcostal hudincisjon
lateralt for linea semilunaris med disseksjon
i dypet til man lokaliserer externusfascien.
Deretter fører man inn en trokar med ballongdilatator og kamera med 30 gradersoptikk. Ballongen pumpes opp manuelt
slik at man løfter externus fra internus og
skaper seg et ”rom” fra subcostale del til
lyskebåndet. Deretter klippes externusfascien i ”taket” av dette rommet etter at man
har anlagt en mindre trokar lateralt i samme
område. Dette gjøres som ved åpen teknikk
bilateralt. Man gjør i tillegg midtlinjelaparotomi; fjerner brokksekk og gjør eventuelt
nettplastikk. Fordelene med endoskopisk
assistert teknikk er at sårflaten minimaliseres og risiko for påfølgende seromdannelse
og/eller infeksjon reduseres, ettersom
man ikke dissekerer seg subcutant. I tillegg preserverer man perforanter slik at
karskader minimaliseres. Ulempen er helt
klart overflateutbyttet, som er gjennomsnittlig 2 cm mindre enn ved åpen teknikk.

Våre pasienter

Minimal-invasiv kirurgi

Preoperativt bilde av pasient nr 5 operert med komponentseparasjonsteknikk. Dette var også pasient nr 1 med vellykket endoskopisk assistert teknikk.

Vi har så langt operert 2 pasienter med
endoskopisk assistert teknikk. Pasient nummer 1 måtte konverteres til åpen teknikk.
Dette pga en blødning i det man trodde var
rommet mellom externus og internus. Det
var vanskelig å identifisere externusfascien
subcostalt og man gjorde flere forsøk på
dette. Man fikk hele tiden følelsen av å ikke
befinne seg i riktig lag. Rommet mellom
externus og internus er så å si avaskulært
borsett fra en og annen ”feeding-vessel”,
og en såpass blødning skulle man altså ikke
kunne få teoretisk sett. Ved konvertering
viste det seg at man ikke hadde gått langt
nok lateralt i bukveggen og befant seg i det
subcutane vevet over rectusmuskulaturen,
og at blødning sannsynligvis var forårsaket
av en perforant. Man gjorde endoskopisk
assistert teknikk også på kontralaterale
side og kom da i riktig lag ettersom man
la hudincisjon lateralt for linea semilunaris. Man valgte så å supplere med åpen
teknikk også her slik at overflateøkningen
i bukveggen ble sidelik. Ved postoperativ
kontroll etter 3 måneder var pasienten
meget fornøyd med resultatet bortsett fra
at han hadde fått et portbrokk i venstre
flanke etter feilplassert trokar. Det planlegges plastikk av dette i løpet av 2013.
Pasient nummer 2 ble vellykket operert med endoskopisk assistert teknikk.
Ingen peroperative problemer. Ved 3
måneders kontroll var pasienten meget
fornøyd med resultatet. Begge pasientene fikk nettplastikk pga størrelsen

Portplassering ved endoskopisk teknikk (hos samme pasient).
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på bukveggsdefekten. Ingen av dem
hadde serom/ínfeksjon postoperativt.

Erfaringer
Operasjonene, enten åpen eller endoskopisk assistert teknikk, er meget ressurs- og
tidkrevende. Antall operatører bør begrenses slik at god teknikk på enkeltoperatører
optimaliseres. Ved endoskopisk teknikk
er kjennskap til utstyret og erfaring med
laparoskopi en forutsetning. Selve teknikken er grei å lære, men man må ha god
kunnskap til bukveggsanatomien. Blant
annet er kjennskap til linea semicircularis,
linea semilunaris, blodforsyningen via
intercostalgrener og epigastricakar viktig.
Pasientene må være motiverte for inngrepet og man må være nøye mht komorbiditet. Erfaringsmessig er det spesielt
viktig at pasienten er hjerte-/lungefrisk.
Vi har ikke praktisert med noen absolutte
kontraindikasjoner bortsett fra BMI >45.
Det er mange relative kontraindikasjoner og det er derfor viktig at hver enkelt
pasient diskuteres nøye mht indikasjon,
motivasjon og faren for komplikasjoner.

Etter endoskopisk komponentseparasjon bilateralt gjøres midtlinjelaparotomi med eksisjon av brokksekk, lukking
av fascien, nettplastikk, anlegg av dren og lukking av midtlinjen med eventuell eksisjon av overflødig hud (samme
pasient).

Valg av dren er et poeng; vi har brukt
silikondren som ikke skal seponeres før
det kommer <50 ml i 2 påfølgende dager.
Erfaringsmessig blir det liggende i ca 1 uke.
Ingen konsensus vedrørende plassering
av dren. Videre anbefales det peroperativ
antibiotika og kun postoperativ på indikasjon. Brokkbind er obligat; kontinuerlig i 6-8
uker, og livslang forsiktighet med tunge
løft. 3 måneder postoperativ kontroll og
deretter kontroll ved behov. Liggetiden
på våre 5 pasienter var fra 8-30 dager.
Årsaken til lang liggetid var postoperativt
serom/infeksjon (1 pasient) og pneumoni
(2 pasienter), og alle disse pasientene ble
operert med åpen teknikk. Liggetiden på
våre endoskopiske pasienter var 8 dager.

Minimal-invasiv kirurgi

Valg av nett er viktig mtp postoperativ
seromdannelse og infeksjon. Dette er
likt for både åpen og endoskopisk teknikk. Poly-propylennett er å foretrekke,
med mindre man har et kontaminert felt
hvor biologisk nett anbefales. En av våre
5 pasienter, som er operert med åpen
teknikk, fikk et kompositt-Parietex nett
og dette er den eneste pasienten med
postoperativt serom og infeksjon. Han ble
behandlet med antibiotika, sårrevisjoner
og VAC. Han beholdt sitt nett og har nå
vært til 1-årskontroll med godt resultat.

Postoperativt bilde etter 3 mnd. hos samme pasient.

at bruk av operasjonsmetoden er i oppstartfasen hos oss. Vi ønsker å videreutvikle den endoskopiske teknikken og har
diskutert muligheten for laparoskopisk
nettplastikk kombinert med endoskopisk
assistert komponentseparasjonsteknikk 

Veien videre?
Vår erfaring så langt er positiv med tanke
på estetisk resultat og teknisk gjennomførbarhet. Dette gjelder både åpen og
endoskopisk teknikk. Komplikasjonsraten
synes akseptabel, men det gjenstår å se
langtidsresultatene – særlig med tanke på
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Miltbevarende metoder ved
laparoskopisk distal pancreasreseksjon
Sven-Petter Haugvik1, Bård I. Røsok 2 ,
Bjørn Edwin 3
svhaug@ous-hf.no
1) Gastrokirurgisk avdeling,
Rikshospitalet Oslo universitetssykehus
2) Gastrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus
3) Intervensjonssenteret og Gastrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet Oslo universitetssykehus

Innledning

Minimal-invasiv kirurgi

Operativ behandling av sykdom i corpus og
cauda pancreatis gjennomføres i økende
grad minimalt invasivt med laparoskopisk
distal pancreasreseksjon. Generelle fordeler
ved dette inngrepet er kortere sykehusopphold1,2, raskere postoperativ rekonvalesens3
og forbedret estetisk resultat, sammenlignet med åpen distal pancreasreseksjon.
På Intervensjonssenteret og Gastrokirurgisk
avdeling ved Oslo universitetssykehus
utføres i dag nær sagt alle operasjoner
ved sykdom i corpus og cauda pancreatis
minimalt-invasivt (ca. 360 distale pancreasreseksjoner siden 1997, hvorav ca. 350
med laparoskopisk teknikk) 4,5. Unntakene
begrenser seg til situasjoner med
karaffeksjon hvor karreseksjon og
-rekonstruksjon er nødvendig.

Figur 1: miltbevarende laparoskopisk distal pancreasreseksjon med bevaring av arteria og vena lienalis (AVL-metoden). A, arteria lienalis; B, vena lienalis; C, vasa brevia.

Bevaring av milten ved distal pancreasreseksjon gjennomføres primært ved benign
pancreassykdom for å unngå risikoen for
utvikling av postsplenektomi-sepsis. En slik
tilstand er sjelden og inntreffer ca. én gang
per 240 observerte leveår og i hovedsak
senere enn to år etter utført splenektomi6.
Det finnes i dag to etablerte miltbevarende metoder ved laparoskopisk distal
pancreasreseksjon: én der arteria og vena
lienalis bevares, mens vasa brevia (arteriae/
venae gastricae breves) kan deles, og én
hvor vasa brevia bevares, mens arteria
og vena lienalis deles. Den førstnevnte
metoden er heretter betegnet som "AVLmetoden", mens den sistnevnte metoden
er kjent som”Warshaw-metoden”7.
Målet med denne artikkelen er å gi en kort
fremstilling av hovedtypene av miltbevarende metoder ved laparoskopisk distal
pancreasreseksjon og å diskutere de
viktigste fordelene og ulempene ved disse.
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Figur 2: miltbevarende laparoskopisk distal pancreasreseksjon med bevaring av breviskar (Warshaw-metoden). A,
arteria lienalis; B, vena lienalis; C, vasa brevia.

Metoder
AVL-metoden
AVL-metoden skjer ved at arteria og
vena lienalis identifiseres og dissekeres
fri fra pancreas i hele forløpet, fra den
tiltenkte transeksjonslinjen i pancreasparenkymet til milthilus (Figur 1). Det er
verdt å merke seg at dersom samtlige
breviskar deles tidlig i forbindelse med
en AVL-prosedyre for å få bedre tilgang
til cauda pancreatis, vil en konvertering til
Warshaw-metoden ikke lenger være mulig.

Warshaw-metoden
Amerikaneren Andrew Louis Warshaw
beskrev i 1988 en miltbevarende teknikk
hvor arteria og vena lienalis deles, mens
vasa brevia (arteriae/venae gastricae
breves) bevares7. Teknikken egner seg
også godt som laparoskopisk inngrep,
hvor arteria og vena lienalis først settes av
med endo-stapler ved transeksjonslinjen
i pancreasparenkymet, før de igjen settes
av med endo-stapler i milthilus (Figur 2).

Diskusjon
I en nylig publisert retrospektiv studie om
laparoskopisk distal pancreasreseksjon,
sammenligner Adam et al. 55 pasienter,
som er operert med AVL-metoden, med 85
pasienter, som er operert med Warshawmetoden8. Studien viser at sykehusoppholdet er kortere (8,2 mot 10,5 dager,
p=0,01) og forekomsten av miltrelaterte
komplikasjoner lavere (0 mot 10,5 %,
p=0,03) hos pasientene som fikk utført
AVL-metoden. Studien har begrensninger i
sitt retrospektive design og antall pasienter,
men er den hittil største hvor de to operasjonsmetodene sammenlignes direkte.
Den mest fremtredende forskjellen
mellom AVL- og Warshaw-metoden er
endringene som påføres miltperfusjonen. Generelt sett vil deling av miltens
arterielle hovedforsyning (arteria lienalis)
ved Warshaw-metoden kunne medføre
miltinfarkt som først og fremst forårsaker
smerter, men også kan føre til abscessdannelser og behov for splenektomi.
Et viktig poeng er at en primært planlagt AVL-prosedyre kan konverteres til
Warshaw-metoden for å bevare milten,
forutsatt at breviskarene ikke allerede er
delt. Dette kan være aktuelt dersom arteria
og vena lienalis vanskelig lar seg fridissikere fra pancreas ved tiltenkt delingsstedet på kjertelen eller dersom inflammasjon vanskeliggjør disseksjon generelt.
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Bakgrunn
Andel pasienter som opereres via torako-laparoskopisk/ minimal invasiv
tilgang i Norge øker kraftig. Imidlertid arrangeres det kun to nasjonale utdanningskurs innen disse teknikkene, et for generelle kirurger og et for kirurger innen gastroenterologisk kirurgi. Det er lange ventelister til begge,
og en må regne med å få plass på disse for sent i utdanningsløpet. Følgelig har vi på UNN begynt med internkursing i laparoskopisk kirurgi en gang
per semester for våre assistentleger i rotasjon og B-grenister i gastro.

Erfaring fra kurset
Det første kurset ble avholdt i uke 49 med 26 deltagere fra UNN i Tromsø
og Harstad. Kurset begynte med et sertifiseringskurs med gjennomgang
av ulike laparoskopiske stiftemaskiner (med påfølgende skriftlig prøve) og
deretter en gjennomgang av laparoskopisk diatermi/ ultralyd disseksjons
utstyr (én time til sammen). Etter dette ble det holdt fire forelesninger om
trygg tilgang til buk/ etablering av pneumoperitoneum, generelle nyttige
tips og ”pitfalls” ved laparoskopisk kirurgi, standardisering av laparoskopisk
kolorektal kirurgi og laparoskopisk suturteknikk (én time til sammen).
Deretter gikk deltagerne over til praktiske øvelser på kirurgisk forskningslab på
universitetet, hvor en operasjonsstue var utstyrt med tre Drammensboks liknede
innredninger med monterte magesekker fra gris (wetlab) for suturteknikk trening,
og to operasjonsstuer med en gris i hver for laparoskopisk kirurgi. Alle deltagere
roterte mellom disse tre stuene. Trygg tilgang til buk ved bruk av Visiport ble
først demonstrert, og deretter prinsipper for laparoskopisk suturering, anleggelse
av gastrojejunostomi, gastrorafi, deling av tarm med ulike laparoskopiske stiftemaskiner, bruk av hemostase instrumenter/ ultralyd kilder osv. Alle deltagere fikk
øve på wetlab og griser i ca 6 timer (noen dro før, da de var fornøyde/ utslitt).
Erfaringen var at alle syntes det var svært nyttig med et slikt hands-on kurs. Det
var også nyttig for kursarrangørene/ instruktørene å observere assistentlegene
for å kunne planlegge nivået til neste kurs som planlegges til ultimo april 2013.

Målsetting
Vi tror at en kan bruke suturteknikk som et greit mål for laparoskopisk
kompetanse. Dette kan observeres ved anleggelse av en gastrojejunostomi og/
eller pylorusplastikk. Kursdeltakerne er oppfordret til videre trening i bokser.
De vil så gjennomgå kurset pånytt inntil en ”godkjenner” teknisk ferdighet målt
ved suturteknikk.

Minimal-invasiv kirurgi

Bevaring av milten ved distal pancreasreseksjon gjennomføres primært ved benign
pancreassykdom for å unngå risikoen for
utvikling av postsplenektomi-sepsis. Det
finnes to etablerte miltbevarende metoder
ved laparoskopisk distal pancreasreseksjon:
AVL-metoden og Warshaw-metoden. AVLmetoden ser ut til å bevare milten i høyere
grad og kan konverteres til Warshaw-metoden ved peroperative utfordringer, og er den
metoden vi foretrekker ved vår avdeling 

Utdanning og krav
innen laparoskopi

Perspektiv
Det opplyses at spesialistkomiteene i generell og gastroenterologisk kirurgi
reviderer kurskravene og kravene til inngrep. Det kan kanskje være riktig å
vurdere om kurset i laparaskopisk kirurgi for den generelle spesialitet,
skal erstattes av enklere kurs som beskrevet ovenfor. For eksempel:
Det utarbeides retningslinjer for hva som skal gjennomføres på kurset sentralt.
Målsettingen er at assistentleger skal kunne gjennomføre diagnostisk laparoskopi
og appendectomi tidlig i utdannelsen.
Kursene desentraliseres, men de bør holdes der en har tilgang på griser.
Det bør foreligge et kurstilbud innenfor de 2 første år av utdannelsen 
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Skal vi fortsette med
overvektskirurgi?
Seksjonsoverlege Jorunn Sandvik
Jorunn.Sandvik@helse-mr.no
Kirurgisk avdeling Ålesund sjukehus
Siden oppstarten av den laparoskopiske
overvektskirurgien i Norge i 2003-2004,
har et sted mellom 10.000 og 20.000
overvektige blitt operert, i hovedsak
med gastrisk bypass operasjon.
Dette er en pasientgruppe som i praksis ikke hadde noe tilbud om kirurgisk
behandling i Norge i perioden 19902000. Det tilbudet som hadde vært på
1980-tallet ble avviklet etter initiativ fra
det kirurgiske miljøet på grunn av mye
komplikasjoner og manglende samsvar mellom ressursbruk og resultat.
Overvekt er ingen høystatustilstand i det
norske helsevesenet. I alle fall ikke i spesialisthelsetjenesten. Mange av disse pasientene forteller om en ydmykende vandring
rundt på fastlegekontor og sykehusets poliklinikker med plager sekundært til overvekten. Over alt har de blitt møtt med samme
beskjed om at plagene skyldtes overvekten,
og egentlig var plagene deres egen feil.

Minimal-invasiv kirurgi

Man blir ikke sykelig overvektig uten å ha
et nokså stort ansvar for den situasjonen
en har havnet i. Slik er det imidlertid med
veldig mye av det helsevesenet steller
med. Vi behandler trafikkskadde selv om
de har kjørt for fort, til og med de som har
kjørt med promille. Vi behandler også andre
forebyggbare tilstander som idrettskader og
KOLS. For mange overvektige er kirurgi en
helt uaktuell problemstilling, men for noen
er dette et tiltak som sørger for at kursen
ut av arbeidsliv og annen sosial deltakelse
snur og helsetilstanden vesentlig forbedres.
Tilbudet om kirurgisk behandling av overvekt var ikke noe som vokste fram som
resultat av stor interesse i det gastrokirurgiske fagmiljø. Noen ildsjeler engasjerte
seg på hvert sitt sted, men initiativet til
etablering av et tilbud om overvektskirurgi
i alle regionale helseregioner, kom fra
politisk/ administrativt hold. Bakgrunnen
for dette var en SMM-rapport (Senter for
medisinsk metodevurdering) fra 2003 (1)
om kirurgisk behandling av ekstrem fedme.
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En nasjonal arbeidsgruppe hvor alle regionale helseforetak var representert både
med administratorer og fagfolk, utarbeidet
nasjonale retningslinjer og arrangert nasjonale fagmøter. Det ble gjort vedtak i styrer
i både regionale og lokale helseforetak.
Siden DRG-finansieringen har vært lav i forhold til de faktiske kostnadene, har det vært
forskjellige regionale løsninger for økonomisk kompensasjon til noen av de avdelingene som har utført denne behandlingen.

det først en anastomosesvikt, er veien
kort til et langvarig intensivopphold med
multiorgansvikt og usikkert utfall – dersom
problemet ikke håndteres raskt og rett.

Lang ventetid og underkapasitet i det
offentlige tilbudet skapte rom for private
tilbud om overvektskirurgi. Bortsett fra en
liten gruppe fristbruddpasienter, betaler
de pasienter som velger operasjon ved en
privat institusjon hele operasjonen selv.

Svært mange opererte har oppnådd en
stor gevinst når det gjelder både helse og
livskvalitet, men det er også en betydelig
gruppe som har fått erstattet helseplager
forårsaket av overvekten, med helseplager
forårsaket av den kirurgiske behandlingen.
Kirurgisk behandling av sykelig overvekt
forutsetter en varig livsstilsendring både i
forhold til kosthold og fysisk aktivitet. Ikke
alle får til dette og mange opplever varierende grad av vektoppgang etter noen år. Den
enkelte pasient må også resten av livet ta
tilskudd av vitaminer og mineraler og regelmessig kontrollere blodprøver for eventuelle
justeringer. Det er ikke alle som husker det.

Dette er en pasientgruppe som har hatt
stor nytte av at inngrepet gjøres laparoskopisk. I forhold til ressursbruk i sykehuset
er dette også en stor fordel. Pasienten
er raskt på beina og forebygger dermed
risikoen for postoperative komplikasjoner. Disse pasientene har i svært liten
grad belastet intensivavdelinger. I sengeposten er de stort sett oppegående
og selvhjulpne fra operasjonsdagen.
Forekomsten av komplikasjoner – både
alvorlige og mindre alvorlige – har vært
mye lavere enn det vi forventet ved
oppstarten av dette tilbudet. Det er flere
faktorer som medvirker til at komplikasjonsforekomsten er lav: standardisering
av alle deler av behandlingen, erfarne og
samkjørte behandlingsteam både på og
utenfor operasjonsstuen er også viktig.
Bevisstheten i alle ledd om at eventuell
komplikasjoner må oppdages og håndteres
raskt for å unngå katastrofale utfall. Dette
er en pasientgruppe som har lite reservekapasitet til å takle komplikasjoner. Oppstår

Det har vært en del fokus på de kirurgiske langtidskomplikasjonene til gastrisk
bypass, spesielt problemstillingen knyttet til intern herniering. Det er rapportert
varierende forekomst av denne tilstanden.
Blant de ca 650 pasientene som er operert
i Ålesund fram til nå, har vi registrert en
forekomst av intern herniering på 2-3 %.
Av disse har bare 2-3 pasienter hatt behov
for akutt operasjon. Det er imidlertid et
betydelig høyere antall som er utredet med
mistanke om intern herniering, en utredning som belaster røntgenavdelingene.
Et større langtidsproblem enn de kirurgiske
komplikasjonene er imidlertid risikoen for
mangeltilstander fordi anbefalte ernæringstilskudd ikke blir tatt, eller at anbefalingene
er feil. Mange pasienter rapporterer om
redusert hukommelse, diffuse muskelplager eller nevrologiske symptomer, nedsatt
yteevne, hypoglycemiepisoder osv. Selv
om de fleste ikke opplever denne type
plager, kan plagene for noen være årsak
til at livskvaliteten noen år etter operasjonen kanskje er dårligere enn den var før.
Det er lett nok å si at dette kan avhjelpes
med tett oppfølging, men det hjelper ikke
med et godt oppfølgingstilbud hvis den
enkelte ikke benytter seg av tilbudet.

Det er kanskje på tide å ta en tenkepause i
forhold til overvektskirurgien også i Norge.
Sannsynligvis kan vi bli bedre på å velge
ut de best egnede pasientene, men slik de
nasjonale retningslinjene fungerer nå, er det
vanskelig å gi pasienter avslag på operasjon hvis de formelle kriteriene er oppfylt.
De fleste som sitter med slike vurderinger
har opplevd å få kritikk fra fylkeslege eller pasientombud når vi ut fra vårt beste
skjønn har avslått å operere en pasient.
Gastrisk bypass er fortsatt standardmetoden ved de fleste sykehus som tilbyr
kirurgisk behandling for sykelig overvekt. I
løpet av de siste årene har det blitt utført et
økende antall gastrisk sleeve operasjoner.
Dette er en mindre omfattende prosedyre
hvor magesekken deles på langs og ca 80
% av magesekken fjernes. Disse pasientene må også gjennomføre omfattende
livsstilsendringer og ta nødvendige tilskudd
resten av livet. Hos noen gir dette tilsvarende vekttap som ved gastrisk bypass, mens
andre oppnår et svært begrenset vekttap.
Det er behov for en diskusjon om operasjonsmetoder, og dette er en diskusjon
hvor også kirurger som ikke driver med
overvektskirurgi ønskes velkommen til
å delta. Det vil ta tid før forebyggende
tiltak fjerner behovet for overvektskirurgi,
før den tid kommer det sannsynligvis
medikamenter som er mer effektive enn
de som har vært på markedet til nå.

Minimal-invasiv kirurgi

Fagmiljøet har vært nokså lite og det har
vært en betydelig erfaringsutveksling mellom private og offentlige aktører, innenfor
flere faggrupper. Dette er elektive prosedyrer som krever spisskompetanse på
mange felt. Å drive langsiktig planlegging
og gjøre flest mulig prosedyrer innenfor
et begrenset tidspunkt, er hensiktsmessig både i forhold til effektiv utnyttelse
av kompetanse, effektivt vedlikehold og
utvikling av ferdigheter og forutsigbarhet i forhold til oppfølging av pasientene.
Det har vært legitimt å tenke samlebånd,
selv om det ikke er det vi har kalt det.

I forhold til beregningene ved oppstarten har behovet/ etterspørselen vært
større enn forventet. På den annen side
er det mulig vi har operert en del pasienter som kanskje kunne oppnådd nesten
tilsvarende resultat med annen hjelp.

Våre naboland har valgt forskjellige
retninger når det gjelder videre tilbud om
kirurgisk behandling av sykelig overvekt.
I Sverige er det i praksis åpnet opp for
at man i de fleste tilfeller kan søkes til
overvektsoperasjon ved BMI over 35. I
Danmark er kriteriene strammet inn slik at
man må ha en BMI over 50 for å få tilbud
om operasjon i offentlig regi. I Norge er
grensen fortsatt BMI over 40, eller over 35
med alvorlig fedmerelaterte tilleggslidelser.

Mens vi venter på at forebyggende- og
andre tiltak skal ha effekt, gjelder for oss
som har møtt denne pasientgruppen etter
beste evne å gjøre mest mulig nytte og
mist mulig skade – som ellers i kirurgien 
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