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Endelig er solen her og varmen presser seg
gjennom vinduet på kontoret. Det er noe
med den følelsen som våren bringer, forventningen ved å få noen uker fri hvor vi kan
nyte lyse netter og sene morgener og bruke
tiden til alt vi ønsker å gjøre eller ikke gjøre.
Og når ferien endelig er her, da jobber
sykehusene på spreng! Det er sommer det!
Denne utgaven har tema barnekirurgi og i
den anledning fikk jeg låne noen minutters
tålmodighet av min nevø til forsidebildet.
Han vet det ikke selv enda, men han skal
selvfølgelig bli kirurg, og kanskje til og med
barnekirurg. En god krok må tidlig krøkes.

Det barnekirurgiske miljøet er relativt lite,
og jeg er så heldig å ha fått jobbet med
de som er i OUS systemet. Utrolig gode
kollegaer som må bruke klinikken på en litt
annen måte. Det er ikke bare å ta blodprøver og bestille røntgenundersøkelser.
Man må skape tillit før man får lov til å
kjenne på magen og lytte på lungene.
Det kan av og til være en tålmodighetsprøve. Et ekstra moment er preoperativ
forberedelse av barn. En av artiklene
beskriver en Hollywood-produsert film til
bruk på barn som trenger anestesi/kirurgi.
Vi presenterer her flere sider av barnekirurgien, fra det helt spesialiserte
og regionaliserte til de mer vanlige
problemstillingene, som må håndteres
av LiS på et lite distriktsykehus.
Ellers er det snart tid for International
Surgical Week. Programmet kan lastes
ned fra nettsiden deres og vi håper så
mange som mulig har anledning til å delta
på dette. I tillegg er det duket for nyttig
læring og gjennomgang i det multidisiplinære møtet i Danmark i november.

Kirurgisk høstmøte er årets nasjonale
begivenhet for norske kirurger, og alle som
har mulighet oppfordres til å bidra med
å sende inn abstracts og delta på dette
møtet. Det forberedes kirurgisk festmiddag i høstmøteuken, og invitasjon til
arrangementer er trykket i bladet. Videre
presenteres det doktorgradsarbeid, høstmøtevinnere, referat fra vinter- og vårmøter
og spennende artikkel om kirurgiutdannelsen i Sierra Leone i regi av Capa Care.
Takk til alle bidragsytere for glimrende
artikler, bilder og annet.
Da gjenstår det bare å ønske god fornøyelse
og en riktig god sommer til dere alle, enten
som vakthavende på sykehuset eller som
sommerturist med hawaiiskjorte og solhatt.
Som plastikkirurgene sier: Bruk solkrem.
Og som gastrokirurgene sier: Drikk godt
med vann, spis fiberrikt og legg til
laxantia for å unngå sommerhemorroider.
-AlohaPeter

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:
monradhansen@gmail.com
Innlegg til spalten for
Minimal Invasiv Kirurgi
(MIK) sendes til
MIK-redaktøren:
anders@debes.no
med kopi til:
monradhansen@
gmail.com

Fremtidens legespesialister

I løpet av det siste året har mange sentrale
spørsmål vedrørende legers spesialistutdanning, etterutdanning, nasjonal sykehusplan
med mer vært diskutert og er også tema på
Legeforeningens Landsstyremøte primo juni.
Parallelt med Legeforeningens utredningsarbeid
om spesialitetsstruktur, for øvrig så vidt omtalt
i min forrige leder, har Helsedirektoratet på
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) laget utkast til rapport om fremtidens
legespesialister med en gjennomgang av
legers spesialitetsstruktur- og innhold. Det er
flere store utfordringer som må tas hensyn til,
blant annet at faglig og teknologisk utvikling
trekker i retning av mer spesialisering, men
at eldre pasienter med polyfarmasi trekker i
retning av behov for mer breddekompetanse.

Oppbyggingen av utdanningen
Utdanningslengde
Det foreslås et tredelt utdanningsløp med felles
del 1 som er obligatorisk og erstatter dagens
turnustjeneste på 1 ½ år. Deretter del 2, også
benevnt som «common trunk» som vil være
felles for de kirurgiske spesialiteter og med
foreslått varighet 2 år, tilsvarende for de indremedisinske spesialiteter med 3 års varighet.
Del 3, selve spesialiseringen i faget er foreslått
vare i 2-4 år. Norsk kirurgisk forening støtter
ikke en forkortning av del 3 - tvert imot bør den
utvides for at målet om en styrket utdannelse
skal bli nådd. Det er foreslått at tre måneder av
turnustjenesten kan inngå i spesialistutdanningen. Hovedeffekten blir en mer effektivisert og
strømlinjeformet utdannelse og vil forutsette en

Overgang fra gren- til hovedspesialitet
Det er foreslått at en går bort fra ordningen med
grenspesialisering og innfører hovedspesialiteter.
Et system basert på hovedspesialiteter vil gi
mer tidseffektiv spesialistutdanning, og en mer
hensiktsmessig tilnærming til faget med tanke
på mulighet for tidligere «subspesialisering» og
harmonisering til internasjonale utdanningsmodeller. Det kirurgiske fagmiljø støtter dette, og
er for øvrig i samsvar med den vedtatte svenske
reorganiseringen. Dette vil innebære opprettelse av nye hovedspesialiteter i gastroenterologisk kirurgi, urologi, thoraxkirurgi, karkirurgi,
barnekirurgi og bryst- og endokrinkirurgi. Generell kirurgi anbefales å opphøre og det foreslås
at en ny hovedspesialitet i gastroenterologisk
kirurgi skal ta opp i seg kompetanse fra generell
kirurgi som ikke naturlig faller inn i de andre nye
hovedspesialitetene. Det gastrokirurgiske miljø
er bekymret for den eksisterende spesialiteten
gastroenterologisk kirurgi og at hovedfokus for
spesialiteten vil bli å måtte sørge for vaktberedskapen i framskutte posisjoner, og ikke håndtere
den betydelige elektive pasientbehandlingen

som tilligger spesialiteten. Forslaget om en
sammenslått generell og gastroenterologisk
spesialitet vil kunne føre til en oppsplitting av
en subspesialitet som i dag fungerer bra. NKF
frykter at den spesialiteten som skal ha ansvar
for flest kirurgiske pasienter og ha størst vaktbelastning, vil slite mest med rekrutteringen.

Gruppeføring

Leder

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

reorganisering av utdanningen. For indremedisinske og kirurgiske spesialiteter betyr omleggingen en reduksjon av normert utdanningslengde med 1-1,5 år. NKF mener at det er nødvendig
med tilstrekkelig tjenestetid for å tilegne seg
den erfaring og kompetanse i bredde og dybde
som behøves for å kunne arbeide som spesialist
og utdanningslengden bør ikke reduseres.
Minimumskravene må være realistiske, slik at
kompetansen hos nyutdannede spesialister er
på et tilfredsstillende europeisk nivå. NKF kan
ikke se at en kortere og mer fokusert utdannelse skulle gi bredere kompetanse. Mange fag
er fortsatt både praktiske og innebærer emosjonelt ladete situasjoner som må oppleves for
at man kan lære å takle disse. Eksponeringen
for slike situasjoner vil bli ytterligere redusert
ved å fjerne ferske leger fra førstelinjen.

Det er foreslått at gruppeføring skal erstattes
med spesifiserte læringsmål. Det legges opp
til at hvert sykehus/avdeling skal vurdere om
sin egen utdanning er fullverdig. NKF mener
det er viktig å sikre at spesialister må innom
flere sykehus og ønsker ikke å fjerne gruppeføringen. På de fleste gruppe I sykehus er
det forskningsbaserte miljø, og tilsetting på
gruppe I sykehus og universitetssykehus vil gi
forskningserfaring. Vi mener det vil være behov
for å gjennomføre en del av utdanningen på
større sykehus med sentraliserte oppgaver,
eventuelt også med universitetsfunksjoner.

Rolle og ansvarsfordeling
Det er også et ønske om å fjerne Legeforeningen fra spesialistutdanningen og i forslaget
får de ingen annen formell plass enn deltakelse i et sentralt råd og muligens en rolle i
oppnevning av deltagere i spesialitetskomiteene. Forslaget bagatelliserer den frivillige,
ubetalte innsatsen mange i de fagmedisinske
foreninger og i spesialitetskomiteene har
gjort. At ansvaret for utdanningen skal tilligge myndighetene, er uansett ufravikelig.
Helsedirektoratet vil levere sin innstilling til
HOD medio juni 2013. Det gjenstår mye og
det er ikke besluttet rammer eller innhold i
aktuelle spesialiteter. Vi går en spennende tid i
møte og det er viktig å være engasjert og holde
faglighet og kvalitet sentralt i diskusjonen.
Med ønske om en fin sommer med
tid til rekreasjon fra NKF leder!
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Annonsepriser og formater 2013:
Kirurgen
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TEMA

Barnekirurgi

Hans Skari
hskari@ous-hf.no
Barnekirurgisk seksjon, OUS-Ullevål

til at barnekirurger i økende grad trengs
for å behandle vanlige barnekirurgiske
tilstander som lyskebrokk, testisretensjon
og fimose i tillegg til sjeldne anomalier/
misdannelser, barnesvulster og pasienter med syndromer/høy anestesirisiko.
Barnesvulstbehandling er spesialisert i
Norge og dette omtales i en oversiktsartikkel til Bjørnland og Aksnes. Barn
med maligne svulster behandles etter internasjonale protokoller og det
er viktig at disse barna henvises raskt
til aktuelle barneonkologiske team.

Barn er ikke bare små voksne og det finnes
et stort antall barnekirurgiske tilstander som
hver for seg er sjeldne. Det er også viktig
at ”voksenkirurgene” har en viss kjennskap
til disse tilstandene siden noen av barna
også trenger oppfølgning i voksen alder.
Barnekirurgi omhandler i hovedsak gastrokirurgi og urogenital kirurgi hos barn,
men i tillegg inkluderer faget non-cardial
thoraxkirurgi og enkelte andre inngrep. Det
tar ganske lang tid i faget før man har møtt
flesteparten av de barnekirurgiske tilstandene. I Norge er det barnekirurgiske spesialavdelinger med utdanning av barnekirurger
i Oslo og i Trondheim. En stor takk til alle
barnekirurger og LiS som har bidratt med
artikler til dette temanummeret som er et
av de mest omfattende i Kirurgens historie.
”Hvem gjør hva og hvor?” er et aktuelt
spørsmål i barnekirurgi, og dette drøftes i
artikkelen til Drivenes. Med nye spesialistregler på gang blir dette spørsmålet kanskje
enda mer aktuelt. I framtiden ser det ut

Urogenital kirurgi hos barn dekker et stort
spekter av tilstander. Loe omtaler erfaringene fra St Olavs Hospital med kontinent
urostomi hos barn. Dette er ”stor kirurgi”
for en selektert gruppe barn med svært
plagsom urininkontinens hvor andre behandlingstiltak er utilstrekkelige. Urdal &
Langeggen presenterer en aktuell artikkel
om akutt skrotum hos barn – en viktig artikkel for alle kirurger i generell vakt. Mikkelsen tar for seg forhudssykdommer hos barn
– det siste er en gruppe sykdommer som
kan gi gutter mye plager, men som ikke har
blitt prioritert høyt i den kirurgiske hverdag.

Tema

I denne utgaven av Kirurgen er temaet barnekirurgi og jeg har gleden av å presentere et stort
antall barnekirurgiske temaartikler! Dette er et unikt område av kirurgien hvor det primære
behandlingsresultatet har utrolig stor betydning for barnet og pårørende.

det haster å fjerne svelgede flate batterier
fra GI traktus hos småbarn i motsetning
til hva som ofte gjøres med mange andre
fremmedlegemer som barn svelger.
Akutt abdomen hos barn dreier seg ofte om
hvorvidt det foreligger appendicitt, men hos
yngre barn er flere sjeldne differensialdiagnoser viktige. En av disse er invaginasjon og
dette er en tilstand som ved tidlig diagnose
kan behandles med radiologisk reposisjon
hos en stor andel av pasientene. Laszlo
og medarbeidere omtaler invaginasjon og
kirurgisk behandling ved denne tilstanden.
Videre omtales øsofagusatresi, gastrostomi, pylorusstenose, duodenal- og
pankreasskade hos barn og Hirschsprungs
sykdom i gode ”kirurgiske” artikler.
Til slutt, og selv om dette er et stort temanummer, så har vi kun belyst relativt få barnekirurgiske tilstander i forhold til hele spekteret av tilstander som finnes, så bare ring
eller kontakt en barnekirurg ved behov! 

De fleste artiklene i dette nummeret
omhandler gastrointestinale tilstander hos
barn og ett eksempel er gastroøsofageal
reflux (GØR). GØR er i prinsippet samme
sykdom hos barn og voksne, men som
Knatten et al. beskriver er det betydelige
forskjeller mellom barn og voksne mht.
både resultater og pasientkategorier.
I vår travle og moderne hverdag inngår bruk
av flate batterier i nærmest enhver husholdning, og Edenberg et al. beskriver hvorfor
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Barnekirurgi og nyfødtkirurgi
– hvem skal gjøre hva og hvor?
Hvem, hva og hvor kan være et kontroversielt tema innen barnekirurgi. Dette henger sammen med
at spesialiteten grenser opp imot nærmest alle andre spesialiteter der det utøves kirurgi og invasive
prosedyrer og det er forskjellige tradisjoner fra region til region og fra land til land.

Barnekirurgi ble etablert som egen
spesialitet i Norge i 1963. Siden
1977 har spesialiteten vært en subspesialitet under generell kirurgi.
Norsk barnekirurgisk forening (NBFK) ble
stiftet i 1973 og formålet var å utvikle
og sikre kvaliteten i norsk barnekirurgi.
Dette innebar å bidra til et godt samarbeid
mellom de barnekirurgiske sentre og likeledes til et godt samarbeid med kirurger
som behandler barn på andre sykehus.
Det er i dag veletablerte barnekirurgiske
avdelinger i Trondheim og Oslo. Dette
samsvarer også med helsemyndighetenes etablering av flerregionale funksjoner
(1995) der det fremgår at nyfødtkirurgi
skal foregå ved disse to lokalisasjonene
(1). I en nylig revisjon av de flerregionale funksjoner er dette videreført (2).

Barne- og nyfødtkirurgi
Spesialiteten favner et vidt spekter av
tilstander i multiple organsystem, ofte
samtidig / syndrom. Barn har et annet
sykdomspanorama, annerledes anatomi,
bedre adaptasjonsevne og annerledes
behov for kommunikasjon / informasjon. Mange av tilstandene er sjeldne
og ofte mangeartede og håndteringen
av disse har livsvarige konsekvenser.
I 1973 ble “European Union of Paediatric surgeons” (EUPSA) enige
om “The Rotterdam Resolution”.
Barnekirurgi må inkludere:
- Neonatal (nyfødt) kirurgi (def. som innen
første 4 leveuker eller innen
44. gestasjonsuke)
- Kirurgisk behandling av medfødte
misdannelser
- Tumorkirurgi hos barn

Omsatt til norske forhold innebærer dette:
Medfødte tilstander, ”non-cardiac”
torakskirurgi, gastro/hepatobiliær
kirurgi, urogenitalkirurgi, tumorkirurgi
og ikke minst minimal invasiv kirurgi
(MIS - toraks, buk og urinveier).

Medfødte tilstander
Fosterdiagnostikken har fått stor betydning for håndteringen av medfødte
tilstander. Den bidrar til tidlig diagnose,
evt. intervensjon prenatalt og fødsel på
egnet lokalisasjon. For enkelte tilstander
kan sistnevnte være av stor betydning.
De klassiske medfødte tilstandene som
håndteres av barnekirurger er: diafragmahernie, bukveggsdefekter, atresier og duplikasjoner i gastrointestinaltraktus (øsofagus-,
duodenal- og analatresi), Mb. Hirschsprung
og mange misdannelser i urinveiene.

Torakskirurgi
En del av tilstandene her er medfødte og
det er tildels store forskjeller i hvem som
gjør hva fra sted til sted. Den klassiske
barnekirurgiske tilstanden her er øsofagusatresi som stort sett bare opereres av
barnekirurger (omtales i egen artikkel).
I Trondheim gjøres all ”non cardiac”
torakskirurgi av barnekirurger, inkludert
”patent ductus arteriosus”, lungemalformasjoner og inngrep for trakt- /fuglebryst.

Bilde 1. Sacrococcygealt teratom påvist prenatalt og
forløst med keisersnitt ved barnekirurgisk avdeling.

Gastro/hepatobiliær kirurgi
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Atresier og duplikasjoner i gastrointestinaltraktus er nevnt. Gallegangsatresi og
choledochuscyster er sjeldne tilstander
og stort sett forbeholdt barnekirurger.
Gastroøsofageal refluks (omtales i egen
artikkel) har større kompleksitet hos barn
enn hos voksne, de har ofte andre symptomer / tegn og indikasjonen for kirurgi er ofte
ikke likefrem. Å styre unna de pasientene
som ikke vil ha nytte av fundoplikasjon er
nok like viktig som å operere de trengende.
Høy residivfrekvens hos barn med nevrologiske tilstander, dysmotilitet og relative
avløpshindre fra ventrikkel er stikkord.
Kirurgisk behandling av anorektale misdannelser, Mb. Hirschsprung (omtales i egen
artikkel) og IBD utgjør en stor andel i denne
gruppen. Dette er typiske tilstander der
problemet ikke er løst etter rekonstruksjon
/ reseksjon. Disse pasientene krever kontinuerlig oppfølging i etterkant helt til voksen
alder og kanskje lenger. Dersom man ikke
vil ta også den oppgaven, bør man etter
min mening heller ikke operere disse barna.

Urologi/urogenital barnekirurgi
Urogenitale misdannelser utgjør en stor
del av barnekirurgien og i enkelte land er
barneurologi egen subspesialitet. Både
plastikkirurger og barnekirurger opererer
hypospadi i Norge, mer sjeldne tilstander
som blæreexstrofi og epispadi er stort sett
forbeholdt barnekirurger. Kirurgisk behandling av hydronefrose, vesikoureteral refluks
og intraabdominale testikler gjøres både
av urologer (der det ikke er barnekirurger)
og barnekirurger, likeledes kontinent
urinavledning for de inkontinente (omtales
i egen artikkel). Retinerte testikler har
vært ”allemannseie”, men nye nordiske
retningslinjer anbefaler tidligere kirurgisk
intervensjon hos denne gruppen og vi ser
en økende tendens til at disse pasientene
henvises fra lokalsykehus (REF 3). Det
er ikke alle anestesileger som vil legge
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Bilde 2. Lukning av ”patent ductus arteriosus”, pasienten veier 500g.

enklere deler av cellegiftbehandlingen
foregår ved lokale barneavdelinger.
Barnekreftbehandling er uttalt tverrfaglig og
ved hvert regionsykehus er det tverrfaglige
team med bred sammensetning for solide
svulster i og utenfor sentralnervesystemet.
Myndighetene etablerte Kompetansesenter for solide svulster hos barn (KSSB) i
1999 ved Rikshospitalet, for å koordinere et
nasjonalt faglig nettverk innen barnekreft.

Bilde 3. ”Closing” gastroschise med resulterende kort tarm syndrom. Arteria mesenterica superior er snørt av
proksimalt.

1 åringer i narkose uten vital indikasjon.
Dette kan på sikt medføre kapasitetsproblemer ved de barnekirurgiske avdelinger.

Tumorkirurgi
Norsk barnekreftbehandling er regionalisert ved at hvert regionsykehus har ansvar
for kreftbehandlingen i sin region. Allogen
stamcelletransplantasjon, organtransplantasjon og retinoblastom-behandling er sentralisert (OUS-Rikshospitalet har landsfunksjon
for transplantasjonene og OUS-Ullevål for
retinoblastom-behandlingen). Behandling
med strålekniven (gammakniv) er sentralisert til Haukeland Sykehus. Utredning,
operasjoner, strålebehandling og mesteparten av kjemoterapien skjer ved regionsavdelingene, mens mye av støttebehandlingen
(infeksjonsbehandling, transfusjoner) samt
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Innen KSSB er det etablert to faggrupper for henholdsvis svulster i og utenfor
sentralnervesystemet. Begge er bredt
faglig og regionalt sammensatt. Faggruppene utpeker nasjonale koordinatorer for de
enkelte svulstene og deltar i internasjonalt
protokollsamarbeid. De bestemmer hvilke
protokoller man skal tilsluttes nasjonalt.
De fleste protokoller er nå utarbeidet av
den europeiske gren av den Internasjonale
barnekreftorganisasjonen SIOP (SIOP-E).
Faggruppene har ansvaret for at alle pasientene får likeverdig behandling gjennom
nasjonalt samarbeid, uansett hvor de bor.
Det er ca 150 krefttilfeller hos barn per år
i Norge (omtales i egen artikkel). Av disse
utgjør CNS svulster ca. 1/3. De vanligste
solide svulstene utenfor CNS hos barn er
nevroblastom, nefroblastom (Wilms tumor)
og sarkomer. De aller fleste barn med
maligne, solide svulster, behandles etter
internasjonale behandlingsprotokoller.
Det er viktig å skille ut de pasientene
som skal ha preoperativ kjemoterapi
og de der kirurgi kan være indisert som
primær og kanskje eneste behandling.

Tema

Bilde 4. ”Pneumovesicoscopic” reimplantasjon av ureter i blære. Den første utført i Norge i 2011.

De som opererer barna, må være kjent
med disse protokollene, være en del av
et tverrfaglig barneonkologisk team, og
kirurgien av solide svulster bør utføres av
kirurger med solid erfaring med svulstkirurgi på barn. Nasjonalt handlingsprogram
for kreft hos barn er under utarbeidelse.

Minimal invasiv kirurgi (MIS)
Utviklingen av minimalt invasive teknikker
har lenge vært fokus hos barnekirurger
og utviklingen internasjonalt har vært av
en slik grad at nærmest alle tilstander er
beskrevet behandlet med MIS teknikker.
Ved enkelte sjeldne og teknisk krevende
tilstander bør man kanskje avstå fra å utføre
MIS, ved f.eks. gallegangsatresi foreligger
det i dag såpass store materialer at man
faktisk har funnet grunnlag for å si at dette
inngrepet bør gjøres åpent. Resultatene ved
flere studier har vist at langt flere av pasientene operert med laparoskopi (også robot)
har havnet tidligere i transplantasjonskøen.
Alle tilnærmingsmåter som vi ser i voksenkirurgien, laparoskopisk ”assistert”, ”single
orifice”, ”natural orifice” og robotkirurgi
utprøves, men det finnes en del begrensninger. Det lages mye små og bra instrumenter (3mm, 2mm, 1mm) til de minste
barna, men her har man mange steder
brukt små og lite invasive tilganger fra
før slik at gevinsten kan blir marginal og i

høyeste grad omdiskutert. Lyskebrokk og
nyreinngrep ved lumbotomi hos de minste
barna er eksempler på åpne inngrep som
er spesialisertog foretas med nærmest
”minimal invasiv tilgang”. Roboten har sin
klare begrensning i størrelsen og behov
for arbeidsrom. Det lages ikke mindre
instrumenter enn 8mm fordi dette markedet er for lite til at det vil bli lønnsomt.
Noe av problemet innen barnekirurgi er at
mange tilstander er relativt sjeldne, ofte i
den grad at muligheten til mengdetrening
blir dårlig. Dette gjelder ikke bare MIS,
og er ikke like viktig for alle inngrep, men
skal man bli god i kikkhullskirurgi trengs
det mengdetrening. Det er derfor viktig at
de inngrepene det er indikasjon for ikke
spres på for mange hender. Selv om en
erfaren laparoskopør fra de voksnes rekker
utmerket godt kan fundoplikere, så er det
stor forskjell på en 5 kilos pasient og en
på 100 kg (teknikk, leiring, instrumentstørrelse og port plassering). Det er viktig at
barnekirurgene får anledning til å bygge
opp den ekspertisen. I Trondheim gjøres
all diagnostisk og terapeutisk endoskopi
(øvre og nedre gastro), laparoskopi og
torakoskopi på ”egne” pasienter av barnekirurger. Unntaket er ERCP. Likeledes
gjøres fleksibel bronkoskopi ved øsofagusatresi og fremmedlegeme av barnekirurger.
Dette gir mulighet for mengdetrening

til tross for at enkelte av tilstandene er
sjeldne og i tillegg gir det allsidighet.
I det barnekirurgiske miljøet i Norge er det
stort sett enighet om at det bør være 2
barnekirurgiske sentre i Norge, flere sentre
der det gjøres spesialisert barnekirurgi vil
vanskeliggjøre kompetansehevingen 
Merknad: Denne artikkelen ble første
gang publisert i Jubileumssymposiet
NKF 100 år side 46-49. Det er i denne
artikkelen foretatt mindre språklige
og innholdsmessige endringer.
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Nyere behandling av barn
med kort tarm syndrom
Behandling av barn med kort tarm syndrom, SBS (”short bowel syndrome”) utgjør en stor utfordring
som krever et kompetent og tverrfaglig team. Nyere kirurgisk behandling og økt kunnskap om intravenøs
ernæring har ført til at et fåtall av disse pasientene i dag må tarmtransplanteres.
Tema
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Barnekirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
Bilder: Stein Erik Haugen.

”Intestinal svikt” og ”Kort tarm
syndrom” - definisjoner
Definisjonsmessig inngår SBS i et videre begrep som kalles intestinal svikt,
IF (”intestinal failure”) (1). Intestinal svikt
defineres som en tilstand der den funksjonelle tarmens overflate er utilstrekkelig til å
tilfredsstille kravene til absorpsjon av væske
og næringsstoffer for å sikre normal vekst
og utvikling hos et barn. Intestinal svikt
inkluderer tilstander med både anatomisk
og funksjonelt tap av absorpsjonsevnen.

Figur 1a. Ukomplisert gastroschise med normal tarm
som prolaberer ut til høyre for navlesnorsfestet.

Figur 1b. Komplisert gastroschise med ”peel” og
nekrose/ atresi av tarm.

Figur 2a. ”Closing gastroschisis” med avsnøring av
ekstra-abdominal tarm.

Figur 2b. Bildet viser utvidet proximal tarm som er hele
barnets tynntarm pga ”closing gastroschisis”.

Den vanligste årsaken til intestinal svikt
er likevel kort tarm syndrom, der tarmens
lengde er for kort med malabsorpsjon
som resultat. Det er vanskelig å sette
et mål på ved hvilken tarmlengde SBS
foreligger, og derfor velger man heller en
funksjonell definisjon, der man sier at det
foreligger SBS ved behov for TPN i en tidsperiode som strekker seg utover 4 uker.

behov for intravenøs ernæring i hjemmet, såkalt hjemme-TPN. Per dags dato
har vi 3 pasienter tilhørende vår avdeling
som får intravenøs ernæring i hjemmet.
Et hovedpoeng er at mange barn kan
ha forbigående SBS, slik at antallet pasienter som vi møter i vår kliniske hverdag er betydelig høyere.

tarm og store abdominaltraumer gi kort
tarm, men dette ser vi sjelden hos barn.

Epidemiologi

De vanligste årsakene til SBS er store tarmreseksjoner i forbindelse med nekrotiserende enterocolitt (NEC) hos premature, tynntarmsatresier, gastroschise og malrotasjon
med volvulus. I tillegg kan gjentatte tarmreseksjoner ved Crohns sykdom, stråleskadet

IF kan forårsakes av sjeldne mucosasykdommer som microvilløs inklusjonssykdom eller intestinale epiteliale dysplasier. Disse tilstandene gir intraktable
diare-tilstander fra fødselen av til tross
for tarmhvile og er totalt avhengig av
intravenøs ernæring og væsketilskudd.
IF kan også forårsakes av motilitetsforstyrrelser som langsegment Hirschsprungs
sykdom, der man i tillegg til affeksjon av
colon også mangler ganglieceller i tynntarmen. Alvorlige tilfeller av pseudoobstruksjon kan også føre til intestinal svikt.

Forekomsten av barn med SBS er usikker.
Insidenstallene varierer, men anslås til ca
2: 1 000 000 innbyggere (2), som vil
tilsvare i underkant av 10 barn i Norge.
Dette tallet kan virke lavt, men denne
statistikken er basert på barn som har
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Årsaker og prognostiske faktorer

Prognosen ved SBS bestemmes hovedsakelig av den gjenværende tarmlengden, men flere faktorer spiller inn.
I svangerskapet er tarmen dannet komplett ved 20. svangerskaps uke. Tarmens
lengdevekst før fødselen skjer hovedsakelig i 3. trimester. Før uke 27 er lengden på
tynntarmen ca 115 cm. Denne lengden øker
til 250 cm ved uke 35. Det betyr at ved
operasjon for NEC hos premature eksisterer
det et stort vekstpotensiale for tarmen.

Tema

Figur 3. Type IIIb tynntarmsatresi med jejunoilealt
tap av tarm. Tap av krøs og med ”apple-peel”-preg på
distale tynntarm.

Figur 4. Typisk bilde av NEC hos prematur med luftbobler i tarmveggen (pneumatosis intestinalis). Tarmreseksjon vil
føre til SBS.

Hvilke tynntarmsavsnitt som mangler
eller tapes, er av betydning da absorpsjonen av næringsstoffer er ulik i de
ulike avsnittene av tynntarmen.
Om ileocecalklaffen er bevart eller ikke, er
av prognostisk betydning da den forsinker
transporten fra tynntarmen til colon og
forhindrer reflux av coloninnhold til tynntarmen. Coloninnhold i tynntarmen er uheldig,
da dette kan føre til bakteriell overvekst,
som kan bli et stort problem hos pasienter
med SBS. Bakteriell overvekst gir inflammasjon i slimhinnen og reduserer absorpsjonen. I tillegg kan det føre til translokasjon av
gram negative stavbakterier til blodbanen
med sepsis og leverpåvirkning som resultat.
I dag anslår man overlevelse og oppnåelse
av intestinal autonomi mulig ved aldersjustert tarmlengde helt ned til 10 % av den
opprinnelige tarmlengden. SBS er tradisjonelt forbundet med høy morbiditet og høy
mortalitet. Overlevelsesraten har tradisjonelt ligget på rundt 70 %, men ved hjelp av
tverrfaglig multidisiplinær tilnærming rapporteres det helt opp i 89 % overlevelse (3).

Figur 5a. Malrotasjon med volvulus og tarmgangren. Tarmen volverer rundt radix mesenterii superior.

Ultrakort tarm
Innenfor gruppen med SBS finnes det
pasienter med ultra kort tarm, dvs. under
10 % av opprinnelig tarmlengde. En slik
pasientgruppe er barn født med gastroschise i en spesiell form som kalles
”closed” eller ”closing gastroschisis” (4).
Ved gastroschise foreligger det vanligvis
en bukveggsdefekt til høyre for navlesnorsfestet med herniering av tarmen ut i
fostervannet. Dette er kromosomalt friske
barn, men det kan forekomme tarmatresier
i 10-20 % av tilfellene (5). Ved ”closing
gastroschise” lukker bukveggsdefekten

Figur 5b. Etter tarmreseksjon. Pasienten utviklet kort tarm syndrom.
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Figur 7. STEP. Staplere settes transverselt
vekselsvis fra hver side og avsmalner og
forlenger tarmen.

Tema
en vidde på ca. 2 cm etter STEP. Operasjonen kan også gjentas dersom det skulle
tilkomme redilatasjon av tarmen, (re-STEP).

Figur 6. LILT. Krøset deles i to peritoneale blad.
Man konstruerer 2 ”hemiloops” som seriekobles
isoperistaltisk.

seg i fosterlivet og avsnører det prolaberte ekstraabdominale tarmsegmentet.
Man får en ”exit-entry” atresi med avsnøring av blodforsyningen til ”midgut”.
Tarmen nærmest mumifiseres og intraabdominalt foreligger kun duodenalslyngen
med starten på jejunum i tillegg til distale
2/3 av colon som vil være mikrokalibret.
Disse pasientene er en stor utfordring og vil kunne ha behov for
tarmforlengende operasjoner.

Tarmforlengende operasjoner
På bakgrunn av barn med uttalt kort
tarm, eller der man ikke klarer å slutte
med TPN, er det blitt utviklet ulike operasjonsmetoder for å forlenge tarmen, og
på den måten bedre absorpsjonen. Etter
tarmreseksjon gjennomgår tarmen en
adaptasjonsprosess som fører til at den vil
øke sin mucosaoverflate. Dette medfører
dilatasjon av den gjenværende tynntarmen.
Som resultat vil dette kunne føre til en
funksjonell obstruksjon i overgangen mot
resterende tarm, som oftest colon og
tarminnholdet blir ikke videreført. Dette
vil igjen medvirke til bakteriell overvekst
som nevnt tidligere. For å bedre peristaltik-
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I dag samles data om disse pasientene i
det internasjonale STEP registeret (8). I
Trondheim har vi utført totalt 4 STEP prosedyrer på 3 pasienter, hvorav en re-STEP.
2 av barna kunne slutte med TPN etter
gjennomgått prosedyre, mens ett barn
fortsatt trenger TPN i kombinasjon med
peroral ernæring / ernæring via gastrostomi.

ken, forhindre overvekst av tarmfloraen,
og for å prøve å oppnå enteral ernæring
uten behov for TPN, ønsker man derfor å forlenge og avsmalne tarmen.
I 1980 utførte Bianchi en autolog tarmforlengende operasjon (LILT; ”longitudinal
intestinal lengthening and tailoring”) (6).
Teknikken består i at man deler krøset
i to peritoneale blad og danner to ”hemiloops” av tarmen som seriekobles
isoperistaltisk. Ankepunktet for metoden
er at den er kirurgisk teknisk krevende,
og medfører lange anastomoserekker og 3 tarmanastomoser i tillegg.
I 2003 beskrev Kim et al. en ny tarmforlengende prosedyre STEP (”serial transverse
enteroplasty”) (7). På dilatert tarm setter
man staplere, vekselvis annenhver gang
fra hver side, transverselt på tarmen. Dette
resulterer i en sikksakk formet tarm som
avsmalnes og forlenges. Man skader ikke
blodforsyningen til tarmen og metoden er
kirurgisk relativt enkel. Det anslås at man
kan fordoble tarmens lengde ved metoden.
Tarmen trenger ikke å være symmetrisk
dilatert. For å utføre STEP må diameter på
tarmen være minst 4 cm og man ønsker

Total parenteral ernæring
(TPN) og forebygging av
PNALD (”parenteral nutrition
assosiated liver disease”) i
behandlingen av SBS
For 40 år siden, før introduksjonen av
TPN, døde barn med SBS av dehydrering
og malnutrisjon. Leversvikt er fortsatt et
hovedproblem ved langtids-TPN, og dette
kan føre til at barnet må levertransplanteres. Det er først og fremst lipidkomponenten i TPN som påvirker leveren med
enzymstigning og konjugert hyperbilirubinemi som resultat. Hvis prosessen
forsetter, utvikles steatose og cirrhose.
Lipidkomponenten består opprinnelig av
et phytosterol, dvs. planteolje fra soyabønner som f.eks Intralipid (Fresenius Kabi).
Intralipid har hos oss i dag blitt erstattet av SMOF lipid 10 %, som har en
mer levervennlig lipidprofil med soyaolje, MCT, olivenolje og fiskeolje.

Omegaven®
Det har imidlertid vist seg at leverforandringene ved PNALD kan reverseres. I 2005
hadde Gura et al i Bostongruppen et barn
som utviklet leversvikt, og som hadde alvorlig soya-allergi (9). De gav derfor barnet
Omegaven® (Fresenius Kabi), som er en
ren fiskeoljebasert lipid-emulsjon. Man kun-

Figur 8b. Tarmen får et sikk-sak mønster etter gjennomgått STEP

ne dokumentere reversering av hyperbilirubinemien i løpet av 2 mnd. Senere har over
140 barn blitt behandlet med Omegaven®
som eneste lipidtilskudd. Dosen som anbefales, er 1g/ kg/ dag gitt over 10-24 timer.
Anbefalingen er oppstart med Omegaven®
ved k-hyperbilirubinemi over 34 mikromol/l,
ved forventet TPN i over 4 uker, der annen
leverpatologi er utelukket. Omegaven® er
kontraindisert ved egg- eller fiskeallergi.

Et annet interessant punkt er at konjugert
hyperbilirubinemi regnes som en svært
signifikant ”predictor of survival”. Konjugert
hyperbilirubinemi predikerer med 90,9 %
sensitivitet og 62,5 % spesifisitet mortaliteteten hos pasienter med SBS (13).

Skeptikere til Omegaven® som monoterapi har fryktet utvikling av mangel
på de essensielle fettsyrene som er
nødvendig for normal utvikling av CNS.
Så langt har studier ikke påvist mangel
av de essensielle fettsyrer til tross for
Omegaven® som eneste lipidtilførsel.
Det er heller ikke påvist koagulopatier hos pasientene inkludert i studien fra Bostongruppen (10,11,12).

Sepsisforebyggende tiltak
SBS pasienter har høy risiko for å utvikle
sepsis. Pga. av behovet for TPN har pasientene sentralvenøse tilganger, enten i form
av Hickmankateter eller veneport. HjemmeTPN administrerers av foreldrene og pleiepersonale i kommunehelsetjenesten. Det
blir gitt grundig opplæring i steril håndtering
av sentralvenøs tilgang og sepsisforebyggende tiltak. Blant annet settes det etanollås eller antibiotika-lås i port eller kateter.
Den bakterielle overveksten i tarmen kan
også føre til sepsis, og mange pasienter
står på syklisk peroral behandling med to
ulike sorter antibiotika (Spectramox/ Flagyl).

Tarmtransplantasjon
Det første forsøket på tarmtransplantasjon
hos menneske ble utført i 1967 (14). Pga.
avstøting og dårlige resultater var det først
på 80-tallet og deretter på 90-tallet, etter
at man tok i bruk henholdvis cyclosporin
og tacrolimus, at resultatene bedret seg.
I Kirurgen er resultatene av tarmtransplantasjon og flerorgantranplantasjon ved
tarmsvikt beskrevet for perioden 2001-2010
for norske pasienter (15). Dagens tverrfaglige behandling av SBS pasientene fører til
at et fåtall barn må vurderes for tarmtransplantasjon. Likevel er det viktig at hvis
pasientene først skal vurderes for transplantasjon, bør de henvises før de blir for syke.

Oppsummering
Figur 9. Pasient med kort tarm syndrom som får
hjemme TPN.

SBS er en alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet. Man tilstrever enteral
autonomi og ønsker å sikre barnet og
familien en mest mulig normal måte å leve
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Figur 8a. Dilatert tarm før STEP.

på. Mange lever med spesielle tilpasninger hele livet. Man trenger et tverrfaglig
team for å optimalisere tarmfunksjonen,
forebygge leverskade og sepsis, samt
ivareta ernæringsstatus ved hjelp av
moderne total parenteral ernæring 
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Kirurgisk behandling av
gastroøsofageal refluks hos barn
Tema

Gastroøsofageal refluks (GØR) forekommer hyppig hos barn. Nylig estimerte man at prevalensen av GØR
var 24,4 % hos barn i alderen 0-23 måneder, 7,2 % hos de i alderen 2-11 år, og 10,7 % hos ungdommer
mellom 12-17 år (1). Medikamentell behandling gir god symptomlindring hos de fleste. Antirefluks kirurgi
vurderes hos de barna som ikke oppnår tilstrekkelig symptomlindring med optimal konservativ behandling
eller som har komplikasjoner til GØR, f. eks. øsofagusstriktur. Før henvisning til kirurgi er det viktig med
grundig utredning hos pediater for å utelukke og behandle tilstander som har overlappende symptomer
med GØR.

Charlotte K Knatten, Ragnhild Emblem
og Kristin Bjørnland
charlotte@knatten.org
Barnekirurgisk seksjon, OUS-Rikshospitalet
Det er høy forekomst av tilleggssykdommer
hos barn som opereres for GØR sykdom.
På Oslo Universitetssykehus (OUS) har
omtrent halvparten av barna som opereres
med fundoplikasjon, multifunksjonshemming med psykomotorisk retardasjon. I
tillegg er vel en tredjedel av barna operert
for øsofagusatresi i nyfødtperioden (2). Slik
komorbiditet øker risikoen ved anestesi og
for postoperative komplikasjoner. Det er
derfor ikke uventet at barn som opereres
med fundoplikasjon i gjennomsnitt har
vesentlig flere liggedøgn på sykehus og
flere komplikasjoner enn voksne. I en nylig
studie fra OUS var gjennomsnittlig liggetid
for barn etter fundoplikasjon syv dager (3).
På OUS har vi i flere år studert resultater
etter Nissen fundoplikasjon hos barn. I
2007 publiserte vi en studie basert på
journalgjennomgang og telefonintervju av
foreldrene til 93 barn operert i perioden
1990-2001 på Rikshospitalet (2). Det viktigste funnet i denne studien var at et stort
flertall av foreldrene (93 %) mente at barna
hadde fått det bedre etter fundoplikasjon
og at deres forventninger til inngrepet i stor
grad ble innfridd. Postoperativt hadde 86
% av barna færre eller ingen episoder med
oppkast og brekninger. I følge foreldrene
ble det også færre eller mindre alvorlige
luftveisinfeksjoner hos 59 %, og 68 %
syntes at barnet sov bedre om natten. De
fleste foreldrene gav uttrykk for at operasjonen hadde hatt en positiv innvirkning på deres egen hverdag også. Det var blitt mindre
klesvask på grunn av mindre gulp/ oppkast,
mer tid til lek med barnet og søsken, og
foreldrene følte seg generelt mindre slitne
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og/eller trøtte. I perioden mellom operasjon
og telefonintervjuet hadde 10 % av barna
gjennomgått en ny fundoplikasjon fordi de
hadde fått tilbakefall av refluks-symptomer.
Alle foreldrene til disse barna mente at
barnet hadde fått det bedre igjen etter refundoplikasjon. Perioperativt og den første
måneden etter primær fundoplikasjon registrerte vi ti alvorlige komplikasjoner: splenektomi (n = 1), sårinfeksjon (n = 2), sepsis
(n = 3), pneumothorax (n = 2), sårruptur (n

= 1), og ascites-tapping (n = 1). Fire barn
med alvorlige grunnsykdommer døde den
første postoperative måneden, av tilstander
som var relatert til deres underliggende sykdommer. Resultatene hva gjelder residivfrekvens og komplikasjoner i denne studien
stemmer godt med dem man finner fra andre land med tilsvarende pasientpopulasjon.
Generelt er komplikasjonene etter fundoplikasjon hos barn de samme som hos

Figur 1. Laparoskopisk Nissen fundoplikasjon. Foto av Thomas J Fyhn.

Vi oppfordrer foreldre til å gi små og hyppige måltider, unngå harde frukter, pølser
og hamburgere, tygge maten godt og
drikke rikelig til måltidene de første ukene
etter operasjonen for å unngå at mat setter
seg fast. Vi informerer foreldrene om at
nedleggelse av nasogastrisk sonde kan
lindre brekningsanfall ved omgangssyke.
Har barnet gastrostomi, er lufting via denne
oftest nyttig. Det er vist at alvorlige brekningsanfall de første ukene etter operasjonen øker sjansen for tilbakefall av refluks,
så i den tidlige postoperative fasen bør en
vurdere å holde barnet hjemme dersom det
går omgangssyke i barnehage eller skole.
Laparoskopisk kirurgi har i økende grad
blitt implementert også i barnekirurgi. Den
første laparoskopiske Nissen fundoplikasjonen hos barn ble utført i USA i 1993 (4). På
Rikshospitalet gjorde vi den første laparoskopiske fundoplikasjonen på barn i 1997.
Hos voksne er det vist i flere randomiserte
studier at de som opereres laparoskopisk
har kortere liggetid, mindre vondt, færre
komplikasjoner og samme residiv frekvens som de som opereres åpent (5).
Hos barn er det ikke gjort tilsvarende
randomiserte studier. Siden barn som
opereres med fundoplikasjon har mange og
andre tilleggssykdommer enn flertallet av
voksne GØR pasienter, er det ikke sikkert at
resultatene er de samme som hos voksne.
Det var bakgrunnen for at vi i 2003 startet
en randomisert studie hvor vi sammenliknet
resultater etter åpen og laparoskopisk Nissen fundoplikasjon. Hovedendepunktet var

residiv av GØR, men vi ønsket også å sammenligne liggetid, komplikasjoner osv. For
å unngå at læringskurven for laparoskopisk
fundoplikasjon påvirket resultatene våre,
var det kun erfarne kirurger som hadde
gjort >30 laparoskopiske fundoplikasjoner
som gjorde disse i vår studie. For øvrig
ble den kirurgiske teknikken utført helt likt
med unntak av tilgangen via laparoskopi
eller laparotomi. Inklusjon av pasienter
stoppet i 2009, og da hadde 89 barn blitt
inkludert. Det er kun gjort én randomisert
studie av fundoplikasjon hos barn tidligere, og i denne andre studien ble under
halvparten så mange pasienter inkludert
(n = 39) og det primære endepunkt var
sammenligning av hvilemetabolisme (6).
Vi fant, overraskende, at 30-dagers
resultater var likt mellom de to gruppene
med kun ett unntak: operasjonstiden var
signifikant lengre hos de som ble operert
laparoskopisk sammenlignet med de som
ble operert med laparotomi. Liggetid på
sykehus, antall komplikasjoner og alvorlighetsgraden av komplikasjoner var ikke
forskjellig ved de to operasjonsmetodene (3). Etter minst to års oppfølgingstid
analyserte vi residiv frekvens av GØR i de
to gruppene. Da fant vi at signifikant flere
barn randomisert til laparoskopi (37 %) fikk
residiv av GØR sammenlignet med de som
gjennomgikk åpen kirurgi (7 %), (p <0.001)
(presentert på Kirurgisk Høstmøte 2012).
Vi kan ikke sikkert forklare hvorfor det er
flere residiv etter laparoskopisk enn åpen
operasjonsmetode hos barn. Det er nærliggende å tro at mindre adheranser ved laparoskopi spiller en vesentlig rolle. To nylig publiserte studier støtter denne hypotesen. I
den ene studien randomiserte man til rikelig
mobilisering av distale øsofagus og hiatus
eller til minst mulig disseksjon i samme område (7). I gruppen hvor det var gjort minst
mulig disseksjon for å få anlagt et fundoplikat, var det signifikant mindre herniering av
fundoplikatet ved oppfølgning. I den andre
studien bemerket man hyppigere residiv
etter at man startet med laparoskopisk
fundoplikasjon (8). Samtidig med at man
startet med laparoskopisk teknikk sluttet
man å bruke ”pledgets” i hiatus-plastikken
og i suturene på fundoplikatet. Etter at
man gjeninnførte bruk av ”pledgets”, fikk
man like gode resultater ved laparoskopisk
som ved åpen Nissen fundoplikasjon.
Det var uventet at vi og disse to andre nylig
publiserte studiene fant en høyere residiv
frekvens etter laparoskopisk fundoplikasjon hos barn, siden en slik forskjell ikke er
vist hos voksne. Forskjellen mellom barn
og voksne kan skyldes barnas tilleggssykdommer og at barna har mer gastrointestinal dysmotilitet enn voksne. Mange
retrospektive studier tyder på at barn med

øsofagusatresi og alvorlig psykomotorisk
retardasjon har høyere risiko for residiv av
GØR enn ellers friske barn. Disse pasientgruppene har også mer gastrointestinal
dysmotilitet og brekninger enn ellers friske
barn. Noen få studier har også undersøkt
andre risikofaktorer hos barn. En studie kom
frem til at alder under 6 år ved første Nissen
operasjon, preoperativt hiatus hernie, og
postoperative brekninger økte risikoen for
tilbakefall av GØR (9). Interessant nok ble
ikke alvorlig psykomotorisk retardasjon funnet å øke risikoen når en korrigerte for disse
faktorene. En annen studie fant at prematuritet, kronisk lungesykdom og laparoskopisk
fundoplikasjon var prediktorer for reoperasjon (10). I vår randomiserte studie kan en
gå ut ifra at disse risikofaktorene var tilfeldig
fordelt mellom gruppene. De burde derfor
ikke påvirke vårt resultat i betydelig grad.

Tema

voksne: sårinfeksjon, pneumoni, dysfagi,
tidlig metthetsfølelse, manglende evne
til å rape, oppblåsthet, mer flatulens og
”dumping”. Under telefonintervjuene med
foreldrene fikk vi en del tilbakemeldinger på
komplikasjoner som kan følge med en fundoplikasjon, men som ikke ble registrert ved
journalgjennomgangen. Hos noen tok det
inntil seks måneder før barnet spiste like
bra som før operasjonen, fordi det hadde
vært langvarige svelgevansker, ubehag med
luftsmerter, tidlig metthetsfølelse, eller andre plager relatert til matinntak. Noen barn
ble reinnlagt hos oss eller på lokalsykehus
fordi mat ble sittende fast i spiserøret og
behøvde gastroskopi for å fjerne matbiten.
Videre var det noen foreldre som bekymret
seg over at barnet ikke lenger kunne kaste
opp, blant annet fordi de hadde opplevd at
barnet fikk stort ubehag i forbindelse med
omgangssyke med langvarige brekningsanfall. I og med at barna oftest ikke selv er
i stand til å ta hensyn og «kjenne hva som
går bra» i forhold til matinntak på samme
måte som en voksen, må kirurgen være
påpasselig med å gi mest mulig konkret
informasjon om komplikasjoner og forebygging av disse i den grad det er mulig.

Etter at resultatene fra den randomiserte
studien er kommet, blir foreldrene informert
om funnene og de er med i beslutningen
om operasjonsmetode. Videre har vi endret
kirurgisk teknikk ved at det nå gjøres minst
mulig disseksjon i hiatus. I tillegg til at resultatene fra studien har medført endret operasjonsteknikk, viser den operasjonsresultater hos voksne og barn ikke nødvendigvis er
like. Når ny teknikk innføres hos barn, er det
viktig å evaluere resultater hos barn selv om
tilsvarende studier er gjort hos voksne 
Charlotte Knatten vant Norsk barnekirurgisk forenings stipendium for beste
foredrag på Kirurgisk høstmøte 2012.
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For alt vi har. Og alt vi er.

Øsofagusatresi
Camilla Müller, Stein Erik Haugen
camilla.mueller@stolav.no
Barnekirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital

Historie

Klassifisering
Øsofagusatresi defineres som manglende kontinuitet av spiserørslumen.
Flere klassifiseringer foreligger, men den
mest brukte er den etter Gross, type A-F
(3), se Fig. 1. Den vanligst forekommende
er type C, hvor proksimale del av øsofagus
ender blindt, og distale ende munner
som en fistel til trachea. Frekvens av de
ulike varianter er som angitt i Fig. 1 (3).

Epidemiologi
Øsofagusatresi med eller uten fistel er
den vanligste medfødte misdannelsen av
spiserøret. I litteraturen varierer insidensen mellom 1: 2500-5000 fødsler per år. I
Norge fødes det årlig ca 15 barn med denne
misdannelsen. Halvparten av barna har
tilleggsmisdannelser. VACTERL assosiasjon (vertebral, anorektal, kardiovaskulær,
tracheal, øsofageal, renal, radial, ”limb”) er
en kombinasjon av medfødte misdannelser
der øsofagusatresi inngår. Øsofagusatresi
forekommer sporadisk, og det har ikke
vært vist at misdannelsen er arvelig.

Embryologi
Dannelsen av øsofagus og trachea foregår i
5-6. svangerskapsuke ved septal oppdeling
av ”foregut”. Man tror at fistelen dannes fra
en gren av den embryonale lungesekk (4).
Årsaken er ukjent, og flere teorier om
hvordan misdannelsen oppstår er fremsatt. Foreløpig har ingen av teoriene
kunnet forklare hvorfor øsofagus mister
sin kontinuitet, men det kan se ut som
en medvirkende faktor er manglende
epitelial-mesenkymal interaksjon (3).

Tema

Øsofagusatresi med distal fistel ble først
beskrevet av Gibson i 1697. Han skildret
et barn som var sultent, tok det som
ble servert, men fikk pustebesvær ved
svelging. Alt barnet svelget kom opp gjennom munn og nese. Obduksjon bekreftet
diagnosen. I løpet av 1800-tallet ble flere
tilfeller beskrevet, og i 1869 anbefalte
Holmes operasjon. Flere barn ble forsøkt operert utover 1900-tallet. Det var
Cameron Haight som i 1941 utførte den
første vellykkede operasjonen av øsofagusatresi hvor barnet overlevde (1, 2).

Figur 1. Gross klassifisering av øsofagusatresi, type A-F. Inndelingen er basert på lokalisasjonen av atresien, samt
eventuell tilstedeværelse av fistel til trachea. Frekvens av ulike varianter angitt i parentes.

Symptomer
Noen barn får tilstanden påvist ved prenatal
ultralyd; funn av manglende eller liten
magesekk kombinert med polyhydramnion gir mistanke om øsofagusatresi.
De fleste barn med øsofagusatresi får
symptomer umiddelbart etter fødselen.
På grunn av manglende evne til å svelge,
vil barnet få vedvarende opphopning av
spytt i munn og svelg med pustebesvær til
følge. Forsøk på mating vil forverre dette.
Ved Gross type E, (isolert fistel / H-fistel)
kan symptomene komme senere og mere
fordekt i form av luftveissymptomer som
spesielt gjør seg gjeldende i forbindelse
med matinntak samt residiverende pneumonier på grunn av kronisk aspirasjon (3).

Utredning, transport
Ved utredning av øsofagusatresi tas
røntgen thorax-abdomen hvor barnet på
forhånd har fått lagt ned en oroøsofageal
sonde charrière 10. Denne stopper opp
10-12 cm fra leppene. Påvisning av luft
i tarmen viser at det foreligger tracheoøsofageal fistel. En lufttom abdomen
taler for at det ikke foreligger fistel (Fig.
2, 3). Røntgenundersøkelse med kontrast
har ingen plass i primærdiagnostikken.
Ved mistanke om øsofagusatresi overflyttes barnet til barnekirurgisk avdeling
i Trondheim eller Oslo. Under transport
er det svært viktig å holde svelget tomt
for spytt ved hjelp av nedlagt sonde og
suging for å minske risikoen for kompliserende aspirasjonspneumoni. Det
gis intravenøs væsketilførsel. Etter
ankomst barnekirurgisk avdeling gjøres

det barnekardiologisk undersøkelse for
å avdekke eventuell hjerteanomali og
for å fastslå posisjonen av aortabuen.

Operasjon
Forebyggende antibiotika gis pre- og postoperativt. En spesiell risiko i forbindelse med
anestesien er at luft kan presses gjennom
fistelen og ned i tarmsystemet med distensjon av abdomen og høystand av diafragma
til følge. Dette kan føre til ventilasjonsproblemer, minsket venøs tilbake strømning
og eventuelt kardiovaskulær kollaps (3).
Ved normal posisjon av hjerte og aortabue
er tilgangen høyresidig posterolateral,
ekstrapleural thoracotomi i 3. eller 4.
intercostalrom. Det anvendes muskelsparende teknikk ved at man ikke kutter
musculus latissimus dorsi eller serratus
anterior. Herved minskes risikoen for
sekvele i form av ”winged scapula”
og skoliose. Ved høyreleiet aortabue
velges venstresidig thoracotomi.
Vena azygos deles vanligvis for å lette tilgangen til fistelen. Nervus vagus som forløper langs øsofagus, identifiseres og skånes.
Øvre og nedre ende av spiserøret lokaliseres (Fig. 4). Fistelen identifiseres, deles og
lukkes nær trachea med avbrutte suturer
med tynn (6-0), monofilament, resorberbar tråd (Fig. 5). Etter at fistelen er lukket,
vil ofte ventilering av barnet bli lettere.
Øvre del av øsofagus har langsgående, intramural blodforsyning, noe som muliggjør
mobilisering ved fridisseksjon opp gjennom øvre thoraxapertur hvis nødvendig.
Nedre del har segmentell, tverrgående
karforsyning slik at mobiliseringsmuligheten her er mere begrenset. Vanligvis
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Figur 2. Røntgenbildet viser oppkveilet oroøsofageal
sonde i øvre øsofaguslomme. Det er luft i gastrointestinaltraktus, noe som indikerer øsofagusatresi med
tracheoøsofageal fistel.

har proksimale øsofaguslomme stor
diameter og fortykket vegg. Distale ende
har derimot smalt lumen og tynn vegg.
Øvre ende åpnes på tuppen og anastomoseres ende-til-ende mot nedre med
avbrutte, tette suturer gjennom alle
vegglag (Fig. 6). Det anvendes samme
type tråd som til fistellukningen. Et viktig
poeng under operasjonen er å tilstrebe
minimal håndtering av øsofagusendene
for å optimalisere tilhelingsprosessen. En
nasogastrisk sonde plasseres før anastomosen er ferdigsydd. Thoracotomien
lukkes uten innleggelse av thoraxdren.
Respiratorbehandling i 2-5 døgn
etter inngrepet er vanlig.
Når barnet klarer å svelge spyttet, kan
ernæring via munnen introduseres. Tidspunktet for oppstart av oral næringstilførsel
er imidlertid ulikt ved ulike sentra. Ved vår
avdeling gjøres det en røntgenundersøkelse
med kontrast 1 uke etter operasjonen. Hvis
det ikke påvises anastomoselekkasje, startes
forsiktig mating per os.

”Long gap” øsofagusatresi
Vanligvis er avstanden mellom de to øsofagusendene ca. 1 cm slik at anastomosen kan
anlegges uten større stramning. Selv ved
avstand på 2-2,5 cm kan primær anastomose være teknisk mulig og gi et godt resultat.

Figur 3. Røntgenbilde viser oroøsofageal sonde i øvre
øsofaguslomme. Forøvrig lufttom abdomen, som indikerer øsofagusatresi uten fistel.

Ved avstand lengre enn 3 cm eller svarende til høyden av 2 ryggvirvler kalles
defekten for ”long gap” øsofagusatresi.

I slike tilfeller er operasjon og behandling
en stor utfordring. ”Long gap” foreligger først og fremst ved atresi uten
distal tracheoøsofageal fistel, men kan
også forekomme hvis det er fistel.
Det er flere behandlingsmuligheter ved slike
defekter. Det foreligger ikke kunnskapsbasert dokumentasjon for hvilken metode
som er best egnet ved de ulike varianter, og
i hovedsak vil metoden man velger være basert på operatørens erfaringer og vurdering.
Ved mistenkt ”long gap” atresi er primæroperasjonen vanligvis kun anleggelse av gastrostomi for ernæring. Barnet
beholder en sonde i øvre del av øsofagus
for kontinuerlig drenasje av spytt.
Av aktuelle metoder for å oppnå kontinuitet av spiserøret nevnes utsatt primær
anastomose etter 2-4 måneder (1, 2,
5), ekstrathoracal trinnvis forlengelse
av øvre øsofaguslomme som beskrevet
av Kimura (2, 5), intrathoracal gastrisk
transposisjon (1,2, 4), colon- eller jejunal
interposisjon (2, 5) og traksjonsbasert
forlengelse som beskrevet av Foker (2, 5).
Uansett valg av metode er behandlingen
ved ”long gap” mere omfattende, langvarig
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og forbundet med høyere morbiditet enn i
tilfeller der primær anastomose er mulig.

Thoracoskopisk teknikk
Thoracoskopisk primæroperasjon av
øsofagusatresi ble første rapportert på
begynnelsen av 2000-tallet, men har
foreløpig ikke fått utbredt anvendelse.
Argumenter for denne teknikken har
vært bedre kosmetisk resultat og mindre
risiko for thoraxdeformiteter (”winged
scapula” og skoliose). Eventuelle forskjeller i forekomst av komplikasjoner mellom
åpen og endoskopisk teknikk har ikke vært
vitenskaplig beskrevet, og det er usikkert
hvilken plass thoracoskopisk teknikk vil få
i behandlingen av øsofagusatresi (3, 5).

Komplikasjoner
Anastomoselekkasje sees i følge litteraturen hos 10 % av pasientene. Lekkasjegraden kan deles inn i tre: 1. Tilfeldig påvist,
uten klinisk betydning, 2. Mindre lekkasjer
som kan tilhele med thoraxdrenasje og 3.
Alvorlig lekkasje som forårsaker mediastinitt, pneumothorax og empyem. Større lekkasjer oppdages gjerne tidlig (dag 1-3), og
reoperasjon er oftest nødvendig. De fleste
lekkasjer tilhører gruppe 1 og 2 (1, 3, 6).
Anastomosestriktur forekommer hos 40
% av pasientene (1, 3). Symptomer på
dette kan være spisevegring, dysfagi og
luftveisproblemer. Behandlingen er ballongdilatasjon som oftest må repeteres
flere ganger. Behandlingsresistent striktur
kan være en følge av gastroøsofageal

Figur 4. Ekstrapleural lokalisering av øvre og nedre del
av øsofagus.

Figur 6. Anastomosering av øsofagus.

Tema

Kilde Figur 4-6: Spitz L. Esophageal atresia and tracheoesophageal malformations. I: Ashcraft KW, Holcomb
GW, Murphy JP. Pediatric surgery. Philadelphia:
Elsevier Saunders 2005: 352-370.

Figur 5. Lukning av tracheoøsofageal fistel.

refluks. Adekvat antirefluksbehandling har
derfor avgjørende betydning for resultatet av strikturbehandlingen (3, 7). I enkelte tilfelle er det nødvendig å resesere
strikturområdet og lage ny anastomose.
Refistulering
Refistulering mellom anastomosen på
øsofagus og fistelstedet på trachea er
en meget alvorlig komplikasjon som i
følge litteraturen forekommer i omtrent
10 % av tilfellene (1). Ved vår avdeling
interponerer man en pleuralapp mellom anastomosen og trachea for å
minske risikoen for at dette skjer.
Gastroøsofageal refluks er vanlig forekommende hos barn som er operert for øsofagusatresi. Man anslår at omtrent 40 % av
barna har plager relatert til refluks. Omtrent
halvparten av disse vil behøve reflukskirurgi
(1, 7). Det sees økt frekvens hos de som
under primæroperasjonen hadde tensjon
over anastomosen, som i forløpet fikk
anlagt gastrostomi eller hvor forsinket primæranastomose var nødvendig. Problemer
forbundet med refluks kan være akutte eller
kroniske luftveisplager, oppkast, dysfagi,
residiverende anastomosestriktur og
påvirket allmenntilstand samt manglende
vektøkning. Det er viktig å starte medikamentell antirefluksbehandling i tidlig fase.
Dysmotilitet av spiserøret hos barn med
øsofagusatresi er vanlig. Dette gjelder spesielt den distale delen. Dette
har sannsynligvis sammenheng med
en medfødt funksjonsforstyrrelse av
spiserørets nevromuskulære apparat.
Peroperativ skade av nervus vagus kan

forsterke dette. Dysmotiliteten kan gi
svelgeproblemer selv om det ikke foreligger anastomosestenose og vil også bidra
til den økte forekomsten av refluks. Det
er viktig at barna instrueres i å tygge
maten godt og å drikke ved måltider (1).
Tracheomalasi i større eller mindre grad
sees hos de aller fleste barn med øsofagusatresi (3, 6). Det består av en strukturell
og funksjonell svakhet av trachea som
medfører at luftrøret er mykt og kollapser
lett. Malasien kan innebefatte hele luftrøret,
men vanligvis sees den i nedre halvdel av
trachea (60 %) eller avgrenset til fistelområdet (30 %) (6). Symptomene er karakteristisk gjøende hoste og respirasjonsbesvær
som i enkelte tilfeller kan være livstruende.
De fleste barna blir bedre i løpet av de
første 6-12 levemånedene som følge av
at trachealbrusken modnes og luftrørets
lumen blir større (4). I sjeldne tilfeller kan
det være nødvendig med operasjon (3,7).

Prognose
Behandlingen av øsofagusatresi har
gjennomgått en revolusjonerende utvikling de siste 60 år takket være fremskritt innen barnekirurgi, anestesi og
neonatal intensivbehandling. Fra å være
en misdannelse med 100 % mortalitet
overlever de aller fleste barn født i dag.
Waterston beskrev i 1962 en risikoklassifisering ved øsofagusatresi. Denne
ble i 1994 revidert av Spitz som deler
barna inn i 3 risikogrupper (1):
Gruppe 1: Fødselsvekt > 1500 g uten
kardiale anomalier, overlevelse 98 %.

Gruppe 2: Fødselsvekt <1500
g eller større kardiale anomalier, overlevelse 82 %.
Gruppe 3: Fødselsvekt <1500 g og større kardiale anomalier, overlevelse 50 %.
De behandlingsmessige utfordringene
er store, spesielt ved ”long gap” hvor
det ikke foreligger noen konsensus
angående valg av operasjonsmetode.
Langtidssekvelene kan være alvorlige og
inkluderer kroniske luftveisplager, følgetilstander av gastroøsofageal refluks
og dysfagi. Forekomsten av eventuelle
ledsagende anomalier har også betydning for prognosen. Mange av barna født
med øsofagusatresi vil behøve livslang
tverrfaglig oppfølging i helsevesenet 
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Svelging av batterier hos barn
– er det farlig?
Skader relatert til at barn svelger batterier er rapportert i økende omfang de siste 10 årene (1, 4, 5).
Skadene sees nesten utelukkende etter svelging av flate litiumbatterier, som i dag finnes i alt fra fjernkontroller
til klokker. De kjemiske prosessene som oppstår når slike batterier kortslutter i slimhinnen kan gi potensielt
livstruende komplikasjoner svært raskt (2).
Tema

Andreas Edenberg, Gunnar Aksnes,
L Karlsen, Ragnhild Emblem
Andreas.edenberg@ous-hf.no
Avdeling for gastro- og barnekirurgi,
OUS-Rikshospitalet
Vårt inntrykk er at kunnskapen er for
liten om hvor farlige slike litiumbatterier kan være for barn. Vi ønsker å
belyse dette ved å omtale en pasient
behandlet ved barnekirurgisk seksjon på OUS nylig for øsofagusskade
forårsaket av et svelget litiumbatteri.

mi for videre ernæring og pasienten ble flyttet tilbake til lokalsykehus etter ca 10 dager.

fagal fistulering som oppsto flere dager
etter at barnet hadde svelget batteriet.

Pasienten fikk så fortsatt null per os, men
full ernæring via gastrostomien, fram til
kontroll med endoskopi samt røntgen
øsofagus ved OUS en måned senere. Ved
disse undersøkelsene fant man at fistelen hadde lukket seg spontant. Det var
da omkring 6 uker etter skaden. Det ble
deretter startet en gradvis opptrapping av
peroral ernæring, og barnet spiste vanlig kost ca. 3 måneder etter hendelsen.

Alder og batteristørrelse

Kasuistikk: 4 år gammel pike
Pasienten var en 4-åring som ble innlagt
på sykehus i fjor med brekningstendens.
Foreldrene var på innleggelsestidspunktet
usikre på om hun kunne ha svelget et fremmedlegeme. Initialt røntgen thorax viste
tydelig at det var et batteri i øvre øsofagus.
Påfølgende endoskopi avdekket et litiumbatteri som hadde erodert inn i fremre
øsofagusvegg. Batteriet ble fjernet og det
gjensto da et nekrotisk område som var
forenlig med en grad III etseskade bedømt
ved endoskopi. Det var da ingen synlig
perforasjon, men barnet fikk nasogastrisk
sonde for videre ernæring. Det ble gjort ny
endoskopi 3 dager senere. Man fant da i
det vesentlige uendrede forhold, og barnet
ble sendt hjem med nasogastrisk sonde.
Barnet autoseponerte sonden 3 dager
etter utskrivelse, og fikk deretter spise av
foreldrene. På grunn av tiltagende hoste
ved matinntak ble barnet lagt inn igjen 5
dager etter utskrivelsen fra sykehuset.
Ny endoskopi viste da perforasjon inn
i trachea. Det ble startet med antibiotika og barnet ble overflyttet OUS.
Samtidig tracheoskopi og øsofagoskopi ved
ankomst OUS bekreftet tracheoøsofagal fistulering. Fistelen ble da også framstilt ved
røntgen øsofagus. Det ble anlagt gastrosto-
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Initial endoskopi som viser litiumbatteri erodert inn i
slimhinnen.

Endoskopi etter en uke som viser hull inn i trachea i øvre
høyre hjørne.

Diskusjon
Ved en gjennomgang av batterirelaterte
øsofagusskader I USA de siste 15 årene
fant man 14 dødsfall hos barn, alle skadene
forårsaket av flate litium batterier. De fleste
av disse 14 døde av komplikasjoner til mediastinitt og/ eller tracheoøsofagal fistulering, mens 2 blødde ut etter aortoøso-

Barn under 6 år er spesielt utsatt for a
svelge slike batterier uten å forstå at
dette er farlig. Batterier og andre objekter som er små nok til å komme ned i
øsofagus setter seg gjerne fast ved øvre
øsofageale sfinkter, hvor peristaltikken er
dårlig. Flate litiumbatterier med diameter
over 20 mm setter seg fast særlig lett.

Skademekanisme
Avstanden mellom negativ og positiv pol
av batteriet er svært kort, og en får da
en lukket strømkrets i slimhinnen. Kjemisk oppstår en produksjon av natrium
hydroksid ved anoden. Dette gir en gir
våt nekrose som kan gi en transmural
øsofagus skade på så lite som 2 timer
(1). Anoden er den siden av batteriet uten
skrift og med noe mindre diameter enn
katoden. Dette kan si noe om senere fare
for fistulering til trachea, basert på hvilken
side av batteriet som ligger mot trachea.

Diagnose og behandling
Det er ikke alltid entydig klinikk på om
et lite barn har et fremmedlegeme i
øsofagus, men på minste mistanke vil
røntgen thorax være nok til å avkrefte eller bekrefte diagnosen. Dersom røntgen
viser et litiumbatteri skal dette fjernes
endoskopisk så raskt som mulig. Produksjon av natriumhydroxid gjør at batteriet
brenner seg ned i slimhinnen, og tid mellom
svelging og fjerning er helt avgjørende for
utvikling av livstruende komplikasjoner
senere. Når batteriet først er fjernet, bør
det tas bilder endoskopisk av det affiserte
segmentet og foretas en gradering av
skaden. Det er naturlig at man, etter at
batteriet er fjernet, konferer med noen
som har erfaring i å behandle slike skader.
Den videre behandling av en slik skade skal
skje som ved enhver annen korrosiv øsofagus skade. Alle skal initialt ha nasogastrisk
sonde og null per os. Profylaktisk antiobio-

tika er kun anbefalt ved grad III skader. Proton pumpe hemmer gis til alle, dette gjelder
også alle andre svelgskader, inklusive de
forårsaket av basiske substanser. Forsøk på
å gi nøytraliserende middel er absolutt kontraindisert, da det gir en endoterm reaksjon
og varmeutvikling som kan forverre skaden.
Ny endoskopi bør gjøres etter en uke, med
ny gradering av skaden. Røntgen øsofagus
gir ofte lite eller ingen informasjon den
første uken etter skaden. Denne undersøkelsen kun vil avdekke striktur eller fistel og
man vil neppe se dette de første 7 dagene.
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Øsofagusskade med
tracheoøsofageal fistulering
I litteraturen gjenfinnes 6 kasustikker på
verdensbasis med tracheøsofageal fistulering, hvorav man har oppnådd tilheling
ved konservativ behandling kun en gang
tidligere (3). Operativ tilgang, der hvor
dette har blitt nødvendig, har vært et lavt
halssnitt og/eller partiell sternotomi i de
fleste tilfeller. Man har deretter lukket fistel
i trachea primært. Noen har interponert
thymus mellom trachea og øsofagus, mens
andre har dekket med pericardpatch. Den
største erfaringen innen denne kirurgien
kommer fra cancer kirurgi på voksne,
som ikke nødvendigvis reflekterer optimal
behandling for kjemisk oppståtte fistler
hos barn. For å unngå at man ender i en
situasjon hvor kirurgi blir nødvendig, er
det essensielt at barn med slike skader
håndteres raskt og riktig. Det aller viktigste er at batteriet fjernes endoskopisk
umiddelbart. Selve fjerningen fordrer ikke
avansert endoskopisk kompetanse 
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Litiumbatteriene er små og finnes i svært mange leker i
dag. (Foto: NRK)
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Gastrostomi hos barn
Tone Lise Åvitsland* og Ragnhild Emblem
tavitsla@vestreviken.no
Oslo Universitetssykehus, Barnekirurgisk seksjon.
*Nåværende adresse: Vestre Viken HF Bærum
Sykehus, Medisinsk avdeling

Bakgrunn

Når det gjelder barn med cerebral parese har studier vist at ca. 38 % av barna
har svelgevansker, 57 % har problemer
med å suge og mer enn 90 % har oral
motorisk dysfunksjon (2). I Norge er det
angitt at omtrent 13-14 % av barn med
cerebral parese har gastrostomi (3, 4).
Barn med alvorlig hjertesykdom har også
ofte behov for sondeernæring i en periode. Mange gjennomgår kirurgi kort tid
etter fødsel og i denne perioden ernæres
de gjerne via nesesonde og parenteralt.
Noen studier har også vist at barn med
alvorlige hjertemisdannelser kan ha et
høyere behov for næringsinntak pga. økt
energiforbruk (5), og kombinasjon av lavt
næringsinntak og høyt forbruk, kan føre
til dårlig vekst hos hjertebarna (6, 7).
Ernæring via sonde i spedbarnsåret kan
bidra til at den tidlige utviklingen av spiseferdigheter kan bli forstyrret og hos noen av
barna føre til vanskeligheter med å etablere
spiseferdigheter for tilstrekkelig næringsinntak (8). Barn som er hospitalisert i tidlig fase
av livet og som blir sondeernært via munn
eller nese kan også få traumatiske opplevelser i forbindelse med f.eks. nedlegging
av sonde og intubering, noe som kan føre
til oral aversjon og senere spisevegring (9).
Før det tas beslutning om sondeernæring er
det viktig med en tverrfaglig utredning og
kartlegging av barnets spise- og ernæringsproblemer med fokus på barnets ernæringsstatus, medisinske tilstand, gastrointestinale problemer, medikamentbruk, kognitivt
nivå, aktivitetsnivå og familiens resurser (1).

Tema

Kronisk syke barn kan utvikle spise- og
ernæringsproblemer. I mange tilfeller
har barnet behov for sondeernæring i en
kortere eller lengre periode. Oftest gjelder
det barn med nevrologiske tilstander som
f.eks. cerebral parese, barn med hjertesykdom eller medfødte misdannelser.
Spiseproblemer er ofte assosiert med
medisinske problemer som aspirasjon,
luftveisinfeksjoner, gastroøsofageal refluks
og obstipasjon (1). Årsakene er vanligvis
relatert til barnas underliggende sykdom.

Bilde 1. Fingerimpresjon under anleggelse av PEG.

Dersom barnet har behov for sondeernæring i kortere perioder er nesesonde gjerne
førstevalg. Imidlertid medfører nesesonde
en del ubehag for barnet i form av irritasjon i nese og svelg, hyppig dislosering
med behov for plassering av ny sonde, og
barnets utseende blir negativt preget av
å ha sonden i nesen (10, 11). Ved behov
for lengre tids sondeernæring er derfor
gastrostomi å foretrekke, og The European
Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) anbefaler gastrostomi ved
behov for sondeernæring utover 6 uker (12).

Gastrostomi
Det finnes flere metoder for anleggelse av
gastrostomi. Åpen teknikk gjøres gjerne
ad modum Stamm, med mini-laparotomi.
Denne teknikken benyttes nå stort sett
bare dersom der finnes kontraindikasjoner
for å bruke andre metoder. I 1980 ble perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) første
gang introdusert av Gauderer (13), og siden
har PEG vært den hyppigst brukte teknikken for anleggelse av gastrostomi. Det er
få kontraindikasjoner til PEG. I den senere
tiden har man også i større grad begynt å
anlegge gastrostomi ved en laparoskopisk
teknikk. I tillegg finnes det også radiologisk
veiledet anleggelse av gastrostomi (14),
som er en teknikk som er lite brukt i Norge.
Barna har ofte underliggende sykdommer og narkose kan være forbundet
med betydelig risiko. Det er derfor
viktig at sonder som kan byttes uten
behov for ny narkose er å foretrekke,

og slike sonder finnes for både endoskopiske og laparoskopiske teknikker.

Komplikasjoner
Alvorlige komplikasjoner er sjelden i
forbindelse med gastrostomi anleggelse.
Alvorlige komplikasjoner kan man definere
som hendelser som krever at pasienten må
være inneliggende enten for intervensjon eller observasjon, og inkluderer peritonitt, dislosering av sonden før kanalen er etablert,
skade på nærliggende organ, blødning,
sonde migrasjon, lekkasje fra stomi som
krever intervensjon og infeksjon rundt stomi
som krever antibiotika (15). I internasjonale
studier har man funnet at hyppigheten av
alvorlige komplikasjoner ligger mellom 5 og
17 % (15-18). De fleste av disse komplikasjonene kan forebygges med å fokusere på
riktig teknikk under anleggelse av gastrostomi. Det er viktig å sikre seg at man ikke har
forliggende organ (kolon, tynntarm eller
lever) mellom ventrikkel og bukvegg når
man plasserer sonden. Dette kan forebyg-
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ges ved at man passer på å blåse ventrikkelen godt opp, ser godt lys fra endoskopet i
epigastriet (ved PEG teknikk) og at man ser
at man har fingerimpresjon i ventrikkel når
man palperer på utsiden (Bilde 1) (19, 20).
Dersom man ikke har god gjennomlysning,
er det tryggest å avbryte PEG prosedyren
og evt. konvertere til laparoskopisk eller
åpen tilgang. Ved åpen eller laparoskopisk
teknikk har man direkte visuell kontroll. Tidligere gjorde man rutinemessig røntgen ØVD
før PEG prosedyren for å kartlegge forløp av
ventrikkel og se etter forliggende tarm / kolon. Dette anses å være unødvendig da det
vanligvis ikke gir noen tilleggsinformasjon.

Bilde 2. Måling av
gastrostomikanal
for tilpassing av
”knapp”.

Bilde 3. ”Knapp”.

Tema

Mindre alvorlige komplikasjoner opptrer
hyppig, det dreier seg om granulasjonsvev,
sekresjon / lekkasje, hudirritasjon, milde
infeksjoner og tett sonde. Disse kommer
gjerne de første månedene etter anleggelse av gastrostomien, og avtar ofte etter
hvert, selv om mange kan ha plager i lang
tid. Dette er komplikasjoner som kan synes
bagatellmessige for en kirurg, men som kan
medføre mange kontakter med helsevesenet. Det er viktig at foreldre og barn får god
hjelp og opplæring til selv å håndtere slike
komplikasjoner. En studie har rapportert at
95 % har problemer med stomien (20). Ved
vårt sykehus har vi funnet at rundt 75 % har
slike problemer (21, 22). I løpet av langtids-

Tabell 1. Foreldre-rapportert utfall etter innleggelse av
perkutan endoskopisk gastrostomi hos barn (21). n=85.
Ja, n (%)

Nei, n (%)

78 (92)

7 (8)

Barnets situasjon bedret?

80 (94)

5 (6)

Velge PEG på nytt?

83 (98)

2 (2)

Foreldres forventning til PEG oppfylt?

Tabell 2. Foreldre-rapportert velvære under måltid før og 6
måneder og 18 måneder etter at barnet har fått gastrostomi.
Resultater fra studie ved Rikshospitalet (upublisert).
Måltidsfaktor

T0 (n=44)

T6 (n=42)

T18 (n=39)

p-verdia

Foreldre stress

5.10 (2.55)

4.28 (2.66)

3.77 (2.71)

0.015

Foreldres trivsel

5.40 (2.55)

4.35 (2.50)

3.50 (2.35)

<0.001

Barnets trivsel

4.97 (2.40)

3.98 (2.51)

2.81 (2.04)

<0.001

Kommunikasjon foreldre-barn

4.57 (2.50)

3.78 (2.59)

2.57 (2.06)

0.001

a

Linear mixed models

Tabell 3. Mødrenes stress før og 6 måneder og 18 måneder
etter at barnet har fått gastrostomi, basert på General Health
Questionnaire (GHQ). Data fra studie ved OUS-Rikshospitalet (22).
T0 (n=34)

T6 (n=24)

T18 (n=20)

p-verdi

Psykisk stress

29.8 (12.3)

25.8 (9.8)

24.3 (7.3)

0.016

Angst

1.01 (0.58)

0.76 (0.48)

0.74 (0.53)

0.015

Manglende velvære

1.17 (0.39)

1.04 (0.25)

1.00 (0.08)

0.009

Depresjon

0.42 (0.41)

0.44 (0.33)

0.36 (0.28)

0.675

Mestringssvikt

0.97 (0.42)

0.87 (0.38)

0.83 (0.28)

0.193

Sosial dysfunksjon

1.42 (0.64)

1.21 (0.53)

1.11 (0.30)

0.022
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oppfølging rapporterer alle at de har opplevd en mindre alvorlig komplikasjon (22).

Effekter på barnets helse
Primærmålet ved å anlegge gastrostomi
er å sikre tilstrekkelig næringsinntak og
vektutvikling hos barn med komplekse
spise- og ernæringsproblemer. Bedret
ernæring og vekst er rapportert etter at
barna har fått gastrostomi (23, 24). Man
har imidlertid også sett at barn kan bli
overvektige etter at de har fått gastrostomi
(25, 26). Det er viktig med tett oppfølging
for at veksten skal være optimal. Sondeernæringen må justeres underveis avhengig
av barnets eget næringsinntak, aktivitetsnivå og interkurrente sykdomsperioder.
Det er viktig med lokale behandlingsteam
rundt barn som har gastrostomi, og de bør
inkludere ernæringsfysiolog eller andre med
betydelig kompetanse innen ernæring.
Det har i mange år vært diskutert hvorvidt
gastrostomi forverrer refluksplagene eller
ikke (27-29). Tidligere hevdet enkelte at
man bør gjøre en antirefluks prosedyre
samtidig med anleggelse av gastrostomi
(30). Andre foretrekker i første omgang å
anlegge gastrostomi for ernæringsproblemene for deretter å gjøre en antirefluks
operasjon dersom pasienten har vedvarende store plager med refluks/ oppkast
eller får forverret sine plager (31). Dette er
teknisk greit og det kan spare flere barn for
stor og kompliserende kirurgi. Vi har hovedsakelig valgt å anlegge gastrostomi først, og
studier vi har gjort har vist at foreldre etter
anleggelse av gastrostomi rapporterer redusert hyppighet av oppkast, som i mange
tilfeller er hovedsymptomet på refluks. Hos
de som først har fått en gastrostomi, har
13 % senere blitt operert for refluks (21).

Effekter på mødrenes situasjon
og samspillet med barnet
Barnets spise- og ernæringsproblemer kan
ha en stor innvirkning på samspillet mellom
mor og barn, samt på mors psykososiale
helse. I tillegg vil barnets livskvalitet kunne
påvirkes. Imidlertid er denne vanskelig å
måle direkte, da barna som får gastrostomi
gjerne er svært unge og / eller har psykisk
utviklingshemming. Derfor er vi avhengig
av foreldrenes oppfattelse av hvordan
barna har det. I en studie fra 2006 fant vi
at nesten alle foreldre opplevde at barnet
hadde fått en bedre livssituasjon etter
at de fikk gastrostomi (Tabell 1) (21).
I en nyere studie så vi på hvordan foreldrene oppfattet måltidene før og etter
at barnet fikk gastrostomi. Vi fant da
at kommunikasjonen med barnet ble
bedre og at både forelder og barn trivdes bedre under måltidene (Tabell 2).

Studier har vist at foreldres psykiske helse
er en viktig faktor for å predikere barnets
livskvalitet (32). Vi har målt mødrenes
psykiske stress før og etter at barnet
har fått gastrostomi. Der fant vi at mødrene fått mindre stress relatert til barnets spise- og ernæringsproblemer, samt
generelt psykisk stress (Tabell 3) (22).

Konklusjoner

Tema

Gastrostomi er et trygt inngrep som kan
gjøre hverdagen betydelig lettere for både
barn og foreldre. PEG anses å ha relativt
få alvorlige komplikasjoner, også sammenlignet med laparoskopisk gastrostomi
(15), og er fortsatt førstevalg. Til tross for
at foreldre rapporterer mange mindre alvorlige komplikasjoner med gastrostomien er
de fleste svært fornøyde med inngrepet
og barnets situasjon med gastrostomi 

Bilde 4. Barn med
gastrostomi, CVK
og tracheostomi.
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Bakgrunn

Symptomer
Oppkastet er ikke-gallefarget. Det starter
gjerne sporadisk og utvikler seg til klassiske
sprutbrekninger etter hvert måltid. Barnet
er ofte initialt i god form og gir uttrykk for
sult like etter oppkast. Etter hvert kommer væske- og elektrolyttforstyrrelser,
barnet viser kliniske tegn til dehydrering og
utvikler hypokloremisk metabolsk alkalose
fordi det taper saltsyre fra ventrikkelen.

Diagnosen mistenkes hos spedbarn med
typisk anamnese. Ved den kliniske undersøkelsen må hydreringsgrad og allmenntilstand vurderes. Pylorus kan palperes
som en olivenstor oppfylning til høyre for
midtlinjen i øvre abdomen og er ofte lettest
å kjenne like etter at barnet har kastet opp.
Ultralyd er i dag standardundersøkelse ved
mistanke om pylorushypertrofi. Grenseverdiene for pylorus varierer i litteraturen, men
veggtykkelse av pylorus over 3-4 mm og
lengde over 13-19 mm indikerer pylorusstenose [2]. Konfigurasjonen av pylorus og
passasjen fra ventrikkel vurderes også ved
ultralydundersøkelse. Ved tvil kan røntgen
kontrastundersøkelser gi diagnosen.

Behandling
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Pyloromyotomi er standardbehandling.
Væske- og elektrolyttforstyrrelser skal korrigeres preoperativt, og den kirurgiske behandlingen utsettes til barnet er tilfredsstillende væskeresuscitert. Den tradisjonelle
horisontale incisjonen i øvre høyre kvadrant
gir god tilgang til pylorus. De senere år har
flere tatt i bruk en kurvet supraumbilikal
hudincisjon og midtlinjeincisjon i muskelfascien da dette gir bedre kosmetisk resultat.
Serosa incideres over pylorus og muskelfibrene spaltes ved stump disseksjon.
Området distalt mot duodenum er mest
utsatt for perforasjon av mukosa og muskulaturen her spaltes med forsiktighet. Det
er publiserte flere studier der laparoskopisk
pyloromyotomi rapporteres å ha resultater
tilsvarende operasjon med åpen tilgang [3].

Postoperative rutiner

Bilde 1. Hypertrofisk pylorusstenose.

citeres før operativ behandling. Pyloromyotomi foretas vanligvis via navlesnitt. Postoperativt oppkast er vanlig og det tar gjerne
noen dager før barnet spiser normalt 

Tema

Pylorusstenose er en av de vanligste kirurgiske tilstander hos spedbarn og forekommer hos 2-4 av 1000 levendefødte barn,
fire ganger hyppigere hos gutter enn jenter.
Hypertrofi av pylorusmuskulaturen hindrer
passasje fra ventrikkel til duodenum og fører til oppkast. Årsaken er ukjent. Genetiske
faktorer antas å spille en rolle da det er
vanlig med flere tilfeller i nærmeste familie.
Miljøfaktorer har trolig også betydning, og
bruk av makrolid-antibiotika og flaskemating
er vist å være assosiert med pylorusstenose [1]. Tilstanden debuterer vanligvis rundt
fire ukers alder (2-12 uker), men kan sees
helt ned mot termin-alder. Etter 12 ukers
alder er pylorusstenose svært sjeldent.

Diagnose

Bilde 3. Supraumbilical incisjon.

Tradisjonelt har det vært vanlig å starte
med et lite måltid morsmelk noen timer
etter operasjonen og øke mengden gradvis.
Flere argumenterer nå for at spedbarna
kan spise fritt postoperativt [4]. Uavhengig
av hvilket opplegg man velger for matingen, må foreldrene forberedes på at barna
vanligvis kaster opp postoperativt og at
det gjerne går flere dager før de spiser
fulle mengder. Varigheten av postoperativt oppkast er assosiert med varighet og
grad av symptomer preoperativt, slik at de
mest derangerte barna bruker lengst tid
på å komme seg etter behandlingen [5].

Oppsummering

Bilde 2. Fortykket og forlenget pylorus.

Pylorusstenose er en relativt hyppig forekommende tilstand hos spedbarn og debuterer med oppkast, vanligvis rundt fire ukers
alder. Ultralyd er standardundersøkelse for
å stille diagnosen. Barnet skal væskeresus-

Bilde 4. Pylorusmuskulaturen kan spaltes med baksiden
av skalpelhåndtaket.
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Duodenal- og pancreasskader hos barn
Duodenal- og pancreasskader er sjeldne hos barn. Diagnose og behandling er ofte forsinket.
Komplikasjoner og langvarige forløp gjør behandling av denne pasientgruppen utfordrende.

Tema

Pål Aksel Næss1,2 og Christine Gaarder1
pane@uus.no
1) Avdeling for traumatologi, OUS-Ullevål
2) Avdeling for gastro- og barnekirurgi,
OUS-Ullevål
Bukskader hos barn er overveiende
forårsaket av stump traumemekanisme.
Milt- og leverskader er dominerende, mens
pancreas- og duodenalskader er sjeldent
forekommende. De utgjør hver for seg
mindre enn 10 % i de fleste materialene
(1-3). Symptomene ved skade av disse
retroperitonealt beliggende organene kan
være lite uttalt initialt (1, 3). Dette gjør at
diagnose og behandling kan bli forsinket
til tross for at hendelsesforløpet burde gi
mistanke om at slik skade kan foreligge.
Optimal behandlingsstrategi er omdiskutert
spesielt når det gjelder pancreasskader
(2-4), men også ved operativ behandling av
duodenalskader er det ulike oppfatninger
(5). Dette beror blant annet på at anbefalingene oftest baserer seg på retrospektiv
gjennomgang av små pasientmaterialer.

Skademekanisme og symptomer
Stump skademekanisme er dominerende.
Duodenum og pancreas er beliggende
retroperiotonealt og for en stor del rett
foran columna. På grunn av den anatomiske nærheten mellom duodenum og
pancreas er samtidig skade ikke uvanlig.
Kraftig lokalisert press mot bukveggen av
et feilplassert setebelte i forbindelse med
bilkollisjon, eller fra enden av håndtaket
ved sykkelvelt, er vanligste skademekanismer ved pancreas- og duodenalska-

Figur 1. Kontusjonsmerker i epigastriet hos barn med
duodenal- og pancreasskade.
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der hos barn (3-7). Skaden oppstår ved
at organene blir klemt mot columna.
Selv om symptomene kort tid etter
skadeøyeblikket kan være beskjedne, bør
et typisk hendelsesforløp vekke mistanke om at barnet kan ha pådratt seg en
pancreas- eller duodenalskade. Synlige
kontusjonsmerker i epigastriet vil styrke
mistanken og kunne lede klinikeren mot
riktig diagnose (Figur 1). De fleste barn har
smerter og ømhet ved palpasjon i området,
men uttalt smerte kan være fraværende
kort tid etter skaden på grunn av organenes retroperitoneale beliggenhet (1).
I tillegg kan slag eller spark mot epigastriet
forårsake skader av duodenum og pancreas. Særlig i amerikanske studier rapporteres
det at en betydelig del av disse skadene er
et resultat av mishandling, ofte beskrevet
som ikke-aksidentell skade (1, 3, 5, 7, 8).
Noen barn har tidlig uttalte symptomer
som sterke smerter og peritoneal irritasjon. Man skal huske på at pasienter med
pancreas- eller duodenalskade ofte har
skader i andre organer som vil kunne
påvirke klinikken. Hos noen få barn vil bildet
domineres av uttalte tegn på hypovolemisk
sjokk på grunn av ledsagende intraabdominale eller retroperitoneale skader.

Diagnostikk
Dersom pasienten er hemodynamisk
påvirket med påvist blødning intraabdominalt, er det indikasjon for laparotomi uten
ytterligere diagnostikk. Systematisk gjennomgang av bukhulen skal i slike tilfeller
avdekke eventuelle pancreas- og duodenalskader. Hos hemodynamisk normal
pasient, typisk sykehistorie og kliniske funn,
er radiologisk utredning indisert. Målrettet
CT-undersøkelse med intravenøs kontrast
er foretrukket modalitet (3, 5). Den ikke
ubetydelige strålebelastningen denne
undersøkelsen representerer, rettferdiggjøres av god indikasjonsstilling. Det er viktig å
presisere at før CT-undersøkelse påbegynnes, må man forsikre seg om at pasienten
er hemodynamisk normal(isert) slik at
prosedyren kan gjennomføres uten fare
for at sirkulatorisk kollaps kan oppstå. En
CT-undersøkelse med selv beskjedne funn
gjort kort tid etter skaden bør ikke bagatelliseres, men føre til tett videre oppfølging av
pasienten. Det er også viktig å huske på at

CT har dårligere sensitivitet for å oppdage
skade i pancreas enn i øvrige parenkymatøse bukorganer kort tid etter skade.
Dersom det er usikkert etter CT-undersøkelsen om skaden involverer pancreasgangen, benytter vi sekretin-stimulert MRCP i
økende grad for å komme diagnosen nærmere. Fremstilling av normal pancreasgang
utelukker skade, mens ødem og manglende
fremstilling ikke kan utelukke skade. ERCP
er etter vår oppfatning sjeldent aktuelt
som ledd i utredningen av disse skadene.
Ultralyd benyttes ofte for å vurdere om det
foreligger fri intraabdominal væske etter
abdominalskade. Hos hemodynamisk
påvirket pasient vil påvisning av væske være
ensbetydende med blødning og laparotomi
vil være indisert. Det er viktig å være klar
over de begrensninger som ultralydsundersøkelsen har. Den har for lav sensitivitet for
påvisning av behandlingstrengende skader
i pancreas og duodenum i akuttstadiet til
at den bør benyttes til dette formålet.
Normal serum-amylase kort tid etter skaden
utelukker ikke affeksjon av pancreas, mens
en klart patologisk verdi tillegges vekt.
Amylase-nivået vil ofte stige i løpet av det
første døgnet etter skade av pancreas (7).

Behandling
Duodenalskader
Det er enighet om at duodenal-hematomer
kan behandles ikke-operativt dersom det
ikke foreligger annen laparotomiindikasjon
(5,6). Diagnosen er da i regelen stilt ved
CT-undersøkelse og må sammenholdes
med pasientens kliniske bilde. Ved større
hematomer må man være forberedt på at
dette vil kunne umuliggjøre peroralt inntak
i nærmeste uker. Parenteral ernæring vil
da være nødvendig dersom ikke endoskopisk anleggelse av nasojejunal sonde for
enteral ernæring lar seg gjennomføre. Det
er viktig med nøye klinisk oppfølging med
tanke å oppdage eventuell sen perforasjon.
Duadenal-perforasjoner krever operativ behandling. Selv små mengder fri luft, oftest
retroperitonealt, påvist ved CT-undersøkelsen gir operasjonsindikasjon. Fravær av fri
luft utelukker ikke alvorlig duodenalskade,
men i slike tilfeller bør funn av lokal fri
væske, typisk skademekanisme og positiv
klinikk til sammen føre til laparotomi. Langt
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Figur 2 a). Omfattende duodenalruptur i pars descendens med blottlegging av papillen hos 5-åring.

Figur 2 b). Rupturen lukkes med fortløpende sutur.

de fleste perforasjoner kan behandles med
primær lukking (Figur 2 a,b). Unntaksvis er
reseksjon og anastomose nødvendig. Peroperativt bør nasojejunalsonde for enteral
nutrisjon etableres. Pyloruseksklusjon og
gastroenterostomi er nesten aldri indisert
(1,5). Hos det fåtall av pasienter som har
komplekse skader, som kombinasjon av alvorlige pancreas- og duodenalskader eventuelt med andre intraabdominale skader, vil
initialbehandlingen ofte være skadebegrensende kirurgi med temporær bukveggslukking og definitiv kirurgi ved planlagt reoperasjon ved traumesenter. Hvis forholdene er
uoversiktlige, er det viktig å gjøre minst mulig utover hemostase, oftest med pakking
og god drenasje med midlertidig bukveggslukking med vakuum, da man ellers risikerer
å gjøre mer skade. Postoperativt tilstreber
vi rask etablering av enteral ernæring.
Figur 3. Traumatisk transeksjon av pancreas behandlet med miltbevarende halereseksjon hos 7-åring.

Pancreasskader
Mindre kontusjonsskader (organ injury
scale (OIS) skadegrad 1 og 2) uten tegn til
skade av pancreasgangen som påvises ved
CT-undersøkelse, behandles ikke-operativt.
Det er viktig å understreke at tidlig CT
ofte undervurderer skadeomfanget. Når
det gjelder optimal behandling av de mer
alvorlige pancreasskadene hos barn, er det
internasjonalt mer uenighet om kirurgiens
rolle (2-4). Ikke-operativ behandling av
transeksjoner av pancreas, som innebærer
overrivning av pancreasgangen, er etablert
praksis ved noen sentra. Kirurgisk eksplorasjon ved mistenkt pancreasgangskade i
corpus- og haleregionen (OIS skadegrad 3)
gjøres for å redusere komplikasjoner i form
av pancreatitt og pseudocysteutvikling. Behovet for langvarig parenteral ernæring kan
da reduseres og dermed kunne redusere
lengden på sykehusoppholdet. De fleste vil
da gjøre miltbevarende pancreashalereseksjon, mens noen kun drenerer området.

Vi har i de senere år behandlet transeksjon
av pancreas hos barn operativt. Dersom
mengden pancreasvev sentralt for transeksjonen peroperativt bedømmes tilstrekkelig
med tanke på fremtidig normal funksjon,
er halereseksjon foretrukket behandling.
Hvis så ikke synes å være tilfelle, vil skaden
kun dreneres. Fridisseksjon av pancreashalen fra miltkarene er en tidkrevende
prosess, og miltbevarende halereseksjon
forutsetter derfor at pasienten er hemodynamisk upåvirket (Figur 3). Postoperativt
beholdes dren til sekresjonen er minimal.

Avsluttende kommentar
I denne korte oversikten har v kun beskrevet noen funn og utfordringer i diagnostikk og behandling av duodenal- og
pancreasskader hos barn. Oversikten er
ikke ment å dekke behandlingen av de
mer kompliserte skadetilstandene inngående. Behandlingen av de mer alvorlige

skadene er krevende og langvarig. Disse
pasientene bør overføres til sykehus med
erfaring med denne problematikken 
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Invaginasjon hos barn
Invaginasjon er teleskopering av et tarmsegment inn i et annet. Det skjer vanligst i peristaltisk retning.
Hos barn er ileocolisk invaginasjon vanligst. Den er hyppigst forekommende mellom 4 og 10 måneders
alder, men invaginasjon kan ses i alle aldre og er derfor viktig å tenke på ved undersøkelse av barn med
magesmerter.
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Bakgrunn
Invaginasjon er vanligste årsak til intestinal obstruksjon hos barn. Insidensen er
ca. 3-6: 100 000 (1, 2). Invaginasjon ses
hyppigst mellom 4 og 10 måneders alder
og 67 % forekommer i første leveår (1,
3). Gutter rammes oftere enn jenter (2,
4). De fleste tilfeller av invaginasjon hos
barn kan behandles med hydrostatisk
reposisjon, mens hos et mindretall må
desinvaginasjon foretas operativt. I denne
artikkelen gir vi en generell beskrivelse
av tilstanden på bakgrunn av litteratursøk og erfaringer fra OUS-Ullevål.

Årsak
Årsaken til invaginasjon er oftest idiopatisk, men invaginasjon er assosiert med
adenovirus og rotavirus (1,3). Barnet kan
ha en forutgående luftveisinfeksjon eller
gastroenteritt som man tror aktiverer det
tarmassosierte immunforsvaret og gir
ødem i Peyerske plakk på den luminale
overflaten av tynntarmen (3). Peristaltiske
bevegelser i tarmen kan så trekke med
seg den fortykkede tarmveggen som et
ledepunkt, og tarmen trekkes inn i det mer
distale tarmsegmentet. Hos om lag 10 %
av pasientene (3) finner man et patologisk ledepunkt hvor Meckels divertikkel
er dominerende. Av og til kan polypper,
duplikasjonscyster, svulster eller fremmedlegemer være ledepunktet. Patologiske
tarmsegmenter eller ytre kompresjon
som for eksempel appendicitt, kan føre til
knekkdannelse i tarmen som kan fungere
som ledepunkt. Diffus tarmveggspatologi
som kan føre til invaginasjonstilstander, kan
ses hos pasienter med Henoch-Schönlein
purpura, cystisk fibrose og ubehandlet
cøliaki hos spedbarn, i tillegg til de som
nettopp har gjennomgått kjemoterapi (1,
2, 5). Dersom barnet er utenfor forventet
aldersgruppe eller det foreligger en ren
tynntarmsinvaginasjon, er det større sjanse
for at man finner et patologisk ledepunkt.
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Symptomer og kliniske funn
Den klassiske triade av symptomer på invaginasjon er intermitterende kolikkartede
smerter, oppkast og blodig avføring som
ofte er beskrevet som rips-gelé lignende.
Det er bare 25- 30 % av barna som presenterer seg med alle tre symptomer, men de
fleste har to av tre (1, 3). Barna kan ha anfall
med sterke smerter hvor de skriker og trekker beina opp innunder seg. Initialt er de
ofte i god allmenntilstand mellom smerteanfallene, men etter hvert kan de bli slappe,
bleke og svært medtatte. Ved undersøkelse
kan man i ca. 25 % av tilfellene kjenne en
oppfylling svarende til invaginatet (3).

Utredning
Hvis man mistenker invaginasjon, er
ultralyd abdomen indisert. Ultralyd er
oppgitt å ha en sensitivitet på 98-100 % og
spesifisitet på 88-100 % (3). Typiske funn er
konsentriske ringer i transversal-plan, såkalt
”donut-” eller ”target-sign” og en oval
flerlaget masse i longitudinalplan (Figur 1).
Lagene representerer de ulike vegglagene i
tarmene og ødematøs mucosa. Av og til ser
man væske mellom tarmlagene, redusert
eller opphevet doppler signal, forstørrede
lymfeknuter eller ledepunkter i invaginatet.
Dette er negativt assosiert med sjansen
for vellykket hydrostatisk reponering, men
prosedyren skal likevel forsøkes (6).
Røntgen oversikt abdomen har lav sensitivitet for tilstanden (1) og bør derfor
ikke være del av primærutredningen ved
mistenkt invaginasjon. Oversiktsbilde tatt
kort etter symptomdebut er ofte normalt
eller med uspesifikke forandringer. Senere
kan det utvikle seg et ileusbilde. Av og
til kan man se en bløtvevsoppfylning
svarende til invaginatet i colons forløp.
Hvis invaginasjon mistenkes klinisk
uten typisk funn på ultralyd abdomen,
kan det likevel være indisert å gjøre
røntgen colon / reposisjonsforsøk.

Behandling med reposisjon
Initialbehandlingen for invaginasjon er
reponering med luft eller væske under
trykk innført fra rectum. Tradisjonelt har

Figur 1. Invaginasjon sett ved ultralyd med fri væske i
bukhulen rundt invaginatet. Foto utlånt fra Barneradiologisk avdeling OUS-Ullevål ved Dr. Ann Nystedt.

Figur 2. Invaginasjon sett i forbindelse med reponering.
Det er satt vannløselig kontrast per rectum. Legg merke
til kontrast langs invaginatets sider. Foto utlånt fra
Barneradiologisk avdeling OUS-Ullevål ved Dr. Ann
Nystedt.

dette vært gjort med kontrast (Figur 2)
etter treer-regelen; 3 reponeringsforsøk
med varighet 3 minutter og kontrastposen hevet til ca. 3 fot over barnet. Dette
gir et hydrostatisk trykk på ca. 70 mmHg.

Prosedyren skjer under gjennomlysning,
og ved fullstendig reponering ser man kontrastovergang til tynntarm. Pasienten faster,
og vi foretar prosedyren uten narkose.

Dersom man oppnår delvis reponering,
men ikke får kontrastovergang til tynntarm
kan dette skyldes ødematøs ileocøkalklaff. Dette ødemet kan gå tilbake og
dersom barnet er i god allmenntilstand
kan man i samråd med kirurg og barnelege velge å gjøre et nytt forsinket reponeringsforsøk etter noe tid. Angitt tid
varierer i litteraturen mellom 30 minutter
til 6 timer (1, 3). Reponering av invaginat
er personavhengig og erfarne radiologer
kan i samråd med kirurg avgjøre antall
reponeringsforsøk, varighet og trykk etter
responsen man ser på gjennomlysning.
Ultralydveiledet reponering med 0,9 %
NaCl rectalt er et alternativ til reponering med kontrast under gjennomlysning. Dette sparer barnet for stråling.
Uansett reponeringsmetode er det ca.
10 % residiv (1, 7). De fleste residiv skjer
innen 48 timer. For hvert residiv øker
sannsynligheten for et nytt residiv. Det
kan derfor være riktig å overveie operasjon
etter 2-3 residiv selv om de radiologiske
reponeringene har vært vellykkede.

Kirurgi
Hvis barnet har invaginasjon og reponering er enten mislykket eller kontraindisert, foreligger det operasjonsindikasjon.
Kontraindikasjon for radiologisk reponering
er fri intraabdominal luft, septisk eller
peritonittisk barn. Ved ileo-ileal invaginasjon foreligger det operasjonsindikasjon. Operasjon for invaginasjon foretas
som øyeblikkelig hjelp-prosedyre.
Ved åpen kirurgi legges et rett hudsnitt i
høyre fossa (appendicittsnitt) eller sjeldnere
over en palpabel oppfylling. Invaginatet
reponeres ved forsiktig manuelt trykk mot
invaginatets distale ende. Man må gi seg
god tid under denne prosedyren. Det er
spesielt viktig ikke å forsøke å trekke invaginatet ut, da dette kan føre til perforasjon.
Dersom invaginatet ikke lar seg reponere,
må det gjøres tarmreseksjon. Nekrotisk
eller perforert tarm og tarm inneholdende
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Av og til kan man etter fullstendig reponering ha manglende kontrastovergang
til ileum på grunn av patent ileocøkalklaff.
En annen sjelden situasjon er at man har
kontrastovergang til ileum uten å ha fått
reponert en ileo-ileal invaginasjon. Derfor
anbefales kontroll ultralyd etter reponeringen for å se etter eventuelt rest-invaginat.

Figur 3. Ileo-ileal invaginasjon ved operasjon. Foto: Ole Schistad.

patologisk ledepunkt reseseres (Figur 3).
Ved appendicittsnitt velger mange å fjerne
blindtarmen fordi snittets beliggenhet og
utseende indikerer at pasienten er appendectomert. Vi gir antibiotikaprofylakse
og hos enkelte kan det være indisert med
antibiotikabehandling i noen dager.
Laparoskopisk reponering er beskrevet (8),
men vi anbefaler det ikke da dette fører
til at man må trekke tarmsegmentene fra
hverandre med laparoskopi-instrumenter
med fare for tarmskade. Vi vet at et
ikke ubetydelig antall barn er i behov
av tarmreseksjon, og dette vil kreve et
hjelpesnitt i tillegg til laparoskopi-snittene.
Residivraten etter operasjon
er anslått til ca. 1 % (1).

Oppsummering
Det kan være vanskelig å stille diagnosen
ved invaginasjon. Ultralyd abdomen er den
beste undersøkelsen ved mistanke om
tilstanden. De fleste invaginater er reponible med luft eller væske under trykk per
rectum. Dersom invaginatet ikke lar seg
reponere eller det foreligger kontraindikasjoner for reposisjon (fri luft, septisk eller
peritonittisk barn), må barnet opereres. Vi
anbefaler åpen operasjon. Barn med invaginasjon kan bli svært dårlige med septisk
utvikling. Barnet skal væske- og elektrolyttkorrigeres før operasjon. Det er viktig å

unngå unødvendige undersøkelser og øvrige forsinkelser før barnet blir behandlet 
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Bakgrunn
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Den medfødte sykdommen Hirschsprungs
sykdom rammer ca 1:5000 barn med
en overvekt av gutter. Migrasjonen av
enteriske nerveceller (ganglieceller) fra
øsofagus til resten av GI-tractus i fosterlivet er forstyrret. Hos de fleste er bare
rectum og colon sigmoideum affisert, men
i prinsippet kan migrasjonen stoppe hvor
som helst. Manglende ganglieceller gir
kontraksjon og manglende peristaltikk i det
affiserte segment i anale ende av tarmen.
Flere Hirschsprung-gener er identifisert,
men kjente mutasjoner finnes bare hos ca
20 % av pasientene. Mange av de kjente
mutasjoner sitter i RET-genet. Enkelte
av disse mutasjonene har større klinisk
interesse fordi de også er assosiert med
maligne tilstander som multippel endokrin
neoplasi (MEN 2A og MEN 2B) og familiært medullært thyroidea carcinom (1, 2).

Klinikk
De fleste pasientene får diagnosen innen
3 måneders alder etter en episode med
nyfødtileus eller subileus. Hirschsprungs
sykdom er den vanligste årsaken til lav ileus
hos nyfødte. De fleste fullbårne nyfødte har
mekoniumavgang innen 24 timer etter fødsel, mens pasienter med Hirschsprung oftest ikke har det. Eldre barn diagnostiseres
gjerne under utredning for kronisk forstoppelse. Idiopatisk forstoppelse er vanlig hos
barn, og det kan være vanskelig å vite hvem
som bør utredes for Hirschsprung. Noen
anamnestiske tips er angitt i Tabell 1 (3).
Internasjonalt er det beskrevet flere hundre
tilfeller av Hirschsprung diagnostisert hos

voksne (4), men vi kjenner ikke til voksne
med nydiagnostisert Hirschsprung i Norge.

Utredning
Nyfødte blir ofte overflyttet til barnekirurgisk avdeling med ileus, mens
eldre barn gjerne utredes hos barnelege før henvisning til barnekirurg.
Røntgen oversikt abdomen vil hos
nyfødte ofte vise et mekanisk ileusbilde med svært dilaterte tarmslynger.
Bildene kan minne om de man ser ved
sigmoideum-volvulus hos voksne (Figur
1a), men sigmoideum-volvulus er ekstremt
sjelden hos spedbarn. Hos større barn
kan man se svært dilaterte tarmslynger
fylt med luft eller fecalia (Figur 2).
Røntgen colon gjøres ofte ved spørsmål
om Hirschsprungs sykdom. Undersøkelsen
bør gjøres målrettet med spørsmål om
Hirschsprung, og vil i mange tilfeller kunne
fremstille overgangssonen mellom ”normal” (dilatert) colon og et aganglionært segment (kontrakt eller normalkalibret smalt)
analt (Figur 1b). For å få fram overgangssonen, må undersøkelsen gjøres uten
tømning på forhånd, og uten ballongkateter. Røntgen colon har lav sensitivitet og
spesifisitet. Ved sterk klinisk mistanke om
Hirschsprung bør man derfor henvise pasienten videre til biopsi til tross for normal
røntgen colon. Røntgen colon er ikke nødvendig for å stille diagnosen, men er nyttig
i planleggingen av kirurgi fordi vi får en
indikasjon på hvor overgangssonen ligger.
Rectumbiopsi er gullstandarden. Oftest
brukes vanlig HE-farging på formalinfikserte
snitt. Viktigste kriterium er manglende
ganglieceller i submucosa. Diagnosen
støttes av påvisning av nervehypertrofi.
Biopsiene må vurderes av patolog som er
vant med problemstillingen, og vi anbefaler
at pasientene henvises til barnekirurgisk

Figur 1a. En 3 måneder gamle gutt ble henvist med
48 timers sykehistorie og spørsmål om sigmoideumvolvulus på bakgrunn av dette oversikt-abdomen-bildet.
Han ble rektaleksplorert og skylt med saltvann rektalt
og reiste hjem dagen etter i velbefinnende i påvente av
biopsisvar.

Figur 1b. Røntgen colon viste en overgangssone på
colon sigmoideum. Fremdeles kan vi ane konturene av
dilatert, luftfylt tarm til høyre i bildet.

Tabell 1. Sammenligning av klinisk presentasjon ved
Hirschsprungs sykdom vs. idiopatisk forstoppelse
Hirschsprungs sykdom

Idiopatisk forstoppelse

Symptomdebut

Nyfødtperioden

Ved "Pottetrening" eller senere

Forstoppelse

Ja

Ja

Økende bukomfang

Ja

Nei

"Overflow"-inkontinens ("soiling")

Nesten aldri

Ofte

Allmenntilstand

Dårlig

God

Rektum

Tom

Fylt med avføring

Rektal eksplorasjon

Eksplosiv avføring

Palpable fekalia

MERKNAD. Tabellen er en modifkasjon av tabellen til Ricketts RR et al. Am Surg 1989
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Figur 2. Dette oversiktsbildet hos en 8 år gammel gutt
med forstoppelse siden nyfødtperioden viser en dilatert colon sigmoideum fylt med fecalia. (Piler).

Figur 3. Laparoskopisk assistert TEPT på en 2 måneder
gammel gutt med Hirschsprung. Røntgen colon viste
ingen sikker overgangssone.
a) Ved laparoskopi så vi heller ingen sikker overgangssone. Colon sigmoideum ble hentet fram i navlen og
biopsi fra øvre og nedre del av sigmoideum ble tatt
med åpen teknikk. Begge biopsier viste ganglieceller i begge vegglag. Krøset på colon sigmoideum ble
delt fra biopsistedet til omslagsfolden, og rectum ble
fridissikert tarmnært laparoskopisk til ca 4 cm ovenfor
analåpningen.
b) Her er tarmen trukket ut transanalt. Nederst sees 2,5
cm med bare mucosa før et kort aganglionært segment.
Biopsistedet sees oppad til venstre, 3 cm ovenfor overgangssonen omtrent svarende til omslagsfolden. Colon
ble så delt 2 cm ovenfor biopsistedet.
c) Anastomosen er sydd ca 5 mm ovenfor nedre del av
linea dentata, der holdesuturene sitter.

Tema

d) Etter at holdesuturene er fjernet, har hele det anale
operasjonssåret trukket seg inn i analkanalen.

avdeling for biopsitaking. Hos barn opp
til et år tar vi vanligvis ”sugebiopsi” uten
sedasjon. Hos eldre barn vil sugebiopsien ofte ikke få med hele submucosa,
og vi tar da en ”åpen biopsi” i narkose.
Anal manometri kan brukes til å påvise
den rectoanale inhibitoriske refleks (RAIR).
Undersøkelsen kan gjøres poliklinisk uten
sedasjon. Ved funn av normal RAIR har
pasienten ikke Hirschsprung, og vi kan
i prinsippet avstå fra å ta rectumbiopsi.
Den anale høytrykkssone er imidlertid
så kort hos spedbarn at det er vanskelig å få pålitelige målinger. Hos større
barn har det vært vist at anal manometri
kan være et godt alternativ til biopsi.

Behandling
Nyfødte med ileus på bakgrunn av Hirschsprung trenger nesten aldri laparotomi. Ved
klinisk og radiologisk lav ileus hos nyfødte
skal det alltid gjøres rektal eksplorasjon
med lillefinger eller en relativt tykk rectumsonde. Ved Hirschsprungs sykdom vil det
da kvitteres mye avføring og tarmgass, og
ileustilstanden løser seg oftest. Foreldrene læres opp til rektal stimulering ved
etablert diagnose, og reiser oftest hjem.
Operasjonen kan vanligvis utsettes til 6-12
ukers alder med daglig stimulering hjemme.
Hos de fleste kan operativ behandling
gjøres som en seanse uten bruk av stomi.
Flere teknikker kan brukes. Felles for disse
er at tarmen deles ovenfor overgangssonen, og at det gjøres anastomose mot
nedre rectum eller analkanalen ovenfor
analsfinkterne. I Oslo bruker vi vanligvis
transanal endorektal gjennomtrekningsoperasjon (TEPT) med håndsydd sirkulær
coloanal anastomose hos pasienter med
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Tabell 2. Postoperative resultater ved Hirschsprungs sykdom.
TEPT

Duhamel

Anastomosestriktur

4 - 90 %

sjelden

Anal sårhet

24 - 48 %

46%

Avføringslekkasje

10 - 56 %

8 - 40 %

Forstoppelse

8 - 27 %

10 - 59 %

MERKNAD. Tallene er hentet fra referansene 7-9,11.

Tema
kortsegment Hirschsprung. Hos pasienter
med høy overgangssone (ileum eller colon
ned til venstre fleksur) gjør vi vanligvis
Duhamels operasjon med side-til-sideanastomose mot distale del av rectum.

i nyfødtperioden vil gi diare og perianal
sårhet. Disse barna får derfor en stomi som
nyfødte, før Duhamels operasjon gjøres ved
6-12 måneders alder. De siste årene har vi
gjort Duhamels operasjon laparoskopisk.

Transanal endorectal gjennomtrekning
(TEPT)
Pasienten leires i ”gyn-leie”. Analkanalen
holdes utspilt med suturer mellom nates og
linea dentata. Mucosa insideres sirkulært
5-10 mm over linea dentata. Disseksjonen
gjøres så i tarmveggen mellom mucosa
og det sirkulære muskellag i 2 cm lengde
før vi går ut gjennom muskellaget og
fortsetter disseksjonen helt tarmnært på
fullveggstarm. Det tas biopsi fra antatt
ganglieholdig tarm til frysesnitt for å
verifisere at det er ganglieceller i submucosa og plexus myentericus. Colon deles
ovenfor biopsistedet og anastomoseres
mot mucosa i analkanalen med avbrutte
suturer (Figur 3). Prosedyren kan hos noen
i sin helhet gjøres med transanal tilgang
(5), men gjøres ofte laparoskopisk assistert (6). Laparoskopi gir mulighet for tidlig
identifisering av overgangssonen verifisert
med biopsi, og man kan mobilisere colon
descendens og venstre fleksur ved behov.
Det kan også tenkes at belastningen på
analsfinkterne, og dermed risikoen for
avføringslekkasjer, blir mindre når hele
mobiliseringen av colon gjøres laparoskopisk og ikke ved transanal disseksjon.

Postoperativ liggetid er oftest 3-6 døgn
(7). Hyppig avføring (opptil 20 bleier i
døgnet) er vanlig de første dagene (7).
Hyppig bleieskift og perianal hudpleie er
avgjørende for å unngå sår, og dette må
beherskes av foreldrene før hjemreise.

Duhamels operasjon
Ved Duhamels operasjon gjøres mindre
disseksjon rundt rectum og analkanalen.
Det settes igjen en rectumstump (uten
ganglieceller). Ved stump disseksjon bak
rectum kommer man ned mot analkanalen.
Ganglieholdig tarm føres ned bak rectum
der vi gjør en incisjon baktil like over linea
dentata, og det gjøres en side-til-sideanastomose mot rectumstumpen ved hjelp
av suturmaskin. Ved høy overgangssone
vil det kunne være så lite gjenværende
colon at en anastomose mot analkanalen

108 Kirurgen nr. 2, 2013

Postoperativ oppfølging
Første kontroll med rektal eksplorasjon gjøres tre uker postoperativt med hovedfokus
på strikturutvikling og avføringshyppighet.
Mange gjør så ukentlig rektal eksplorasjon
(kalibrering eller blokking) til 8 uker etter
operasjonen. Pasientene følges minst hver
tredje måned det første året, og deretter
regelmessig mot skolealder eller lenger ved
behov. Disse familiene har ofte mange utfordringer som går igjen hos flere, og vi har
sett stor nytte av at de kontrolleres av et
tverrfaglig team bestående av barnekirurg
og stomisykepleier og ved behov barnepsykiater, sosionom og/eller ernæringsfysiolog
med erfaring med Hirschsprungs sykdom.

Postoperative resultater
Anastomosestriktur er vanlig etter TEPT.
Nesten alle strikturer kan håndteres med
blokking, ofte uten narkose. Ellers er det
få tidlige komplikasjoner, som sårinfeksjon, ileus eller anastomoselekkasje
ved operasjon i nyfødt-alder (7-9).
Eldre barn med sent diagnostisert Hirschsprung har imidlertid høyere forekomst
av komplikasjoner (3,10). Disse barna bør
derfor behandles forskjellig fra de mindre.
De fleste Hirschsprungpasienter oppnår tidlig normal avføringskontroll, men
ukentlige episoder med avføringslekkasjer
og/eller forstoppelse er vanlig (Tabell 2)
(7-9,11). Det er viktig at disse utfordringene

fanges opp tidlig så nødvendige hjelpetiltak kan settes inn. Det skjer oftest en
bedring over tid, slik at de fleste barn har
relativt normal tarmfunksjon i tenårene
og voksen alder (11). Noen sliter imidlertid fremdeles med forstoppelse og/eller
avføringslekkasje når de forlater barnekirurgisk seksjon ved fylte 15 år. Det kan da
være en utfordring å finne en løsning for
videre oppfølging av disse pasientene.
Takk til radiologiske avdelinger ved
OUS, AHUS og Stavanger Universitetssykehus for utlån av røntgenbilder 
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Akutt skrotum hos barn
Andreas Urdal og Harald Langeggen
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Barnekirurgisk seksjon, OUS

Innledning

Akutt skrotum er vanligvis et samlebegrep for tre tilstander; testistorsjon,
epididymitt og torsjon av appendix
testis/epididymis.
Det er flere tilstander som gir et klinisk
bilde av akutt skrotum og langt fra alle er
like alvorlige, men spesielt er det viktig å
diagnostisere og behandle testikkeltorsjon.
Tilstanden bør behandles som medisinsk
øyeblikkelig hjelp tilstand. Det er verdt å
merke seg at barn ofte refererer ubehagelige tilstander som ”vondt i magen”.

Utvikling
Utviklingen av testikler og gubernakulum testis begynner i 7. gestasjonsuke.
Gubernakulum omslutter nedre del av
epididymis og nedre pol av testikkelen.
Testikkelen dannes som en retroperitoneal
struktur og ved descens til skrotum tar den
med seg blodforsyning, sædleder og en
del av peritoneum. Peritoneum omslutter
testikkel som tunica vaginalis. Rundt 75
% av testiklene har descendert til skrotum ila. gestasjonsuke 24 -28. Etter uke
30 er de fleste testikler nede i skrotum.

Anamnese og undersøkelse
ved akutt skrotum
Barnets alder kan være med og gi et
hint om diagnose. Testikkeltorsjon er
mest vanlig for gutter like før og etter
pubertet (10-19 års alder), og noe sjeldnere med en topp i nyfødtperioden (0-1
månedsalder). I pre-pubertal alder er det
mest vanlig med torsjon av appendix
testis, mens epididymitt er mest vanlig hos post-pubertale unge menn1.
Debut av smerte er raskt innsettende
ved torkvering av skrotale strukturer
og utvikler seg senere ved infeksjon.
Undersøkelse av bukstatus, lysker og
skrotum kan gi verdifull informasjon om
diagnosen, men det er få virkelig sikre
spor å gå etter. Lyskebrokk er imidlertid
en differensialdiagnose, og sees lettest hvis pasienter står eller skriker.

Tilstedeværelse av cremaster-refleks kan
heller ikke utelukke funikkeltorsjon. Det er
flere studier som påviser bortfall av cremaster-refleks i nær sagt alle testikkeltorsjoner 3,5, og det er en god indikasjon på at det
kan foreligge en torsjon om klinikken ellers
passer. Det er derimot en ganske vanskelig
refleks å få frem hos små barn og den viser
seg å være naturlig borte hos i overkant
av 30 % av barn med normale testikler 6.
Undersøkelse av pasienten sammen med
en god anamnese er som oftest tilstrekkelig for å kunne ta et valg om det kan
være testikkeltorsjon, og derfor eksplorere.
Ved å eksplorere tidlig, får man en sikker
diagnose og muligheten for detorkvering.

skade fører til kronisk skade på testikkel
og spermieproduksjonen10. Selv om gutter
presenterer senere enn disse 8 timene,
skal de diagnostiseres og behandles raskt
da det er vanskelig å predikere graden av
ischemi11. Det er flere serier som viser høy
grad av overlevelse blant testikler etter lang
sykehistorie. Lewis et al.12 fant 50 % testisoverlevelse ved torkverte testikler operert
mellom 6 og 48 timer etter smertedebut.
Spesielt ved inkomplette torsjoner vil
man kunne redde testikler selv etter at
betydelig tid har passert etter smertedebut, så behandlingen bør ikke utsettes.

Tema

Med akutt skrotum menes akutt oppståtte smerter i skrotum som ofte er
ledsaget av hevelse eller rødme. I denne
artikkelen presenteres de tre vanligste diagnosene ved akutt skrotum.

Testikkelen har i mange tilfeller et horisontalt og oppdrevet leie ved torsjoner.
Det finnes derimot en rekke studier som
finner normalt vertikalt leie av testikkelen
i mellom 36 % til 54 % av testikkeltorsjonene2,3. Vanligvis antar man at en oppdratt og horisontal testikkel burde tilhøre
torsjonsdiagnosen. I en studie fra 1999 på
534 skrotale eksplorasjoner manglet denne
presentasjonen i 20 % av torsjonene, men
var tilstede i 35 % av epididymittene 4.

Torsjon av testikkel deles gjerne inn i to
typer; intravaginal og ekstravaginal torsjon.
Ekstravaginal testikkeltorsjon innebærer torsjon av både funikkelstrukturer og tunica vaginalis. Dette er den
vanligste formen for neonatal testikkeltorsjon og omtales senere.
Om testikkel og funikkel roterer uavhengig av tunica vaginalis er det en intravaginal testikkeltorsjon. Det er vanligst
etter neonatalperioden da tunica vaginalis har festet seg til skrotalhuden.

Preoperativ ultralyd skrotum?
Skrotal patologi visualiseres godt ved ultralyd og identifisering av testikkeltorsjon har
en høy grad av sensitivitet 96,8 % og spesifisitet 97,9 %7. Det har vist seg at spesifisitet øker når man finner selve knuten eller
rotasjonen i funikkel8. Denne kan ses som
en snegleformet masse med størrelse på
mellom 7 til 33 mm lokalisert i funikkelen.
Det er svært viktig at radiologiske undersøkelser ikke forsinker behandlingen av
pasienten. Børsheim og Beisland finner i
sitt materiale på testikkeltorsjoner behandlet ved Haukeland 2000-08 at bruken
av ultralyd gav en signifikant forsinkelse
på 2 timer fra ankomst til operasjon9.

Prenatal testistorsjon venstre side. Venstre
hemiscrotum med misfarging av huden.

Testikkeltorsjon
Testikkeltorsjon er et resultat av vridning av funikkel som fører til kompromittert sirkulasjon og ischemi i testikkelen.
Testikkeltorsjon gir akutt innsettende
smerter, ofte ledsaget av kvalme. Barnet
opptrer generelt mer syk i motsetning til
pasienter med de to andre tilstandene
hvor det er mer lokale symptomer.
Man antar at antallet rotasjoner rundt egen
akse avgjør graden av ischemi som oppstår.
Generelt er det et tidsvindu på 4-8 timer
med ischemi før signifikant ischemisk

Ekstravaginal testistorsjon hos nyfødt.
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kel”, ”vanished testicle”, er av samme
etiologi, vil tallet være noe høyere.

Tema

Man deler gjerne inn neonatale torsjoner i
prenatale og postnatale torsjoner. Prenatale
torsjoner oppstår intrauterint og oppdages
ved fødsel eller ved nyfødtundersøkelsen.
Postnatale oppdages senere, dvs. etter at
en tidligere har hatt en normal skrotumundersøkelse. Redningsraten ved operativ
detorkvering er i begge tilfeller lav, og den
prenatalt torkverte testikkel reddes nesten
aldri18. Postnatale torkveringer har potensielt den samme redningsraten som ikke
neonatale, men her kommer praktiske vurderinger inn og dette er en diagnose som
er vanskelig å stille på et tidlig tidspunkt.

Bilateral ekstravaginal testikkeltorsjon hos nyfødt.

Torkvert appendix testis.

”Bell-clapper” deformitet
Vanligvis vil tunica vaginalis festes til
epididymis og bakre del av testikkelen slik
at testikkel blir fiksert i et vertikalt plan til
skrotum. Tunica vaginalis kan ha en uvanlig
proksimal fiksasjon til funikkelen, dette gir
et langt intravaginalt parti slik at testikkel/funikkel kan rotere. Testikkelen vil da ligge horisontalt og være mer disponert for rotasjon.
Dette fenomenet som kalles ”bell-clapper”,
er som oftest bilateral og har en insidens
så høy som 12 % i kadaverstudier13. Rask
vekst og øket vaskularisering av testikkel
og epididymis er også regnet som en faktor
som gjør at de prepubertale guttene er
høyt representert ved testikkeltorsjoner.

Manuell ekstern detorkvering
ved testistorsjon
Flere artikler beskriver manuell detorkvering
ved mistenkt torsjon. Cornel et al. beskriver
suksess ved reduksjon i 14 av 17 tilfeller14
og Kiesling et al. detorkverer og redder 94
% av testiklene ved unilateral testikkeltorsjon15. Om situasjonen tillater det og man
velger en slik strategi, skal testikkelen
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roteres utover slik som man åpner en bok.
Mål for suksess er om smerten reduseres
og at lengden på funikkelen øker og lengdeaksen blir mer vertikal. Det er verdt å merke
seg at en studie rapporterer residualtorsjon hos 17 av 53 pasienter ved eksplorasjon etter bedømt vellykket reduksjon16.
Prosedyren gjøres sjeldent i Norge, og er
først og fremst av betydning hvis praktiske
forhold som reisevei og dårlige transportforhold gjør at det er lang tid til definitiv
behandling med eksplorasjon kan utføres.
Om manuell reduksjon forsøkes eller ikke
skal den aktuelle skrotalsiden eksploreres
som en øyeblikkelig hjelp operasjon.
Eksplorasjon av skrotum ved mistenkt testikkeltorsjon skal gjøres ved lateral incisjon i
skrotum. Testikkelen og funikkel skal visualiseres ved å åpne alle hinner inn til tunica albuginea. Ved fiksering av testikkelen er det
ingen klare anbefalinger for hvilken type fiksering eller hvilken tråd som skal brukes17.
Ofte setter vi 3 suturer; en oppe, en nede
og en lateralt. Kontralateral testikkel skal
også fikseres, og vi gjør det ved en symmetrisk lateral incisjon på motsatt side. Ved
enkelte sykehus foretrekkes median tilgang.

Neonatal testikkeltorsjon
Neonatal testikkeltorsjon er torsjoner som
oppstår før barnet er 30 dager. Diagnostiseringen, behandlingen og ikke minst hva man
skal gjøre med den friske kontralaterale testikkelen har vært under debatt lenge. Det
er ingen klare retningslinjer om behandling.
Neonatal testikkeltorsjon er en sjelden
tilstand med en insidens på 6.1/100.000.
Om man regner at ”forsvunnet testik-

Felles for dem begge er at det er ekstravaginale torsjoner. Med det menes at det
er både tunica vaginalis og funikkelen
som torkveres. I og med at også tunica
vaginalis torkveres har ikke funikkelens
orientering i forhold til testikkelen noe
og si for torsjonen. Årsaken til at tunica
vaginalis kan torkvere i nyfødtperioden
er at den ikke har festet seg til skrotalveggen. Man regner at den festes til
skrotalveggen ved 6 ukers alder19.
Prenatale torsjoner skjer sannsynligvis en
stund før fødsel. De oppdages gjerne ved
nyfødtundersøkelse og er karakteristiske
ved at det ofte er mørk farge og indurering
av skrotalhuden over den torkverte siden.
Dette kommer av ischemi og ødem i tunica
vaginalis. Ved ultralyd er det opphevet
sirkulasjon og i enkelte tilfeller nekrose.
Ved slike situasjoner er det ikke
håp for å redde testikkelen.
Postnatale testikkeltorsjoner har potensielt samme redningsrate som hos eldre
barn. Klinikken derimot er mye mer vag
enn hos eldre barn. De fleste presenterer med hevelse i skrotum uten at det er
oppfattet tegn til særlig ubehag hos den
nyfødte. Resultatet er at de oppdages
sent. Først etter at irreversibel ischemi
og nekrose har startet ses rødme og/eller
misfarging av skrotum. UL er også upålitelig hos nyfødte med ekstravaginal torsjon
med tanke på sirkulasjon i testikkelen.
8 % av neonatale torsjoner er bilaterale, ca. 6 % er asynkrone bilaterale.
Asynkrone torsjoner kan opptre som en
prenatal torsjon på en side og senere en postnatal på motsatt side.
Om man antar at neonatale testikkeltorsjoner er et resultat av en umoden skrotum
hvor tunica vaginalis ikke har festet seg
ennå og ikke en misdannelse i festet av
epididymis kan det argumenteres for at kontralaterale testikkel ikke trenger fiksasjon.

Kyriazis et al. finner ”bell clapper” deformitet i mer enn halvparten av kontralaterale
testikler ved de som er født med én manglende testikkel20, altså at disse guttene
har en større mulighet for å få en kontralateral intravaginal torsjon senere i livet. I
kontrast til dette er derimot slike senere
torsjoner uhyre sjelden og det kan se ut til
at en prenatal ekstravaginal testistorsjon
fører til en nærmest beskyttende effekt
for den solitære kontralaterale testikkel21.

For å operere disse som nyfødte kreves
fasiliteter for neonatal anestesi. Dette er
noe som ikke finnes de fleste steder der
barn fødes her i Norge. Det er sjelden at
nyfødte eksploreres, men det bør vurderes
i hvert enkelt tilfelle hvor man har tilgang
på anestesi. Det er ingen konsensus mhp.
anbefalt behandling på dette området.
Ved oppdaget prenatal torsjon anbefales
det vanligvis kun å instruere foreldrene om
å følge med på den kontralaterale friske
testikkel ved hvert bleieskift frem til barnet
er ca. 2 mnd. Etter 2 mnd. alder er sjansen
for kontralateral torsjon forsvinnende
liten og det trengs derfor ikke fiksering.
Tilkommer derimot endringer i observasjonstiden som ved asynkron bilateral
torsjon bør det undersøkes og behandles
øyeblikkelig. Om mulig bør barnet sendes
til et tertiærsykehus dersom det ikke blir
operert lokalt, ”å miste en testikkel er trist,
men å miste begge er en katastrofe”.
Det er andre grupper som mener at
eksplorasjon og kontralateral fiksering av unilaterale neonatale torsjoner
bør gjøres som halvøyeblikkelig hjelp
prosedyre ved prenatal torsjon18.
Man bør likevel kunne vurdere i hvert
enkelt tilfelle. En mulig peri-eller postnatal torkvering hos et ellers friskt barn
bør man ha lav terskel for å operere
dersom man har mulighet til det.

Torsjon av appendix testis
Torsjon av appendix testis kan være årsak til
skrotalsmerte. Det finnes flere forskjellige
appendikser, testikulære og epididymale.
I alt 5 forskjellige som kan ha forskjellige
posisjoner på testikkel og epididymis.
Appendix testis er en rest av den Müllerske gang og appendix epididymis
er en rest av den Wolffske gang22.
Appendix testis torsjon er mer vanlig i den
prepubertale aldersgruppen. Årsaken til

Klinikken er ofte lik testistorsjon med et akutt forløp. Kvalme
og oppkast kan forekomme.
Smerte i tidlig fase kan være lokalisert til et punkt på testikkelen og en
palpabel smertefull kul vil i noen tilfeller kunne oppdages. ”Blue spot” eller ”black spot” som synes gjennom
huden er det mange som beskriver.
Etter hvert i forløpet vil det tilkomme
ødem som vil maskere slike lokale funn.
Om appendiks testis torsjon mistenkes og
ikke testistorsjon, kan diagnosen bekreftes
ved ultralyd. Ultralyd tidlig i forløpet vil kunne vise en forstørret hypoechoisk appendix. Etter hvert endrer bilde seg og ødem
tilkommer i epidydimis slik at tilstanden
ofte viser et bilde som ligner epididymitt 24.
Sykdommen er selvbegrensende og
smerten vil avta når appendix infarcerer.
Vanligvis vil NSAID begrense smerten.
Kirurgisk eksplorasjon er indisert når man
ikke kan utelukke at det ikke er snakk om
testistorsjon. I de fleste serier som har sett
på operasjoner for akutt skrotum er torsjon
av appendix testis den hyppigste endediagnosen25 og dette forklares med den klinisk
like presentasjonen som funikkeltorsjon.
Ved eksplorasjon for usikker diagnose
og funn av appendix testis torsjon er
det hensiktsmessig å fjerne appendix
testis. Dette gir umiddelbart smertelindring fra testikkel postoperativt.

Epididymitt
Epididymitt er en betennelse i bitestikkelen som oftest er forårsaket av bakterier. Bakteriene transporters trolig
retrograd til epididymis via vas deferens.
Det er et mer indolent forløp enn ved
torsjoner og symptomene bygger seg
opp over dager. Pasienten kan ha feber
og økte infeksjonsparametre. Diagnosen
stilles ved hjelp av ultralyd og det påvises hevelse i epididymis og hyperemi.
Epididymitt er vanligst hos postpubertale guttene hvor seksuell debut har
funnet sted og er derfor regnet som en
seksuell overførbar infeksjon hos denne
aldersgruppen. Vanligste uropatogene
bakterier er Chlamydia tracheomatis og
Neisseria gonorrhoeae. Behandlingen for
mistenkt seksuell overførbar infeksjon
er Doksycyklin 100 mg x 2 i 7 dager.
Årsaken til Epididymitt hos mindre gutter
er usikker. Det kan skyldes refluks av urin
via vas deferens opp til epididymis, og

gi en påfølgende inflammasjonstilstand i
denne. Urindyrkning er vanligvis negativ.
Sykdommen er selvbegrensende hos
prepubertale gutter og går vanligvis over i
løpet av en uke. Ved økte infeksjonsparametre og typisk klinikk velger man ofte å
gi guttene antibiotika i en uke, men det er
usikkert om det er nødvendig. De fleste
mindre gutter får sykdommen kun en gang.
I sjeldne tilfeller med residiverende
epididymitter kan misdannelser i urinveiene være en årsak. Spesielt bør bakre
urethraklaffer utelukkes med MUCG.
En utvidet bakre urethra grunnet klaffer, kan gi en oppadstigende infeksjon via utriculus og vas deferens 

Tema

I en stor litteraturgjennomgang av neonatale testikkeltorsjoner fra 2011 fant
Nandi et al. en kombinert redningsrate
av neonatale torsjoner på 8,9 %. Av de
som ble oppfattet til å være postnatale og således operert som øyeblikkelig
hjelp operasjoner, reddes 21.7 % 12.

dette er muligens hormonelt, hvor stimuli
øker størrelsen på de stilkede appendikser
og gjør dem mer tilbøyelige til torsjon23.
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Kontinent urostomi hos barn
Borger Loe
Borger.loe@stolav.no
Barnekirurgisk avdeling, St Olavs Hospital

Innledning

Tema

Behandlingen av urininkontinens hos
barn har endret seg de siste 20−30 årene
med introduksjon av ren intermitterende
kateterisering (RIK) av Lapides i 1972.
Mitrofanoff introduserte i 1980 en transappendiculær metode for katetertømming
av blæren (1). Dette førte senere til andre
metoder for anleggelse av kateteriseringskanal. Mest brukt er anvendelse av ett
eller to ileumsegmenter som beskrevet av
Monti i 1997 (2). Brickerblære med åpen
urostomi brukes sjelden hos barn i dag.

Mål
Når permanent urinavledning er nødvendig,
velges det i de fleste tilfeller en kontinent
løsning med lagring og tømming av urin
fra et internt reservoar med RIK. Med en
slik løsning vil man oppnå kontinens og
samtidig beskytte de øvre urinveier. Grunnleggende prinsipper er å oppnå følgende:
1.
2.
3.

Kontinens med en god kateteriseringskanal som gjør det lett å utføre RIK.
God blærekapasitet med
et lavt blæretrykk.
Antirefluxmekanisme for å forhindre lekkasje gjennom kateteriseringsstomien.

Indikasjoner
Indikasjonene inkluderer barn med
urininkontinens som ikke responderer
på konservativ behandling (RIK gjennom
urethra og anticholinergica). Det kan dreie

seg om nevrogene blæretilstander og alvorlige medfødte tilstander som for eksempel:
•
•
•
•
•

Myelomeningocele / lipomeningocele (Figur 1)
Blæreexstrofi / epispadi (Figur 2)
Anorektale malformasjoner
Sacral agenesi
Bekkenkirurgi ved store medfødte svulster, f.eks. sacrococcygealt teratom (Figur 3)

Seleksjon og utredning
Før anleggelse av kontinent urostomi er det
flere faktorer som må vurderes. Pasienten
må ha god funksjon i overekstremitetene slik at RIK kan gjøres selvstendig.
Både pasienten og den nærmeste familie
må være motivert for en slik operasjon.
Det må gies god informasjon om
inngrepet, postoperativ behandling og mulige komplikasjoner.
Preoperativt utredning består i radiologisk evaluering av urinveiene, nyrefunksjonsundersøkelser og urodynamikk.

en liten stomi, vanligvis i høyre fossa iliaca.
Den submukøse kanalen i blæren må være
lang nok til å gi en antireflux-mekanisme
etter samme prinsipp som ved Cohens
metode for vesicoureteral reimplantasjon.
Som kateteriseringskanal foretrekker vi
å bruke appendix (Figur 4). Når appendix
er brukt til appendicostomi for tarmskyll,
evt. ikke tilstede eller for kort, velger vi en
Monti-løsning. Én evt. to segmenter på
ca. 2 cm av ileum tubuleres som en kanal
som implanteres i blæren (Figur 5, 6).

Viktige momenter under
operasjonen
1.

2.

3.

Fiksasjon av blæren mot bakre del av fremre bukvegg for
å få en rett kanal til blæren.
Interposisjon av vev (oment, fett eller
peritoneum) mellom den lukkede
blærehalsen og proximale urethra for
å forhindre rekanalisering og lekkasje.
Lang nok submukøs kanal i blæren
for å oppnå antireflux-mekanisme.

Mitrofanoff og Monti, med eller uten enterocystoplastikk, er de 2 metodene som brukes ved vår avdeling. Vi gjorde den første
kontinente urostomi på en gutt med blæreexstrofi i 1991 (Mitrofanoff). Etter hvert har
vi fått god erfaring med disse operasjonsmetodene. Felles for begge metodene er
at vi alltid lukker blærehalsen for å oppnå
sikker kontinens og en pasient som er tørr.

Postoperativ behandling
•
Blæren avlastes i 3 uker med et 20−24
Fr. suprapubisk ballongkateter og et
8−12 Fr. kateter gjennom urostomien.
•
Blæren skylles 3 ganger daglig.
•
Antibiotika i.v. for 5−7 dager.
•
Kateteret gjennom urostomien fjernes
3 uker etter operasjonen, og intermitterende kateterisering startes deretter.
Cystotomi-kateteret beholdes til
•
kateteriseringen går ukomplisert.

Ved Mitrofanoff lages det en lett kateteriserbar kanal ved å bringe tuppen av den
isolerte appendix gjennom en submukøs
kanal i blæren og med basis til hudnivå som

Postoperativt behandles de fleste med anticholinergica (oxybutininchloride) for en periode for å redusere blærespasmer og bedre
blærekapasiteten etter langvarig avlastning.

Operasjonsmetoder

Figur 2. Gutt med blæreextrofi og epispadi.

Figur 1. Myelomeningocele.
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Figur 3. Nyfødt barn med stort sacrococcygealt teratom.

Figur 4. Kontinent urostomi a.m. Mitrofanoff.

Tema

Figur 6. Monti-kanal.

Figur 5. Kontinent urostomi a.m. Monti.

Egne pasienter
Fra 1991 til nå har vi ved vår avdeling utført anleggelse av kontinent urostomi hos 36 barn.
Blæreexstrofi / epispadi: 13 pasienter
Myelomeningocele: 20 pasienter
Persisterende cloaca: 2 pasienter
Sacral agenesi: 1pasient

Figur 7. Barn med kontinent urostomi a.m. Monti (øvre
pil) og appendicostomi (nedre pil)

Alderen ved operasjon varierte fra 2−17
år. I utgangspunktet ønsker vi at pasienten skal være tørr ved skolestart,
men dette må vurderes individuelt.
Gruppen med myelomeningocele opereres av forskjellige grunner ofte senere
enn gruppen med blæreexstrofi.

Mouriquand et al. beskrev i 2003 80
pasienter med blæreextrofi / epispadi
som fikk blærehalsplastikk (6), og 45 %
var tørre > 3 timer og hadde vannlatning
gjennom urethra. 65 % hadde residiverende UVI, 26 % utviklet hydronefrose
og 48 % gjennomgikk multiple operasjoner. 16 % fikk blæreperforasjon. Over
tid vil detrusor-funksjonen skades.

Fordeler og ulemper

Konklusjon

Fordelen er at pasienten blir helt kontinent,
og at det er lett å kateterisere blæren.
En ulempe er å få en stomiåpning på
abdomen (Figur 7). Videre dannes det
slim, spesielt ved enterocystoplastikk,
slik at blæren må skylles regelmessig. Dannelse av blærestein er rapportert hos ca. 25 % av pasientene

Kirurgisk behandling av barn med urininkontinens, som følge av omfattende urologiske
tilstander som blæreexstrofi og myelomeningocele, er krevende og utfordrende.

En annen metode for å oppnå kontinens er
blærehalsplastikk med eller uten Mitrofanoff. Dette er mye brukt internasjonalt
ved blæreexstrofi / epispadi, men denne
metoden anvendes ikke ved vår avdeling. En slik løsning vil også ha fordeler
og ulemper. Fordelen er at vannlating
kan være mulig i noen tilfeller, og man
kan slippe stomi. Ulempene er først og
fremst til dels alvorlige komplikasjoner.

En vellykket Mitrofanoff, evt. Monti
prosedyre, med lukning av blærehalsen
skal føre til kontinens og en kanal med
stoma som det er lett å entre med kateter.
Samtidig skal de øvre urinveier ivaretaes
på en god måte. Metoder som gir delvis
lekkasje løser ikke pasientens problemer.
Komplikasjonene er mange og kan være
omfattende. Spesielt i begynnelsen hadde
vi noen komplikasjoner, men med økende
erfaring er komplikasjonene i dag få. Siden
vi gjorde den første kontinente urostomien
i 1991, har vi fått god erfaring, og antallet
pasienter som ønsker en slik løsning er
økende. Vårt inntrykk er at disse pasien-

Figur 8. Kateterisering (RIK).

tene og deres familier er godt fornøyd
med en slik løsning. Kontinent urostomi
hos barn krever livslang oppfølging både
av pasienter og deres familier (Figur 8) 

Referanser
1. Mitrofanoff P. Transappendicular continent cystostomy in the management of the neurogenic bladder.
Chir Pediatr 1980; 21: 297-305.
2. Monti PR, Lara RC, Dutra A et al. New techniques for
construction of efferent conduits based on the Mitrofanoff principle. Urology 1997; 49: 112-115.
3.	Farrugia M-K, Malone PS. Educational article: The
Mitrofanoff procedure. J Pediatr Urol 2010; 6: 330337.
4.	Rapoport D, Secord S, MacNeily AE. The challenge
of pediatric continent urinary diversion. J Pediatr
Surg 2006; 41: 1113-1117.
5. Chalmers D, Ferrer F. Continent urinary diversion
in the epispadias-exstrophy complex. Sem Pediatr
Surg 2011; 20: 102-108.
6. Mouriquand PD, Bubanj T, Feyaerts A et al. Longterm results of bladder neck reconstruction for
incontinence in children with classical bladder
exstrophy or incontinent epispadias. BJU Int 2003;
92: 997-1001.
7.	Belman AB, King LR, Kramer SA. Clinical pediatric
urology. London: Martin Dunitz Ltd, 2002.

Kirurgen nr. 2, 2013 113

Forhudssykdommer hos barn
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Den historiske forhud

Tema

Forhuden er blitt omtalt i religiøse skrifter gjennom tusener av år. Omskjæring er opprinnelig en 5000 år gammel
egyptisk tradisjon, og man mener det
var egyptiske prester som startet med
dette for å markere seg som forskjellig
fra resten av befolkningen. Tradisjonen
spredte seg, og omskjæring ble snart
praktisert av både jøder og muslimer.

alder, epitelet spaltes og blir mer keratinrikt ettersom barnet blir eldre.
Forhuden kan løsne fra glans i løpet av de 2
til 3 første leveår, men halvparten av gutter
i alderen 8 til 10 år har fortsatt adheranser
som gjør det vanskelig å trekke forhuden
tilbake. Adheranser hos en 10-åring er ikke
patologisk, og skal heller ikke behandles.
Ved 16-års alder vil 95% av alle gutter klare å trekke forhuden helt tilbake over glans uten at det foreligger
rest-adheranser eller tranghet.
Forhuden kan blåse seg opp under miksjon,
dette kalles ballonering. Tilstanden er ofte
forbigående, og behandling kreves ikke dersom pasienten er uten andre symptomer.
Når indre blad på forhuden løsner fra glans,
avstøtes det hudceller. Disse hudcellene
blir ofte liggende under forhuden som et
hvitt kittaktig lag, dette kalles smegma.
Om åpningen i forhuden er stor nok
vil smegma komme til syne, dette
kan mistolkes som infeksjon.

Bilde 1. ”The Circumcision”, Giovanni Bellini, år 1500,
The National Gallery, London, England.

I USA ble omskjæring innført på 1800-tallet som et hygienisk tiltak og et mottrekk
mot den farlige masturbasjonen. Mange
var på denne tiden overbeviste om at
masturbasjon kunne føre til blindhet,
galskap og andre alvorlige tilstander.

Normal trang forhud
Forhuden er adherent mot glans hos
alle gutter i tidlig barnealder. Forhud
og glans har felles epitel i spedbarns-

Bilde 2. Normal trang forhud hos barn.
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Ved trang forhud, kan smegma bli liggende mellom glans og forhud som harde
hvite plakk. Dette kan skape engstelse
hos mange foreldre, og det hender at
pasienter blir henvist til barnekirurg med
spørsmål om ondartet tumor på penis.
Dersom forhuden lar seg trekke noe tilbake,
anbefales det at man skyller forsiktig
med rent vann for å fjerne døde hudceller og smegma. Såpe skal ikke benyttes,
og en skal heller ikke trekke forhuden
så langt tilbake at barnet får smerte.
Det er viktig at forhuden trekkes på
plass igjen etter manipulering for å
unngå hevelse og parafimose.

Fimose
Fimose er patologisk trang forhud. Ved
undersøkelse er det tranghet i preputiet (distale del av forhuden), det er ikke
mulig å trekke forhuden tilbake og glans
lar seg ikke visualisere. Trang forhud
kan være forårsaket av lavgradig infeksjon med økende stenosering og arrforandringer. Uttalt fimose kan i ekstreme
tilfeller føre til urinretensjon med forstørret urinblære og nyrepåvirkning.
Arv virker å være en medvirkende faktor
hos noen pasienter, da det ofte kommer fram i anamnesen at far også har
hatt problemer med trang forhud.
Dersom fimose ikke behandles i barnealder, kan tilstanden gi problemer senere i livet med blant annet smerte under
samleie. Noen studier mener å påvise en
klar sammenheng mellom vedvarende
fimose og forekomst av plateepitelcarcinom på penis i voksen alder (1).
Fimose fører ofte til retensjon av smegma
og påfølgende betennelse i forhuden.
I første omgang kan man forsøke konservativ behandling av fimose med lokal
steroidsalve, eksempelvis Dermovat® i 8
uker. Dersom dette ikke fører til bedring,
henvises pasienten til kirurgisk vurdering.
Ved kirurgisk behandling av fimose utfører
vi primært en dorsal spalting av det trange
partiet i forhuden. Incisjonen sutureres på
tvers, og forhuden er bevart i sin helhet.
Dersom pasienten og pårørende
ønsker at forhuden fjernes, gjøres det en total circumcisjon.

Bilde 3. Sammenvoksninger mellom forhud og glans, ansamling av smegma.

Balanitt

Tema

Dette er en infeksjonstilstand som
kjennetegnes ved rød og hoven forhud.
Pasienten klager ofte over svie og ubehag
fra tuppen av penis, og urinering kan gi
økende ubehag. Ved undersøkelse kan det
komme væske og puss ut fra en ofte meget
liten åpning i forhuden. Det kan være flere
årsaker til balanitt, eksempelvis irritasjon
i forhuden, kontaktallergi, eksem eller
infeksjon med bakterier eller sopp. Hos
pasienter som henvises til barnekirurg er
årsaken ofte retensjon av smegma, urin og
bakterier under forhuden grunnet fimose.
I første omgang skal man forsøke å
skylle med rent vann under forhuden,
dette kan ofte være tilstrekkelig behandling. Dersom infeksjonen vedvarer eller pasienten er febril og medtatt, skal
systemisk antibiotika vurderes. Ved
gjentatte balanitter og fimose skal pasienten henvises til kirurgisk vurdering.

Bilde 4. Fimose, patologisk trang forhud med fibrotisk åpning i preputiet.

Parafimose
Dette er en tilstand som krever øyeblikkelig behandling. Parafimose oppstår ved
at en relativ trang forhud trekkes tilbake,
og forhuden blir stående fast like bak
glans. Forhuden danner en stram ring
like ovenfor glans som hindrer venøs
tilbake-strømming fra glans og forhud.
Den dypere beliggende arterielle sirkulasjonen er opprettholdt. Resultatet er
økende ødem distalt, og pasienten har ofte
sterke smerter når han oppsøker lege.
Ved undersøkelse finner man stor hevelse og blålig misfarging av glans,
samtidig med stor pølseformet
ødematøs forhud like ovenfor.
Behandlingen går ut på reponering av
den ødematøse forhuden. Xylocain® gel/
salve bør benyttes, manuell kompresjon
av glans holdes i noen minutter før man
forsøker å trekke forhuden på plass. Mange
pasienter har ofte hatt tilstanden i mange
timer før de søker legehjelp, og med uttalt
ødem og sterke smerter hos pasienten kan
manuell reponering være svært vanskelig.
Ved mislykket reponering skal pasienten
umiddelbart henvises til kirurgisk vurdering. Vanligvis lar det seg gjøre å reponere
forhuden manuelt i sykehus, men i noen
tilfeller vil det være nødvendig med dorsal
spalting av den trange og ødematøse forhuden før en får til en vellykket reponering.

Balanitis xerotica obliterans
(BXO)
Balanitis xerotica obliterans (BXO) eller
Lichen sclerosus et atrophicus (LSA) er
en progressiv inflammatorisk lidelse som
involverer forhuden. BXO er vanligvis
avgrenset til forhuden, men glans, meatus
og urethra kan være affisert. Ved undersøkelse sees hvite og atrofiske områder
på forhuden, og ved mer uttalt lidelse
kan man se en hvit, indurert og stram

Bilde 5. Dorsal spalting av trangt parti på forhuden.

ring distalt på forhuden. BXO kan være
årsak til fimose hos noen pasienter. Ved
uttalt sykdom med involvering av glans og
meatus, kan dette føre til meatusstriktur
og urinretensjon. Etiologien er ukjent, men
autoimmun sykdom og kronisk infeksjon
har blitt diskutert som mulige årsaker.
Ved mistanke om BXO som underliggende
årsak til fimose, anbefales det biopsi fra
forhuden. Ved histologisk påvist BXO
anbefales operasjon med circumcisjon 
Referanse
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Bilde 6. Tilfredsstillende resultat etter dorsal spalting.
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Tema

Av totalt 26 000 krefttilfeller i Norge i
året opptrer ca. 150 hos barn under 15
år. Leukemier og svulster i CNS utgjør
ca. 30 % (40+40 nye tilfeller per år), de
resterende svulstene utgjør enkeltvis
fra 1-7 %, totalt ca. 60-70 nye tilfeller i
året. Kreft oppstår hyppigst hos barn i
alderen 0-6 år. Nevroblastom og nyresvulster oppstår særlig de to første leveårene, leukemi er hyppigst i alderen 2-5 år,
mens bensvulster og Hodgkins lymfom
er vanligst i tenårene. CNS svulster og
bløtvevstumores er mer jevnt fordelt i
barnealderen (Nasjonalt handlingsprogram
for kreft hos barn, Helsedirektoratet).

Kreft hos barn skiller seg på
flere måter fra kreft hos voksne:
• Mens kreft hos voksne oftest defineres ut fra organet det går ut fra,
defineres barnekreft etter morfologi og type vev det oppstår i.
• Solide svulster hos barn utenom CNS er
oftest embryonale svulster og sarkomer
– hos voksne dominerer carcinomer.
• Krefttypene er forskjellige hos barn og
voksne. De vanligste kreftformene hos
barn er leukemi og hjernesvulster.
• Prognosen for barnekreft er generelt
bedre enn hos voksne, og langtidsoverlevelsen totalt er over 75%.
• Behandling må ofte gis systemisk
siden 80 % av kreftsykdommene enten
er systemiske eller har metastaser
ved diagnose. Cellegift gis også til
mange barn med lokalisert svulst.
• Mange av svulstene hos barn er mer
sensitive for kjemoterapi og stråleterapi
enn maligne svulster hos voksne.

Figur 1. Stort abdominalt nevroblastom ved diagnose.

Tverrfaglig behandling
av barnekreft
Barnekreftbehandling er uttalt tverrfaglig.
Kompetansesenter for solide svulster i og
utenfor sentralnervesystemet ble opprettet
ved Rikshospitalet i 1999 for å koordinere et
nasjonalt faglig nettverk innen barnekreft.

Internasjonale protokoller
for barnekreft
Nærmest alle barn i Norge som får kreft,
behandles i henhold til internasjonale
protokoller. De fleste av disse er utarbeidet
av den internasjonale barnekreftorganisasjonen SIOP (International Society of Paediatric Oncology), og flertallet av norske pasienter inkluderes i de randomiserte studiene
som til enhver tid drives i regi av SIOP.
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Figur 2. Operasjonsfeltet etter fjernelse av retroperitonealt nevroblastom.

Kirurgisk behandling av solide, maligne
svulster utenfor sentralnervesystemet og
muskel-skjelett systemet hører til faget
barnekirurgi. Avhengig av svulsttype vil
samarbeid med bl.a. plastikk kirurg, leverkirurg, transplantasjonskirurg, thoraxkirurg og
ortoped kunne være aktuelt. For nesten alle
solide svulster er kirurgi et sentralt ledd i
behandlingen. Mange av barna skal ha preoperativ kjemoterapi, og som oftest vil kirurgien kunne gjøres enklere og tryggere etter
kjemoterapi. Det er viktig at de som opererer barn med kreft, er kjent med de interna-

sjonale behandlingsprotokollene og er en
del av et tverrfaglig barneonkologisk team.
Ved OUS-Rikshospitalet er det de siste syv
årene utført 155 operative inngrep på barn
hvor man har fjernet maligne eller potensielt maligne svulster. De vanligste svulstene
er nevroblastomer (median 6/år, spredning 1-9/år) og nefroblastomer (median 3/
år, spredning 1-8/år). Disse to kreftformene redegjør vi for senere i artikkelen.
I perioden 1985-2004 ble det utført 341
operative inngrep hos 310 pasienter med

maligne eller potensielt maligne svulster
på Rikshospitalet (T Monclair, Tidsskrf
Dnlf, 2006). 85 % av pasientene var i live
i per januar 2006. Overlevelsen varierte
betydelig mellom de forskjellige svulstgruppene; 100 % overlevelse for pasienter
med ovarialsvulst; 98 % overlevelse for
pasienter med Wilms’ tumor (nefroblastom)
og 62 % overlevelse ved nevroblastom.

Nevroblastom er en ondartet svulst med utgangspunkt i embryonale perifere nerveceller. Svulsttypen diagnostiseres oftest hos
små barn, men sporadiske tilfeller kan også
forekomme hos ungdom og unge voksne.
I Norge diagnostiseres 6-10 nye tilfeller
årlig, og rundt halvparten har metastatisk
sykdom. De fleste nevroblastomer har
utgangspunkt i binyrene, men svulsten kan
oppstå alle steder der det er sympatisk
nervevev (dvs. sympatiske grensestreng
og ganglier). Prognosen ved nevroblastom
varierer fra nær 100% overlevelse ved gode
prognostiske faktorer, til rundt 30 % overlevelse hos barn over 1 år med metastatisk
sykdom. Av den grunn er det stor variasjon i behandlingsintensitet hos barn med
nevroblastom. I Norge behandles alle barn
med nevroblastom etter SIOP-protokoll. I
SIOPEN (https://www.siopen-r-net.org/)
samarbeider en rekke europeiske land
for å oppnå de beste vitenskapsbaserte
behandlings- og forskningsprotokoller.
Norge er et aktivt medlem av SIOPEN
sammen med 16 andre medlemsland.
Klassifisering av nevroblastom
Nevroblastom svulster klassifiseres i dag
etter den internasjonale INRG-klassifiseringen som forholder seg til definerte
risikofaktorer for kirurgi bedømt ut fra
radiologisk utredning, metastaser og alder
(T Monclair et al, J Clin Oncol 2009);

Kirurgi ved nevroblastom
Kirurgisk behandling av nevroblastom vil
som regel være radikal fjernelse av tumor.
Kirurgi er lokalbehandling. Kirurgiens plass i
behandlingen må derfor vurderes ut fra om
det kan oppnås radikal fjernelse eller ikke.
Det er viktig med god kartlegging av tumors
utbredelse, både ved diagnosetidspunkt og

Tema

Nevroblastom

at man ved stadium MS uten livstruende
symptomer kun observerer, mens man
ved stadium M tar i bruk all tilgjengelig
medisinsk behandling; cellegiftbehandling,
kirurgi, høydosebehandling med stamcellestøtte, strålebehandling, vitamin A og immunterapi med spesifikke GD-2 antistoffer.

Figur 3. Thorakalt ganglioneuroblastom, preoperativt og operasjonsfelt etter ekstirpasjon.

• L1: tumor har ikke risikofaktorer bedømt
ved radiologiske undersøkelser
• L2: tumor har risikofaktorer bedømt
ved radiologiske undersøkelser
• M: metastaser til stede
• MS: barn under 1 år med metastaser til hud, lever og/eller benmarg
Ung alder og gunstig histologi er forbundet med god prognose, mens biologiske
faktorer som segmentale kromosomale
aberrasjoner i tumorceller har størst betydning for utfallet av kreftsykdommen.
Behandling av nevroblastom
Intensiteten i behandlingen av nevroblastom varierer avhengig av prognostiske
faktorer. Ytterpunktene demonstreres med

Figur 4. Wilms tumor ved diagnose.
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preoperativt. Selv om mange nevroblastomsvulster er svært følsomme for kjemoterapi,
vil man med unntak av enkelte spedbarn,
ikke oppnå at primærtumor forsvinner
helt. Preoperativ kjemoterapi vil ofte være
aktuelt, både for å sanere metastaser og
for å øke muligheten for radikal fjernelse av
tumor. Ved tilstedeværelse av risikofaktorer
bør det gis preoperativ kjemoterapi. Ved
metastatisk sykdom vil det også gis preoperativ kjemoterapi selv om primærtumor
er uten risikofaktorer, med mindre radikal
fjernelse av primærtumor anses å være
det beste alternativet for vevsdiagnostikk.

Diagnosen stilles ofte etter at foreldre
eller andre pårørende har sett at abdomen
tiltar i omfang, og de har kjent en oppfylning i magen til barnet. Ofte har barna
lite smerter, selv ved store svulster. Man
kan se akutte abdominalsmerter grunnet
tumorruptur eller blødning i tumor i forbindelse med et traume. Noen av svulstene
oppdages også i forbindelse med utredning av kroniske magesmerter, hematuri
eller nedsatt allmenntilstand hos barnet.
Median alder ved diagnose og operasjon
var nær tre år (spredning 1 mnd – 13 år)
ved Rikshospitalet i årene 1985 – 2004.

Preoperativ kjemoterapi gjør svulstene
mindre, mer fibrøse, mindre vaskulariserte og generelt lettere å håndtere. Dette
reduserer risiko for spredning peroperativt,
og det er akseptabelt å dele tumor under
operasjonen og ta den ut bitvis. Det er ofte
nødvendig å dele tumor peroperativt fordi
tumor ofte omslutter kar som må bevares. Svulstene er ofte kraftig adherente til
karveggen, men infiltrasjon i selve karveggen er svært sjelden. Etter kjemoterapi er
restsvulsten ofte dårlig definert, og det er
umulig peroperativt å skille mellom aktivt
nevroblastomvev og modent ganglionevrom, fibrose eller arrvev. Derfor vil man ved
operasjonen ha som målsetning å fjerne
vev i primærtumors utbredelsesområde,
men unngå å skade vitale strukturer.

Enkelte syndromer er forbundet med
betydelig økt risiko for Wilms tumor;
WAGR-syndrom, Denys-Drash syndrom,
Beckwith-Wiedeman syndrom og hemihypertrofi. Mutasjoner i WT 1 eller WT 2
genet er påvist ved disse syndromene.
Man mener at mutasjoner i disse genene
disponerer for utviklingen av Wilms tumor.

Komplikasjoner relatert til nevroblastomoperasjoner avhenger av utbredelse og lokalisasjon. Ved inngrep på hals og øvre thorax
kan det oppstå nerveskader (for eksempel
Horners syndrom). I nedre thorax er det en
viss risiko for skade på medullas blodforsyning. Retroperitoneale operasjoner kan gi
postoperativ diare og ascites. Ved ekstirpasjon av sentrale abdominale nevroblastomer
er det risiko for nyreischemi. Nevroblastomkirurgi i bekkenet har risiko for nerveskade,
både til blære, tarm og underekstremiteter.

Wilms tumor
Wilms tumor eller nefroblastom utgjør
95 % av nyresvulster hos barn under
15 år. Det er omkring 6 nye tilfelle av
denne tumoren i Norge årlig, og Wilms
tumor er den nest vanligste av de solide svulstene barnekirurger opererer.
Over 90 % av svulstene er lokalisert i en
nyre, de resterende opptrer bilateralt.
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Det påvises ofte såkalte nefrogene rester
(nefroblastomatose) i nyrene hos barn
med Wilms tumor, og slike områder med
bestående blastemale celler regner man
med kan gi opphav til disse svulstene.
Barn med Wilms tumor i Norge utredes
og behandles etter SIOP-protokoll. Det er
internasjonale SIOP ekspertgrupper for
både for den onkologiske behandlingen,
radiologi, patologi og kirurgisk behandling.
Disse gruppene konsulteres ved behov.
Stadieinndeling:
Stadium 1: tumor begrenset til en nyre
og fjernet radikalt ved operasjon
Stadium 2: Tumorvekst også utenfor nyren, men radikalt operert.
Stadium 3: Tumorvekst utenfor nyren, ikke
radikalt operert. Tumor i para-aortale lymfeknuter. Tumorruptur pre- eller peroperativt.
Stadium 4: Tumor med fjernmetastaser.
Stadium 5: Wilms tumor i begge nyrer.
Histopatologisk klassifiseres svulsten
som lavrisk, intermediær risk og høyrisk.
Behandlingsintensiteten og prognose
avhenger både av stadium og histologi.
Overlevelsen ved stadium 1 og lav-risk
histologi er nær 100 %. For denne gruppen
er derfor fokus nå i de aktuelle SIOP-protokollene å redusere behandlingsintensiteten,
og dermed forhåpentligvis senskader av

behandlingen. 42 av 43 opererte pasienter
med Wilms tumor i perioden 1985-2004 på
Rikshospitalet var i live per januar 2006.
Behandlingen av Wilms tumor etter
SIOP-protokoll består av preoperativ cellegift- behandling. Preoperativ billeddiagnostikk gjøres etter denne behandlingen.
Ved operasjonen brukes et øvre tverrsnitt
i abdomen. Det er vist at denne tilgangen
gir signifikant sjeldnere tumorruptur enn
midtlinjesnitt. Ved ensidig Wilms tumor fjerner man som regel hele nyren og ofte også
binyren på den aktuelle siden. Det kan være
tumorekstensjon/tumortrombe i nyrevenen
og i v. cava inferior helt opp til høyre atriet
og i sjeldne tilfelle kan dette nødvendiggjøre
operasjon på hjerte/lunge maskin. Ved bilateral Wilms forsøker man å gjøre nyrebevarende kirurgi på den ene eller begge sider.
Det tilhører SIOP-protokollen å fjerne
tumorsuspekte lymfeknuter langs aorta
og vena cava og nyrekarstilken ved
operasjonen. Det tas også ut lymfeknuter
som ser normale ut fra disse lokalisasjonene for å få riktig stadiesetting.
Den videre behandlingen etter operasjonen
for primærtumor avhenger av stadium og
histologisk risk-gruppe. Behandlingen kan
bestå både av videre cellegift-behandling
og stråleterapi. Hvis lungemetastaser
ikke forsvinner ved cellegiftbehandling,
skal disse ekstirperes. Som regel gjøres
dette kort tid etter operasjonen av primærtumor. Det er også aktuelt å operere
lokalt recidiv og lungemetastaser som
diagnostiseres senere i forløpet av behandlingen, eller under oppfølgingen etter
avsluttet behandling. Noen av pasientene
som opereres for lungemetastaser eller
lokalt recidiv, blir langtids-overlevere 
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Psykososial preoperativ forberedelse
av barn og unge
Eva Carlsen1 og Inger Lucia Søjbjerg 2
eva.carlsen@me.com
1. Kirurgisk Avdeling Barn post 3, OUS
2. Høgskolen i Oslo og Akershus
Preoperativ forberedelse av barn og
foreldre til kirurgi er utfordrende fordi
kirurgiske barneavdelinger mottar barn
i alle aldre (0-18 år). Det kirurgiske forløpet kan være dagkirurgisk, innleggelse
eller ø-hjelp. Barn med kronisk sykdom
og deres foreldre har andre behov for
preoperativ forberedelse enn barn som er
akutt eller kritisk syke og deres foreldre.
Barn som er godt forberedt til et kirurgisk
inngrep og det postoperative forløpet
opplever mindre engstelse ved anestesiinnledning. De er mindre stresset ved
oppvåkning, har lavere forekomst av

Det er forsket på hvilke forberedelsesmetoder som kan benyttes preoperativt,
hva som er viktig informasjon samt når
og hvordan denne informasjonen kan
formidles til barna (3, 4, 6, 7). Det finnes
likevel ingen kunnskapsbaserte nasjonale
retningslinjer for preoperativ forberedelse
av barn. Mangel på retningslinjer øker
risikoen for problemer ved innledning til

narkose, postoperative komplikasjoner og
uheldige senvirkninger hos barna (1, 2,
3). Hensikten med denne artikkelen er å
beskrive hvordan en kan sikre god preoperativ forberedelse av barn og unge.

Bakgrunn
I forbindelse med etableringen av Oslo
universitetssykehus HF (OUS) ble de fire
kirurgiske barneavdelingene (KAB) samorganisert i 2011. Det ble klart at rutinene for
preoperativ forberedelse av barn ved OUS
var ulike, med ulik fastetid, dosering av
preoperative medisiner, hygieniske forberedelser, samt hvordan personalet forberedte
barna psykososialt til kirurgiske inngrep.
Felles for rutinene var at ingen var kunnskapsbaserte. Foreldre og barn som hadde
vært innlagt på ulike kirurgiske barneposter
uttrykte frustrasjon over avdelingenes ulike
rutiner. På dette grunnlag tok fagutviklingssykepleiere ved de kirurgiske barneavdelin-

Tema

Innledning

postoperativ skjelvinger / delirium, krever
signifikant mindre analgetikum og sedative
medikamenter samt utskrives raskere fra
postoperativ enhet (1, 2, 3). Videre har de
mindre sannsynlighet for å utvise adferdsforstyrrelser som mareritt, separasjonsangst, spiseforstyrrelser og sengevæting
postoperativt. Velforberedte barn er også
mer tilpasningsdyktige under oppholdet.
Foreldre er også mer fornøyde og mindre
engstelige når de er godt forberedt på barnets pre- og postoperative forløp (1, 2, 4, 5).

Tabell 1. Forslag til informasjonsfordeling og formidlingsform.
Kilde: (3 ,4, 6, 7)
Hvem *

Hva **

Hvordan

Kirurg

•
•
•
•
•
•

Tegn og fortell
Demonstrasjonsmodell
Bilder
Sykehusutstyr

Anestesi

• Faste medisiner og avtal om hvorvidt barnet skal ta disse som vanlig
• Faste etter lokale retningslinjer
• Premedikasjon: bedøvelseskrem før innleggelse av PVK, smertestillende,
eventuell beroligende etter lokale retningslinjer
• Narkose: hvordan det foregår, hva forventes av barnet og hva vil barnet se,
føle og lukte
• Forventet smerte og smertelindrende tiltak (PNB, PCA, EDA)

Tegn og fortell
Demonstrasjonsmodell
Sykehusutstyr
Bilder

Sykepleier

•
•
•
•
•
•
•

Forberedelsesfilm
Bilder
Omvisning
Demonstrasjon av sykehusutstyr
Smertescoringsverktøy

•
•
•
•
•
•

Inngrepet, hvorfor og hvordan barnet vil kunne føle seg etter operasjonen
Tid på inngrep og oppvåkning
Potensielle komplikasjoner til alle foreldre og barn fra 7 år
Forventet liggetid
Forundersøkelser og prosedyrer: hvilke, hvorfor og hvordan de foregår
Forventet smerte og smertelindrende tiltak

Rutiner i avdelingen
Omvisning på aktuelle avdelinger
Hvor barnet skal sove, og hvem er sammen med barnet
Vekt og andre nødvendige målinger samt hvorfor de er nødvendige
Hygiene etter lokale retningslinjer
Navnebånd og sykehusklær
Postoperativt forløp: hvor, hvordan det blir å våkne etter narkosen,
når og hva kan barnet kan få spise og drikke
Strategier for å styrke barnets mestring under narkoseinnledningen
Pårørendes tilstedeværelse pre, per- og postoperativt
Utstyr barnet har på kroppen ved oppvåkning
Smertescorings-verktøy tilpasset alder (FLACC, FPS-R, NRS, VAS)
Mestringsstrategier ifht. postoperative smerter
Rettigheter på sykehus til foreldre og ungdom

* Hvem som informerer om hva kan variere, litteraturen sier ikke noe om fordelingen.
** Psykologisk forberedelse.Forsikring om barnet og ungdommen er psykisk forberedt ved å: avklar hva som forventes av barnet samt
foreldrenes og helsepersonells rolle ved intervensjonen. Forklar alltid sensoriske opplevelser barnet vil ha. Forklar ulike mestringsstrategier.
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gene initiativ til et samarbeidsprosjekt med
Høgskolen i Oslo og Akershus. Det førte til
samarbeidsprosjektet: Preoperativ forberedelse av barn – felles strategi for alle barna
i Oslo Universitetssykehus. Prosjektet ble
delt opp i fire arbeidsgrupper med ansvar
for henholdsvis, litteratursøk, utarbeidelse
av prosedyrer, forberedelsesfilm og en
gruppe som utarbeider foreldreinformasjon, billedpermer og forberedelsesutstyr. Prosedyren er utviklet i tråd med
retningslinjene fra Nasjonalt nettverk for
fagprosedyrer og vil bli nasjonalt tilgjengelig via www.fagprosedyre.no (8).

Metodisk tilnærming

Tema

Det er gjort systematiske søk etter guidelines og oppdatert forskningslitteratur om

preoperativ forberedelse av barn og deres
foreldre i søkemotorene National Institute
for Health and Clinical Excellence, Joanna
Briggs, Guidelines International Network
(G-I-N), Cochrane reviews, Medline og
Cinahl med søkeordene ”preoperative
preparation, preoperative information,
child, infant, newborn, adolesent, coping,
anxiety, postoperative behavior, communication, play therapy”. Ved gjennomgang av litteraturen ble psykososiale
tiltak for å forberede barn / pårørende til
kirurgiske inngrep vektlagt samt litteratur
som beskriver barns møte med helsepersonell. Alle artikler ble kritisk vurdert og
relevante artikler er inkludert i prosjektet.
Litteraturen danner, sammen med eksisterende informasjonsmateriell fra de ulike

seksjonene og tilbakemelding fra innlagte
barn og foreldre, grunnlag for utarbeidelse
av kunnskapsbaserte fagprosedyrer og
alderstilpasset støttemateriell rettet mot
barn og ungdom, samt deres foreldre.
Fagprosedyren deles i fem delprosedyrer: en generell prosedyre for preoperative forberedelse med fellestrekk
for preoperative informasjon til barn
og fire alderstilpassede prosedyrer.
Som støttemateriale til forberedelse av
barn og foreldre er det utarbeidet informasjonsskriv til foreldre, tre alderstilpassede
billedpermer, anbefalinger til lek med
medisinsk utstyr og hva som bør benyttes
i arbeidet med å forberede barn og unge

Tabell 2. Aldersspesifikke trekk, barnets frykt og tips til helsepersonell.
Kilde: (2, 6, 9, 17, 18, 19)
Alder

Særtrekk og verste frykt

Tips

Nyfødt til 2 år

• Trenger hensyntaken ift. tilknytningsaspektet og amming
• Er sensitive for nonverbal kommunikasjon, som
kroppsspråk og lukten foreldrene utsonderer ved
stress. Stress i forbindelse med kirurgiske inngrep hos barn under 1 år har vist seg å være stor,
mødrene er som regel mer stresset enn fedre.

6 mnd-1 år

• Separasjonsangst i utvikling og barnet opplever
høy grad av stress ved å bli overlatt til fremmede

Fra 1-2 år

• Egosentriske, primitive og har evnen til magisk tenkning

• Trenger rolige omgivelser og trygge rammer, som
kroppskontakt med mor/far og leiring i seng
• Stressede foreldre bør tas på alvor
• Adskillelse fra foreldrene bør minimeres
• Viktig at foreldrene er mest mulig tilstede under sykehusoppholdet pga. separasjonsangst
• Trygge og rolige foreldre gir mindre stressede barn
• Skap forutsigbarhet
• Rutiner er viktig
• La barnet leke med og kjenne på utstyr

Førskolebarn 2-5 år

• Har sterk fantasi, magiske forestillinger, samt egosentrisk tankegang
• Begrenses tidsoppfatning
• Tolker ord svært bokstavelig
• Har enkle ideer om kroppen, f.eks. at
blod vil lekke ut om bandasje fjernes
• Redde for skade på, eller lemlestelse av kroppen,
tap av kontroll, det ukjente, mørke og å bli forlatt
• Er spesielt sårbare når det gjelder stress
og redsel ved sykehusinnleggelse

Bruk alle barnets sanser i preoperativ forberedelse
Gi barnet valg når dette er mulig
Skap forutsigbarhet
Bevaring av faste rutiner
Ha trygghetsskapende effekter som favorittleke eller kosedyr tilgjengelig, for trøst, trygghet kan være inngangsport til skape kontakt
• Trenger foreldres tilstedeværelse
og støtte fra helsepersonell

Skolebarn 6-11 år

• Skiller mer mellom fantasi og virkelighet, kan fortsatt ha magisk tenkning
• Er redde for å være "unormale" og for ikke å
leve opp til det de tror forventets av dem
• Kan gi uttrykk for at de forstår selv
om dette ikke er tilfelle
• Er mer selvstendige, men foreldrene er fortsatt svært viktige for barnets trygghet
• Kan være redde for teknisk utstyr, tap av
kontroll, skade på kroppen og død
• Tanken på smerteaspektet er ofte skremmende

• Vær ærlig, ikke lov at de ikke vil oppleve smerte/ubehag, unngå mistillit
• Normaliser og bruk eksempler på hvordan
jevnaldrende har opplevd samme situasjon
• La barnet gjenfortelle viktig informasjon for
å forsikre deg om at informasjonen er forstått og oppklar eventuelle misforståelser
• Ønsker informasjon om smerte, smertelindring og mestringsstrategier

Ungdom 12-18 år

• Det skjer store forandringer fysisk og psykisk
• Får en gradvis økende forståelse for kroppens funksjoner og oppbygning
• Har egosentrisk tankegang
• Er spesielt vare for krenkelser på egen integritet.
• Er redd for ikke å være ”normal”, tap
av kontroll, endret kroppsbilde
• Adskillelse fra jevnaldrende og pårørende er belastende

• Samtale om normal anatomisk, fysiologisk
og psykisk utvikling relatert til inngrepet
• Forklar sammenhenger mellom sykdom, symptomer og behandling
• Informer og undervis i kognitive mestringsstrategier som avspenning, dyp pusting,
selvtrøstende snakk og fantasireiser
• Samtale om bruk av stimulantia: røyk/
snus, alkohol, andre rusmidler
• Informasjon om bruk av p-piller relatert til inngrepet
• Informasjon og råd om piercings
i forbindelse med kirurgi
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SYKEHUSEKSPERTENES 10 BUD
1. Barn vil ha informasjon fra fagpersoner,
ikke bare foreldrene sine.
2. Barn skal ha all informasjon, men ikke
skrem dem.
3. Gi informasjon som også barnet forstår.
4. Spør, vær interessert og snakk hyggelig.
5. Ikke stress og ikke snakk så fort.
6. Vær positiv, rolig og vennlig.
7. Ikke bruk forkortelser.
8. Snakk kort og greit, men ikke latin.

Tema

9. La voksne også få høre det når barna får
informasjon (så kanskje de også skjønner).
10. Ikke lov 100 % garanti, for det kan man
ikke love.

Sykehusekspertenes 10 bud – en oppfordring til helsepersonell (15).

På settet med Hollywood filmteam. Foto: Camilla Westbye

til operasjon. Det er laget to forberedelsesfilmer, en rettet mot barn og en mot
ungdom. Filmene er laget ved hjelp av et
profesjonelt filmteam. For å kvalitetssikre
prosedyren og støttemateriell er det benyttet et brett spekter av høringsinstanser.

måneder er med inn på operasjonsstuen
til barnet sovner av narkosen, samt at
foreldrene er tilstede når de våkner av
narkosen på postoperativ avdeling (14).

Generelle prinsipper
Tverrfaglig samarbeid for å oppnå tillit og
trygghet rundt det kirurgiske inngrepet
bidrar til å minske barn og foreldres angst
og utrygghet. Barn som gjennomgår
alderstilpassede preoperative forberedelser i passende tid før inngrepet har
tid til å bearbeide informasjonen, utvikle
mestringsstrategier, opparbeide en følelse
av kontroll og har mer positive pre- og
postoperative erfaringer enn barn som
ikke får alderstilpasset forberedelse (1, 3).
Skal barn mestre en stressende opplevelse, er de avhengige av forutsigbarhet,
forståelse av situasjonen, tilrettelegging,
veiledning, nærhet, omsorg, støtte fra
omgivelsene og mulighet for medvirkning
(9, 10, 11). Selv om et hvert barn er unikt,
er det enkelte særtrekk som er felles for
de forskjellige aldersgruppene. Barn må
forberedes ut fra deres alder, erfaring og
utviklingsnivå. Informasjonen må være
ærlig, konkret, formidlet på en måte som
barnet forstår og som åpner for spørsmål.
Det må være sammenheng mellom verbal
og non-verbal kommunikasjon (4, 12, 13).
For å opparbeide tillit er foreldrene viktige
samarbeidspartnere da de kjenner barna
sine best. Foreldrenes tilstedeværelse
hos barnet er viktig og det anbefales at
foreldrene er til stede hos barnet hele
tiden når barnet er våkent (14). Det
anbefales at foreldrene til barn over seks

En klar oppfordring fra barnas side er at
de ønsker informasjon fra fagpersoner,
ikke bare via foreldrene. De ønsker å få
all informasjon uten å bli skremt og de
ønsker informasjon som de forstår (15).

Aldersspesifikk forberedelse
Et av nøkkelpoengene i preoperativ forberedelse av barn er hvordan informasjon
formidles til barn. Alderstilpasset preoperativ forberedelse gjør at barn utvikler
mestringsstrategier, og de opplever å ha
kontroll (1). Delprosedyrene i prosjektet er
aldersspesifikke i henhold til anbefalingene i
internasjonal litteratur. Hver av prosedyrene
inneholder: mentale og fysiske særtrekk
for alderen, hva som er barnets verste
frykt, tips om hva som er viktig for den
enkelte aldersgruppen og råd om hvordan
helsepersonell kan forberede målgruppen.

Hvordan forberede barn
til kirurgi
Omvisning. For barna kan ukjente omgivelser være skremmende og det kan
skape engstelse og uoversiktlighet ved
sykehusinnleggelse (4, 6). Omvisning
til aktuelle avdelinger barnet vil være i
kontakt med anbefales som en del av den
preoperative forberedelsen og bidrar til
å trygge barnet på omgivelsene (4). Ved
innleggelse er aktuelle avdelinger utover
innleggelsesavdelingen; operasjonsstuen
eller innledningsrom, oppvåkningsstue og
eventuell intermediærstue eller intensiv.

Forberedelsesfilm: Film som benyttes i
preoperativ forberedelse av barn er en
effektiv måte å skape trygghet og dempe
engstelse (3, 4). Å vise forberedelsesfilm
til foreldre umiddelbart før narkoseinnledning vil trygge foreldrene og bidrar til
mindre engstelse hos barnet (16). Filmene
som er laget i forbindelse med prosjektet
viser et standard pre- og postoperativ
forløp fra dagen før operasjon frem til
utskrivelse. Filmene er ment å gi barna en
oversikt over hva som kommer til å skje
pre- og postoperativt. Varigheten på hver
av forberedelsesfilmene er 10 minutter.
Forberedelsesfilmen kan benyttes ved
all elektivkirurgi og ø-hjelpskirurgi og er
alderstilpasset når det gjelder språket som
benyttes og alder på barnet i filmen.
Bildepermer: Det utarbeides tre permer,
en for barn 2-5 år, en for barn 6 -11 år og
en for ungdom. Bildene i permene er med
de samme barna som i filmene for å skape
gjenkjenning. Språket er nøye tilpasset de
tre målgruppene. Det utarbeides også egen
foreldreinformasjon til permene. Gjennomgang av permen gjøres sammen med en
voksen, enten foreldre eller helsepersonell
ved innleggelsen. Billedpermene er et supplement og støtte til muntlig informasjon.
Lek er en viktig del av barns liv og terapeutisk lek er en essensiell komponent i forberedelsen av barn til operasjon (7). Lek kan
sies å være barnets språk. Gjennom lek kan
barnet bruke sine sanser og gjøre seg kjent
med utstyr som brukes i forbindelse med
operasjonen. Lek kan gjøre operasjonsforløpet forutsigbart og skape trygghet i ukjente
omgivelser og øke mestringssopplevelsen.
Erfaring viser at lek er spesielt viktig for
barn i den preoperative forberedelsen. En
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finne tilleggsinformasjon om temaene,
bilder og film. Justus m.fl. (4) anbefaler
at mindre barn forberedes like mange
dager før sykehusoppholdet som det er år,
det vil si at for eksempel 5 år gamle barn
bør informeres 5 dager før innleggelse.
Ungdom bør om mulig forberedes i god tid
før et inngrep, alt fra 7-10 dager opp til uker
før inngrepet, litt avhengig av inngrepets
art / størrelse (3, 4, 14). Innkallelsesbrev
er ofte første kontakt etter at beslutningen
om operasjon er tatt. Her gis foreldrene
anbefalinger om når og hvordan de kan
forberede barnet sitt hjemme før inngrepet.

Ø-hjelpskirurgi

Tema

Ved akutt innleggelse for kirurgi vil
hastegraden avgjøre hvor lang tid en
har til psykososiale forberedelse. Barn
og ungdom bør likevel, når det er mulig, forberedes på det som skal foregå.
Halvor og mamma er klar for innledning av narkose på operasjonsstua. Foto: Anja Hetland Smeland.

viktig lek kan være narkoseinnledningen
eller innlegging av venekanyle. Utstyr som
anbefales å benytte i leken er for eksempel
skop, saturasjonsmåler, oksygen, (kopp/
nesegrime/neseplugg), perifer venekanyle,
intravenøs infusjon og aktuelle bandasjer.
Lek kan være med på å forklare hvorfor
barnet vil få det og hvordan det fungerer.
Ungdommen responderer også bra på
å få demonstrert og brukt sansene for
å bli kjent med utstyr (1, 2, 3, 4, 14).

Elektiv kirurgi
Tiden man har til rådighet til å forberede
barnet og foreldrene bestemmes av om det
er snakk om elektiv kirurgi med innleggelse,
dagkirurgi eller ø-hjelp. Dette er med på å

bestemme hvor lang tid vi har til å forberede barn og foreldre. Barn som skal gjennom
elektiv kirurgi har muligheten til å bli forberedt i god tid før operasjonen. Det som er
felles for forberedelse er at den må være
alderstilpasset. Med informasjon tilpasset
barnets alder og behov økes barnets mulighet for medbestemmelse og samarbeid.
Foreldrene bør få preoperativ informasjon
i god tid før inngrepet, gjerne samme dag
som beslutningen om operasjon er tatt. De
bør få muntlig informasjon når avgjørelsen
tas, og så raskt som mulig også få skriftlig
informasjon, med informasjon om inngrepet, preoperative forberedelser og forløpet
samt henvisning til nettsteder hvor de kan

Ø-hjelp med innleggelse
Det tverrfaglige teamet vil ofte rekke
noen forberedelser i tiden mens operasjonspersonellet gjør seg klar. Sykepleiere
som klargjør barnet må utnytte tiden til
å informere. Kirurgen rekker kanskje en
kort forklaring om det som skal skje, hva
barnet vil oppleve og føle når det våkner
og hva slags type utstyr barnet våkner
med. Anestesilegen kan benytte utvalgte
bilder fra aldersspesifikk billedperm og
kort forklare om narkosen, oppvåkningen
og eventuell premedikasjon. Kanskje
rekker sykepleieren å vise forberedelsesfilmen og utvalgt utstyr. Dette er vel
investert tid om muligheten er til stede.

Tabell 3. Alderstilpasset formidlingsstrategier/hjelpemidler anbefalt tidspunkt for forberedelse.
Kilde: (3, 4, 6, 14)
Alder

Hvordan

Når

Nyfødt til 2 år

• Se foreldre
• Billeder/tegninger
• Lek med medisinsk demonstrasjonsutstyr

• Se foreldre
• 1 dag før operasjon
• Ved sykehusinnleggelse

Førskolebarn 2-5 år

•
•
•
•
•

Forberedelsesfilm for barn
Billedpermer for førskolebarn
Medisinsk demonstrasjonsutstyr
Lek, rollespill eller frilek med dukke (Kiwanis) og sykehusutstyr
Omvisning

• 2-5 dager før operasjon
• Ved sykehusinnleggelse

Skolebarn 6-11 år

•
•
•
•

Forberedelsesfilm for barn
Billedpermer for skolebarn
Lek, rollespill eller frilek med dukke (Kiwanis) og sykehusutstyr
Omvisning

• 6-11 dager før operasjon
• Ved sykehusinnleggelse

Ungdom 12-18 år

• Forberedelsesfilm for ungdom
• Billedpermer til ungdom
• Demonstrasjon og håndtering av medisinsk demonstrasjonsutstyr
• Omvisning

• 1- flere uker før operasjon
• Ved sykehusinnleggelse

Foreldre

• Forberedelses film
• Muntlig og skriftlig informasjon

• Når kirurgi er bestemt
• Ved sykehusinnleggelse

Fra 1-2 år
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Ø-hjelp rett på operasjon
Dersom barnet trilles direkte fra mottak eller avdelingen til operasjonsstuen og barnet
er våken og mottakelig, må trygging av pasienten og eventuell informasjon om innledning til narkosen og oppvåkning prioriteres.
Fortell kort om utstyr / bandasjer barnet vil
ha på kroppen når det våkner og positive
ting som å spise is på oppvåkningen.
Dersom barnet er svært engstelig og ikke
tilgjengelig for informasjon, kan trygging
og forklaringer gitt til foreldre slik at barnet
hører det, kan også være positivt for barnet.
Ved ø-hjelpskirurgi kan barnet oppleve å
miste kontroll og kanskje bli tvunget til å
sitte stille under forundersøkelser eller prosedyrer som utføres for å unngå
kirurgi. Da kan det være viktig i ettertid å
bearbeide inntrykkene, for eksempel ved
å se filmen, vise bilder, leke med sykehusutstyr på dukke, tegne eller fortelle
fritt om det han / hun har opplevd.

Avslutning
Når barn skal opereres får både barn
og foreldre følelsesmessige reaksjoner.
Konsekvensene av et uforberedt barn og
foreldre i forbindelse med kirurgi kan være
både umiddelbare i form av forlenget og
komplisert narkoseinnledning så vel som
postoperative utfordringer. I verste fall vil
redsel kunne få langtidskonsekvenser hos
et traumatisert barn. Ved elektiv kirurgi er
det en fordel om forberedelsene starter
hjemme. Ved innleggelsen kan det tverrfaglige teamet forberede barnet på operasjonsforløpet ved hjelp av alderstilpassede
strategier, hvor språk og hjelpemidler som
film, bilder og medisinsk utstyr brukes aktivt. Barn og unge får derved muligheten til
å bli trygge og danne seg ulike mestringsstrategier. Slik forberedelse har gunstig
effekt på engstelse, innledning til narkose
og oppvåkning. Det gir et raskere og mer

Is og diplom på oppvåkningen er noe å glede seg til etter operasjonen også for ungdom.
Foto: Camilla Westbye.

uproblematisk operasjonsforløp, med mindre behov for postoperativ smertelindring.
Når barn må gjennom ø-hjelpskirurgi
er tiden man har til rådighet begrenset og det tverrfaglige teamet må
prioritere nødvendige forberedelser.
Støttematerialet som er utviklet i forbindelse med dette prosjektet vil gjøre
alderstilpasset forberedelse enklere.
Arbeidet med å innarbeide nye rutiner starter høsten 2013 og vil forhåpentligvis gjøre
at barna blir mindre engstelse og unngår
unødvendige påkjenninger i forbindelse
med narkose og kirurgiske inngrep 
Takk til Anja Hetland Smeland for inspirasjon og hjelp i forbindelse med artikkelen
og til veileder Ingrid Hanssen professor
ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.
Barn og foreldre har gitt tillatelse til å publisere bildene.

Tema

Julie forbereder seg til operasjonen ved å ta en titt på utstyr som hun vil møte i forbindelse med operasjonen. Foto: Anja Hetland Smeland.
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Karkirurgisk vintermøte
Norsk karkirurgisk forening (NKKF)
Norwegian Society for Vascular Surgery

Dr Edvind Wold
Fagmedisinske foreninger

TILDELES NKKFs PRIS FOR BESTE FRIE
FOREDRAG UNDER KARKIRURGISK
VINTERMØTE 2013 FOR FOREDRAGET
Prisvinner Carl-Henrik Schelp (nr. 3 fra venstre), flankert av f.v. Professor Jørgensen,
Overlege Wold og Overlege Busting.

CAROTISOPERASJONER I LOKALANESTESI;
METODE OG ERFARINGER FRA SYEKHUSET I
VESTFOLD
Juryens begrunnelse: Et velskrevet abstrakt, en eksemplarisk
presentasjon med klare illustrasjoner av en systematisk
gjennomarbeidet anestesiologisk prosedyre ved
carotisoperasjoner.
Arne Seternes
Leder, NKKF

Erik Mulder Pettersen
Sekretær, NKKF

Jørgen Jørgensen
Bedømmelseskomite

Stein Bysting
Bedømmelseskomite

Norsk karkirurgisk forening • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening
www.legeforeningen.no/nkkf • www.facebook.com/norskkarkirurgiskforening

Prisvinner Overlege Edvind Wold.

Arne Seternes
Leder NKKF

Arne Seternes
Leder NKKF

Assistentlege (lis) Carl-Henrik Schelp,
karkirurgisk avdeling, Haukeland sykehus

Overlege Edvind Wold, karkirurgisk seksjon,
Sykehuset i Vestfold

Årets vintermøte i regi av Norsk Karkirurgisk Forening og UNIKARD
ble avholdt på Trysil 21. -23.februar og samlet totalt 116 deltakere
fra inn og utland. Assistentlege Carl-Henrik Schelp fikk Micromed
prisen for beste foredrag holdt av lege i utdanning til karkirurgi for
foredraget: En alvorlig komplikasjon til EVAR. Juryen bestående
av professor Jørgen Jørgensen, OUS, og overlege Stein Bysting,
Ahus la vekt på at foredraget ble presentert på en eksemplarisk
måte, og innholdet ble gjort lett tilgjengelig og budskapet kom
meget klart fram og møtet ble presentert for en meget god løsning
av en vanskelig klinisk situasjon. All heder og ære til Dr Schelp
og kollegene ved Karkirurgisk avdeling, Haukeland sykehus 

Årets vintermøte i regi av Norsk Karkirurgisk Forening og UNIKARD ble avholdt på Trysil 21. -23.februar og samlet totalt
116 deltakere fra inn og utland. Overlege Edvind Wold fikk
prisen for beste vitenskapelige foredrag for presentasjonene
«Carotisoperasjon i lokalanestesi, metode og erfaringer fra
sykehuset i Vestfold». Juryen bestående av professor Jørgen
Jørgensen, OUS, og overlege Stein Bysting, Ahus, la vekt på
følgende: Et velskrevet abstrakt, en eksemplarisk presentasjon med klare illustrasjoner av en systematisk gjennomarbeidet anestesiologisk prosedyre ved carotisoperasjoner 
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International Surgical Week
Göran Åkerström
President ISS/SIC
and ISW 2013

Dear member

We have to do all we can now to reach
high attendance at ISW 2013 in Helsinki,
and offer possibility for a large number of
younger surgeons to visit the city and become members of the ISS/SIC. There will
be a multitude of clinical skills and video
sessions for trainees, and also extensive
pre- and post congress course activity by all
integrated Societies. The costs for younger
colleagues are markedly reduced and hopefully many can have support by older colleagues, surgical departments, and national
surgical societies. For the younger colleagues the congress will be a great experience, and their integration and participation
in the program represents the important
investment for the future of the ISS/SIC.

needed in many developing countries.
We want the ISS/SIC, via the Academy
and the Integrated Societies, to become
part of a global outreach program of
humanitarian surgery, offering help to
initiate teaching according to variable
needs in different areas of the world.
Now, plan for ISW 2013 with your colleagues, it will be great adventure and a fantastic place to visit, and you can contribute
so much to make a successful start-off
for the ISS/SIC and its new important
teaching activities we hope may come.
Looking forward to seeing you all in Helsinki.
Göran Åkerström
President ISS/SIC and
President ISW 2013 in Helsinki

Fagmedisinske foreninger

It is with enthusiasm and great expectations I write this message to all of you.
The detailed program of the ISW 2013
World Congress can now be read at the
ISW congress website (www.isw2013.
org) - take your time to look at it. Thanks
to great work by Ari Leppäniemi, the local
organizers, the Integrated and Participating Societies, and the Finnish group of
surgeons, the ISW program now fulfils all
expectations to present general aspects on
many issues we surgeons currently need to
discuss, but also the frontiers of specialized
management and recent surgical progress.
The Integrated and Participating Societies
will report what is new in their fields,
often with discussions of pros and cons
for new procedures, as minimally invasive
and robotic surgery that is rapidly approaching. Some presentations of specialized
management are of wide general interest,
such as metabolic response and nutrition for enhanced recovery after surgery;
what every surgeon needs to know for
treatment of abdominal emergencies and
management of abdominal complications;
and how to promote safe surgery. There
will be teaching about vascular injuries, the
role of vascular surgery in major abdominal
procedures, and specialized surgery for
neck paraganglioma. With involvement also
of orthopedic surgeons there will be focus
on complicated trauma management, with
thoracic surgeons teaching on thoracic
trauma and thoracoscopy, and with other
specialists teaching on burns resuscitation
and hand surgery. The pediatric surgery
program will present common and acute
pediatric problems, and specialized surgery
for malformations and malignancy. Highlights of the Congress will be the Martin
Allgöwer lecture by Jacques Marescaux
“Surgery and computer sciences: inventing
the future”, and the Grey Turner lecture
by Lars Påhlman: “Radiotherapy for rectal
carcinoma in 2013”. Focus on women in
surgery will be given with AWS sessions
“How to maintain excellence in economically challenging times”, and “Career
advancement and leadership challenges for

women”. The ASAP (Alliance for Surgery
and Anaesthesia Presence) will present
itself for the ISS/SIC and address issues
of unmet surgical needs and humanitarian
surgery, with the sessions “The burden of
surgical disease”, and “Humanitarian Aid”.

You can also read at the web-site and in the
historical Newsletter reports by professor Dorothea
Lieberman, that
International
the ISS/SIC
Surgical Week
(initially named La
Société Internationale de Chirurgie),
was established
already in 1902 to
serve the progress
of surgical science
and research and
avoid political
conflicts, and had
its first international Congress in
1905. The ISS/SIC
is now the oldest
international surgical society, and
Organized by International Society of Surgery in co-operation with Finnish Society of Surgery
has succeeded to
promote communication between
surgical disciplines
for more than 100
years. Consequently, there are
grounds to expect
that the ISS/SIC
could contribute
to global surgical
education, and
Important dates
Abstract submission deadline:
now also to
7 January 2013
provide help
Early registration deadline:
with teaching
www.isw2013.org
30 April 2013
which is urgently

ISW 2013

INTERNATIONAL
NTERNATIONAL SOCIETY
OF SURGERY (ISS/SIC)

FINNISH SOCIETY
OF SURGERY

25-29 August 2013, Helsinki, Finland
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Referat fra NGICG og NFGK sitt vårmøte på Gardermoen

Pancreas – cyster og tumores
Brynjulf Ystgaard
brynjulf.ystgaard@capacare.org

Fagmedisinske foreninger

Vårmøtet på Gardermoen, basert på et
samarbeid mellom Norsk gastrointestinal
Cancer Gruppe (NGICG) og Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi (NFGK),
begynner å bli en tradisjon. Årets møte ble
holdt torsdag 18. og fredag 19. April. Temaet på torsdag var cystiske pancreaslesjoner,
et tema som åpenbart var av stor interesse.
Truls Hauge hadde, i samarbeid med Ole
Sjo fra NFGK, satt sammen et interessant
og godt program. Patologisk-anatomisk
karakterisering av cystene er basalt for
forståelsen, og temaet ble presentert på en
ryddig og oppklarende måte av Inger Marie
Bowitz Lothe. Catrine Johansen diskuterte
billeddiagnostiske problemer og preferanser
knyttet til cyster i pancreas, før Jan Magnus
Kvamme orienterte om nytteverdien av
EUS i diagnostikk av disse lesjonene.
Ralf Segersvärd fra Karolinska snakket
så etter pausen om behandlingen, med
fokus på indikasjoner og valg av operativ
tilnærming. Presentasjonen sto selvsagt
godt på egne ben, men opplevdes også
som en naturlig videreføring av foredragene
før pausen. Kristoffer Lassen orienterte
arbeidet med handlingsprogram for cystiske
pancreaslesjoner, og Kim Ånestad redegjorde for de cystiske lesjonene man fant
ved et pancreasmateriale fra Oslo. Dagen
ble avsluttet med kasuistikker, samt plenumsdiskusjon med alle foredragsholdere
og en oppsummering ved Truls Hauge. En
god avslutning på et svært vellykket møte!
En god middag avsluttet dagen, og etter
en god natts søvn møtte vi opp til en ny
dag og nye lærdommer, denne gang om
pancreascancer. Enda flere viste interesse
for dette temaet, møtelokalet var i minste
laget. Men med god vilje fikk alle plass.
Knut Jørgen Labori og Morten Tandberg
Eriksen fra NGICG hadde satt sammen
et svært godt program, som belyste det
mange oppfatter som problemområder
i behandlingen av pancreascancer. Diagnostiske problemstillinger ble belyst av
Audun Berstad og Truls Hauge. Ingebjørg
Juel diskuterte fordeler og ulemper ved
preoperativ galleveisdrenasje, med en klar
anbefaling om å unngå dette. Knut Jørgen
Labori presenterte operasjonsmetodikk ved
Whipple, med fokus på erfaring fra OUS.
Pål Dag Line diskuterte vaskulær reseksjon
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Truls Hauge og panel.

Deltagere.

Pancreaskirurgi.

og rekonstruksjon ved pancreatectomier,
indikasjoner og operasjonsmetodikk. Anne
Waage hadde fått i oppgave å diskutere
seleksjon av pasienter til kirurgi, en vanskelig oppgave som hun løste på en utmerket
måte. At fast track prinsippet kan anvendes
også ved Whipple hadde noen hørt om
før – Kristoffer Lassen fortalte oss hvordan.
Etter lunsj dreide alt seg om onkologisk
behandling, presentert av Jon Kroll Bjerregaard fra Odense og Svein Dueland.
Engasjerte presentasjoner og en enda mer
engasjert påfølgende diskusjon ga inntrykk
av en behandlingspolicy i endring. Også
for pancreascancer arbeides det med et
nasjonalt handlingsprogram. Jon Arne
Søreide diskuterte formålet for og progresjonen i arbeidet med dette programmet.
Truls Hauge.

Morten Tandberg Eriksen avsluttet møtet
med å takke for engasjement både fra
foredragsholdere og deltagere. Han
ønsket også velkommen til neste års
vårmøte, hvor hovedtema vil bli maligne
og premaligne lesjoner i ventrikkel 

Endoscopic Treatment of Pre-malignant
and Malignant Lesions in the GI Tract
International Symposium

Endoscopic TrEaTmEnT of prE-malignanT
and malignanT lEsions in ThE gi TracT
inTErnaTional symposium

Fagmedisinske foreninger

november 21-22, 2013
hindsgavl castle
Endoscopic Section & Center for Surgical Ultrasound
Department of Surgery
Odense University Hospital, Denmark
LIVE-demonstrations
Tips & Tricks
The difficult cases
State-of-the-Art Lectures
Multi-Disciplinary Discussions
Symposium Syllabus

derFlyer.indd 1

19/04/13 10.33

PRELIMINARY PROGRAM
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnosis & Patient Selection
Technical Notes
- Endoscopic Submucosal Resection (EMR)
- Endoscopic Submucosal Dissection (ESD)
- Radiofrequency Ablation
- Combined Procedures
Radiofrequency Ablation in Pre-malignant and Malignant Esophageal Lesions
EMR and ESD in Gastro-Duodenal Lesions
Endoscopic Treatment of Colo-Rectal
Lesions
The Oncologists View
How to deal with the difficult cases
Education, Training & Guidelines
Future Aspects of Endoscopic Treatment of Neoplasia
Summary

Final program and registration details are available from May 2013 at www.cancermdt.dk

Dear colleagues,

Endoscopic TrEaTmEnT of prE-malignanT

The endoscopic approach to pre-malignant and malignant lesions in the upper and lower
and malignanT lEsions in ThE gi TracT
GI tract has seen substantial technological progress in the last decade. New techniques
like HALO and ESD
have extended our ability tosymposium
remove pre-malignant and malignant
inTErnaTional
lesions in patients who are unfit for surgery. The goal of this international and multidisciplinary symposium is to provide the participants with an update on several new
november 21-22, 2013
endoscopic techniques used in the upper and lower GI tract. With special focus on
hindsgavl
castle
endoscopic tips and tricks, state-of-the-art
lectures,
live
transmissions, interdisciplinary discussions and the
possibility to share knowledge and opinions with
Endoscopic Section & Center for Surgical Ultrasound
international experts this symposium will provide the
Department
of Surgery
participants with a unique opportunity
to become
an active
Odense
University
Hospital,
Denmark
and integrated part of the symposium.
We look forward to welcoming you at Hindsgavl Castle,

LIVE-demonstrations
Tips & Tricks
The difficult cases
State-of-the-Art Lectures
Multi-Disciplinary Discussions
Symposium Syllabus

Yours Sincerely
michael Bau mortensen
Professor, MD, DMSc, Ph.D

prEliminary program
•
•

Diagnosis & Patient Selection
Technical Notes
- Endoscopic Submucosal Resection (EMR)
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Høstmøtet 2013
Velkommen til det 89. Høstmøtet 21.–25. oktober 2013
Vi håper at Høstmøtet vil opprettholde sin plass, som sentralt forum for faglig og sosial
interaksjon mellom norske kirurger. NKF sitt Høstmøte blir også i år arrangert på Holmenkollen
Park Hotell i Oslo.

Fagmedisinske foreninger

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

Viktig informasjon til
årets Høstmøte
Tid for abstrakt!

Gjør klar foredrag og presentasjoner til
Høstmøtet. Siste frist for innsending av
abstrakt: fredag 30. august 2013.
Alle abstrakt må skrives på
følgende måte:
• Skrifttype Times New Roman font,
størrelse 12.
• Abstraktet skrives i WORD.
• All tekst må være skrevet innenfor en
A4 side med marger på 2,5 cm.
• Venstre marg skal være rett.
• Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
• Abstraktet må bare skrives som en
spalte, og tabeller og illustrasjoner skal
dekke hele sidens bredde.

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

Send elektronisk

Alle abstraktene må sendes inn elektronisk ved å fylle ut ”Skjema for
innsending av abstrakt” som finnes ved
å velge Høstmøtet 2013 på vår hjemmeside: www.legeforeningen.no/nkf eller
www.kirurgen.no
Skjema for innsending av abstrakt må
fylles ut fullstendig for at abstraktet
skal registreres i vår database og bli
akseptert for presentasjon på
Høstmøtet 2013.
Du vil motta en bekreftelse/kvittering
etter at påmeldingen med vedlegg
er mottatt og abstraktet er sendt
til vurdering i den fagmedisinske
foreningen.
NKF vil sortere og sende abstraktene
til den fagmedisinske foreningen for
vurdering.
Du vil motta (ca. 1/10) en bekreftelse om
foredraget blir godkjent og du vil da få
informasjon om hvordan presentasjonen
skal merkes og innleveres.
Alle aksepterte abstrakt og endelig
program vil bli lagt ut på vår
hjemmeside (1/10-2013)
Høstmøtets e-post adresse;
lars@vasli.no.
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Alle må kontrollere at de får en
kvittering på mottatt og godkjent
abstrakt.
Ta kontakt med NKFs – sekretariat,
hvis du ikke har mottatt kvittering på
innsendt abstrakt innen (10/9-13) og
akseptert abstrakt innen den (3/10-13).

NB! Bare PC-presentasjoner!

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

Følg med på vår Hjemmeside

All informasjon om Høstmøtet 2013,
program, frie foredrag og hotellbestilling finner du på Høstmøtet 2013linken på: www.legeforeningen.no/nkf
eller www.kirurgen.no fra og med den
2. juli 2013.
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Ullevål endoskopikurs
– Oslo universitetssykehus
Torsdag 26.–fredag 27. september 2013
Tema: 1. Lukking av perforasjoner, hemostase, GI- stenting
2. ERCP, hands-on trening
Fagmedisinske foreninger

Trond Warloe
Gastrokir avd og Endoskopiseksjonen, OUS
Kurset er praktisk orientert, basert på
Tübingen modellene kombinert med
en teoretisk oppdatering. Den nye
treningsmodulen for ERCP der man nå
ikke trenger rtg, har blitt svært godt tatt
imot. Den er godt egnet for å trene på /
perfeksjonere komplekse prosedyrer.
1. Torsdag – GI stenting, Ovesco klips for
hemostase og lukking av perforasjoner
2. Fredag – ERCP
Lege og sykepleier fra samme avdeling
vil spesielt kunne ha utbytte av kurset
(teamtrening). Gruppene vil kunne rotere
mellom de forskjellige arbeidsstasjonene.
For at alle deltakere skal få best mulig
utbytte av ”hands-on” treningen, er
deltakerantallet begrenset til 15.

Sted
Gastromedisinsk poliklinikk 3. etg
midtblokka, Ullevål.

Tid
Torsdag 26. sept 2013, kl 10.00 – 16.30.
Det vil bli organisert en felles middag
på kvelden, for de som ønsker det.
Fredag 9. mars 9.00 – 15.30

Påmelding
Truls Hauge, Endoskopiseksjonen,
Gastromedisinsk avdeling, OUS,
Ullevål. Truls.Hauge@ous-hf.no

Kursavgift
kr 1000 pr dag som også dekker en enkel
lunsj. Det er mulig å delta en av dagene.
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Program

Organisasjon

Torsdag 26. september

Truls Hauge, Endoskopiseksjonen,
Gastromedisinsk avd OUS-U,
Truls.Hauge@ous-hf.no

10.00–10.10: Introduksjon. T Hauge
10.10–10.25: Prinsippet for en ny
type klips, Ovesco
research, Tübingen
10.25–10.50: Erfaringer med bruk
av klips. KE Grund,
M Kantowski
10.50–11.10: Hvordan fjerne ”lukke
– klips” og stent?
G. Farin, KE Grund
11.10–12.30: ”Hands-on” trening
- endoskopisk klipsing,
GI stenting
12.30–13.00: Lunsj
13.00–15.30: ”Hands-on” trening
- GI stenting, endoskopisk
klipsing
15.30–16.30: Kasuistikker, aktuelle
problemstillinger,
komplikasjoner.
Grund, Kantowski, Farin,
Larssen, Hofstad, Warloe,
E. Haugen, Hauge
Fredag 27. september
09.00–09.10: Nye ERCP modeller.
Grund, Farin, Ingenpass
09.15–09.30: Duodenal stenting.
Larssen, Haugen, Hofstad
09.30–09.45: ERCP- noen tips.
Hauge, Kantowski
09.45–10.00: Forebygge komplikasjoner.
Hauge, Kantowski, Grund
10.00–12.00: „Hands-on“ ERCP trening,
GI stenting på modeller
12.00–12.45: Lunsj
12.45–13.00: Nytt endoskopiutstyr i
«pipeline». Farin, Grund
13.00–15.00: „Hands-on“ ERCP trening
15.00–15.20: Case presentasjoner.
Kantowski, Larssen,
Hofstad, Warloe, Hauge
15.20–15.30: Summary, questions and discussion.
Grund, Farin, Hauge

Karl Ernst Grund, Surgical endoscopy
and Medical Research Center, University
Hospital and University of Tübingen,
Tyskland
Günter Farin, Medical Research
Center, University of Tübingen
Marcus Kantowski, Interdisiplinary
Endoscopy, University hospital
Hamburg, Tyskland
Regina Ingenpass, Medical Research
Center, University of Tübingen
Ovesco Research, Tübingen
Elisabeth Haugen, Endoskopiseksjonen,
Gastromedisinsk avdeling OUS
Lene Larssen, Endoskopiseksjonen,
Gastromedisinsk avd OUS
Bjørn Hofstad, Endoskopiseksjonen,
Gastromedisinsk avd OUS
Vel møtt!

Fagmedisinske foreninger
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”Gir kontroll med blødning
og kan forhindre adheranser”
4DryField PH er et hemostatisk pulver. CE-registrert som medisinsk utstyr,
Klasse III.
®

4DryField PH er sterilt, pyrogenfritt og biokompatibelt.
®

4DryField PH inneholder ingen komponenter av animalsk eller human opprinnelse.
®

4DryField PH absorberer vann fra blod. De cellulære blodkomponentene sammen
med proteiner oppkonsentreres, og koagualsjonsprosessen akselereres.
®

4DryField PH og blod danner en hemostatisk plugg som stopper videre lekkasje.
®

Kontakt Navamedic for ytterligere informasjon.

Navamedic ASA
Postboks 107, 1325 Lysaker
Tel: +47 67 11 25 45
E-post: infono@navamedic.com
www.navamedic.com

Kirurgisk opplæring i Sierra Leone
Håkon Angell Bolkan og Brynjulf Ystgaard
hakon.bolkan@capacare.org
Kirurgisk avdeling, St Olavs Hospital
Tilgang til kirurgi er svært ulikt fordelt. Det
globale volumet av kirurgiske prosedyrer er
estimert til å være 234 millioner. Av disse
blir mindre en 4 % gjort blant den fattigste
tredjedelen av jordens befolkning (1). Over
2 milliarder mennesker har ikke tilgang til kirurgiske tjenester (2). Utvikling av kirurgiske
tilbud i verdens ressursfattige områder
har aldri blitt prioritert. Faget har kommet
i skyggen av FN’s tusenårsmål som har
definert prioriteringene innen global helse
de siste 15 årene, hvor først og fremst infeksjonssykdommene har dominert. I tillegg
kommer forestillinger om at kirurgi er dyrt,
vanskelig og lite kostnadseffektivt. Dette
har gjort kirurgi til en neglisjert del av helsetjenesten i verdens ressurssvake områder.

Traumekirurgi på gris.

10 kirurger fordelt på landets 17 offentlige
sykehus. Disse hadde en snittalder på 57 år
og det var ingen ettervekst pga manglende
spesialiseringsmuligheter. I 2008 ble det
på alle landets offentlige sykehus registrert
kun 1700 kirurgiske operasjoner, ortopedi
og obstetrikk medregnet (9). I tillegg ble
det utført kirurgi i privat sektor hvor både
profitt og non-profitt aktører opererte.
Volumet her var ukjent. Kvinner og barn
utenfor urbane strøk er spesielt sårbare og
bærer mange av byrdene et dysfunksjonelt
helsevesen forårsaker, noe helsestatistikkene over med all mulig tydelighet viser.

Kirurgi i Sierra Leone

I 2011 ble det gjort forsøk på å kartlegge
det udekkede behovet for kirurgi i Sierra Leone. 1875 husholdninger ble tilfeldig valgt
ut fra hele landet til systematiske intervjuer
og kliniske undersøkelse. 25 % av de undersøkte hadde en kirurgisk tilstand som kunne profitert på kirurgisk behandling, mens
25 % av dødsfallene i husholdningene i det
foregående året kunne vært unngått dersom kirurgiske tjenester var tilgjengelig (10).

Sierra Leone avsluttet i 2002 en borgerkrig som ødela det meste av infrastruktur,
inkludert de fleste sykehus. Ifølge FN’s
utviklingsindeks for 2013 er Sierra Leone
rangert som nummer 177 av 187 land, og
har noen av de dårligste helseindikatorer i
verden. Forventet levealder er på 48,1 år,
under 5 års barnedødelighet på 20 % og en
mødre-dødeligheter hvor 1 % av alle fødsler
ender med at mor dør (8). En befolkning
på 5,7 millioner ble i 2009 betjent av totalt

Behovet for kirurgi i Sierra Leone er således
betydelig. Det er et presserende behov
for tiltak som kan bedre tilgang til livsnødvendige kirurgiske tjenester. Å flytte
dyrt personell fra ressursrike områder til
ressursfattige områder for å fungere som
en tjenestetilbyder for noen få heldige
utvalgte i en kort periode er ikke hensiktsmessig. CapaCare’s holdning er at dersom
kirurgiske tjenester skal bli tilgjengelig for

Det er flere grunner til det dårlige kirurgiske
tilbudet i verdens ressursfattige områder.
Mangel på kvalifisert helsepersonell er
kanskje den viktigste. Afrika sør for Sahara
har 24 % av verdens sykdomsbyrde, men
bare 3 % av verdens helsepersonell. Ingen
steder er antall kirurger, gynekologer
og anestesileger per capita lavere (7).

storparten av befolkninger, må det bygges systemer basert på lokale ressurser
og myndighetenes egne premisser.

Jobbglidning - også i kirurgien
I et globalt helse-perspektiv fikk jobbglidning på mange måter sin renessanse
under HIV epidemien på 90 tallet da det
i løpet av få år ble nødvendig raskt å
utdanne helsearbeidere til å styre antiretroviral behandling for millioner av HIV
positive sør for Sahara. WHO omfavnet
og promoterte konseptet og så det som
et viktig og nødvendig tiltak for å få en
større helsegevinst ut av begrensede ressurser av helsearbeidere (11). WHO fulgte
opp i 2012 med nye anbefalinger, denne
gang spesifikt mot mor-barn helse hvor
man blant annet anbefaler at godt trente
”legeassistenter” kan gjøre keisersnitt (12).

Fagnytt • Debatt

Kirurgiske tilstander står for 11 % av verdens sykdomsbyrde (3). Dette endrer seg
og den globale sykdomsbyrde fra kirurgiske
tilstander vil øke i årene som kommer.
Allerede nå er trafikkulykker vanligste
dødsårsak i aldersgruppen 15 – 24 år (4).
Det har de siste årene blitt dokumentert
at kirurgiske tjenester på distriktsykehus
i lavinntektsland er betydelig mer kostnadseffektivt en tidligere antatt. Ved å
bruke kostnader per ”Disabillity Adjusted
Life Year – DALY”, kan man gjøre sammenligninger på tvers av sykdomsgrupper. Her kommer kirurgien svært godt ut,
på linje med vaksinasjonsprogrammer
og 5-10 ganger billigere per sparte leveår
enn for eksempel HIV behandling (5, 6).

Jobbglidning i kirurgien er ikke ukjent i ØstAfrika hvor flere land har trent sykepleiere
og legeassistenter til å gjøre kirurgi allerede
i flere 10-år. Mosambik startet i 1984. I
2002 ble 90 % av all kirurgi på landets
distriktsykehus gjort av legeassistenter (13).
Tilsvarende tall finner man i Malawi (14).
Hva så med kvaliteten? Det er ikke gjort
randomiserte kontrollerte studier, men
en meta-analyse av 6 ikke-randomiserte
studier som inkluderte 16 018 keisersnitt
evaluerte forskjeller mellom obstetrikere
og legeassistenter. Det var ikke mulig
å påvise noen forskjeller når det gjaldt
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undervisning legges til Masanga-sykehuset,
sentralt i Sierra Leone hvor vi har godt
samarbeid med en dansk organisasjonen
som driver sykehuset. Hver kandidat blir
undervist i 6 teoretiske moduler som dekker basiskunnskap i anestesi og akuttmedisin, ortopedi og skader, gynekologi
og fødselshjelp, og 3 kirurgiske moduler:
Generelle kirurgiske prinsipper, Magetarm kirurgi og Nyrer og urinveier. Dette
oppsettet og curriculum er utarbeidet
av WHO’s globale kirurgienhet (18).
6 måneder av den første praktiske opptreningen skjer alltid ved Masanga-sykehuset.
Her blir studentene evaluert og tatt ut av
treningen dersom de ikke finnes egnet.
Etter de første 6 måneder blir kandidatene
utplassert på andre sykehus i Sierra Leone
med tilstrekkelig kirurgisk og obstetrisk
aktivitet og kompetanse. Vi har nå knyttet til oss 8 andre sykehus som partnere i
prosjektet og har dermed muligheten til å
eksponere våre studenter til et stort antall
kirurgiske fødselsrelaterte prosedyrer.
Disse 8 sykehusene er spredt ut over hele
landet og er de sykehusene med størst volum av kirurgiske og obstetriske prosedyrer.

Urolog Ingrid Høye fra St. Olav leter etter brokksekken.

Fagnytt • Debatt
Operasjonssykepleier Sigrun Holen fra St. Olav underviser om det kirurgiske feltet.

mødre-dødelighet eller perinatal død (15).
I Mosambik har man regnet ut at det er
3-4 ganger billigere å trene legeassistenter
enn leger til å utøve kirurgi (16). Sannsynligheten for at legeassistentene forblir i
distriktene er også betydelig større enn
for legene. 7 år etter utdanning så man at
88 % av legeassistentene fortsatt arbeidet klinisk med kirurgi i distriktene, mens
ingen av legene gjorde det samme (17).

CapaCare
CapaCare er en nystartet medisinsk humanitær organisasjon med utgangspunkt fra
kirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Organisasjonen ønsker å drive med
medisinsk kapasitetsbygging og opplæring
av helsepersonell i områder dette mangler. Hovedaktiviteten til CapaCare er et
kirurgisk opplæringsprogram i Sierra Leone
hvor unge leger og legeassistenter trenes
til å kunne gjøre de mest livsnødvendige
kirurgiske og fødselsrelaterte inngrepene.
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Vi bruker dokumenterte erfaringer fra ØstAfrika og ønsker å innføre det i Vest-Afrika.
I vårt kirurgiske opptreningsprogram gjennomgår leger og legeassistenter fra Sierra
Leone (som i utgangspunktet har en 3-årig
helseutdannelse på linje med sykepleiere) en praktisk og teoretisk opplæring
på 2 år. Vårt mål er at denne gruppen om
5 år skal kunne håndtere 85 % av alle
kirurgiske og obstetriske akutt pasienter
på distrikts sykehusene i Sierra Leone.
Vi bruker samme strategi i Sierra Leone
som her hjemme for å beholde høykvalifisert folk i distriktene. Ved å utdanne
landsbygdas egne sønner og døtre, mener
vi at det øker sjansene for at de også
vil virke i disse områdene i framtiden.

CapaCare’s kirurgiske
opptreningsprogram
– praktisk gjennomføring
Hver tredje måned innrulleres 2 nye kandidater i treningsprosjektet. All teoretisk

Et sentralt element i prosjektet er opplæring ved hjelp av besøkende kirurger/
gynekologer, anestesipersonell og post-/
operasjonssykepleiere. Vi gjennomfører
8-10 rotasjoner i året av 3-6 ukers varighet. Dette personellet blir rekruttert fra
Norge, Danmark, Holland og England.
Studentene blir da hentet tilbake fra
partnersykehusene til Masanga-sykehuset
for teoretisk og praktisk undervisning ved
disse spesialistene. Etter endt utdanning
eksamineres treningskandidatene skriftlig og muntlig av spesialister i kirurgi og
obstetrikk fra Sierra Leone. Disse eksaminatorene er utpekt av helseministeriet.
Treningen avsluttes med 12 måneder
turnustjeneste hvor studentene arbeider
sammen med erfarne leger og spesialister
på landets største offentlige sykehus.

Foreløpig resultater
(tom mars 2013)
Siden oppstarten i januar 2011 er 17
studenter innrullert i programmet, 16
legeassistenter og 1 lege. 2 studenter har
passert eksamen og har nå turnustjeneste.
I snitt deltok de to på 558 kirurgiske prosedyrer i løpet av sine 2 år i programmet.
Alle studentene har i programmets varighet
deltatt i 5511 kirurgiske inngrep. Dette er
et svært høyt tall tatt i betraktning at det
nasjonale volumet av kirurgi i 2008 var på
1700 inngrep i offentlig sektor. Kandidatenes rolle i disse operasjonene har vært som
observatør (25,1 %), assistent (40,2 %),
direkte supervisert (13,1 %) og indirekte
supervisert (21,6 %) operatør. De vanligste
prosedyrene kandidatene har deltatt i har
vært lyskebrokk (30,3 %), keisersnitt (16,4

Basalundervisning i Anestesi er en del av opptreningen. Studentene skal mestre lokal,
spinal og ketamin anestesi.

Stor begeistring og livsglede er noe vi møtes ofte med.

for 2012, er gjennomført. Operasjonsprotokollene fra alle landets 61 sykehus
og klinikker som gjør kirurgi og operativ
fødselshjelp er gjennomgått og inngrepene
registrert. Et slikt register vil være et viktig
grunnlag for videre beslutningstaking for
helseministeriet, også med tanke på bruk
av den nye gruppen av kirurgisk kompetente helsearbeidere. Oss bekjent er det første
gang slike data er kartlagt på nasjonalt
plan for et lav-inntektsland sør for Sahara.

%) og eksplorativ laparotomi (6,2 %). Vi
arrangerte 6 rotasjoner med trenere i 2011,
8 i 2012 og vil ende med 10 i 2013. Årlig
har vi dedikert ultralydskurs og traumekirurgisk kurs med operasjoner på gris.

Veien videre
Innen 2017 skal vi ha opplært 30 legeassistenter og unge leger i Sierra Leone.
Prosjektet har på kort tid overstått flere
vanskeligheter. Å innhente tillatelser til at
en ny yrkesgruppe skal få gjøre kirurgi har
ikke vært enkelt. Prosjektet er nå integrert
i helseministeriets planer og den initiale
skepsisen vi møtte blant legekollegiet blir
mindre. Det er fortsatt utfordringer. Den
nye yrkesgruppen trenger et akkrediteringsorgan og det må lages et system som
utøver bedre kontroll med den kirurgiske
virksomheten. Et slikt system finnes heller
ikke for legene i dag og det blir viktigere
når volumet av kirurgi øker i årene som
kommer. Prosjektet finansieres i dag av
Kavlifondet, Lions club og private givere. En
ekspansjon vil kreve ytterligere finansiering.
Samarbeidsorganet Helse-Midt/NTNU har
bevilget et doktorgradstipend til å evaluere
effektene av prosjektet. Første delstudie,
en kartlegging av nasjonal kirurgisk aktivitet

Vi ønsker fortsatt å komme i kontakt
med kirurger som kan tenke seg å ta del i
prosjektet. Utgifter til reise og opphold vil
bli dekket, og vi arrangerer alt det praktiske
med oppholdet. Ta gjerne kontakt gjennom
hjemmesiden dersom du ønsker å delta 

1. Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD, et al. An
estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet 2008;
372: 139-44.
2.	Funk LM, Weiser TG, Berry WR, et al. Global operating theatre distribution and pulse oximetry supply:
an estimation from reported data. Lancet 2010; 376:
1055-61.
3.	Debas HT, Gosselin R, McCord C, et al. Disease Control Priorities in Developing Countries. 2nd edition
- Ch 67 - Surgery, 2011/01/21 ed2006.
4.	Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and
regional mortality from 235 causes of death for 20
age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis
for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet
2012; 380: 2095-128.
5.	Gosselin RA, Thind A, Bellardinelli A. Cost/DALY
averted in a small hospital in Sierra Leone: what is
the relative contribution of different services? World
J Surg 2006; 30: 505-11.
6.	Laxminarayan R, Mills AJ, Breman JG, et al. Advancement of global health: key messages from the
Disease Control Priorities Project. The Lancet 2006;
367: 1193-208.
7.	Guilbert JJ. The World Health Report 2006: working
together for health, Report No.: 1357-6283 (Print)
1357-6283 (Linking)2006.
8. United Nations Development Programme. Human
Developpment Index,. 2013.
9. Kingham TP, Kamara TB, Cherian MN, et al. Quantifying surgical capacity in Sierra Leone: a guide for
improving surgical care. Arch Surg 2009; 144: 122-7;
discussion 8.
10.	Groen RS, Samai M, Stewart KA, et al. Untreated
surgical conditions in Sierra Leone: a cluster
randomised, cross-sectional, countrywide survey.
Lancet 2012; 380: 1082-7.
11. World Health Organisation. Task shifting: rational redistribution of tasks among health workforce teams:
global recommendations and guidelines, Report No.
Geneva, Switzerland2008.
12. WHO recommendations: optimizing health worker
roles to improve access to key maternal and newborn health interventions through task shifting.:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
maternal_perinatal_health/978924504843/en/index.
html.

www.capacare.org

13. Vaz F, Bergstrom S, Vaz Mda L, et al. Training medical assistants for surgery. Bull World Health Organ
1999; 77: 688-91.

Kontakt:

14. van Amelsfoort JJ, van Leeuwen PA, Jiskoot P, et al.
Surgery in Malawi--the training of clinical officers.
Trop Doct 2010; 40: 74-6.

Håkon Angell Bolkan
Kirurgisk avdeling, St Olavs Hospital
E-post: hakon.bolkan@capacare.org
Brynjulf Ystgaard
Kirurgisk avdeling, St Olavs Hospital

Fagnytt • Debatt

Etter hvert vil de mest erfarne assistere og lære opp nye
studenter. I mangel av nett er standard prosedyre for
lyskebrokkplastikker Bassini.

Alle kandidater har en loggbok hvor de
kirurgiske prosedyrene registreres med
et 20-talls parameter relatert til pasient,
type operasjon, samt sykehusmortalitet og
-morbiditet. Studentene fortsetter tilsvarende registrering under turnustjenesten.
Vi vil også be om at dette registreres når de
begynner å virke etter endt utdannelse. På
den måten kan vi evaluere dette initiativet
og forhåpentligvis si noe om jobbglidning generelt innen kirurgien og hvilken
effekt programmet har i et land med en
befolkning på størrelse med den norske.

Referanser

15. Wilson A, Lissauer D, Thangaratinam S, et al. A
comparison of clinical officers with medical doctors
on outcomes of caesarean section in the developing
world: meta-analysis of controlled studies. BMJ
2011; 342: d2600-d.
16. Kruk ME, Pereira C, Vaz F, et al. Economic evaluation
of surgically trained assistant medical officers in
performing major obstetric surgery in Mozambique.
BJOG 2007; 114: 1253-60.
17.	Pereira C, Cumbi A, Malalane R, et al. Meeting the
need for emergency obstetric care in Mozambique:
work performance and histories of medical doctors
and assistant medical officers trained for surgery.
BJOG 2007; 114: 1530-3.
18. Integrated Management for Emergency and Essential Surgical Care (IMEESC) tool kit: http://www.
who.int/surgery/publications/imeesc/en/index.html
(10.02.2013.

Kirurgen nr. 2, 2013

135

Doktorgrad

Kirurgisk behandling
av ekstrem fedme

For pasienter med ekstrem fedme gir duodenal omkobling
større vektreduksjon enn gastrisk bypass, men operasjonen er
forbundet med mer komplikasjoner og bivirkninger.
Torgeir T. Søvik
Lege i spesialisering og PhD, Avdeling for gastro- og barnekirurgi,
Oslo universitetssykehus Ullevål.
Siden oppstarten av fedmekirurgi ved Senter for sykelig
overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo
universitetssykehus Aker, har
vi brukt mye tid på studier av
resultater etter fedmekirurgisk
behandling. Basert på data fra
en database med over 1500 operasjoner har vi studert kort- og
langtidsresultater etter kirurgi.
I tillegg har vi gjennomført randomiserte kontrollerte studier.

Superobesitas

Fagnytt • Debatt

Et viktig område for forskning er
laparoskopisk kirurgisk behandling av pasienter med ekstreme
former for fedme, som kroppsmasseindeks (BMI, kg/m2)
over 50 (såkalt superobesitas).
Forekomsten av overvekt og
fedme har økt de siste tiårene i
Norge og ellers i verden. Imidlertid har særlig forekomsten
av ekstrem fedme økt, slik som
BMI > 50. Om lag 20−35 %
av pasienter som opereres ved
ulike klinikker i verden har BMI
> 50 ved operasjonstidspunktet.
Per i dag er gastrisk bypass den
vanligste fedmeoperasjonen i
Norge, men enkelte sentra tilbyr
også duodenal omkobling.
I min avhandling ”Surgical
treatment of severe obesity with
laparoscopic gastric bypass and
duodenal switch” sammenlignet
vi gastrisk bypass med duodenal
omkobling ved ekstrem fedme i
en randomisert studie. Studien
ble gjennomført i samarbeid
med Torsten Olbers og kollegaer
ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg. To år etter
operasjon var kroppsvekt redusert med 45 % etter duodenal
omkobling og 31 % etter gastrisk
bypass. Begge operasjonene
førte til store og sammenlignbare forbedringer i risikofaktorer
for hjerte- og karsykdom, bedret
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livskvalitet og et mer normalisert
spisemønster. Duodenal omkobling førte til større forbedringer i
blodlipider. Denne operasjonen
medførte imidlertid også flere
komplikasjoner, mer ernæringsforstyrrelser og mer symptomer fra mage-tarmkanalen.
Avhandlingen inneholdt også en
evaluering av innføringen av gastrisk bypass utført med kikkhullsteknikk ved Oslo universitetssykehus Aker. Studien beskriver
en kirurgisk læringskurve, der
det blant annet ses en reduksjon
av operasjonstid og postoperativ liggetid inntil en kirurg har
utført ca. 100 operasjoner.

Øvrig fedmekirurgisk
forskning
Senter for sykelig overvekt
i Helse Sør-Øst ved Oslo
universitetssykehus Aker har
et aktivt forskningsmiljø og en
høy operativ virksomhet, ledet
av henholdsvis Tom Mala og
Jon Kristinsson. To PhD-kandidater er tilknyttet avdelingen.
Sammen med andre nasjonale
og internasjonale sentra forsker
vi på metabolske endringer etter
kirurgi, vitaminstatus før og etter
operativ behandling, benhelse
og helserelatert livskvalitet. Våre
langtidsresultater etter kirurgi
publiseres snart. Vi har nylig
avsluttet inklusjon og operasjon
av superobese pasienter i en randomisert studie som gjennomføres sammen med det fedmekirurgiske miljøet ved Sykehuset
i Vestfold. I denne studien
(www.clinicaltrials.gov identifier
NCT00821197) er pasienter
randomisert til to typer gastrisk
bypass (standard gastrisk bypass
og en variant som medfører
større grad av tynntarmsbypass).
Målet med studien er å finne
ut om en variant av dagens
gastrisk bypass kan utføres trygt
og om den fører til større grad
av vektreduksjon og bedring i
metabolske parametere. Resultater fra denne studien vil bli
publisert de nærmeste årene 
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• Er elastisk og har en sterk limende evne3
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Kirurgisk behandling av
type II diabetes mellitus
Eivind Grong1, Baard Kulseng1,4,
Ole Kristian Thu1, Ingerid Brenne Arbo1,
Esther Kuhry1,2,3, Ronald Mårvik1,2,3,4
eivig@stud.ntnu.no
1) Det Medisinske Faktultet, NTNU
2) Kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
3) Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk
kirurgi (NSALK)
4) Regionalt senter for sykelig overvekt
(RSSO), St. Olavs Hospital

Bakgrunn

Fagnytt • Debatt

Bariatrisk kirurgi er en veletablert og egnet
behandling for pasienter med sykelig overvekt. Antall intervensjoner per år er økende
på verdensbasis (1,2), ikke bare på grunn
av den effektive og raske vektreduksjonen
som oppnås etter kirurgi, men også grunnet
den synkrone korreksjonen av fedmerelaterte lidelser som type II diabetes, hyperlipidemi, hypertensjon etc. Det kliniske bildet der
disse tilstandene er kombinert med fedme
kalles metabolsk syndrom, og termen
«metabolsk kirurgi» brukes stadig oftere og
kan defineres som «den operative manipulasjon av et normalt organ eller organsystem for å oppnå et biologisk resultat for en
potensiell helsegevinst» (3). Det foreligger
foreløpig en konsensus om indikasjonene
for slankeoperasjon; kroppsmasseindeks
(KMI) ≥ 40 kg/m2 eller KMI ≥ 35 kg/m2
med en eller flere fedmerelaterte lidelser.
For type II diabetes er remisjonsraten etter
bariatrisk kirurgi høy, fra 60-90 %, avhengig
av operasjonstype. Dette gjelder for både
restriktive og malabsorptive prosedyrer.
For Roux-en-y gastric bypass, den vanligste prosedyren verden over, ser man en
remisjonsrate på rundt 80 % (4). Vekttap
i seg selv ved livsstilsintervensjon og/eller medikamentelle behandlingsregimer
bidrar også til forbedret glykemisk kontroll
(5,6), men i randomiserte kliniske studier av
sykelig overvektige der man har sammenliknet kirurgi mot konvensjonell behandling, kommer kirurgi klart best ut (7,8).
Det er en medisinsk enigma at remisjonsraten for type II diabetes blant sykelige
overvektige pasienter som undergår kirurgi
er høy også før et signifikant vekttap har
inntruffet. Man kan seponere medikamentell, antidiabetisk behandling ofte
dager eller få uker etter kirurgi. Det tyder
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Bariumkontrast hos rotte.

Sleeve gastrektomi peroperativt.

Duodenojejunostomy peroperativt II.

på at det er den anatomiske manipulasjon per se som er årsaken. En av teoriene, «hindgut»-hypotesen, vektlegger
L-cellene i terminale ileum. L-cellene øker
produksjonen av glukagon-liknende peptid
1 (GLP-1) som respons på mengden av
karbohydrater og fett i tarmlumen. GLP-1
har blant annet en insulinotropisk effekt,
som gjør at pasientene kan skille ut mer
insulin som respons på et måltid og får
dermed forbedret glykemisk kontroll (9).

Type II diabetes og GotoKakizaki (GK)-rotter
Det er generelt akseptert at pasienter med
type II diabetes debuterer med insulinresistens og nedsatt glukosetoleranse hvorpå
pancreas responderer med hypersekresjon
og overproduksjon av insulin (hyperinsulinemi og elevert C-peptid). Selv om insulinnivåene i utgangspunktet kan være normale
eller forhøyet, er de likevel for lave relativt
til glukosenivåene. Etter år med delvis
kompensert pancreasrespons tapes betacellemasse på grunn av konstant hyperstimulering og degenerative prosesser (12,13).
Goto-Kakizaki (GK)-rotter er en stamme
som er utviklet ved å selektivt pare frem de
mest hyperglykemiske dyrene i 30 generasjoner fra normoglykemiske Wistar-rotter.
GK-rotten er ikke overvektig, men utvikler
spontant hyperglykemi og hyperinsulinemi,
før insulinnivåene faller med tiden ettersom
tap av β-cellemasse inntreffer rundt 10-20
uker etter fødsel (14). I så måte er GK-rotten
en god modell på type II diabetes som er
især genetisk betinget. Perioperativ mortalitet ved gastrointestinale operasjoner på
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Metode
Vi har operert 40 GK-rotter og 15 ikkediabetiske Wistar-rotter der begge stammene ble randomisert i tre ulike grupper:
duodenojejunostomi (DJ) (16), sleeve
gastrektomi (SG) og shamoperasjon hvor
noen av resultatene ble presentert på
Høstmøtet 2012 (17). Dyrene ble evaluert preoperativt og regelmessig etter
et oppsatt testprogram hvor vi så på
fastende blodsukker, HbA1c, lipider, oral
glukose toleranse test (OGTT) og hormonrespons test etter et standardmåltid med
måling av blant annet GLP-1 og insulin.
Resultater
Preoperativt var det ingen signifikant
forskjell mellom behandlingsgruppene,
hverken for GK- eller Wistar-rotter. Det
var dog klar forskjell på fastende blodsukker og arealet under kurven ved OGTT
for GK-rotter (10.4 ± 0.4 mmol/L og 2276
± 51 mmol*min/L) sammenliknet med
Wistar-rotter (7.4 ± 0.3 mmol/L og 957
± 34 mmol*min/L) (P<0.001 for begge).
Perioperativ mortalitet i overkant av 30 %.
Hos GK-rottene var OGTT signifikant
forbedret for både DJ- og SG-gruppen fire
uker etter kirurgi vs. shamoperasjon, men
12 uker postoperativt var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Derimot
var GLP-1 nivåene signifikant forhøyet i
begge intervensjonsgruppene i forhold til
shamoperasjon, mens HbA1c var signifikant
lavere for SG-gruppen alene. Kolesterolnivå og LDL/HDL -profil var signifikant
forbedret hos DJ-gruppen. Hos Wistarrottene var forskjellene minimale, men
gruppene bestod av få individer (n=3-4)
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5. 	Derosa G, Maffioli P, Salvadeo S AT et al. Comparison of orlistat treatment and placebo in obese type
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2013; 126: 236–242.
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2 diabetes mellitus, and other comorbidities: a
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35: 518–23.
10.	Fried M, Ribaric G, Buchwald JN et al. Metabolic surgery for the treatment of type 2 diabetes in patients
with BMI <35 kg/m2: an integrative review of early
studies. Obesity surgery 2010; 20: 776–90.
11.	Ryan DH. BMI guidelines for bariatric surgery in
diabetes: how low can we go? Diabetes care 2012;
35: 1399–400.
12.	Fonseca VA. Defining and characterizing the progression of type 2 diabetes. Diabetes care 2009; 32
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Fagnytt • Debatt

Ettersom type II diabetes hos sykelig overvektige synes å gå i varig remisjon etter
kirurgi er det gjort flere studier på diabetiske pasienter som har en KMI lavere enn de
gjeldende kriteriene (10). Men, resultatene
er sprikende, antall forsøkspersoner varierer
stort og det er få studier som sammenlikner kirurgi med konvensjonell behandling.
Derfor finnes det foreløpig få vitenskapelige
holdepunkter for at kirurgi kan være indisert
ved type II diabetes uten at det samtidig
foreligger sykelig overvekt. Likevel, spørsmålet «how low can we go?» hva gjelder
KMI verserer i ulike faglige kretser (11).

denne stammen kan være svært høy selv
om mange unnlater å rapportere dette (15).

13.	American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes care 2013; 36
Suppl 1: S67–74.
14.	Gao W, Bihorel S, DuBois DC et al. Mechanism-based
disease progression modeling of type 2 diabetes in
Goto-Kakizaki rats. Journal of pharmacokinetics and
pharmacodynamics 2011; 38: 143–62.
15. Inabnet WB, Milone L, Korner J et al. A rodent model
of metabolic surgery for study of type 2 diabetes
and positron emission tomography scanning of beta
cell mass. Surgery for Obesity and Related Diseases
2009; 5: 212–7.
16. Marchesini JD. End-to-side duodeno-jejunostomy
with half-and-half biliopancreatic limb for the treatment of type 2 diabetes: a proposal for a simpler
technique. Obesity Surgery 2007; 17: 138–9.
17.	Grong E, Mårvik R, Thu OK et al. Duodenal-jejunal
bypass og sleeve reseksjon som behandling for diabetes mellitus: en rottemodell. Abstrakt 72 Kirurgisk
høstmøte 2012.

Konklusjon
Resultatene våre viser at kirurgi har
hatt ulike positive effekter, men ingen
dyr eller eksperimentelle grupper kan
sies å være kurert for sin diabetes, noe
som ikke avviker fra de fleste tidligere
studier. I skrivende stund er det gått 10
mnd etter kirurgi og gruppene er fremdeles store. Langtidsresultatene vil bli
presentert ved en senere anledning 
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I forrige nummer av Kirurgen ble
laparoskopisk håndtering av gallegangskonkrement samt ulike aspekt ved
overvektskirurgi i Norge belyst. Denne
gang berøres begge temaer igjen i vår
MIK seksjon- sågar i kombinasjon.
Første artikkel handler om behandling av
choledochuskonkrementer hos gastric
bypass opererte pasienter, der standard
transoral teknikk ikke er mulig. Det er
anvendt ERCP via laparoskopisk anlagt
transgastrisk port; såkalt hybrid-ERCP med
laparoskopisk utført tomi i ventrikkel og føring av ERCP skopet antegrad til papillen. I
følge fagmiljøet er denne metoden benyttet
en gang tidligere i Norge, og det presenteres to kasuistikker fra Ullevål. Prosedyren er
enklere og mindre tidkrevende enn ERCP
via ballongskopi. Spesielt hos pasienter
med lange alimentære løp og pasienter med

flere operasjoner og forventede adheranser,
vil denne prosedyren være å fortrekke.
Dernest følger en fin oversiktsartikkel
fra lever- og laparoskopimiljøet på
Rikshospitalet om laparoskopisk kirurgi
ved primær leverkreft, hepatocellulært
carcinom (HCC). Nasjonale retningslinjer for
behandling av HCC går ikke i detaljer med
tanke på hvilken modalitet som er å foretrekke (åpen vs. laparoskopisk reseksjon),
og en multidisiplinær konferanse er oftest
påkrevet for å komme frem til en egnet terapianbefaling for den enkelte pasient. Siden
starten av det laparoskopiske
leverprogram ved OUS er det utført 20
reseksjoner hos 18 pasienter med HCC.
Ulike tekniske forhold ved reseksjon
belyses, deriblant preoperativ reseksjonsplanlegging, reseksjonsmarginer og deling
av levervev. Reseksjon som downstaging
for transplantasjon diskuteres også.

dokumentere kvaliteten av fedmekirurgi i
Norge. Registeret vil også kunne være en
kilde til forskning. Internasjonalt har mange
land bygget opp egne registre for fedmekirurgi, men norsk lovgivning har gjort at
arbeidet med norsk deltagelse i et eksisterende skandinavisk register har stoppet
opp. Det gjøres nå et forsøk på å lage en
norsk versjon av dette der teknisk utprøving i første omgang vil bli i Helse Vest.

Minimal-invasiv kirurgi

Behandling av gallestein
etter overvektskirurgi

Undertegnede vil benytte anledningen til
å oppfordre de ulike fagmiljø til å sende
inn abstrakt til årets høstmøte om minimalt invasive prosedyrer og resultater.
Med ønske om en god sommer
fra konstituert MIK redaktør 

Avslutningsvis har vi en orientering fra
Norsk forening for fedmekirurgi vedrørende
et planlagt norsk register for fedmeoperasjoner, som er ønskelig for å kunne
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Behandling av gallegangsstein hos
tidligere gastric bypass opererte pasienter
(RYGBP) med hybrid ERCP teknikk
Signe C Røstad, Erik Trondsen, Kristin
Kjellevold, Jørgen Jahnsen* og Truls Hauge*
Signe.rostad@ous-hf.no
Gastrokirurgisk og *gastromedisinsk avdeling,
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Overvektsopererte pasienter har en økt
risiko for utvikling av steinsykdom i galleveiene. Det er derfor viktig å etablere
gode metoder for steinbehandling. Her
presenenteres to pasienter som tidligere
er operert med Roux-en-Y gastric bypass
(RYGBP). Med hybrid-ERCP menes ERCP
via laparoskopisk anlagt transgastrisk port.
Prosedyrene er utført ved gastrokirurgisk
avdeling i samarbeid med gastromedisinsk
avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

ling av gallestein har vist seg ikke å gjelde
for denne pasientgruppen. Den eneste
faktoren som har en prediktiv verdi er et
stort postoperativt vekttap, 50 % eller mer
vektreduksjon i løpet av første 3 postoperative måneder (3). Den endrede anatomien
hos pasienter operert med RYGBP (figur
1) gjør behandling av gallegangsstein til en
utfordring, da gallegangene ikke er tilgjengelig for tradisjonell transoral endoskopisk
retrograd cholangiopancreaticografi (ERCP).
Alternative metoder er laparoskopisk assistert ERCP (hybrid-ERCP), transenterisk
ERCP (ballongskopi), perkutan transhepatisk instrumentering (PTC) og laparoskopisk eller åpen koledokolitotomi (4).

Kasustikk 1

Minimal-invasiv kirurgi

Siden man startet opp igjen med overvektskirurgi i Norge i 2003, er over titusen
pasienter operert (1). De fleste har blitt
operert med Roux-en-Y gastric bypass
(RYGBP). Overvekts-opererte pasienter har
en økt risiko for utvikling av gallesten, men
det har ikke vist seg hensiktsmessig å utføre profylaktisk kolecystectomi hos denne
pasientgruppen (2). En studie viser at 6,8 %
av pasientene blir kolecystectomert. 5,3 %
grunnet symptomatisk gallestein, 1 % grunnet kolecystitt 0,2 % får gallegangsstein og
0,1 % får gallesteinsutløst pankreatitt (3).
De tradisjonelle risikofaktorene for utvik-

50 år gammel kvinne, operert med laparoskopisk gastric bypass juli 2012. Preoperativ høyeste body mass index (BMI) 40,
postoperativt vekttap 36 kg, aktuell BMI
26. Hun hadde ingen komorbiditet relatert
til overvekt. Pasienten ble innlagt i slutten
av april 2013 med kolecystitt. Hun hadde
forhøyede infeksjonsprøver, men ikke
biokjemisk kolestase. Hun ble operert akutt
med laparoskopisk kolecystectomi, peroperativt ble det fjernet steiner fra duktus
cystikus. Man lyktes ikke å gjøre peroperativ kolangiografi. Forøvrig ukomplisert
prosedyre. Pasienten ble skrevet ut i velbefinnende dagen etter inngrepet. En uke

Figur 1. Endret anatomi ved gastric bypass operasjon.

Figur 2. Portplasseringen. Foto: Monrad-Hansen.
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senere kom hun tilbake med sterke smerter
under høyre kostalbue og biokjemisk kolestase. Hun hadde ingen tegn til infeksjon.
Magnet resonans kolangiopankreaticografi
(MRCP) viste flere steiner i gallegangen.
Vi hadde tidligere forberedt oss på
prosedyren for hybrid-ERCP i samarbeid med gastromedisiner (tabell 1).
Laparoskopisk tilgang med åpen teknikk i
navlen, man kom inn i fri bukhule. Det ble
benyttet en 5 millimeter port til venstre for
navlen og en 5 millimeter port til høyre og
noe kranialt for navlen (figur 2). Man identifiserte den utkoblede delen av ventrikkelen.
Det ble laget en tobakkspungsutur med 2
cm diameter på fremre vegg i antrum-området, og monopolar diatermi-krok ble brukt
til å lage gastrotomi inne i denne. En 15 millimeter port ble satt i venstre øvre kvadrant
og ført inn i gastrotomien. Tobakkspungsuturen ble strammet rund porten. Vi lyktes
ikke med å få gastrotomien tett kun med
tobakkspungsuturen, fattetenger ble brukt
i tillegg (figur 3). Gasstrykket i abdomen
ble bibeholdt under hele operasjonen for
kontroll av gastrotomien. ERCP ble utført
av gastromedisiner, duodenoskopet ble ført
inn i ventrikkelen via 15 millimeter-porten
og videre ned i duodenum der man identifiserte Papilla Vateri. Guidewire ble ført
opp i gallegangen, og posisjonen bekreftet

med gjennomlysning (figur 4). Papillotomi
ble utført, og med ballong-kateter ble tre
steiner ekstrahert (figur 5). Gallegangen var
etter det steinfri. Gastrotomien ble lukket
med resorberbar sutur. Hele prosedyren
tok 60 minutter. Pasienten reiste hjem
i velbefinnende 2. postoperative dag.

Kasuistikk 2

Figur 3. Gastrotomien med sutur. Foto: Monrad-Hansen.

Figur 4. Guidewire, kontrast og gallestein i distale
duktus koledokus. Foto: Monrad-Hansen.

Diskusjon
Antall pasienter operert med gastric bypass
utgjør et stort og økende antall. Dette aktualiserer en egnet metode for behandling
av gallegangsstein der standard transoral
Figur 5. Gallestein ekstrahert med ballong etter papillotomi. Foto: Monrad-Hansen.

Tabell 1. Den laparoskopiske prosedyren.
1

Åpne fascien, Plassere porter

Åpen teknikk i navlen. 12mm i navlen, 5mm
port til høyre og venstre for navlen

2

Tobakkspungsutur, Gastrotomi

Poly-Sorb 3.0 til tobakkspungsutur på ventrikkel.
Gastrostomi med monopolar diatermi-hook

3

Port i venstre øvre kvadrant

15 mm port anlegges i venstre øvre kvadrant.
Retning tilpasses gastrotomi. Porten plasseres inn
i gastrotomi

4

ERCP med steinekstraksjon

Endoskopet føres inn i 15 millimeter porten, ned i
duodenum, stein ekstraksjon med basket eller
ballong. Papillotomi.

5

Lukke gastrotomien

Gastrotomien lukkes med fortløpende Poly-Sorb 3.0

6

Fjerne porter, lukke fascien

Fascien lukkes med Poly-Sorb 0.

Kasuistikk 1 viser at inngrepet er raskt og
enkelt hos pasienter operert med standard Roux-en-Y gastric bypass (RYGBP).
Hybrid-ERCP prosedyren er enklere og
mindre tidkrevende enn ERCP via ballongskopi, standard ERCP skop og teknikk benyttes. Hybrid-ERCP bør derfor
kunne utføres ved sykehus som har
erfaring i laparoskopisk kirurgi og ERCP.

Konklusjon
Ved OUS, Ullevål vil vi fremover primært
velge hybrid-ERCP som prosedyre ved
gallegangsstein hos gastric bypass opererte
pasienter. Spesielt hos pasienter som
har gjennomgått flere operasjoner og har
adheranser, vil hybrid-ERCP være fordelaktig sammenliknet med ballongskopi.
Det samme gjelder for pasienter med
lange alimentære løp (>225cm). Her
viser studier at ERCP med ballongskopi
vanskelig lar seg gjennomføre (5).
Pasientene har samtykket til presentasjonen og bildene brukt i artikkelen 
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55 år gammel kvinne operert med RYGBP
i 2005. Operasjonen var gjort med åpen
tilgang, hun fikk senere et brokk i snittet,
operert med åpen nettplastikk. Pasienten
hadde bare forbigående effekt av overvektsoperasjonen, og nåværende BMI var
53. Ved annet sykehus hadde man startet
behandling for kolecystitt i midten av april
2013. Forhøyede leverprøver førte til en
MRCP som viste stein i gallegang med
minste diameter 12 millimeter. Det ble gjort
et mislykket forsøk på å nå Papilla Vateri
med ballong-skop, og hun ble overflyttet for
hybrid-ERCP i begynnelsen av mai måned.
Laparoskopi viste massivt med adheranser
i øvre abdomen etter de tidligere operasjonene, og flere porter i hver flanke ble
benyttet for å løse dette problemet før
tilgang til den utkoblede ventrikkeldelen ble
etablert. En 15 millimeter port i en gastrotomi for tilgang med duodenoskopet ble
anvendt. Gallegangssteinen var vanskelig
å fange og ble til slutt ekstrahert bitvis
med kurv og ballong. Radiologisk steinfri
gang. Etter lukning av gastrostomien ble
det utført kolecystektomi, også det en
langvarig og krevende prosedyre grunnet
betydelige adheranser mot galleblæren og
uttalte betennelsesforandringer i galleblæren. Samlet operasjonstid var 300 minutter. Postoperativt forløp var ukomplisert,
utskrevet til hjemmet 5. postoperative dag.

ERCP teknikk ikke er mulig. Hybrid-ERCP
synes å kunne være en godt egnet prosedyre hos disse pasientene. I tillegg kan man
inspisere og eventuelt lukke slitser for å
forebygge en utvikling av intern herniering.
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Bakgrunn
Primær leverkreft, eller hepatocellulært carcinom (HCC), er maligne svulster med relativt alvorlig prognose, utgående fra leverens
hepatocytter. Patogenesen er sammensatt
men svulstene utvikles som regel i lever
med manifest cirrhose. Årsaken til cirrhosen varierer mellom forskjellige geografiske
områder i verden, men de ledende årsaker
er virale hepatitter (hepatitt B eller C).
Den eneste kurative form for behandling
av HCC er destruksjon eller fjernelse av alt
viabelt svulstvev, men de fleste pasienter som får påvist HCC har non-kurabel
sykdom allerede ved diagnosetidspunktet. Kirurgisk behandling har vært omtalt
i en tidligere utgave av Kirurgen [1].

Norsk GastroIntestinal Cancer Gruppe
(NGICG) har utviklet nasjonale retningslinjer
for behandling av HCC og disse finnes på
egen nettside [2]. Retningslinjene gir en
oversikt over hvilke pasienter som bør tilbys
kirurgi, men anbefalingene går ikke i detaljer
med tanke på hvilken modalitet som er å
foretrekke (åpen vs. laparoskopisk reseksjon), og en multidisiplinær konferanse er
oftest påkrevet for å komme frem til en egnet terapianbefaling for den enkelte pasient.

Reseksjonskirurgi
Den mest utbredte tilgang for leverreseksjon er med konvensjonell åpen teknikk via
laparotomi. Selv om pasienter med HCC
gjennomgår radikale kirurgiske reseksjoner med adekvate reseksjonsmarginer
(formelle reseksjoner med R0-marginer),
får en stor andel av pasientene tilbakefall
av sykdommen innen 5 år. Årsaken til
den høye residivraten er sannsynligvis
at man ved reseksjoner kun fjerner den
tumorbærende delen av leveren og ikke
den underliggende inflammasjonstilstand
som ligger til grunn for cirrhosen, og
således medvirker til utviklingen av HCC.

Laparoskopi har vist seg å være likeverdig
med konvensjonell, åpen kirurgi ved de
fleste maligne tilstander i gastrointestinaltraktus. Laparoskopi som operasjonsmetode har da også vist seg å være velegnet
ved reseksjonsinngrep av både benigne og
maligne leverlesjoner, og nylig publiserte
data fra vår avdeling viser at overlevelsen
etter laparoskopiske reseksjoner av maligne
leversvulster er like høy, eller høyere enn
den man finner etter åpne reseksjoner
for tilsvarende sykdommer [3]. Det er
så langt heller ingen grunn til å anta at
noe annet skulle være tilfelle ved HCC.
Antall reseksjoner for HCC rapportert i
litteraturen har imidlertid vært begrenset. I
en studie fra 2010 [4] ble det rapportert ca
500 reseksjoner i engelskspråklig litteratur med en estimert 5-års overlevelse på
50-60 %. Laparoskopiske leverreseksjoner
har vært utført for en rekke svulsttyper
ved OUS-Rikshospitalet siden 1998, men
HCC har på bakgrunn av lav forekomst i
Norge historisk sett utgjort en svært liten
andel av diagnosene ved reseksjon.
Laparoskopiske reseksjoner ved HCC
innebærer imidlertid utfordringer knyttet til
parenchymets tilstand i og med at cirrhose
kan gi vanskelig håndterbart vev og økt
blødningsfare. Det er flere grunner til at
laparoskopi kan vurderes som reseksjonsmetode ved HCC. Hos pasienter med
utviklet cirrhose er det en fordel å bevare
bukveggens integritet og laparoskopi er
rapportert å gi mindre postoperativ ascites.
Det er imidlertid ikke utført prospektive randomiserte studier som sammenligner åpne
leverreseksjoner med laparoskopiske. I en
nylig publisert studie [5] hvor man matchet
identiske reseksjoner utført åpent eller laparoskopisk i forholdet 2:1, fant man at laparoskopi medførte signifikant lavere blodtap og
kortere sykehusopphold. Dette bekrefter
konklusjonen i en meta-analyse fra 2012 [6]
hvor laparoskopiske reseksjoner ved HCC
var forbundet med de samme fordeler uten
at overlevelsen var signifikant forskjellig.

Tekniske forhold
Preoperativ reseksjonsplanlegging
Ved planlegging av reseksjonskirurgi enten
det er planlagt en åpen eller en laparoskopisk reseksjon, må det sikres at den
fremtidige lever-resten kan opprettholde
tilstrekkelig leverfunksjon for den enkelte
pasient. Postoperativ leverfunksjon bestem-

Figur 1: Intraoperativt bilde av stort HCC i segment 2/3
operert med laparoskopisk lateral venstresidig levereseksjon. (Foto B. Edwin/ B. Røsok).

mes av både størrelsen på og kvaliteten
av restlever. Grad av cirrhose i henhold til
Child-Pughs kriterier er en god indikasjon
på dette. Ved moderat cirrhose (Child A)
bør estimert restlever utgjøre minst 40 %
av den preoperative total-lever. Dersom
fremtidig restlever estimeres til mindre
enn 40 % av det totale levevolum, bør det
gjøres preoperativ portvene-embolisering
også ved planlagt laparoskopisk kirurgi.
Pasienter med dårlig kompensatorisk
regenerasjon og som ikke utviser kompensatorisk hypertrofi, er uansett dårlig
egnet for betydelig reseksjonskirurgi.
Reseksjonsmarginer
Radikal fjernelse av HCC krever kirurgi med
adekvate reseksjonsmarginer. Intrahepatisk
metastasering av HCC antas i hovedsak å
være hematogent betinget og karinfiltrasjon
(både mikro- og makroskopisk) er derfor
forbundet med høy forekomst av residiv.
Formålet med den anatomiske reseksjonen
er å fjerne hele området som suppleres
av det aktuelle portvenesystemet. Tradisjonelt sett har derfor reseksjonskirurgi
medført formelle, anatomiske reseksjoner
som hemihepatektomier, eller formell
reseksjon av ett eller flere segmenter
inklusiv bi- og tri segmentektomier som
for eksempel laterale venstresidige
reseksjoner (segment 2/3 reseksjoner).
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Det er flere forhold hos den enkelte
pasient som medvirker til inoperabilitet
ved HCC, ettersom både pasientens
generelle allmenntilstand, leverfunksjon
og tumors utbredelse på diagnosetidspunktet er av avgjørende betydning.

Laparoskopi ved HCC

Selv om flere studier har vist at dette kan
være gunstig med tanke på økt overlevelse
etter leverreseskjon [7], finnes det flere
publikasjoner som ikke med sikkerhet
bekrefter dette. En eventuell overlevelsesgevinst ved formelle reseksjoner kontra
non-anatomiske reseksjoner er heller ikke
dokumentert gjennom prospektive studier.
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Vaskulær okklusjon
Vaskulær okklusjon med Pringles manøver kan benyttes peroperativt også ved
laparoskopiske leverreseksjoner dersom
det er stor fare for blødning under selve
transeksjonen. Under laparoskopiske
reseksjoner kan man oppnå dette ved å
legge en kraftig karstrikk rundt ligamentet
og stramme ved behov. Som ved åpen
kirurgi bør vaskulær okklusjon utføres
intermitterende og/ eller i kombinasjon
med såkalt ischemisk prekondisjonering.
Figur 2: Kaplan-Meyer plot av totaloverlevelse etter
laparoskopisk leverreseksjon for HCC i vårt heterogene
materiale som inkluderer både reseksjoner i non-cirrhotisk lever, reseksjoner hos pasienter med kompensert
cirrhose (Child A-B7) og reseksjoner ved residiv etter
levertransplantasjon.

En nylig publisert studie [8] viste ingen
signifikant forskjell i overlevelse mellom
pasienter som var operert med anatomisk reseksjon, sammenlignet med de
som var operert med lokal reseksjon hos
HCC pasienter med Child-A cirrhose.

Minimal-invasiv kirurgi

Fripreparering av blodkar
Tradisjonelt sett starter de fleste åpne
reseksjoner ved å fripreparere de vaskulære
strukturer i hilus og ved å mobilisere den
delen av leveren som planlegges resessert,
før selve reseksjonen (transeksjonen) starter. I de senere år har en rekke forfattere
argumentert for en såkalt fremre tilgang
(”anterior approach”, også kalt ”åpen
bok”) der levervevet åpnes direkte forfra
uten at man på forhånd har mobilisert den
affiserte delen av leveren. Rasjonalet for
denne metoden er å unngå manipulering
av tumor og derigjennom hindre disseminering av sykdom under operasjonen (ved
såkalt ”no-touch” teknikk). Denne metoden
egner seg særlig godt ved laparoskopi.
Drenerende levervener kan deles ekstrahepatisk før delingen av leverparenchymet starter, men ved mer utpreget
fibrose kan det ved et laparoskopisk
inngrep være vanskelig å dissekere ut
levervenene før transeksjonen foretas,
og disse deles derfor enklest og tryggest
der de påtreffes inne i parenchymet.
Deling av levervevet (transeksjon)
En rekke metoder kan benyttes for å
dele selve levervevet. Mange pasienter
med HCC har imidlertid utviklet grader
av fibrose/ cirrhose hvilket krever spesielle forhold som vanskeliggjør delingen i
forhold til normalt levervev. ”Crush-clamp”
teknikk laparoskopisk under slike forhold
er vanskelig, men forskjellige ultralyd-/
energibaserte instrumenter gjør denne
delen av inngrepet enklere ved å dissekere leverparenchymet fra karstrukturene
slik at man kan gjøre kontrollert hemostase underveis i inngrepet. Som ved
åpen kirurgi benyttes lineære staplere for
deling av større vaskulære strukturer.
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Tilgang
Laparoskopisk leverreseksjon utføres etter
de samme onkologiske prinsipper som
ved åpne reseksjoner. Troakarplasseringen avhenger av lokalisasjonen av tumor.
Som regel benyttes minst 4 troakarer.
Dersom tumor sitter i de dorsale segmenter på høyre side kan man i de tilfeller
der leveren er mer fibrotisk, eventuelt
benytte en håndport for mobiliseringen.

Våre resultater
Vi har siden starten av det laparoskopiske leverprogrammet ved OUS utført 20
reseksjoner hos 18 pasienter med HCC.
Flere enn halvparten av reseksjonene er
foretatt etter 2010 hvilket reflekterer en
økning i henvisningsraten av HCC til OUS
generelt. Median alder på operasjonstidspunktet i materialet var 71 år. Det ble
utført 6 laterale venstresidige reseksjoner
(segment 2/3) (Figur 1) og 14 non-anatomiske reseksjoner fordelt over samtlige
av leverens segmenter. Ett inngrep ble
kombinert med samtidig radiofrekvensablasjon. Materialet er svært sammensatt
både med tanke på alder, underliggende
årsak, cirrhosegrad og sykehistorie.

Overlevelse
Det finnes relativt få data som beskriver
langtidsoverlevelse etter laparoskopiske reseksjoner. I de fleste serier som inkluderer
mer enn 20 tilfeller som er publisert, ligger
5 års-overlevelsen på om lag 60 % [9]. I
Cheungs studie [5] var total 5-årsoverlevelse nær 100 % for laparoskopisk opererte
pasienter med stadium 1 sykdom. Pasienter
med stadium 2 sykdom som ble operert laparoskopisk hadde også høyere sykdomsfri
5-årsoverlevelse enn de som var åpent operert. I Xiangs meta-analyse var det ingen
forskjell i overlevelse mellom gruppene.
I vårt relativt heterogene materiale med
høy alder på operasjonstidspunktet er
median overlevelse nærmere 5 år (Figur 2), men vi har ikke analysert om
dødårsak er HCC-relatert eller ikke.

Reseksjon som dowstaging
for transplantasjon
Overlevelse etter reseksjonskirurgi er ofte
rapportert lavere enn ved transplantasjon,
men det foreligger ingen randomiserte
studier som sammenligner disse behandlingsalternativene. En levertransplantasjon
fjerner ikke bare selve HCC-svulstene, men

medfører ofte også at den underliggende
leversykdommen saneres. Transplantasjon innenfor gitte kriterier har derfor vist
seg å kunne gi lavere residivfrekvens enn
reseksjon, selv om dette ikke er entydig
dokumentert i randomiserte, kontrollerte studier. Slike studier er imidlertid
vanskelig å gjennomføre da pasientpopulasjonene i reseksjon- og transplantasjons-kohorter ofte er forskjellige.
Ved nøye pasientseleksjon og adekvat
reseksjonsteknikk kan det hevdes at man
unngår en ”unødig” transplantasjon hos
35-50 % hos resektable pasienter med
HCC. Det er også antydet at reseksjoner
kan benyttes som ”downstaging” i forkant
av transplantasjon, og både reseksjon,
RFA og transarteriell kjemoembolisering
er vurdert som en midlertidig behandling
hos pasienter som forventes å stå lenge på
venteliste for levertransplantasjon. Dette er
foreløpig ingen tung problemstilling i Norge
hvor donortilgangen fremdeles er god nok
til å kunne tilby levertransplantasjon hos
de som kommer inn under Oslo-kriteriene.
Tidligere reseksjon er nødvendigvis ikke
til hinder for transplantasjon hvis det
tilkommer tumor-residiv, [10] men dette
må selvsagt vurderes nøye i hvert enkelt
tilfelle. En fordel er at hvis det tidligere er
utført laparoskopisk reseksjon og pasienten
får et transplantasjonstrengende residiv,
er det rapportert lavere komplikasjonsrate
under selve transplantasjonen enn om
tidligere reseksjonskirurgi er utført åpent.
Så lenge donortilgangen i Norge er blant
de beste i verden vil transplantasjon
spille en betydelig rolle i den kirurgiske
behandlingen av HCC, men på verdensbasis vil fremdeles reseksjonskirurgi
være det eneste terapeutiske tilbudet
for de fleste pasienter. Ved sykehus
med tilstrekkelig kompetanse kan dette i
mange tilfeller utføres laparoskopisk 
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Norsk register for fedmekirurgi
Et register for fedmeoperasjoner i Norge er under utvikling og vil kunne ha stor betydning
for kvalitetskontroll og forskning.
Villy Våge1 og Torgeir T. Søvik 2
1
Helse Vest og Norsk forening for fedmekirurgi
2
Oslo universitetssykehus og Norsk forening for
fedmekirurgi

Kirurgisk kvalitet og forskning
Hovedformålet med et slikt register er å
dokumentere kvaliteten av fedmekirurgi i
Norge. Registeret vil også gi en oversikt
over graden av overvekt og forekomsten av
fedmerelaterte sykdommer blant dem som
blir operert. Det vil gi en oversikt over antall
og type inngrep per år, utvikling over tid,
komplikasjoner og ressursbruk. Registeret vil kunne bli en god kilde til forskning.
Naturlige forskingsspørsmål inkluderer
operativ sikkerhet og evaluering av effekten
av ulike kirurgiske tilnærminger (dvs. ulike
operasjonsmetoder og ulike varianter av de
forskjellige metodene). Oppfølging over tid

Internasjonale register
Land som Storbritannia, Tyskland, Spania,
Italia og USA har bygd opp egne register for
fedmekirurgi. I Sverige er en langt fremme
både når det gjelder forskning på fedme,
fedmekirurgi og nasjonale kvalitetsregistre. Siden det første forsøket i verden på
en vektreduserende operasjon ble utført
i Gøteborg i 1951, har denne type kirurgi
utviklet seg betydelig. I Sverige blir det nå
utført ca 8000 operasjoner årlig, i Norge
knapt 3000 per år. Svenske pasienter har
i dag rett til fedmeoperasjon innen seks
måneder etter at søknad fra primærlege
er mottatt i sykehus. Alle pasienter som
tilfredsstiller aksepterte kriterier (KMI ≥
40 eller ≥ 35 med følgesykdom) får dekket
operasjon gjennom det offentlige og over
95 % av de opererte blir inkludert i kvalitetsregisteret for fedmekirurgi (Scandinavian Obesity Surgery Registry – SOReg).
Dette registeret ble bygd opp med innspill
fra det norske fagmiljøet nettopp for at det

skulle kunne bli et felles skandinavisk register. Svenskene tok i bruk registeret i 2007.

Registerforskning
Utfordringer knyttet til norsk lovgiving har
gjort at arbeidet med norsk deltagelse i
registeret i perioder har stoppet opp. Det
pågår nå imidlertid et arbeid med å utvikle
en norsk versjon av SOReg. Villy Våge er
kontaktperson for det norske arbeidet og
spiller på lag med styret i SOReg, Uppsala
Clinical Research (UCR), Senter for klinisk
dokumentasjon og evaluering (SKDE) og
Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Bergen. I konsesjonssøknaden til
det norske Datatilsynet er det søkt om et
nettbasert register med pasientidentifiserbare data for at en skal kunne koble dette
opp mot andre norske pasientregistre.
Tilgang vil bli beskyttet med brukernavn
og passord og lagt under den nasjonale
helseregisterportalen (www.helseregistre.
no). Norsk lovgiving, i motsetning til svensk,
krever skriftlig samtykke fra pasienten for
at vedkommende skal kunne inkluderes
i et slikt register. Sykehus som deltar vil
ha råderett over egne data, og skal når de
selv vil kunne hente inn data over egen
aktivitet og resultater. Avidentifiserte
data vil bli eksportert til SOReg. Teknisk
utprøving vil bli utført innenfor Helse
Vest – området før registeret blir tilbudt
nasjonalt. Oppbygging av registeret er
finansiert med midler fra Helse Vest 
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Norsk forening for bariatrisk kirurgi – senere
Norsk forening for fedmekirurgi (NFFK) –
ble stiftet 24.10.06. Sentrale formål var å
fremme norsk fedmekirurgi, å være et talerør overfor pressen samt å bidra til et norsk
/ skandinavisk kvalitetsregister for fedmekirurgi. NFFK ble en underavdeling av Norsk
forening for gastroenterologisk kirurgi, men
medlemmene gikk en travel tid i møte med
en rask økning av fedmeoperasjoner og foreningsarbeidet har ikke hatt topp prioritet.
Ønsket om, og sondering av muligheter
for, et felles skandinavisk kvalitetsregister har likevel pågått siden den gang.

vil kunne dokumentere endringer i fedmerelaterte sykdommer etter operasjon. Ved å
koble data mot andre norske pasientregistre
kan potensielle helseeffekter av fedmekirurgi studeres. På sikt vil også pasientens
egne opplevelser med sykelig overvekt og
effekt av fedmekirurgi bli lagt inn i registeret (helserelatert livskvalitet). Et felles skandinavisk register vil kunne være en døråpner
til et større faglig fellesskap for norske
kirurger som arbeider med fedmekirurgi.
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