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Redaktørens hjørne

Peter Wiel Monrad-Hansen
Redaktør
monradhansen@gmail.com
Nå er det straks duket for den 89. Høstmøteuken i historien. Det er en storartet
begivenhet både sosialt og faglig, både
for spesialister og LiS leger. I tillegg er det
duket for Camp Trauma, 2 fullstappede
dager med interessant faglig program og
hands-on øvelser med instruktører fra
hele verden. Kirurgen forsøker å publisere
sammendrag av spennende innlegg og
symposier fra Høstmøtet i neste nummer.

Årets festkomité har lagt opp til en kirurgimiddag i ny innpakning. Håper så mange
som mulig har anledning til å delta.

korrekt adresse i DNLF-arkivet, kan det
være lurt å ta en telefon til legeforeningen for å sikre seg korrekt informasjon.

Denne utgaven av Kirurgen har tema
Håndkirurgi. Dr. Magne Røkkum har
samlet sammen et knippe med meget
interessante artikler med unike bilder som
illustrerer kompleksiteten og mulighetene
som finnes i dette utpregede spesialiserte
fagfeltet. Det har vært en fornøyelse å lese
artiklene, og det er med stor ære at vi kan
presentere en så unik artikkelsamling.

Kirurgens redaksjon har invitert Dr. Ellen
Schlichting (endokrinkirurg) og Dr. Rune
Haaverstad (thoraxkirurg) til å kåre
Kirurgens 1. og 2. pris for beste artikkel
publisert i siste 4 utgaver av bladet.
Vinnerne blir utropt på NKFs årsmøte/
generalforsamling og mottar et økonomisk gavekort samt heder og ære.

Videre presenterer vi 2 nye doktorgrader, spennende artikkel om peroperativ
merking av histologisk preparat og viktige
forhold omkring barnemishandling.
Vi får stadig spørsmål om hvordan man
kan få Kirurgen hjem i posten. Den eneste
måten man kan sikre seg bladet på er å
melde seg inn i Norsk Kirurgisk Forening.
Medlemslistene oppdateres mot Legeforeningens liste og dersom man ikke har

Jeg vil benytte anledningen nok en
gang til å takke alle bidragsytere til
dette nummeret: dere gjør Kirurgen til
et unikt fagblad av og for kirurger!
Da gjenstår det å ønske alle en lærerik
Høstmøteuke og en minnerik festaften!
God fornøyelse!

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.

144 Kirurgen nr. 3, 2013

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

Høstmøtet og status
om spesialitetsstruktur

NKF ønsker velkommen til den nær forestående 89. Høstmøteuken. Dette er en årlig
begivenhet og et høydepunkt for både spesialister og LIS faglig og sosialt. I år er det
sendt inn nesten rekordmange abstracts,
og vi håper at de ulike seanser med frie
foredrag og symposier vil bli godt besøkt.
Årsmøtet/Generalforsamlingen finner sted
torsdag 24. okt og i tråd med våre retningslinjer er agenda og årsmelding lagt på nett.
   NKF prøver i år ut et nytt konsept og
inviterer til kirurgimiddag i mer uformelle
rammer på Månefisken ved Akerselva. Så
sett av torsdagskvelden i høstmøteuken
til sosialt samvær med kirurg- kolleger, og
la dette bli en årlig tradisjon fremover.

Spesialitetsstruktur
Det siste året har det vært mye fokus på
spesialitetsstruktur. Dette handler om
hvilke spesialiteter vi skal ha og hvilke vi
ikke skal ha. Skal kirurgi fortsette med
grenspesialiteter eller skal grenene bli
hovedspesialiteter? Trenden i Europa er en
retning mot egne hovedspesialiteter fremfor grenspesialiteter. Spesialiststruktur må
ivareta fagutviklingen. For rigide kontrollregimer rundt spesialitetene kan kanskje
hemme fagutviklingen. Samtidig skal
spesialitetene utøves i et land med spesielle geografiske utfordringer. Den norske
generalisten har bidratt til en desentralisert
helsetjeneste. Det forventes at generalisten
skal stå for helheten, men kan generalisten
levere helsetjenester av høy kvalitet innen

at kompetansen hos nyutdannede spesialister er på et tilfredsstillende europeisk nivå.
   Departementet mener at forslaget
svarer på utfordringene om å lage effektive utdanningsløp, kvalitet i utdanningen
og robust spesialistkompetanse. De vil
imidlertid ikke på dette stadiet i prosessen
ta stilling til enkeltelementene i forslaget.
Spesialistutdanning av leger er knyttet
til helsetjenestens drift og organisering,
organisering av sykehusene er basert på
de etablerte spesialiteter og sykehusstruktur, og arbeidsdeling mellom sykehus er
knyttet til spesialitetsstruktur. Nåværende
utkast er ikke utredet mht organisatoriske,
driftsmessige og økonomiske konsekvenser. Departementet har derfor bedt om at
Helsedirektoratet gjennomfører en konsekvensutredning av de foreslåtte endringene
med vekt på konsekvenser for pasientene
og for organisatoriske, driftsmessige og
økonomiske konsekvenser for sykehusene
og RHFene (inkludert konsekvenser for
sykehusstruktur og småsykehus), universitetene og direktoratet. Videre ber departementet om at roller og ansvarsdeling for
spesialistutdanning beskrives tydeligere.
   Legeforeningen sentralt vil spesielt
se på direktoratets forslag til forkorting
av normert utdanningslengde, tettere
integrering av turnus i spesialistutdanning
og kvalitetssikring av utdanningen. Hovedprosjektgruppen for spesialitetsstruktur er
engasjert og NKF ved leder er representert
i dette arbeidet. Det skal gjennomføres en
ordinær høring av konsekvensutredet forslag i regi av direktoratet før endelig forslag
leveres departementet februar 2014. Det
er viktig at de fagmedisinske foreninger
gjennomgår forslag til nye retningslinjer
internt og er aktivt med i prosessen videre.

Leder

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

hele fagbredden? Er det fremdeles mulig
å være generalist eller skal vi tenke nytt?
   Helsedirektoratet har på oppdrag
fra departementet laget et utkast om ny
spesialitetsstruktur- og innhold, og leverte
sin rapport til departementet i juni 2013.
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
å vare i 2-4 år for ulike spesialiteter; for
kirurgi 3 år. Det er foreslått at en går bort
fra ordningen med grenspesialisering og
innfører hovedspesialiteter, og at gruppeføring erstattes med spesifiserte læringsmål.
   Direktoratet har lagt vekt på at det
må etableres en spesialiststruktur som er
fleksibel. Selv om utviklingen går i retning
av mer spesialisering, krever sykehusstrukturen i Norge at hensynet til breddekompetanse ivaretas og styrkes. Dette er viktig
både for pasienter med flere og sammensatte sykdommer og for å ivareta behovene
som små og mellomstore sykehus har.
Noen av de sentrale elementene i forslaget
er sterkere innretning av utdanningen mot
de sykdommer og pasientgrupper som vil
dominere framover, og derav endring i tje
nesten. Større vekt på læringsmål, moderne
pedagogiske læringsformer og kompetansetesting. Mer effektive utdanningsløp med
nedkorting på gjennomsnittlig 1.5 år i forhold til tidligere. NKF støtter ikke en forkort
ning av del 3 - tvert imot bør den utvides for
at målet om en styrket utdannelse og kompetanse i bredde og dybde skal bli nådd.
Minimumskravene må være realistiske, slik

Velkommen til Høstmøtet!!

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

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

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
BREDDE
STR.
1/1 side
145 mm

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

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
12.000

ANNONSEMATERIELL
PDF-filer eller digitale EPS-filer.
Alt materiell leveres på CD eller mail, høyoppløst (300 dpi) CMYK.
UTGIVELSESPLAN 2013
Tema
Nr. 4 Kjevekirurgi
Nr. 1 Coloncancer
Nr. 2 (ikke bestemt)
Nr. 3 (ikke bestemt)
Nr. 4 Traumekirurgi

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

Levering Posten
15/12
15/3
15/6
15/10
15/12
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TEMA

Håndkirurgi

Magne Røkkum
mrokkum@ous-hf.no
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi,
OUS-Rikshospitalet

utbredelse fra fingertuppene og til sentralnervesystemet, slik at også albue- og
skulderkirurgi inkluderes. På den annen side
fins det sykehus hvor håndkirurgene bare
behandler tilstander distalt for håndleddet.
Den amerikanske kirurgen Sterling Bunnell
har fått hovedæren for grunnleggelsen av
spesialiteten håndkirurgi. På bakgrunn av
erfaringene fra verdenskrigene systematiserte han behandlingen av håndskader.
Bunnell fikk håndkirurgene til selv å
rekonstruere alle håndens ulike strukturer,
istedenfor det tidligere uhensiktsmessige
samarbeidet mellom ulike spesialister.
En lignende effekt av krigskirurgien så man
også i Europa, ikke minst gjennom den store
franske håndkirurgen Raoul Tubiana. Erik
Moberg etablerte Skandinavias første håndkirurgiske avdeling på Sahlgrenska sjukhuset i Gøteborg i 1949. Håndkirurgi ble
en av de kirurgiske disipliner med sterkest
spredning og utvikling etter siste verdenskrig.

Mer enn en fjerdedel av henvendelsene
til skademottak skyldes håndskader. En
stor del av disse skadene er enkle og kan
behandles av legevaktslege eller av tilknyttede kirurgiske og ortopediske enheter.
En mindre del av skadene må imidlertid
henvises til en håndkirurgisk enhet. Med
håndkirurgi forstår man således behandlingen av skader og lidelser ut over de
basale, noe som betinger spesiell utdanning og erfaring. Det er viktig at denne
spesialiserte virksomheten holdes adskilt
fra den basale kirurgien på hånden. I praksis
vil grensen ofte gå mellom tilstander
som kan behandles på en skadestue, og
tilstander som krever fulle operasjons- og
anestesifasiliteter på en operasjonsstue.
Mange avgrenser fagområdet håndkirurgi
til hånden, håndleddet og underarmen.
Ofte defineres imidlertid håndkirurgiens

Moderne operativ håndkirurgisk virksomhet krever betydelig kompetanse innenfor
bl. a. plastikkirurgi, nevrokirurgi, karkirurgi
og mikrokirurgi, endoskopi og osteofiksasjon. Rutinemessig bruk av luper eller
mikroskop er som regel nødvendig for å
oppnå tilstrekkelig kirurgisk presisjon. Siden
håndkirurgi har utviklet seg til et selvstendig
fagområde, har det i flere land blitt en egen
spesialitet. Flere søknader om å opprette
en norsk spesialitet i håndkirurgi har imidlertid ikke ført frem, delvis grunnet motstand
mot for sterk spesialisering innenfor kirugien. Norsk forening for håndkirurgi, som
ble stiftet i 1979 og har 67 medlemmer,
har isteden etablert et diplom i håndkirurgi med tjeneste- og operasjonskrav
som er identiske med et felles europeisk
håndkirurgisk diplom. Her i landet drives
håndkirurgi av spesialutdannede plastikkirurger, ortopeder og generelle kirurger.

Tema

Hånden utgjør en høyt spesialisert kombinasjon av et sensorisk organ med taktil persepsjon og et motorisk
organ for grep, manipulasjon og gester. Dessuten spiller hånden en viktig rolle i kommunikasjonen mellom
mennesker. Anatomien er kompleks, og funksjonen betinger en nøye avstemt koordinasjon av en rekke
ulike strukturer. Det er tilsvarende mange muligheter for feil og funksjonssvikt. Selv tilsynelatende mindre
funksjonsforstyrrelser kan få betydelige sosiale og økonomiske konsekvenser.
Sosialdepartementet bestemte i 1991 at
håndkirurgi skulle regionaliseres til Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs
Hospital, Haukeland universitetssykehus og
Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet.
Denne regionaliseringen har fungert meget
tilfredsstillende. I tillegg er det også nødvendig å ha håndkirurgisk kompetanse på
en del andre sykehus. Tilstrekkelig støtte
av håndterapeuter (spesialutdannede fysioog ergoterapeuter) er en forutsetning for
å drive håndkirurgi. Kvalitetsmessig er det
sannsynligvis mye å vinne på å utarbeide
en "nivåstrukturering" etter modell fra
Sverige, hvor det klart defineres hvilke
tilstander som må behandles av spesialist
i håndkirurgi og hva som kan behandles av
andre kirurger med en viss definert håndkirurgisk utdanning. Den stadig sterkere
spesialiseringen innen alle de kirurgiske
disiplinene har imidlertid også ført til at
stadig mer håndkirurgi henvises til regionsnivå med dertil økende behandlingskøer.
Dette temanummeret omhandler håndkirurgiske spiss-funksjoner, og blant dem en
del som kanskje ikke alle er klar over faller
inn under håndkirurgien. Replantasjon (landsfunksjon i Oslo) omfatter ikke bare fingre,
men alle avkappede eller sirkulasjonsløse
legemsdeler etter skade. Replantasjonskirurgien dannet grunnlaget for den øvrige
mikrovaskulære kirurgien med frie vaskulariserte vevsflyttinger. Håndkirurger utfører
all perifer nervekirurgi, også på underekstremiteten. Plexusskader er landsfunksjon
i Oslo, og tetraplegi-kirurgi er landsfunksjon
i Bergen. Flere regionssykehus opererer
medfødte misdannelser og cerebral parese
i overekstremiteten. Til slutt har vi tatt med
litt om moderne leddproteser, som også er
på full fart inn i håndkirurgien. Det er særlig
hyggelig at et norsk innovasjonsarbeid under
ledelse av Astor Reigstad har gitt vesentlige bidrag, først og fremst til utviklingen
av en meget lovende håndleddsprotese.
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Medfødte misdannelser i
overekstremiteten

Dysmeli betyr feil ved et lem. Man ser mange flere medfødte forandringer på overekstremiteten enn på
underekstremiteten. Ofte kan man finne de samme forandringene på foten som på hånden. Hånden har
imidlertid størst variasjon og hyppighet av medfødte forandringer.
Tema

Mona Winge
mwinge@ous-hf.no
Seksjon for Overekstremitet og Mikrokirurgi,
Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet, OUS
Barn med medfødte misdannelser bør
henvises etter fødsel for vurdering av
håndkirurg som er spesialisert innen
fagfeltet. De fleste inngrep vil ikke gjennomføres før barnet er 1 år, men i noen
helt spesielle tilfeller er det indikasjon for
tidligere kirurgi. Andre ganger ser man
situasjonen an i flere år. Det er derfor lurt
at barnet blir henvist til tidlig vurdering,
slik at en individuell plan kan tilpasses.

Figur 1. Triggertommel

Figur 3.a. Komplett enkel syndactyli mellom 3. og 4.
fingerstråler.

Dysmeli er et meget komplekst fagfelt.
Denne oversikten tar med de mest vanlige
medfødte deformitetene og noen uvanlige.

Triggertommel
Triggertommel er ikke en ren dysmeli, men
omtales her siden flere barn har triggertommel ved fødsel. Mange foreldre kan
komme til en konsultasjon og si at de ikke
vet hvor lenge tommelen til barnet deres
har stått flektert, og at den muligens kan
ha stått slik ganske lenge. Man vil ofte
kjenne en kul på volarsiden av tommelen
over fleksorsenen ved grunnleddet, og
som oftest er det ikke mulig å ekstendere
tommelen (Figur 1). Noen få ganger kan
den ekstenderes med et knepp som gjør
vondt. Barnet skal søkes inn til operasjon
ved et kompetent håndkirurgisk senter
pga de små anatomiske forholdene. Litteraturen angir at ca. 30 % av triggertomlene kan bli bra av seg selv. Det kan skje
mens de venter på innkalling til kirurgi.

Camptodactyli
Noen få barn har camptodactyli ved fødselen, men de fleste utvikler denne forandringen mellom 8-9 og 12-14 år (Figur 2). Barna
får en fleksjonskontraktur i midtleddet, hyppigst på 5. finger, gjerne bilateralt. Mange
forskjellige mekanismer har blitt foreslått
som årsaken til kontrakturen. Ved ubehand-

Figur 2. Camptodactyli 5.finger

let camptodactyli vil man etter hvert kunne
se forandringer på røntgen. Den internasjonale konsensus for primærbehandling
er spesialtilpasset ortose. Resultatene
etter langvarig konservativ behandling er
gode, og kirurgi er sjelden indisert. Noen
få barn har langt mer komplekse former for
camptodactyli, som affiserer flere fingre.

Figur 3.b. opptegning av triangulær dorsal lapp og
zig-zag snitt

Syndactyli
Syndactylier er partielle eller komplette.
Interstitiet som oftest affiseres, er mellom 3. og 4. finger. Syndactylier kalles
enkle når det kun er hud i sammenvoksningen mellom strålene (Figur 3abcd).
En kompleks syndactyli har benet sammenvoksning i tillegg. På fingernivå vil
deling mellom strålene alltid være indisert.
Som regel er det ikke indikasjon for å
spalte opp mellom tær med sammenvoksning. Det vil måtte avgjøres individuelt.
Kirurgisk korreksjon gjøres vanligvis rundt
1 års alder. Hvis barnet har bilaterale

Figur 3.c. deling av fingrene, transposisjon av lapper

Figur 3.d. sutur med eller uten hudtransplantat.
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syndactylier, kan begge sider opereres
i samme narkose. Man kan kun dele én
syndactyli mellom to stråler om gangen for
å unngå problemer med blodforsyningen
til fingrene. Deling av syndactyli mellom
nabostråler må avventes i minst 3 måneder. Eksisterer det flere syndactylier på en
hånd, vil man altså måtte planlegge nøye
de forskjellige etappene av kirurgien.

Figur 4. Nyfødt barn med Apert syndrom og kompleks
syndactyli mellom alle fingre. a. venstre side.

Tema
Figur 4.b. høyre side

Apert syndrom er en sjelden tilstand som
består av craniosynostose og kompleks
syndactyli på hender og føtter (Figur
4abcd). Etter utdeling av 1., 2. og 5. finger
brukes et eksternt fiksasjonsapparat på
den komplekse syndactylien mellom
3. og 4. stråle. Det gjøres osteotomi på
synostosen mellom strålene og distraksjon av huden i 6 uker, før deling mellom
strålene kan skje. Dermed blir det lettere å
oppnå dekning av de utdelte fingerstrålene
med regenerert hud, og det blir mindre
behov for hudtransplantater. Tidligere har
standard prosedyre vært å amputere en
fingerstråle for å bruke den resterende
hud til å dekke den gjenværende strålen.

Polydactylier
Det er ikke uvanlig å bli født med en ekstra
finger, enten på ulnar- eller på radialsiden
av hånden. En sjelden gang kan også noen
få et ekstra anlegg sentralt i hånden eller
foten. Polydactyli er ofte en kjent familiær
belastning. Mange foreldre er oppmerksom på muligheten for polydactyli når
barnet blir født fordi de selv hadde lignende ekstraanlegg ved fødselen. I andre
familier oppstår polydactyli spontant.

Figur 4.c. påsetting av Magic Cube eksternt fiksasjonsapparat

Operasjon gjennomføres ved 1 års alder
og bilateralt ved behov. Kirurgien blir helt
forskjellig avhengig av om ekstraanlegget er

Figur 6. Triphalangeal tommel høyre side

på ulnar- eller radialsiden, og oppfølgingen
dermed også ulik. På radialsiden (Figur 5ab)
vil man i flere år post-operativt følge nøye
med på stillingen og stabiliteten til den
gjenværende tommelen for å sikre optimal
tommelfunksjon. Det finnes en veldig stor
variasjon av tommel-duplikasjoner. Resultatene i form av grep er veldig avhengige
av hvilken type duplikasjon som forelå.

Triphalangeale tomler
En tommel skal vanligvis kun ha 2 phalanger, men noen barn blir født med 3
(Figur 6). Dette kan være en unilateral
eller bilateral affeksjon. Hvis dette blir
oppdaget tidlig, kan barnet opereres på
enkel måte før 3 års alder. Hvis tilstanden oppdages senere, må man velge en
mer komplisert kirurgisk teknikk, som
imidlertid også kan gi gode resultater.
Den ekstra phalangen gjør tommelen
for lang for optimal funksjon. Når barnet er mellom 1 og 3 år, vil man kun
fjerne den ekstra phalangen, pinne opp
interphalangeal-leddet og rekonstruere
det radiale kollateral-ligamentet. Etter
fjerning av den ekstra phalangen ser man
gjerne at leddflatene på de gjenværende
phalangene remodellerer seg og gir et
pent modellert interphalangeal-ledd.
Hvis diagnosen stilles senere, vil ikke
leddflatene på tommelen klare å remodellere seg på samme måte, og fjerning av den ekstra phalangen er ikke
en mulighet lenger. Da må det gjøres
en forkortning og chondrodese mellom ytter-phalang og ekstra-phalang.

Figur 4.d. post-operativt resultat etter deling av alle
fingre.

Figur 5.a.Tommelduplikasjon høyre side

Det finnes mange varianter av medfødte
deformiteter av radius, alt fra litt kort radius
til aplasi av radius (Figur 7abc). Behovet for
kirurgiske korreksjoner blir dermed veldig
varierende avhengig av utgangspunktet.
Ingen barn er like. Ved radius aplasi er ofte
tommelen borte også. Hånden kan stå i
varierende stillinger, fra normalt rett til i
90-110 graders vinkel langs underarmen
med fingrene pekende oppover proksimalt.
Tidlig etter fødselen er det svært viktig å
starte daglige tøyninger av albue/ håndledd/
fingre og få tilpasset skinner for bruk natt
Figur 5.b. post-operativt resultat.
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Radius dysplasi

Figur 8.a.Barn med tommel aplasi høyre side som
opereres med b.pollicisasjon

Figur 10. a. Røntgen av hånd.

Figur 7.c. Radius aplasi med 90 graders radial feilstilling
i høyre håndledd

Figur 8.b.

Figur 10.b. overekstremitet til et nyfødt barn med Mirror
Hand venstre side.

Tema

Figur 7.a.Barn med radius aplasi på venstre side og
b.radius dysplasi på høyre side. Tommel aplasi venstre
side og tommel hypoplasi høyre side.

og dag. Noen hender får man tøyd helt ut
uten operasjon. Andre må man tøye ut med
et eksternt fiksasjonsapparat. Når håndleddet er helt tøyd ut, må det gjøres en
operasjon (”radialisasjon”) for å balansere
hånden over distale ulna. Dette inngrepet
planlegges utført når barna er ca. ¾-1 år
gamle. Hos de barna som mangler tommel,
vil man lage et grep ved å gjøre pollicisasjon rundt 1-1 ½ års alder (Figur 8ab).

Figur 9.a.Barn med ulnar dysplasi (buet radius og liten
proksimal rest av ulna) .
Figur 10.c. Foto av begge overekstremitetene.

Ulnar dysplasi
Også her er det mange varianter av medfødte deformiteter, alt fra en ulna tilstede
med varierende lengde til en aplastisk ulna.
Noen barn har albueledd mens andre har en
synostotisk albue (Figur 9ab). Ved ulnar dysplasi er det ganske vanlig å se en affeksjon
av både ulnar- og radialsiden av hånden, litt
avhengig av alvorlighetsgraden av dysplasien. Barna mangler oftest fingre ulnart, noen
også radialt. Flere har syndactyli i tillegg.
Hvis ulna er tilstede, vet man at den har
treg vekst. Radius vil vokse normalt mens
ulna sakker etter. Ved vekstspurten vil
barna kunne få økende smerter i albuen.
Dette er forårsaket av caput radii, som
sub-lukserer eller har luksert ut av stilling. Hvis barnet følges jevnlig, ser man
at radius gradvis buer seg på grunn av sin
relativt sett økte lengde. Man må mistenke
problemer med caput radii hvis barnet
begynner å antyde plager fra albuen.
Osteotomi på ulna, påsetting av eksternt
fiksasjonsapparat og gradvis forlengelse
vil gi adekvat lengde av ulna, og vanligvis
får man caput radii i ledd igjen. Noen barn
er født med allerede luksert caput radii.

Figur 9.b. uten albue ledd

Figur 10.d. post-operativt resultat etter fjerning av 2
overflødige fingre og pollicisasjon.

Mirror hand/ulnar dimeli
Dette er en meget sjelden tilstand med kun
ca. 70 kasuistikker beskrevet hittil (Figur
10abcd). Misdannelsen består hovedsakelig
av manglende radius, duplikasjon av ulna og
polydactyli uten tommel. Barnet vil trenge
inngrep på albuen, som ved fødselen er
helt stiv, og på hånden. I albuen må det
skapes passiv bevegelse hvis denne ikke
løsner gradvis spontant. Aktiv bevegelse
betinger reseksjon av den ene proksimale

caput ulnae og transposisjon av brachialissenen. På hånden gjøres det pollicisasjon
og amputasjon av de overflødige fingrene.

Referanser
Amit Gupta, Simon PJ Kay, Luis R Scheker, The Growing
Hand, Diagnosis & Management of the Upper Extremity
in Children, Mosby, 2000.
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Replantasjon av avkappede legemsdeler
Skader med avkappete legemsdeler er ofte dramatiske og skremmende. Moderne mikrokirurgi gir mulighet for påsying av amputerte kroppsdeler, og resultatene er gode. Det haster med å bringe pasienten til
operasjon slik at perioden med opphevet blodgjennomstrømning blir kortest mulig. Samtidig er det viktig at amputatene blir behandlet og oppbevart korrekt under transporten, slik at forholdene for vellykket
påsying blir optimale. Feilaktig håndtering kan i verste fall gjøre replantasjon umulig. Vi gir en oversikt
over replantasjonsvirksomheten i Norge og anbefalinger om primærbehandling av amputerte kroppsdeler.

Tema

Magne Røkkum, Karl R. Hetland, LarsEldar Myrseth, Ole Reigstad, Rasmus
Thorkildsen, Mona Winge
mrokkum@ous-hf.no
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi,
OUS-Rikshospitalet

tommel som var fullstendig amputert i en
grov vedsag (5). Etter dette har sykehuset
regelmessig utført replantasjoner og fikk i
1994 landsfunksjon for påsying av avkappede legemsdeler. I 2002 ble sykehuset
flyttet inn i det nye Rikshospitalet hvor
landsfunksjonen nå ligger. Tabell 1 viser
overlevelsen av påsydde over- og underekstremitetsdeler fra 1983 til 2005.

Historikk
Den første som sydde på en avkappet
legemsdel var Malt (1) i USA. I 1962
replanterte han en arm som var amputert
like over albuen. Komatsu og Tamai (2)
fra Japan var de første som sydde på en
fullstendig avkappet finger, en tommel
hos en industriarbeider i 1965. Dette førte
til raskt utvikling av egnete instrumenter,
tynne nåler og tråder, luper og operasjonsmikroskop. Den mikrokirurgisk teknikk ble
forbedret slik at men etter hvert kunne sy
sammen blodårer med ytre diameter under
0,5 mm og med veggtykkelse på noen få
hundredels mm. Det ble opprettet flere
replantasjonssentre rundt i verden hvor
resultatene ble meget gode med hensyn til
overlevelse av de påsydde legemsdelene.
Tamai (3) fra Japan publiserte i 1982 sitt
20 års replantasjonsmateriale inkludert
261 fingre med en overlevelse på 87 %.
I Europa ble det på samme tid publisert
materialer over replanterte fingre hvor
overlevelsen lå mellom 75 og 90 %.

Klassifikasjon av skader
Vi deler amputasjonene inn i to grupper:
Subtotal amputasjon. Legemsdelen
henger fast til kroppen, men er uten
blodforsyning. Det vil si at man må sy
sammen arterier eller vener, eventuelt
begge, for at blodsirkulasjonen skal gjenopprettes og legemsdelen skal overleve.
Dette benevner vi resirkulasjon.
Total amputasjon. Legemsdelen
er fullstendig avdelt fra kroppen. Her
må både pulsårer og samleårer sys
for at legemsdelen skal overleve.
Dette benevner vi replantasjon.
Ved subtotale amputasjoner er altså
skaden av mindre omfang enn ved totale
amputasjoner, og ofte vil det være bevart
en vevsforbindelse som kan ha sirkulatorisk betydning, for eksempel hud og
underhudsvev. Dette vil nødvendigvis
gi seg utslag i ulike resultater (Tabell 2).
I dagligtale benyttes ofte betegnelsen
replantasjon om begge typer påsying.

Ved Kronprinsesse Märthas Institutt i
Oslo var Astor Reigstad og Karl R. Hetland
pionerene innen mikrovaskulær kirurgi.
Høsten 1983 ble det sydd på en fullstendig
avkappet hånd hos en ung sagbruksarbeider som hadde skadet seg på sirkelsag
(4). Våren 1984 ble det replantert på en

Muligheten for en amputert legemsdel
til å overleve, er avhengig av den lokale

Tabell 1. Overlevelse av påsydde legemsdeler ved Kronprinsesse Märthas
Instituttt/Rikshospitalet fra 1983 til 2005.
Pasienter

Ekstremitetsdeler

Nekrose

Overlevelse

791

931 fingre
290 tomler

223
77

76 %
73 %

94

95
(65 hender og 13
distale underarmer)

7
(4 og 3)

92 %

17

17 prox. underarmer

2

88 %

9
1
9
15
2
938

9 overarmer
1 lår
11 legger
15 føtter
2 tær
1377
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Figur 1. To tredjedeler av alle fingeramputasjoner er
forårsaket av a. sirkelsag (48 %) og b. vedkløyver (18 %).

kvestelsen den var utsatt for i skadeøyeblikket. Amputasjonene deles inn i fire
grupper etter skademekanismen:
Giljotinskader. Dette er skarpt avkuttete legemsdeler hvor skademekanismen
for eksempel kan være en øks. Disse
skadene er dessverre minst hyppig, for
de har best mulighet for overlevelse. Vårt
replantasjons-materiale har 5 % Giljotinskader med en overlevelse på 91 %.
Mild kvestelse (mild crush). Finere
sager, som for eksempel brukes til oppskjæring av kjøtt, kan forårsake slike
amputasjoner. I vårt materiale forekommer mild kvestelse i 13 % av skadene
og har en overlevelse på 87 %.
Alvorlig kvestelse (severe crush). Dette
er den hyppigste av amputasjonsskadene
og forårsakes ofte av grove sirkelsager og
vedkløyvere (Figur 1). Disse skadene har

Tabell 2. Forskjellen i overlevelse mellom resirkulasjon
og replantasjon av 1221 fingre på
791 pasienter ved vår avdeling fra
1983 til og 2005.
Antall
(fingre)

Vellykket
(antall, %)

4
8

64 %
47 %

Resirkulert

623

534 (85)

Replantert

598

387 (65)

327

76 %

Totalt

1221

921 (75)

Figur 2. Disse fingrene ble sendt til oss for påsying, men
med slike kvestelser er det ikke mulig å replantere.

Tema

Figur 3.d. God strekke- og sprikefunksjon av fingrene.

Figur 3. b. Hånden er replantert.

Figur 3. a. Komplett amputert hånd like proksimalt for
håndleddet.

en uregelmessig, knust snittflate. Blodårene på begge sider av amputasjonstedet er
ofte traumatisert over en betydelig lengde
grunnet strekk og riv i skadeøyeblikket.
Ofte må man korte ned på begge sider for
at blodårene skal kunne sys sammen.
Det sier seg selv at det er begrenset hvor
mye man kan forkorte før det går ut over
funksjonen til for eksempel en finger.
I vårt materiale er 70 % av finger- og tommelamputasjonene forårsaket av alvorlig
kvestelse. Overlevelsen er på kun 75 %.

Figur 3. c. Etter 1 år er pasienten tilbake i sitt gamle
industriarbeid med nærmest normal håndfunksjon.
Sensibiliteten er utmerket. God bøyeevne og styrke,
løfter og balanserer et stål-armbord.

forandringer i blodårene som gjør påsying umulig. Dette kan først avgjøres etter
at amputatet er undersøkt i mikroskop.

Hvilke skader skal replanteres?

Ved multitraumer vil selvsagt livstruende
skader (abdomen, thorax) ha prioritet.
Behandlingen må i første rekke konsentrere seg om livreddende tiltak. Eventuell
replantasjon av en avkappet legemsdel
kan først vurderes når man har fått kontroll
på de vitale kroppsfunksjonene. Av den
grunn er det sjelden aktuelt med replantasjon av amputerte kroppsdeler når de er
en del av et multitraume. Dette er oftest
aktuelt i forbindelse med amputasjoner i
underekstremiteten og i overarm/skuldernivå. De skademekanismene som fører
til amputasjoner i underarm og hånd (for
eksempel sag og vedkløyver), fører sjelden
til skader på andre steder av kroppen.

For å egne seg for påsying bør en avkappet legemsdel ellers være lite skadet.
Hvis viktige strukturer er traumatisert eller
mangler, vil det teknisk sett være vanskelig eller umulig å gjennomføre påsyingen
(Figur 2). Dessuten vil den senere funksjonen av den påsydde kroppsdelen kunne bli
tilsvarende dårligere. På den annen side kan
det også hende at tilsynelatende velbevarte
amputasjonsdeler har skader eller sykelige

Det er vanskelig å sette en øvre aldersgrense for replantasjon. Fysiologisk alder
er viktigere enn kronologisk. I vårt materiale har vi en overlevelse på 80 % av 209
replanterte fingre hos 132 pasienter over
60 år, altså fullt på høyde med yngre pasienter. Det kan imidlertid være at materialet
er noe selektert, idet vi er mer tilbakeholdne med å gå løs på usikre prosjekter med

Avulsjonsskader. Ved disse skadene blir
legemsdelen slitt av. Det fører til strekkskader på blodårene, som kan ryke som ei trosse langt unna skadestedet. Et eksempel er
en finger i en hanske som henger seg fast
i et bor, og hansken sliter av fingeren. Et
annet eksempel er en wire eller et tau som
slynger seg rundt en legemsdel og drar den
av. I vårt materiale forkommer dette i 13 %
av tilfellene, hvorav kun 62 % overlever.

Figur 3.e. God funksjon av intrinsic-muskulaturen tyder
på utmerket funksjon av ulnaris- og medianus-nervene.

moderate gevinstutsikter hos eldre. Dessuten må vi ta hensyn til at opptreningen etter
replantasjoner er langvarig. Ofte kan den
vare opptil et år. Det kan være at eldre med
moderate funksjonskrav ikke ønsker å bruke
så mye av sin gjenværende tid til det. Hvis
mulig må derfor slike forhold drøftes grundig med pasienten før operasjonen. Vi må
også ta hensyn til pasientens generelle
helsetilstand. Replantasjoner er meget langvarige operasjoner og kan i seg selv representere betydelige belastninger på organismen.

Indikasjoner for replantasjon
Barn
Det er enighet om at alle amputerte
kroppsdeler bør vurderes for replantasjon
hos barn fordi resultatene etter vellykkede
påsyinger blir så gode. Dette har i stor grad
sammenheng med at nervefunksjonen
hos barn ofte blir helt normal. Også unge
mennesker får gjerne god følelse, hvilket
øker indikasjonen for replantasjon. Nervefunksjonen blir dårligere med økende alder,
og dette må tas med i vurderingen av
indikasjonen for replantasjon.
Underarm og hånd
Det er alltid indikasjon for replantasjon av
underarm eller hånd (Figur 3). Selv ved
kraftig kvestelse kan det være mulig å
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A

B
Figur 4. a. Amputasjon av høyre tommel gjennom ytterleddet.

Figur 5.d. En arterie er rekunstruert med venegraft fra
underarmen.
E

Tema

Figur 4.b. b. Amputatet bære typisk preg av å være avulsert. Den lange bøyesenen er revet ut fra muskulaturen
i underarmen. Nervene er også dratt ut proksimalt for
amputasjonsnivået. Det er kontusjonsmerke under
neglen.

Figur 5. a og b. Ringavulsjon av høyre fjerde finger,
som er sirkulasjonsløs med sirkulær skade av all huden
inkludert alle vener og arterier, mens nerver, sener og
skjelett er intakt.

F

Figur 4.c. Tommelen lot seg allikevel sy på igjen med
tilfredsstillende sirkulasjon.

korte ned på amputasjonsstedet slik at
strukturene lar seg sy sammen uten at
forkortningen går ut over funksjonen.

Figur 5.c. En vene er rekunstruert med venegraft fra
underarmen.

Tommel
Vi vil alltid forsøke å sy på en amputert
tommel, også om skademekanismen
er avulsjon (Figur 4). Selv om nervene
er dratt ut og umulig å rekonstruere, vil
en tommel med dårlig følelse være mye
mer verdt for håndgrepet enn en kort
amputasjonsstump eller en protese.

sammen huden uten å innse hvor alvorlig
skaden er. Alle venene er slitt over, og
etter en stund vil de trombosere. Fingeren vil da stuves med blod, og etter
hvert vil arteriesirkulasjonen stoppe opp.
Fingeren kan reddes ved å sy en vene.
Funksjonen vil bli fin da nerver, sener og
skjelett oftest ikke er skadet (Figur 5).

To eller flere fingre
Dersom to eller flere fingre er amputert,
er det klar indikasjon for replantasjon av en
eller flere av dem avhengig av skadeårsaken. Gripeevnen i en hånd som mangler
to fingre, er vesentlig dårligere enn om en
eller begge fingrene blir sydd på igjen.

• Dersom det i tillegg foreligger alvorlige skader på de øvrige fingrene, øker
indikasjonen for replantasjon av en enkelt
finger. Dette gjelder spesielt ved nerveskader, da det ofte er vanskelig å forutsi
hvor god følelsen i fingrene vil bli.

Enkeltfingre – relativ indikasjon
Som en hovedregel er det ikke indikasjon for å sy på en enkelt amputert
finger. Funksjonen blir som oftest markert
dårligere enn i de øvrige fingrene, og den
påsydde fingeren blir lett permittert.
Det fins noen unntak:
• Ringavulsjon oppstår ved at en fingerring hekter seg opp i en krok eller annet
idet man hopper ned fra en høyde. Huden
og underhudsvevet blir sirkulært revet
ut. Fingeren kan ha tilførsel av arterieblod. Det kan derfor være lett å bare sy

154 Kirurgen nr. 3, 2013

• Amputasjoner av langfinger eller ringfinger resulterer i et plagsomt «hull» i hånden,
hvorigjennom man lett kan miste små
gjenstander. Hvis forholdene ligger vel til
rette, kan det derfor være grunn til å sy på
igjen slike fingre. Dette gjelder spesielt hvis
amputasjonen har skjedd gjennom midtfalangen utenfor festet for den overfladiske
bøyesenen. Det er vanligvis ikke grunn til
å sy på igjen lillefingeren, og pekefingeren
er den fingeren man klarer seg best uten.
• Kosmetisk indikasjon har tidligere vært
brukt som begrunnelse for replantasjon
av en enkelt finger hos unge kvinner. I

Figur 5. e og f. Et år senere har fingeren normal sirkulasjon og nærmest normal funksjon.

våre likestillingstider kan det være vanskelig å forfekte dette synspunktet. Det
kosmetiske aspektet vil alltid være med
i vurderingen av slike skader, men det
funksjonelle er det absolutt viktigste.
Underekstremiteten
Amputasjoner av underekstremiteten er
ofte forårsaket av større ulykker, hvor det
også kan forekomme andre og livsviktige
skader. Dessuten er skademekanismene
ofte mer voldsomme og medfører grovere traumatisering. Det kan imidlertid
være aktuelt å forsøke og sy på igjen for
eksempel en legg, fot eller stortå dersom
legemsdelen ikke er for sterkt kvestet.
Andre legemsdeler
Andre legemsdeler som penis, øre, nese,
hake, skalp med mer kan også replanteres.
Slike påsyinger er sjeldne, men faller innenfor landsfunksjonen i replantasjonskirurgi.
Blodårene kan til dels være svært små, men
vellykkede replantasjoner kan gi meget
tilfredsstillende resultater (Figur 6 og 7).

Akuttbehandling av
amputasjonsskader
Det viktigste er å stoppe blødning. Ofte blør
det imidlertid forunderlig lite. Når blodårer i
ekstremitetene kappes tvert av, vil de som

Figur 6.a. Penis amputert med kniv.

Figur 6.c. De ulike strukturene ble suturert med mikrokirurgisk teknikk.

Figur 6.d. Utmerket sirkulasjon etter replantasjonen.

regel trekke seg helt sammen slik at blødningen stanser. Hvis en blodåre er delvis
overskåret, vil kantene i hullet bli dratt fra
hverandre på grunn av elastisiteten i karveggen. Da kan blødningen bli formidabel.

vann og noen få isbiter. En temperatur
rundt 10 – 12 grader ansees å være ideell.
Direkte kontakt med is gir frostskader som
fører til mislykket replantasjon. Sannsynligvis har flere replantasjoner blitt mislykket fordi amputatet har vært frostskadet i
løpet av transporten. Ved tvil om hvorvidt
et amputat skal nedkjøles eller ikke, skal
det konfereres med Rikshospitalet.

De fleste blødninger stoppes ved direkte
kompresjon og elevasjon. Unngå omsnøring av ekstremiteten. Pasienter får etter
kort tid smerter. Etter hvert slår pulsen
igjennom mens den venøse drenasjen
effektivt hindres. Dette kan resultere i en
svær venøs blødning fra amputasjonsstumpen. Vi anbefaler heller ikke at man
forøker å stanse blødende kar ved å sette
på arteriepinsetter eller lignende. Da vil
man ofte forårsake unødvendige skader
på blodårene, og det kan ha avgjørende
betydning for forsøk på revaskularisering. Nervene går som regel nært inntil
arteriene og skades gjerne også av slik
instrumentering. Dessuten er prosedyren
vanligvis unødvendig, som nevnt ovenfor.

Primærbehandling av den
amputerte kroppsdelen
Den amputerte legemsdelen pakkes inn i
sterile kompresser fuktet med fysiologisk
saltvann. Dersom replantasjon av en finger
kan gjennomføres innen ca. 10 timer,
viser vårt materiale at overlevelsen er
bedre uten nedkjøling enn med nedkjøling
under transporten. Fra 1983 til 2000 var
overlevelsen av 372 komplett amputerte
fingre 79 % uten nedkjøling, mot 63 %
for fingre som hadde vært nedkjølt.
Ved lang tid fra skade til behandlingssted
bør amputatet nedkjøles. Amputater som
inneholder muskulatur, bør ha blodsirkulasjon innen 6 timer. Ved nedkjøling kan tiden
forlenges ytterligere noen timer. Amputater
uten muskulatur (fingre) kan tåle lengre tid
uten sirkulasjon, opptil 8 – 10 timer uten
nedkjøling. Ved beregning av ischemitiden
må man ha in mente at selve påsyingen
av hver finger medfører ytterligere 2 til
4 timer før sirkulasjonen er i gang.
Skal amputatet nedkjøles, pakkes det i tett
forpakning og legges i en pose med mye

Hvor skal pasienten sendes?
Pasienten sendes primært til nærmeste
sykehus, hvor det må vurderes om amputatet er egnet for replantasjon. Dette
kan være en meget vanskelig vurdering.
Ved tvil skal det konfereres med Rikshospitalet. Hvis sannsynligheten for at
amputatet skal replanteres er stor (for
eksempel avkappet hånd), hvis amputatet inneholder muskulatur, eller hvis det
medfører betydelig forsinkelse å bringe
pasienten innom nærmeste sykehus, kan
det eventuelt avtales med Rikshospitalet direkte transport fra skadestedet.
Transporten skal alltid foregå på raskeste
måte. AMK-sentralene koordinerer transporten. Det er viktig at det gis beskjed til
Rikshospitalet om når transporten kan forventes å ankomme, slik at vi kan være best
mulig forberedt på å ta i mot pasienten.
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet - Oslo Universitetssykehus, har
landsfunksjon for replantasjoner. Alle
henvendelser gjøres til vakthavende
lege gjennom telefon 2307 0000.

Funksjonen etter
replantasjoner
Blir funksjonen i den replanterte legemsdelen så god at det er verdt all innsatsen?
Fra 1983 til 2000 ble det hos 429 pasi
enter vellykket replantert 622 fingre.
412 pasienter med 599 fingre kunne etterundersøkes med gjennomsnitt 20 måneders oppfølging. Vurdert etter Tamais kriterier hadde 73 % godt eller utmerket funksjonelt resultat, mens 27 % hadde moderat
eller dårlig resultat. Det skal bemerkes at

Figur 7.c. Utmerket sirkulasjon umiddelbart etter
resirkulasjon.

Figur 7.b. Gjenværende
rester av øret. Arterier og
vener preparert frem
langs bakre kant av øret.

Figur 7.d. Resultat etter
4 mnd.

Tema

Figur 6.b. Amputatet ført tilbake på plass over et kateter.

Figur 7.a. Avbitt øre.
Bittmerker i øvre del.

ingen som hadde fått påsydd en tommel,
ønsket denne fjernet, uansett funksjon.
Fra 1983 til 2003 ble det hos 33 pasienter
replantert 34 hender. To hender klarte seg
ikke, den ene grunnet svær kvestelse av
hele hånden i en wire. Den andre hadde
uttalt psoriasis og fikk en svær infeksjon i
hånden. Resultatet 22 måneder etter replantasjonen viste at 60 % av pasientene hadde
godt eller utmerket resultat målt etter
Chens evalueringssystem. Gjennomsnittsalderen i denne gruppen var 28 år, mens
gjennomsnittsalderen i hele gruppen var 39
år. 40 % av pasientene med moderat eller
dårlig resultat hadde gjennomsnittsalder på
58 år. Det er sannsynlig at spesielt den dårligere nervefunksjonen som eldre pasienter
får, kan innvirke negativt på resultatet. For
øvrig oppfatter vi resultatene som meget
tilfredsstillende, og fullt på høyde med de
fremste utenlandske replantasjonssentrene.

Konklusjon
Påsying av avkappete legemsdeler er
en komplisert og krevende behandling,
som krever godt og effektivt samspill
mellom en rekke aktører innenfor helsetjenesten. I Norge har det fungert
godt med landsfunksjon sentralisert til
Rikshospitalet på tross av til dels svært
lange transportavstander. Resultatene av
virksomheten er meget tilfredsstillende.
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Grepsrekonstruksjon etter amputasjon

Den gripeevne som gjøres mulig av den humane tommelens struktur og opposisjon, setter det menneskelige grep i en særstilling innenfor dyreverdenen. Mange mener at den unike gripeevnen er den viktigste
årsaken til at mennesket utviklet seg til å bli jordens herskere.
Magne Røkkum, Karl R. Hetland,
Lars-Eldar Myrseth, Ole Reigstad,
Maria Vatne, Mona Winge
mrokkum@ous-hf.no
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi,
OUS-Rikshospitalet

Tema

Historie
I godt over 100 år har kirurger forsøkt å
rekonstruere best mulig tommelfunksjon
etter amputasjonsskader. Fordypning av
spalten mellom første og andre fingerstråle
er en enkel og pålitelig metode for å bedre
funksjonen til en partielt amputert tommel. På den måten kan man lettere gripe
rundt gjenstander selv om tommelen er
kort. Dette kan fortsatt være en aktuell
prosedyre i tilfeller hvor mer omfattende
rekonstruktive prosedyrer ikke er aktuelle.
Pollicisasjon – flytting av pekefingeren til
tommelposisjon har i mange år vært et
tilbud til pasienter som har erfart hvor sterkt
håndfunksjonen blir svekket av en amputert
tommel. Operasjonen skjer med bibehold
av fingerens sirkulasjon og nerveforsyning.
I våre dager kan pollicisasjon av pekefingeren
først og fremst være aktuelt om pekefingeren har en alvorlig skade med partiell amputasjon, svekket bevegelse eller sensibilitet.
Pekefingre som ikke fungerer optimalt, vil
nemlig svært ofte bli permitterte, slik at de
kan bli mer i veien enn til gagn. I så fall vil
tapet av pekefingeren bli beskjedent, og
fingeren vil gjøre langt mer nytte for seg i
tommelposisjonen. Denne kirurgien er relativt krevende, men den innebærer vanligvis
ikke mikrokirurgi på blodårer eller nerver.
Resultatene kan bli riktig gode (Figur 1).
En ren forlengelse av tommel-skjelettet,
for eksempel på metacarpnivå, gir en
nokså begrenset effekt avhengig av hva
bløtdelene tillater. Den såkalte osteoplastiske tommelrekonstruksjonen var mye
brukt i midten av det forrige århundret.
Metoden består i at man forlenger tommelen ved å legge opp en stilket hudlapp
fra abdomen eller lysken formet som et
rør. Samtidig, eller i en senere seanse,
høster man et corticospongiøst bengraft
fra hoftekammen. Bengraftet plasseres
inne i hudlappen og festes mot knokkelen
i tommelresten. Man får på den måten en
følelsesløs tommel uten særlig god kvalitet
på huden, men erfaringene viste at dette
allikevel var en meget nyttig operasjon. Selv
uten følelse vil en rekonstruert tommel gi
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vesentlig bedre funksjon enn en protese.
Etter at den mikrovaskulære kirurgien ble
introdusert, brukes den osteoplastiske
tommelrekonstruksjonen uhyre sjelden,
fordi tåflytting gir så mye bedre resultat.

Mikrovaskulær rekonstruksjon
av tommel
Man vil alltid gjøre et forsøk på å replantere
en tommel, nesten uansett hvor kvestet
den er. Hvis tommelen ikke er replanterbar, og andre fingre også er amputerte,
kan det være aktuelt å replantere en av de
andre fingrene på tommelens plass. Hvis
replantasjon ikke er mulig, har mikrovaskulær autotransplantasjon av en tå vist seg
å være den suverent beste metoden til å
rekonstruere tommelen. Derfor bør man
ved skadebehandlingen bevare alt som er
igjen av tommelresten med tanke på senere
rekonstruksjon med tåflytting. Om nødvendig bør bløtdelsdefekter dekkes med
stilket lapp. Spesielt er det viktig å beholde
det som er igjen av skjelettdeler. Rotleddet
er absolutt viktigst i tommelen. Hvis man
også får bevart bare en liten knott av basis
på grunnfalangen, kan det bidra til å gi en
utmerket grunnleddsbevegelighet etter
tåflytting. Det vil i vesentlig grad forbedre
funksjonen til en rekonstruert tommel.

Figur 1.a. Amputert tommel, som ikke ble gjenfunnet.
Skade på pekefingeren gjennom midtleddet med avdeling av radiale nerve. Fingeren er sirkulert.

Figur 1.b. Pekefingeren er flyttet til tommelposisjon
gjennom volar snittføring og bevart sirkulasjon og
ulnare nerve. De øvrige strukturer er rekonstruert.

Figur 2. Høyre tommel er rekonstruert med flytting av tå
nr. 2. Den rekonstruerte tommelen fungerer godt, men
er noe tynnere enn venstre tommel.

De to viktigste elementene av tommelfunksjonen er opposisjonsevne og sensibilitet.
Opposisjonsevne, altså evnen til å møte
de andre fingrene i et godt grep, krever
tilstrekkelig lengde. Amputasjoner gjennom
tommelens ytterledd, eller like proksimalt
for det, vil ofte ikke redusere gripeevnen så
mye at det gir indikasjon for tåflytting.
Amputasjoner gjennom midtre del av grunnfalangen eller lenger proksimalt, er derimot
en god indikasjon. Sensibiliteten i en tå vil
vanligvis bli meget tilfredsstillende etter at
den er flyttet til hånden. Ikke sjelden kan
følelsen faktisk bli bedre når tåen har grodd
inn på hånden enn hva den var på foten.
Dette har åpenbart sammenheng med den
sentrale behandlingen av nerveimpulsene.
Ved vår avdeling begynte vi med tåtransplantasjon til tommelrekonstruksjon i
midten av 1980-årene, kort etter at vi
startet opp med replantasjoner. Mange
anbefalte flytting av stortåen, men vi var
redde det kunne gi for stort donorsekvele
og at det kosmetisk sett ble noe klumpete.
De første årene brukte vi derfor konsekvent
tå nr. 2. Her viste donormorbiditeten seg å
være nærmest fraværende. Som tommel
erstatning var imidlertid tåen noe spinkel,
og den ville alltid ha et umiskjennelig tå-preg
(Figur 2). I begynnelsen av 1990-årene
tok vi derfor opp teknikken med såkalt
«wrap-around» flytting av ytterste del av
stortåens ytterfalang, som ble tynnet og
flyttet sammen med en omslagslapp fra
proksimale del av stortåen. Sammen med
et corticospongiøst bengraft fra hoftekammen kunne man på denne måten gjøre
en kosmetisk og funksjonelt klart bedre
tommelrekonstruksjon. Stortåen ble altså
amputert like distalt for ytterleddet, og
resten ble dekket av en kombinasjon av

Figur 3.a. De fire radiale fingrene har vært replantert,
men tommelen nekrotiserte. Arr volart på underarmen
etter høsting av venegraft.

Figur 4.d. God benet innheling.
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Figur 4.a. 3 år gammel gutt som fikk alle fingrene på
venstre hånd amputert i gressklipper. Replantasjon var
umulig.

Figur 3.b. Høsting av wrap-around stortå.

Figur 4.b. Røntgen viser at det gjenstår små knotter av
basis på andre og tredje finger.

Figur 3.c. Stortåen er amputert like utenfor ytterleddet
og dekket av stilkede lapper og hudtransplantater.

Figur 4.e. og 4.f. Fin åpning av grepet.

Figur 3.d. Den rekonstruerte tommelen postoperativt.
Supplerende dekning med delhudstransplantat. Sår
etter karanastomosering i tabatieren.

Figur 4.c. Storparten av stortåen fra venstre fot, og
andre og tredje tå fra høyre fot ble transplantert til henholdsvis første og andre/tredje stråle på venstre hånd.

stilkede lapper og hudtransplantater (Figur 3).
Donormorbiditeten har vist seg å være litt
større enn ved høsting av tå nr. 2, med
noe kuldeplager og ømhet. Gangevnen
har derimot ikke vært vesentlig påvirket.

Metacarpal hånd

Ved vurdering av tåtransplantasjon må
behandlingen diskuteres grundig med
pasienten. Pasientens generelle tilstand
og behov, donormorbiditet og risiko ved
behandlingen må gjennomgås nøye.
Mindre enn 5 % av tåflyttingene mislykkes på grunn av sirkulasjonssvikt, men
dette må pasienten være innforstått med.
Alternative prosedyrer må også diskuteres.

Metacarpal hånd er en benevnelse på
amputasjon av samtlige fingre, med eller
uten tommel-amputasjon. Slike skader
skyldes ofte industri- eller landbruksmaskiner, og de er heldigvis ganske sjeldne.
Grepsrekonstruksjonen vil vanligvis bestå
av transplantasjon av flere tær, oftest fra
begge føtter. Det ideelle er å etablere minimum et trepunktsgrep, fordi pasienten på
den måten best kan håndtere og balansere
gjenstander. I praksis må man studere
nøye hvilke ressurser som er tilgjengelig i
hånden, og diskutere med pasienten i detalj
hva som skal gjøres. Ofte kan man imidlertid oppnå meget gode resultater (Figur 4).

Figur 4.g. Balanserer
lange gjenstander med et
godt trepunktsgrep.

Figur 4.h. Fint kraftgrep.

Figur 4.i. Forføttene kan virke litt stusslige, men han
har ingen plager fra dem. Han er svært glad i å løpe og
spille fotball.
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Figur 5.a. og b. Etter Krukenbergs operasjon, god åpning
og lukning av grepet på begge sider.

Figur 5.c, d, e og f. God kraft og finmotorikk.

Amputasjoner i håndleddsnivå

Håndtransplantasjon

Også ved amputasjoner hvor hele hånden
er borte, kan man vurdere grepsrekonstruksjon. Tåflytting alene er fortsatt en
mulighet. Krukenbergs operasjon bør alltid
diskuteres med slike pasienter. Inngrepet
består av en oppsplitting mellom radius
og ulna, og man kan få til et ganske kraftig
grep ved at disse knoklene presses mot
hverandre av underarmsmuskulaturen.
Vi har raffinert metoden ved å flytte opp
to partielle stortær med ytterledd. Tærne
har gitt god følelse og nyttig finmotorikk,
slik at den samlede funksjonen har blitt
svært tilfredsstillende (Figur 5A-F).

Vi har fulgt interessert med på fremveksten
av den vellykkede transplantasjonskirurgien
av indre organer, og vi har fortløpende
vurdert grunnlaget for transplantasjon av
hender eller andre deler av bevegelsesapparatet. Med den transplantasjonskompetanse som finnes på Rikshospitalet, ville
dette være det ideelle sted å ta opp slike
behandlingsformer. Rent operasjonsteknisk er en håndtransplantasjon vesentlig
enklere enn en replantasjon. Vi har fått
henvist noen kandidater med unilateral
håndamputasjon til håndtransplantasjon,
men vi mener at det ikke er etisk riktig å
gjøre transplantasjon ved amputasjon av
en enkelt hånd. Til det er bivirkningene av
den livslange medikasjonen for betydelige,
samtidig som andre rekonstruktive metoder
kan gi et akseptabelt resultat. Ved bilaterale
hånd-amputasjoner kan det tenkes kandidater for en slik prosedyre. Vi har imidlertid
ikke funnet noen egnede kandidater i løpet
av de siste 15 årene, så det kan fortsatt
gå lang tid før vi eventuelt vil gjennomføre
noen håndtransplantasjon her i landet.

Krukenbergs operasjon er svært vanskelig å by frem til norske pasienter, fordi det
kosmetiske aspektet ikke blir akseptert.
Bruk av proteser gir imidlertid et langt
dårligere funksjonelt resultat. I U-land er
Krukenbergs operasjon fortsatt i vidstrakt
bruk, men der er den nærmest å regne for
et livreddende inngrep. Med to amputerte
hender er i hvert fall fremtiden i mange
fattige land svært usikker (Figur 5 G).

Figur 5.d

Figur 5.e

Figur 5.f
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Figur 5.g. Frimerke fra Bangladesh som viser at Krukenbergs operasjon er i bruk.

Mikrovaskulær rekonstruksjon av benog bløtvevsdefekter etter kreft og skade

Etter at avdelingen startet opp med
replantasjonskirurgi i 1983, ble den mikrovaskulære teknikken umiddelbart tatt i
bruk til fri vaskularisert vevsflytting. Til
å begynne med ble teknikken benyttet
hyppigst til å dekke bløtvevsdefekter på
armer og ben, hvor amputasjon ellers ville
ha vært alternativet. Ulike teknikker for fri
vaskularisert benflytting ble også etablert.
Det ble samarbeidet med avdelinger som
behandlet slike skader i hele det nåværende Helse Sør-Øst. Det ble også startet
samarbeid med øre/nese/hals-avdelingen
på Rikshospitalet og med sarkom-kirurgene
på Radiumhospitalet for rekonstruksjon
av defekter etter reseksjon for kreft.

A

A

B

B

C

C
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Magne Røkkum, Christian Grimsgaard,
Karl R. Hetland, Lars-Eldar Myrseth,
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Mona Winge
mrokkum@ous-hf.no
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi,
OUS-Rikshospitalet

D

Bløtdelsdefekter på
ekstremitetene
Mange sykehus har blitt flinke til å bruk
VAC-behandling, og dette kan åpenbart
løse en god del sårproblemer som tidligere
bare kunne berges med fri vaskularisert
lappeflytting. Fortsatt har vi allikevel en jevn
tilgang på pasienter med behov for mikrovaskulær bløtdelsdekning. Vi ønsker gjerne
å bli kontaktet tidlig i forløpet til pasienter
som kan bli aktuelle for våre lappetjenester,
for å drøfte og planlegge eventuell mikrovaskulær kirurgi. Man bør være oppmerksomme på at blottlagte sener og nerver
ikke tåler VAC-behandling så godt. Om
defekten går inn i ledd, brudd eller pseudartrosespalter, kan det også være grunn til å
ikke drive VAC-behandlingen for lenge, men
isteden henvise til dekning med fri lapp.
Det er etter hvert utviklet et stort antall stilkede lapper som kan benyttes til
bløtdelsdekning på ekstremitetene. På
overekstremiteten og hånden har det ført til
at behovet for frie lapper er blitt redusert.
Stilkede lapper som interosseus posteriorog radialislapp, samt en rekke mer spesialiserte lapper, løser de fleste dekningsproblemene (Figur 1). En del bløtdelsdefekter
vil fortsatt kreve fri vaskularisert lapp,
særlig ved behov for betydelig vevstilførsel langt distalt på hånden (Figur 2).

D
E
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Figur 1.a. Myxoid sarkom i tommel. B. Tommelen
ble amputert gjennom rotleddet. C. En interosseus
posterior-lapp planlagt. D. Lappen preparert fri på
retrograd karstilk. E. Lappen tunnelert ned til dekning
av defekten. Foreløpig har pasienten ikke ønsket
tommel-rekonstruksjon.

Figur 2. a. Finger-avulsjonsskade hvor replantasjon ikke
var mulig. B. Huddefekten på de tre ulnare fingrene ble
dekket av en fri vaskularisert lateral overarmslapp som
en vott. C. Fingerbevegeligheten ble umiddelbart trenet
opp. D og E. Deretter kunne fingrene splittes opp.
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Figur 3. a. Svær skalp-defekt hvor også deler av
craniet er resesert. B. Hele latissimus dorsi avdekkes.
C. I tillegg høstes også deler av serratus anterior på
samme karstilk. D. Sammen gir disse muskellappene en
komplett dekning av defekten. Til slutt dekkes de med
delhudstransplantater.

På leggen er det fortsatt slik at bløtdelsdefekter i distale tredjedel nesten alltid vil
kreve dekning med en fri vaskularisert lapp.
Disse lappene har også bedre blodforsyning
enn mange av de såkalte perforatorlappene,
som gjerne baserer seg på tynne karstilker.
Hvis vevet i defekten som skal dekkes
har vært infisert, eller om det har vært
behandlet for osteomyelitt, kan det være
lurt å benytte seg av en fri vaskularisert
muskellapp, for eksempel latissimus dorsi
eller gracilis. Disse er rikt vaskulariserte og
kan bidra til å revitalisere sårområder med
nedsatt sirkulasjon. Muskellapper er også
spesielt nyttige for å fylle ut uregelmessige
defekter og caviteter. Latissimus dorsi er en
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Figur 4. A. Lange diafysære defekter av både radius og ulna etter åpen knusningsfraktur. B. Komplett instabil underarm. C. Defektene i underarmsknoklene ble avdekket. D. Både radius og ulna ble stabilisert med plater i korrekt posisjon. E. Høsting av langt fibulagraft som ble delt i to svarende til defektenes lengder. Graftene ble felt inn og karene
suturert inn. F. Postoperativ røntgen viser tilfredsstillende stilling. G-J. Meget tilfredsstillende fleksjon, ekstensjon
og underarmsrotasjon på den opererte venstre side.

stor, flat muskel som kan være anvendelig
til dekning av særlig store defekter (Figur 3).
Gracilis og latissimus dorsi er også de
musklene som er best egnet til funksjonell
transplantasjon, idet både kar og nerver
kan sys inn i den nye lokalisasjonen.
På den måten kan de gjenetablere tapt
funksjon, for eksempel bøy eller strekk
av fingre eller albue. Eksempler kan være
følgetilstand etter Volkmanns kontraktur eller skade av plexus brachialis.
Dette er relativt sjeldne operasjoner.

Bendefekter
Vaskularisert bentransplantasjon er et nyttig
tilskudd til behandlingen av store bendefekter etter skade, tumorreseksjon eller

infeksjon. Små og moderate metafysære
bendefekter kan ofte rekonstrueres med
avaskulære corticospongiøse bentransplantater fra hoftekammen. Et alternativ
ved diafysære bendefekter er bentransport
ad modum Ilizarow. Spesielt ved lange
diafysære defekter kan vaskularisert fibulagraft, eventuelt med to lengder på samme
karstilk, være en gunstig løsning (Figur 4).
Allograft har vært benyttet en del til rekonstruksjon av bendefekter etter sarkomreseksjon. Vaskularisert benrekonstruksjon
er spesielt fordelaktig hos yngre pasienter,
som derved får en løsning som kan vare
livet ut (Figur 5). Ben-og leddefekter i hånden kan rekonstrueres med vaskularisert
metatars- og ledd-transplantasjon (Figur 6).
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Figur 5. A. Reseksjon av ca. 15 cm av tibia med overliggende hud på grunn av metastase. Oppmontert Ilizarow ekstern fiksatør. B. 30 cm fibula delt i to sammen med en perforator-hudlapp, alt høstet på samme karstilk fra motsatt
legg. C. Lappen gir god dekning av huddefekten. D. Den doble fibula fyller godt ut defekten i tibia. E. Etter 3 år, solid
innheling av benet. F. Utmerket funksjon av begge ben.
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Figur 6. A. Kjempecelle-tumor distalt i 3. metacarp. B. Reseksjon av metacarp og proksimale 5 mm av grunnfalangen. Sener, nerver og andre bløtdeler bevares i full kontinuitet.
C. 2. metatars med grunnleddet høstes tilsvarende fra foten stilket opp på arteria dorsalis pedis og en fotryggsvene. Tågrunnledd har naturlig større ekstensjon, D, enn fleksjon,
E. Derfor snudde vi matatarsen opp ned før den ble felt inn i defekten i hånden. F. Basis av tå-grunnfalangen ble tredd inn i finger-grunnfalangen, og metatarsen rekonstruerte
metacarpen. Fiksasjon med midlertidig pinne-fiksasjon. God innheling. G og H. Tilfredsstillende funksjon etter opptrening.
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Mikrovaskulær kirurgi ved
karsykdom i overekstremiteten
Magne Røkkum, Mona Winge
mrokkum@ous-hf.no
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi,
OUS-Rikshospitalet

Tema

Mikrovaskulær kirurgi har en plass i behandlingen av arterielle skader og lidelser
i underarm og hånd, så vel som fra midtre
del av leggen og ut til tærne. Ved skader
eller okklusjoner av arteriene kan man med
mikrokirurgisk teknikk rekonstruere arterier
ved hjelp av reverserte venegraft helt ut til
fingrene eller til tærne. Man legger sjelden
by-pass. Mikrovaskulær kirurgi gjennomføres under forstørrelse med luper eller
mikroskop. Så sant det er mulig, anvendes
blodtomhet. Det benyttes utelukkende
avbrutte suturer med trådtykkelse 9-0, 10-0
eller 11-0. Vanligvis har man best kontroll
på intima ved ende-til-ende anastomoser,
men ende-til-side kan også være aktuelt.
Den mikrovaskulære kirurgien er altså et
supplement til tradisjonell karkirurgi, og ved
samarbeid mellom karkirurg og mikrovaskulær kirurg kan man berge legemsdeler
som ellers ville ha endt med amputasjon.
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Karsykdom i overekstremiteten
Karsykdom i overekstremiteten er langt
sjeldnere enn i underekstremiteten,
men kan like fullt gi plagsomme og til
dels dramatiske utslag. Atherosklerose
i overekstemiteten affiserer hyppigst
proksimalt, i arteria subclavia. Venstre
arm rammes tre ganger hyppigere enn
høyre. Embolier ut i armen kommer oftest
fra hjertet, dernest fra arteria subclavia.
Cardiale embolier er som regel store og
affiserer gjerne arteria brachialis. Embolier
fra arteria subclavia er mindre og stopper
ofte i hånd-arkaden eller i digitalarteriene.
Embolektomi-kateter bør ikke brukes distalt
for håndleddet, for det medfører betydelig risiko for karskade. Man kan eventuelt
gjøre det åpent med lupeforstørrelse under
synets ledelse, men det er også risikabelt
og fører vanligvis ikke frem. Langt sikrere
er det å samarbeide med mikrovaskulær
kirurg for å berge hånden (1). De okkluderte
karsegmentene må reseseres og erstattes
med venegraft fra underarmen eller leggen
(Figur 1). Ofte vil man finne venefletninger på fotryggen som kan benyttes til
å rekonstruere kar-arkaden i hånden.
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Figur 1. A. Pasient henvist med sirkulasjonsløs hånd etter emboli i venstre overekstremitet. Embolektomi hadde
ikke ført frem. B. Arteria ulnaris og hånd-arkaden var fylt med tromboembolisk materiale. C. Etter venegraft-rekonstruksjon av arteria ulnaris og arkaden til fingrenes felles-arterier i flere omganger, ble sirkulasjonen i hånden gjenopprettet. D. En uke senere var sirkulasjonen i hånden fortsatt tilfredsstillende, men med noe mørke fingertupper.
Karkirurgene opererte arteria subclavia, som var opphavet til emboliene. E - G. Et år senere, fortsatt fin sirkulasjon.
Litt redusert tommelabduksjon og hypotrofiske fingertupper. Ellers utmerket håndfunksjon.

A

Håndtverkere og andre kan ofte utsette
ulnarsiden av hånden for repetitive traumer, for
eksempel ved hamring. Skader på arterieveggen
til ulnaris-arterien kan utvikle seg videre til aneurismal dilatasjon og trombosering (2). Pasienten
vil besværes av ømhet i hypothenar-området,
spesielt ved trykk og støt. Samtidig vil sirkulasjonen i de ulnare fingrene bli nedsatt. Vanligvis
er det ikke snakk om kritisk ischemi. Tilstanden
kan gli over av seg selv etter en del måneder.
Hvis det ikke skjer, kan operativ behandling være
aktuell. Man reseserer det patologiske karsegmentet og feller inn et venegraft fra underarmen
(Figur 2). Resultatene er vanligvis meget gode,
og pasientene kan gå tilbake til sitt opprinnelige
arbeid. Pasienter med generell atherosklerose
er særlig utsatt for å utvikle denne tilstanden.

Tema

B

Aneurisme på ulnarisarterien
i hånden

Vasospastisk sykdom

C

Raynauds sykdom er den eneste primære
vasospastiske lidelsen. De øvrige vasospastiske sykdommene kan ha multifaktoriell årsak.
Storparten av pasientene kan behandles ikkeoperativt. Ved tilstander som er refraktære til
medikamentell behandling, hvor det foreligger
ulcerasjoner som ikke tilheler eller gangren
som krever amputasjon, kan det være aktuelt å
vurdere operativ behandling. Kirurgi kan bestå
av mikrovaskulær rekonstruksjon med reseksjon
av okkluderte arterie-segmenter og interposisjon av venegraft (3, 4). Det kan også være
aktuelt å gjøre sympatektomi på fingernivå eller
i hånden, avhengig av utbredelsen av sykdommen. Da skreller man gjerne av et segment av
intima, hvor de sympatiske nervene ligger.
Det er vanlig at sirkulasjonen i fingrene bedres
og at ulcerasjoner tilheler. Langtidsutsiktene
vil i stor grad være avhengig av den underliggende sykdommen, som ofte vil progrediere.
Kirurgi gir altså vanligvis ingen varig løsning på
disse lidelsene, men kan være et tiltak å vurdere
når man ikke har effekt av annen behandling.

Referanser
1. Koman LA, Ruch DS, Aldridge M, et al: Arterial reconstruction in the ischemic hand and wrist: effects on microvascular physiology and health-related quality of life. J Hand
Surg [Am] 1998; 23:773-782.
2. De Monaco D, Fritsche E, Rigoni G, et al: Hypothenar hammer syndrome. Retrospective study of nine cases. J Hand
Surg [Br] 1999; 24:731-734.

Figur 2. A. Håndtverker med smerter og nedsatt blodsirkulasjon ulnart i hånden. Skade på arteria ulnaris med
dilatasjon og okklusjon. B. Det affiserte arteriesegment er resesert og erstattet med et reversert venegraft
høstet fra underarmen. Avbrutte Prolen 9-0 karsuturer ende-til-ende. C. Blodstrømmen er sluppet på, og det
er god passasje gjennom graftet. Pasienten ble raskt symptomfri.

3. El-Gammal TA, Blair WF: Digital periarterial sympathectomy for ischaemic digital pain and ulcers. J Hand Surg
[Br] 1991; 16:382-385
4. Troum SJ, Smith TL, Koman LA, et al: Management
of vasospastic disorders of the hand. Clin Plast
Surg 1997; 24:121-132.
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Perifer nervekirurgi
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Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi,
OUS-Rikshospitalet

Hva er perifer nervekirurgi
på overekstremiteten?

Tema

Kirurgi på perifere nerver kan grovt sett deles i
a) Behandling av akutte nerveskader
a. Nervesutur
b. Nervetransplantasjon
b) Sekundære rekonstruksjoner
a. Nervetransplantasjon (rekonstruksjon med interposisjonsgraft)
b. Nervetransferering (flytte intakt funksjonell nerve for å gi annen funksjon
enn den hadde i utgangspunktet)
c) Behandling av kompresjonssyndromer
a. Nevrolyse/dekompresjon
d) Diverse sjeldenheter
(tumorer, nevritter, medfødte tilstander
med affeksjon av perifere nerver)

er kontinuitetsbrudd (albuluksasjoner,
overarmsfrakturer,….), kan man tillate seg
å vente for å se om funksjonen tar seg opp
spontant. Trenden går imidlertidig i retning
av å eksplorere tidlig og om man er i tvil, vil
det aldri være feil å konferere med avdelinger som har spesialkompetanse på dette
(i praksis vil det si håndkirurgiske seksjoner
på regionsykehusene og de sentralsykehusene som har slike seksjoner, også om
skaden sitter på underekstremiteten).
Man må alltid huske at man ved kontinuitetsbrudd på nerve alltid får best resultat
ved primær kirurgi, dvs. direkte sutur
som gjennomføres tidlig (så tidlig som
mulig og i alle fall innen 7-10 dager etter
skaden). Om en eksplorasjon gjennomføres på avdeling som er vant til å ta seg
av slike skader er risikoen liten, mens
gevinsten ved å reparere en nerve primært
i stedet for måneder (eller sågar år) etter
skaden vanligvis vil være betydelig.

Patoanatomisk inndeling av
nerveskader (etter Seddon)

Indikasjon for eksplorasjon
og sutur av nerve

Nevrapraxi - en ledningsforstyrrelse der
axonet er intakt og der funksjonen kommer
tilbake relativt raskt (timer til få uker) og der
sluttfunksjon blir god; normal eller nær normal. NB!! Man må IKKE stille denne diagnosen dersom det er komplett paralyse,
utfall av sudomotorfunksjoner eller Tinel
tegn, da foreligger oftest mer alvorlig skade.

• Manglende muskelfunksjon eller sensibilitet etter sårskade
svarende til et nerveforløp.
• Manglende muskelfunksjon etter kirurgi nær aktuell nerve
• Manglende muskelfunksjon etter lukket
skade, spesielt høyenergiskade med
affeksjon av skjelett og bløtdeler
• Nerveskade i samband med fraktur eller
luksasjon som krever akutt kirurgi. Her
bør man benytte sjansen til å eksplorere
og reparere primært heller enn å måtte
operere senere når det teknisk sett er
vanskeligere pga arrdannelse, kontrakturer og retraksjon av nerveendene og
når resultatet statistisk sett blir dårligere.

Axonotmese - brudd i nervetråden (axonet). Støttevev inkl. myelinskjede er intakt
og axoner som vokser ut proksimalt fra vil
komme fram til «riktig» målorgan til slutt.
Om det er lang regenerasjonsvei vil noen
av målorganene miste funksjon for godt før
de blir reinnerverte og sluttfunksjonen blir
vanligvis ikke like god som ved nevrapraxi.
Nevrotmese - fullt kontinuitetsbrudd. Dette
er den klassiske overskjærte/overrevne
nerve som trenger kirurgisk «hjelp». Her vil
resultatet kunne variere mye avhengig av en
rekke faktorer; skadetype og alvorlighetsgrad, pasientens alder og almentilstand,

Akutte nerveskader
Perifere nerver skades ved kuttskader
(kniv-/sag-/glass- osv.), ved brudd og
luksasjoner i ekstremiteter, ved klem- og
traksjonsskader. Skaden kan være forbigående (nevrapraxi der axonet er intakt og
funksjonen tar seg opp etter relativt kort
tid; dvs timer til få uker, axonotmese der
axonet har kontinuitetsbrudd men der
støttevevet inkl. myelinskjeden er intakt).
Om traumet er beskjedent eller av en type
der man erfaringsmessig vet at det sjelden
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mer på vidvanke og gir nevromplager. (Evt
kombinasjon sutur /vevslim (Tisseel®) for
å redusere mengden fremmedmateriale).
Nervetransplantasjon
Perifere nerver tåler lite tensjon, om det blir
stramt vil det lønne seg å grafte. På hånd/
fingre brukes vanligvis graft fra n.antebr.
cut. medialis som høstes proximalt/ulnart/
volart på underarm. Graftet høstes etter
at mottagerstedet er preparert ferdig,
graftet skal være rikelig langt, minst 10 %
lengre enn oppmålt behov. Ved behov for
større graft (ved rekonstruksjon av store
nerver) brukes vanligvis n.suralis som kan
høstes med minimal donormorbiditet.
Ved sutur av fingernerver legges en vanlig bandasje, ved rekonstruksjon av store
nerver lenger proksimalt på ekstremiteten
legges vanligvis en gipslaske som immobiliserer leddet proksimalt og distalt
for reparasjonen og denne beholdes 2-3
uker fram til incisjonene/såret er grodd.

Sekundære rekonstruksjoner
Nervetransplantasjon
Tidsfaktoren er av betydning, men vi
har gjort vellykkede rekonstruksjoner
over ett år etter primærskaden hos
voksne og oppnådd godt resultat.
Her må man alltid være forberedt på at det
blir nødvendig med graft. Nerveendene
retraherer og endene fibrotiserer. Det er
ikke uvanlig selv med skarpe skader som
overses at man etter å ha fripreparert
nerveender til «normal» fasikkelstruktur
sitter med defekter på 3-5 cm. Ved store

Kirurgisk teknikk
– primær reparasjon
Direkte sutur
NB! Lupebriller eller operasjonsmikroskop.
Ofte nyttig å ha tilgang på nervestimulator.
Instrumenter tilpasset oppgaven, dette
er tandre strukturer som må håndteres
varsomt. Bruk bipolar diatermi, stilt på
laveste effektive styrke. Så kort blodtomhet som mulig. Det må være tilstrekkelig
bløtdelsdekning som er godt sirkulert,
om nødvendig ved hjelp av lappedekning (lokale, stilkede eller frie lapper).
Man må frilegge vidt nok så man har
oversikt over skaden, men ikke unødig langt
så man frarøver nerven for mye blodforsyning. Resesere til «frisk» nerve proksimalt
og distalt. Epinevral sutur er vanligst. Bruk
mange suturer, distribuere tensjon og lukke
epinevriet så færrest mulig axoner kom-

Figur 1: Store defekter i n.medianus og n.ulnaris rekonstruert med graft fra n.suralis (medianus oppad i bildet,
ulnaris under).

Figur 2. Nevrotisering av n.axillaris (grener til deltoideus og teres minor) med radialisgren tatt fra c.longum
m.triceps (oppe til hø.)

kombinerte skader kan lange avsnitt av
nerven være ødelagt og behovet for
nervegraft blir tilsvarende større.
Kirurgisk er teknikken som ved primære
skader med substanstap, men disseksjonen
for å finne definerte nerveender og grafte
mellom er oftest mye mer besværlig (Figur 1).

Kompresjonssyndromer
De vanligste er carpal tunnel syndrom og
cubital tunnel syndrom som rammer hhv
n.medianus i håndleddsnivå og n.ulnaris i
albunivå. Begge disse tør være velkjente
og har i tillegg nokså typiske nevrofysiologiske funn. Behandlingen er standardisert
og velkjent og dette er operasjoner som
utføres på de fleste sykehus (Figur 3 og 4).
Det kan være verdt å merke seg at
det finnes noen andre kompresjonssyndromer som er sjeldnere. Disse
bør neppe opereres alle steder, men
det kan være nyttig å kjenne til dem
og vite at behandlingstilbud finnes.
Interosseus anterior-syndrom
Syndromet kjennetegnes av affeksjon av
n.interosseus anterior. Dette er en motorisk
gren av n.medianus som avgår fra hovednerven relativt langt distalt på underarmen
og affeksjon her forårsaker parese/paralyse
av fleksor pollicis longus og profundusfunksjonen i pekefingeren. Pasienten
vil altså merke nedsatt eller fraværende
evne til å bøye ytterledd på tommel og/

Behandlingen er frilegging av nerven
fortil på underarmen der man løsner alle
stramme drag og eventuelt deler det ene
hodet av m.pronator teres. Resultatet etter
operasjon er noe usikkert, dette må pasienten være informert om før eventuell kirurgi.
Interosseus posterior-syndrom
Dette er en affeksjon av n.int.post i dens
forløp gjennom m.supinator. Affeksjon av
nerven her gir smerter lateralt i albuen (dd:
radial epikondylitt) og ved mer uttalt affeksjon, parese av håndledds- og fingerekstensorer. Diagnosen er rent klinisk og i lettere
tilfeller der det ikke er pareser, er det ikke
lett å skille dette fra en radial epikondylitt.
Behandlingen vil som for NIA-syndrom
være adheranseløsning og frilegging av
nerven, ofte kombinert med deling av deler
av m.supinator. Ved riktig diagnose og
adekvat kirurgi vil man ofte oppnå bedring,
men det finnes ingen måte å verifisere
diagnosen preoperativt og av den grunn
vil resulatet etter kirurgi være usikkert.

Figur 3. Klinisk funn ved uttalt ulnarisparese. Legg
merke til stor atrofi av intrinsicmuskulatur (1. dorsale inteross er helt «borte») og positivt Froments tegn (mangler adduksjonskraft i tommel og forsøker å kompensere
ved å flektere i ytterleddet. FPL er medianusinnervert).

Tema

Nervetransfer/nevrotisering
Denne metoden går ut på å ta en fungerende nerve eller del av nerve, kutte
den og koble den mot det man ønsker
nevrotisert, oftest en muskel. Den første
prosedyren som viste dette prinsippet er
den såkalte Oberlin-prosedyren beskrevet
av Christophe Oberlin i 1994 og senere
modifisert. Den ble brukt på pasienter med
plexusskade som manglet albuefleksjon.
Teknikken går ut på å ta en eller noen få
fasikler fra n.ulnaris som man fridissekerer
og kutter. Man har da en fri nerveende som
kan svinges opp mot den nervegren fra
n.musculocutaneus som forsyner biceps.
Fordelene er at man har en nerve man
vet har funksjon og at man får koblet den
til «mål»-nerven like før inngangen i den
muskel man ønsker aktivitet i, slik at reinnervasjonstiden blir forholdsvis kort. Siden
har det kommet flere lignende prosedyrer,
og hos oss gjør vi nå i tillegg til nevrotisering av overarmsmuskulatur rutinemessig
reinnervasjon av n.axillaris med nerven til
c.longum triceps og vi bruker n.accessorius
til å innervere n.suprascapularis (som
forsyner m.supraspinatus og infraspinatus).
I litteraturen er det i tillegg beskrevet flere
prosedyrer av samme type, både for motorisk og sensorisk nevrotisering. Hver enkelt
av disse vil være sjeldne begivenheter,
spesielt i et lite land som Norge (Figur 2).

eller pekefinger. Tilstanden kan komme
gradvis eller raskt, ikke sjelden forteller
pasienten om følelsen av noe «som revnet»
i underarmen og at paresene kom nokså
raskt etterpå. Ved eksplorasjon finnes
vanligvis intakt nerve, og patogenesen er
trolig at det er trangt under pronator teres,
eventuelt aksentuert med små muskelrupturer som gir hematomer eller ødem.

Figur 4. Operasjonsfunn ved cubital tunnell syndrom.
Man kan ane snørefure der n.ulnaris har gått inn i
flexormuslkulaturen i underarmen like distalt for albuen
(mellom pinsetten og sårhaken).

Sjeldenheter
Tumorer
De aller fleste tumorer utgående fra perifere nerver er benigne. Vanligst er schwannomer og nevrofibromer. Det er ingen
objektiv indikasjon for å fjerne dem, men de
er ofte (til dels eksessivt) ømme og ligger
slik til at de utsettes for klem/trykk og er på
den måten opphav til et smerteproblem.
De ligger intranevralt og består i en spolformig oppdrivning som utgår fra en enkelt fasikkel eller fiber og kan med tålmodighet og
riktig utstyr vanligvis fjernes. På grunn av
beliggenheten er det likevel en reell risiko
for skade på nerven med utfall svarende
til i alle fall deler av nervens funksjoner,
og den generelle komplikasjonsrisikoen,
inkludert faren for utvikling av kroniske
smertesyndromer er alltid til stede (Figur 5).
Glomustumorer utgår fra glomuslegemer som bidrar til regulering av sirkulasjon og temperatur i fingeren. De sitter
vanligvis under neglen og er intenst
ømme. Behandlingen består i å løfte
neglen fra underlaget, spalte neglesengen på langs, fjerne tumor (lar seg oftest ”skrelle” ut) og lukke nøyaktig.
Nevritter
Spontane mononevritter oppstår
også i hånd og overekstremitet. Det
viktigste er å huske at tilstandene fin-

Figur 5 . Schwannom på n.medianus proximalt på overarmen. Tumor kunne skrelles ut og det var ingen nevrologiske utfall eller andre sekveler etter operasjonen.

nes så man unngår å operere på
disse ettersom kirurgi aldri hjelper.
Medfødte sykdommer/syndromer
Her fins et flertall og ingen av dem er vanlige. Verdt å huske er at noen medfødte sykdommer har nerveaffeksjon som en del av
symptombildet, f.eks har så godt som alle
pasienter med Hurler syndrom medianusaffeksjon. Det er vanskelig å diagnostisere
fordi disse barna har affeksjon fra spebarnsalder og opplever således ingen symptomer, fingeren/hånda har «alltid vært sånn».
Det er derfor god indikasjon for å gjøre nevrofysiologisk undersøkelse på disse barna
i ung alder, helst ikke eldre enn 4-5 år.

Litteratur
Birch R, Surgical Disorders of the Peripheral Nerves,
2nd Ed 2011 (ISBN 978-1-85882-108-8)
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Skader på plexus brachialis
Skader på plexus brachialis kan ha svært ulik alvorlighetsgrad fra «godartede» nevrapraxier som restituerer
til full funksjon i løpet av dager til uker, og til totale plexusskader med avulsjon av flere røtter som uansett
behandling vil gi store sekveler.

Lars-Eldar Myrseth, Rasmus Thorkildsen
lmyrseth@ous-hf.no
Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi,
OUS-Rikshospitalet

Tema

Seddons klassifikasjon av
nerveskader:
Nevrapraxi: Mild traksjon med bevart struktur både på axon og støttevev. Gir i praksis full restitusjon
Axonotmese: Kontinuitetsbrudd i axonet.
Distale del av axonet degenererer, ettersom myelinskjeden er intakt vil axonet
som vokser ut proksimalt fra «finne fram»
til målorganet, og selv om prosessen
kan ta tid vil prognosen være god.
Nevrotmese: Kontinuitetsbrudd i hele nerven. Her må nerven ha «hjelp» til adaptasjonen. Selv med den beste kirurgiske teknikk
vil svært mange spirende axoner ikke finne
noe målorgan og resulatet blir dårligere
enn for de to ovenstående skadetypene.
Resultatet vil også variere med skademekanisme (traksjon/overskjæring/klemskade…),
med alder og tilstand på pasienten og trolig
også med kvaliteten på behandlingen.

I plexusskadesammenheng har
vi en fjerde og verste variant:
Rotavulsjon: Her er nerveroten dratt
ut fra medulla intraspinalt og er for
alle praktiske formål utilgjengelig for
kirurgisk behandling (selv om det har
blitt gjort enkelte reimplantasjoner
av avulserte nerverøtter med et visst
funksjonelt resultat). Dette er fortsatt
utpreget eksperimentell behandling,
som bare gjøres på få sentra i verden.

Klinisk diagnose
Vi går ikke i detalj inn på hvilke røtter som
vanligvis innerverer hvilke funksjoner, det
følgende kan tjene som en grov veiledning:
C5

Innerverer mm.supraog infraspinatus
C5-6
Skulder, albufleksjon, supinator
C6-7-8-T1 Triceps
C6-7-8
Håndledds- og fingerstrekkere
C8-T1
Håndledds- og fingerfleksorer
T1
Intrinsicmuskulatur i hånd
Hos voksne vil også kartlegging av
sensibiltetsutfall kunne hjelpe til med
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Figur 1. Rekonstruksjon av plexus. Graft fra rotstumper proksimalt (til høyre i bildet) til øvre stamme distalt (til venstre).

diagnostikken, dette er av forståelige grunner vanskelig på nyfødte.
Skadene hos barn og voksne kan likne
hverandre når det gjelder det rent nevrologisk patoanatomiske, men skademekanismene og vurderingene (og til dels også
behandlingen) skiller seg såpass mye fra
hverandre at de to blir omtalt separat.

Plexusskader hos barn
Obstetriske skader står for nesten alle
disse, forekomsten er i ulike materialer
angitt til mellom 0,4 - 2/1000 fødsler. Skademekanismen er (nesten) alltid traksjon.
Etiologi
Ingen entydig, men kjente risikofaktorer
inkluderer:
Høy fødselsvekt (>4000 g), skulderdystoci, overvektig mor, Diabetes hos mor,
høy alder hos mor.
Skadetyper
Øvre plexusskade:
C 5-6(-7) Vanligst
Totale lesjoner:
Sjeldne
C5-T1
Lave lesjoner:
C (7-)8-Th1 Svært sjeldne, forekommer
kanskje ved setefødsel

Diagnostikk
Klinisk diagnose først og fremst.
MR kan av og til gi nyttig tilleggsinformasjon. EMG/nevrografi
vil kunne være nyttig i noen tilfeller,
men inngår ikke i rutineutredningen.
Operasjonsindikasjon stilles fortsatt
nesten alltid på grunnlag av kliniske funn.
Undersøkelsen går ut på å kartlegge
hvilke funksjoner som mangler (Er det
aktivitet i skulder? Er det aktiv albuebøy?
Er det drophånd? Er det griperefleks?)
Hva gjør man?
Mange går i remisjon spontant, MEN
det er en fordel at de som skal opereres blir operert innen 6 mnd alder.
NB!! Dette er sjeldne skader, og disse
barna bør vurderes på sentral avdeling
som har erfaring med slike pasienter
senest ved 3 måneders alder. Man har
da tid til å planlegge videre behandling
uten at prosessen forsinkes unødig.
Bicepsaktivitet brukes som «signalfunksjon». Som en tommelfingerregel har
man gått ut fra at dersom det er tydelig
bicepsfunksjon innen 5-6 mnd alder, vil
trolig funksjonen bli så god at man ikke
vinner noe på å operere. Dette er, med
økende erfaring med kirurgi (og anestesi) på
små barn, i ferd med å endre seg. Politik-

ken på flere store internasjonale sentra
nå er å operere hvis man ikke har sikker
bicepsfunksjon ved 3 mnd alder, eller hvis ikke bicepsfunksjon er tilnærmet normal ved 5-6 mnd alder.

Kirurgi på plexus brachialis
Dette er høyspesialisert kirurgi og pasienttilfanget i et land som Norge er
lite så dette er behandling som nå er
sentralisert til OUS (Rikshospitalet).
Dersom man finner indikasjon for
kirurgi er det en fordel om dette
gjøres så tidlig som mulig.

I tillegg til rekonstruksjon av selve plexus
brachialis kan man gjøre perifere nervetransposisjoner. For eksempel er det
mulig å reinnervere muskulatur som gir
skulderstabilitet ved å transponere
n.accessorius (hjernenerve XI) til
n.suprascapularis, og man kan nevrotisere n.musculocutaneus og få albuebøy ved å transponere fascikler fra en
fungerende n.ulnaris til nervegren som
forsyner m.biceps (Figur 2). Enten man
gjør kirurgi på plexus eller ei, kan barnet
likevel få sekveler som skal behandles.
Det er derfor viktig å følge opp disse
barna med regelmessige kontroller.
Vanligst og viktigst av senplagene er:
a) Innadrotasjonskontraktur i skulder.
Denne kommer hovedsakelig av en stram
m.subscapularis (og til dels også m.pect.
major) og kan bli så uttalt at skulderen
lukserer. Man må drive tøyninger for å
holde vedlike den passive bevegelighet i skulderen fra spebarnalder av. Om
tøyningene ikke klarer å hindre kontrakturutvikling vil det oftest være indikasjon for
kirurgi. Vanlig er forlengelse av stramme

Tema

Primærkirurgien består i eksplorasjon av
plexus brachialis og rekonstruksjon av
plexus så godt det lar seg gjøre. Man kan
i praksis aldri regne med å kunne gjøre
direkte sutur, og rekonstruksjonen gjøres
med hjelp av nervegraft mellom tilgjengelige nerverøtter proksimalt og utvalgte deler
av plexus distalt (Figur 1). Ofte vil man ha
kombinasjon av rupturer og avulsjoner slik
at man må ta et valg når det gjelder hvilke
deler av plexus man forsøker å rekonstruere. I de siste årene har vi hatt stor nytte
av samarbeid med nevrofysiolog som er
med på operasjonsstuen under operasjonen. Vi får da utført SSEP (Somatosensory
Evoked Potential, red.anm) på røtter vi har
tenkt å bruke i rekonstruksjonen, og sikrer
oss på den måten at vi ikke transplanterer
fra rotstumper som ikke har forbindelse til
cortex og som derfor ikke kan forventes å
gi funksjonelt resultat. I utvalgte tilfeller kan
det også være nyttig å gjøre peroperativ
EMG, spesielt om vi mistenker skade på
flere nivå (f.eks. plexusskade kombinert
med skade på hovedstammer (medianus/musculocutaneus) lenger distalt).

Figur 2. Oberlins operasjon. Her ser man en fasikkel fra n.ulnaris (nedad) fridissekert og ført opp og koblet mot
nervegren til m.biceps (oppad i bildet). Pasienten fikk bicepsaktivitet etter 7-8 mnd og kunne bøye med relativt god
kraft til full fleksjon etter vel et år.

innadrotatorer (oftest m.subscapularis),
i mange tilfeller kombinert med transposisjon av muskel som kan gi aktiv
utrotasjon (m.lat.dorsi og m.teres maj.)
b) Pronasjonskontraktur i underarm. Også
her viktig med tøyninger fra spebarnsalder. Ved etablert kontraktur kan gjøres
pronator-rerouting. I svært sjeldne tilfeller aktuelt med rotasjonsosteotomi på
underarm. Dette vil oftest ikke være aktuelt
før barnet er blitt større (skolealder).
c) Fleksjonskontraktur i albu (evt. kombinert
med subluksasjon av capitulum radii). Blir
sjelden så uttalt at det trengs spesielle tiltak
ut over tøyninger/fysikalsk behandling.
Foreldrene kan og bør gjøre øvelsene selv,
men bør ha kontakt med fysioterapeut som
er vant til slike barn som de kan rådføre
seg med og som kan ha et oppsyn med
barnet og fange opp avvik før det etablerer
seg altfor massive feilstillinger/kontrakturer. Om det likevel blir kontrakturer, kan
det være indikasjon for sekundær kirurgi
(for eksempel subskapularisforlengelse,
rotasjonsosteotomi (humerus, underarm) og sene-/muskeltransposisjoner).
NB! Kontrakturer og feilstillinger
kan utvikle seg nokså sent og disse
barna bør være under et visst tilsyn
fram til de er utvokst (Figur 3).

Plexusskader hos voksne
Etiologi:
Trafikkulykke (motorsykkel) vanligst.
Ellers skulderluksasjoner, clavicula/
scapulafrakturer, skarpe lesjoner (kniv/
glass). Ofte i kombinasjon med andre
store skader (og i høyenergitraumer),

ca halvparten har bruddskader, mange
har buk-/kar-/thorax-/hodeskade.
Diagnose:
Klinisk undersøkelse er alltid grunnlaget og fortsatt det viktigste.
En god MR-undersøkelse kan vise rotavulsjoner (tom rotkanal, pseudomeningocele).
Nevrofysiologi (bør avvente 2-3 uker).
NB! Ikke overse potensielt livstruende ledsagende skader
Behandling
a) Skarpe skader. Disse bør eksploreres akutt så sant de andre skadene og
pasientens almentilstand tillater det.
b) Skuddskader. Ofte andre vitale indikasjoner for kirurgi, eks. karskader. Nerver
klarer seg ofte bra. Om man uten unødig
ekstrarisiko kan eksplorere plexus i samme
seanse som annen kirurgi kan man gjøre
det, ellers kan det være indikasjon for å
avvente og ta plexus senere i en fredelig
fase når pasienten ellers har kommet seg.
c) Traksjonsskader. Det vanligste. Plexus
kan f. eks. skades ved at en motorsyklist
lander slik at hodet presses til en side mens
skulderen dras motsatt vei. Mange har alvorlige tilleggsskader. Plexus kan ha rotrupturer og rotavulsjoner og ofte en kombinasjon av dette. Avulsjoner (der roten er dratt
ut fra medulla) gir mye dårligere prognose
og dårligere muligheter for behandling.
Hvis det er begrensede skader/utfall hos eldre kan man av og til like godt gjøre «sekundærinngrepet» (senetransposisjon/tenode-
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dårlig løsning, men blir stadig mindre
akseptert av pasienter i vår del av verden.
Resultatene etter alvorlige plexusskader
hos voksne er oftest ikke strålende. Det tar
lang tid (lang reinnervasjonsvei) og pasienten bør tidlig informeres både om forventet
tidsforløp og om at man i de aller fleste
tilfeller må påregne betydelige varige utfall.

Resymé

Tema
Figur 3. Spontan luksasjon ve skulder hos 10 år gammel jente som hadde fått god funksjon i spe-/småbarnsalder og
hadde fått beskjed om at flere kontroller var unødvendig. Luksasjonen skjedde trolig i 7-8 års alder. Når feilstillingen har fått utvikle seg så langt som dette, er det svært lite man kan stille opp, annet enn å tilby artrodese om
smerteplagene på et senere tidspunkt blir for store.

se/artrodese) primært heller enn å vente på
en reinnervasjon som uansett er upålitelig.
Holdepunkter for avulsjon:
• Psevdomeningocele (som
ofte kan sees på MR)
• Horner syndrom (ptose, miose, enoftalmus) – ved avulsjoner i nedre del av plexus
• Parese i paravertebrale muskler,
m.serratus anterior
• Diafragmaparese (obs rtg. thorax)
• Store smerter i sensibilitetsløs arm
Holdepunkter for ruptur med intakt rot:
• Tinel fenomen på halsen
• Funksjon paravertebralt og i serratus anterior (og rhomboidene)
• Manglende avulsjonstegn
SSEP (somatosensory evoked potential) kan gi indikasjon på avulsjon.
MR kan av og til framstille plexus så
man kan se enkeltrøtter (og MR er
hevdet å kunne skille mellom innervert og ikke innervert muskulatur).
Viktige enkeltnerver som avgår fra
plexus:
n.suprascapularis (m.supraspinatus
og infraspinatus)
n.axillaris (m.deltoideus)
n.musculocutaneus (m.biceps og brachialis)
Disse kan skades ved same type mekanisme som plexusskadene. Det kan være
skade på disse i tillegg til plexusskaden.
Også disse skadene skal eksploreres på
samme indikasjon som plexusskadene.

Behandling
Tendensen går i retning av å være mer
aktiv med tidlig eksplorasjon. Man bør
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ha så god diagnostikk som mulig, men
eksakt diagnose kan ofte ikke stilles før
operasjonen. Man bør tidlig (i løpet av en
uke etter to etter det initiale traumet) ta
kontakt med avdeling som driver plexuskirurgi, Rikshospitalet, for å konferere.
Behandlingsalternativene kan være:
A. Direkte sutur (i svært sjeldne tilfeller;
skarpe lesjoner)
B. Nervetransplantasjon. Hos voksne prioriteres proksimale funksjoner (skulder/albu,
dvs C5-6 (-7)).Hos barn prioriteres hånd/
finger funksjon C8-T1(C7). Dette fordi man
hos voksne ikke regner med å få brukbar
funksjon i hånd (lang innervasjonsvei og
dårligere regenerasjonsevne enn hos barn)
C. Nevrotisering (kan bruke/ofre
n.accessorius, Fasikler fra n.ulnaris
og/eller n.medianus, deler av pl.cervicalis,
nn.intercostales, kontralateral C7-rot).
I tillegg til ovenfor nevnte som tar
sikte på å få reinnervert de tapte funksjoner, kan man gjøre (og må man ofte
gjøre i tillegg til plexuskirurgien):
D. Muskel-/senetransposisjoner.
E. Skulderartrodese. Ved bevart stabilitet/
kontroll av scapula i forhold til thoraxvegg,
får man beholdt brukbar skulderbevegelighet og får god stabilitet (og kan bruke
begrensede nevrologiske ressurser til
å rekonstruere andre funksjoner)
F. Amputasjon (eksartikulasjon i albue
er en klassisk operasjon i komb. med
skulderartrodese ved totale/subtotale
plexusskader). Dette er egentlig ingen

Barn
• Ved obstetriske plexusskader skal pasienten tilses på avdeling som har erfaring
med slike skader dersom tilstanden ikke
har normalisert seg helt innen 3 mnd.
• Det vil oftest være indikasjon for
eksplorasjon og rekonstruksjon av
plexus brachialis dersom det ikke er
god bicepsaktivitet ved 3 mnd alder
eller dersom det fortsatt er dårlig
funksjon i biceps ved 5-6 mnd alder.
• Ved restpareser er det viktig med
tøyningsøvelser (som kanskje må drives
daglig i årevis) for å forhindre utvikling
av behandlingstrengende kontrakturer.
• Enten barnet er operert eller har «blitt
bra» spontant bør det kontrolleres i
alle fall fram til puberteten ettersom
man ganske ofte ser utvikling av behandlingstrengende kontrakturer eller
feilstillinger (skulder, albu, underarm),
og disse kan komme helt opp til 10-12
års alder (vi får dessverre fortsatt med
jevne mellomrom henvist ganske store
barn der skulderen allerede er luksert)
• Årlige kontroller er tilstrekkelig.
Voksne
• Skarpe skader (kniv/glass) behandles
som øyeblikkelig hjelp, i gunstige tilfeller
(riktignok sjelden) kan det gjøres direkte
sutur dersom man kommer til tidsnok
(innen 8-10 dager). De få gangene dette
er mulig vil det gi bedre resultat.
• Lukkede skader bør vurderes på spesialavdeling i løpet av få uker dersom det
ikke er svært god remisjon av symptomer
og funn.
• Spesielt for skader på øvre del av plexus
er det god dokumentasjon for at behandlingen hjelper også for voksne pasienter
NB! Husk til slutt at det finnes behandling
også for forsømte/oversette skader og seinplager (muskel-/senetransposisjoner/osteotomier/artrodeser) slik at det ofte er mulig å
hjelpe pasienter som har senplager mange
år etter den opprinnelige plexusskaden.
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Rasmus Thorkildsen (1), Lars-Eldar Myrseth
(1), Eivind Strandenes (2), Leiv M. Hove (2)
rthorkil@ous-hf.no
1) Håndkirurgisk seksjon OUS-Rikshospitalet,
2) Plastikkirurgisk avd HUS, Ortopedisk avd HUS

Bakgrunn

Tema

Cerebral parese kjennetegnes av deformiteter i muskulatur og skjelett forårsaket
av en statisk, irreversibel perinatal hjerneskade (1). Etiologien er ofte ukjent, og
en rekke tilstander kan ligge bak inkludert
vaskulære hendelser, eksponering for
toksiske stoffer, genetiske syndromer og
cerebral hypoxi i forbindelse med fødsel.
Pasienter med cerebral parese representerer en heterogen gruppe, men fellestrekk
er affeksjon av øvre motoriske nevroner
med etterfølgende spastisitet hos 60-80%
av pasientene. Andre preges mer av
dystonier, hypotoni eller vekslende grad av
spastisitet. Samtidig ser man svekket kraft
og voluntær kontroll av affisert ekstremitet og tap av sensibilitet. Sistnevnte
blir ofte glemt eller oversett, men er av
avgjørende betydning når det gjelder bruk
av hånden både pre- og postoperativt.
Kirurgisk behandling av cerebral parese i
overekstremiteten begynte i Norge ved det
tidligere Kronprinsesse Märthas Institutt/
Statens senter for ortopedi på 1980-tallet.
Virksomheten ble drevet frem i samarbeid
med Berg gård (nåværende barnenevrologisk seksjon på Rikshospitalet/OUS).
Tverrfaglige poliklinikker for å vurdere
disse barna har vært i drift siden 1996.
Ved Rikshospitalets håndseksjon
opererer vi ca. 20 CP-barn per år, hovedsakelig i samarbeid med Barnenevrologisk
seksjon. Et lignende tilbud finnes for underekstremiteten ved Barneortopedisk seksjon
på Rikshospitalet.
Tilsvarende ble det startet med konservativ
og operativ behandling av CP i overekstremiteten ved Haukeland Universitetssykehus
i 2003. Der er satt av 1 operasjonsstue pr
måned, og man har også en tverrfaglig CP
poliklinikk med kontroller, nyvurdering og
Botoxinjeksjoner. Frem til i år har tilbudet
vært hovedsakelig rettet mot pasienter i
Hordaland og Sogn og Fjordane, men det er
nå utvidet til å gjelde hele Helseregion Vest.
Deformiteten i muskulaturen er ikke statisk.
Den kan øke på under barnets vekst, idet
den spastiske muskulaturen ikke vokser
like raskt som skjelettet. «Short muscle
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disease» er en vanlig betegnelse i engelsk
litteratur. Typiske feilstillinger i overekstremiteten er innadrotasjon i skulderen,
fleksjon i albue, pronasjon av underarmen,
fleksjon av håndledd og fingre, samt en
tommel som ligger innslått i håndflaten.
Utviklingen er gjerne dynamisk i starten
med mulighet for å tøye ut feilstillinger.
Etter hvert oppstår mer permanente
muskelkontrakturer, og dersom dette får
stå ubehandlet, leddkontrakturer og evt.
subluksasjoner av ledd og deformering av
håndrotsbein. Musklene utvikler kontrakturer i varierende tempo. Pronator teres starter ofte tidlig, trolig fordi det ikke er noen
sterk antagonist som motvirker den (2).

Indikasjonsstilling
Barna blir vurdert av håndkirurg sammen
med barnenevrolog, ergoterapeut og
fysioterapeut. Andre aktuelle støttespillere
er ortopedtekniker og sosionom. Ideelt sett
ser man barnet flere ganger før man eventuelt bestemmer seg for å operere. Mellom
disse innledende vurderingene benyttes
ulike skinner/ortoser og botoxinjeksjoner.
Botox settes ofte ultralyd-veiledet eller ved
hjelp av muskelstimulator og gir en reversibel svekkelse av spastisk muskulatur ved
at utslipp av acetylcholin fra de motoriske
endeplatene forhindres. Den farmakologiske effekten varer 3-6 mndr, men klinisk kan
behandlingen ha effekt i opptil 12 mndr (2).
I denne perioden får barnet og foreldrene
et inntrykk av hva slags funksjonsgevinst
man kan forvente seg ved senere operativ behandling. I tillegg blir det enklere å
gjennomføre tøyninger av tilstivnede ledd.
Når man vurderer kirurgisk behandling,
vektlegges barnets generelle funksjonsnivå. Komorbiditet forekommer hyppigst
hos barn med alvorlig cerebral parese,
for eksempel epilepsi, respiratoriske
og gastrointestinale problemer. Graden
og utbredelsen av spastisitet, voluntær
kontroll, sensibilitet og stereognosi (evnen
til å gjenkjenne gjenstander plassert i
hånden) samt eventuell «neglect» av
ekstremiteten er av stor betydning.
Det er viktig å vurdere hele ekstremiteten under ett, da inngripen mot ett ledd
kan gi konsekvenser i naboleddene.
For eksempel kan styrking av håndleddstrekken med senetransposisjoner
gi svekket evne til å åpne grepet på
grunn av stramme fingerbøyesener.

Barnets alder er av betydning. Vi synes det
er mest hensiktsmessig å gjennomføre
operative inngrep i forkant av skolestart fordi etterbehandlingen med gips og ortoser
er tidkrevende, og fordi eldre barn gjerne
har mer etablerte bruksmønstre som kan
være vanskelig å endre etter en operasjon.
Dette varierer nok noe fra institusjon til institusjon, men tendensen er stadig tidligere
kirurgi i håp om å oppnå maksimalt funksjonelt utbytte og forhindre kontrakturer (3).
Hovedprinsippet er å forsøke å gjenopprette muskelbalansen ved å forlenge sener
til stramme, spastiske muskler og tilføre
ekstra krefter til svake antagonister ved
senetransposisjoner. I praksis er det to
hovedgrupper der operativ behandling
kan være aktuelt. Den ene er barn som
bruker hånden aktivt, men hvor feilstillinger gir funksjonsproblemer som kan
forbedres operativt. Den andre gruppen
er barn og voksne med uttalt CP (ofte
quadriplegi) og betydelige kontrakturer
som vanskeliggjør daglig stell og hygiene.
Det er lite prospektiv eller randomisert forskning på dette området, men det foreligger
en del retrospektive serier som sammenligner funksjonen før og etter kirurgi (4, 8)
Funksjonsforbedring er best dokumentert
for inngrep på underarmen og hånden (3, 4)
Nedenfor redegjøres det kort for de mest
aktuelle inngrepene som brukes i overekstremiteten hos denne pasientgruppen.

Skulder
Innadrotasjonskontraktur i skulderen
kan løses ut ved subscapularisforlengelse eller rotasjonsosteotomi på
humerus, men dette er etter vår og
andres erfaring sjelden nødvendig (5).

Albue
En beskjeden albuekontraktur er relativt
vanlig og krever oftest ikke kirurgi. Blir
kontrakturen mer uttalt (over 40 grader),
kan det være hensiktsmessig å løse ut
albuen. Dette kan forenkle forflytning
for pasienten og evt. muliggjøre plassering av hånden på tastatur, bordflater
etc. Det typiske er at alle albuefleksorene
(brachialis, biceps og brachioradialis) er
stramme. Ved mer uttalt kontraktur er
også fremre albueleddkapsel stram.
Operativt gjøres forlengelse av biceps,
enten i muskel/seneovergangen (såkalt
fraksjonert forlengelse), eller ved Z-forlengelse av senen (Figur 1). Stramme drag i

get på mediale humerusepikondyl skrått
over bøyesiden av underarmen til midtre
del av radiusskaftet. Hvis spastisiteten av
pronator er uttalt, vil barnet gjerne bruke
radiale del av hånden eller håndbaken til
to-hånds aktiviteter. Etter hvert oppstår det
kontrakturer i membrana interossea og i
ytterste fall luksasjon av caput radii i albuen.

Fig 1: Utløsning av fleksjonskontraktur i hø. Albue.
Nerver og kar er oppsøkt og holdes til side med strikker.
Det er gjort z-forlengelse av bicepssenen.

brachialis overskjæres foran albueleddet før
innfestingen på prosessus coronoideus. Det
kan også være aktuelt å løsne brachioradialis fra utspringet sitt på humerus, og til slutt
kan det bli nødvendig med fremre kapsulotomi. Peroperativt må man ha nerve/
karstrengen medialt (nervus medianus
og arteria brachialis) samt nervus radialis
lateralt under oppsyn. Ved uttalte kontrakturer er det begrenset hvor stor utretting
disse strukturene kan tåle. Det er derfor
ikke uvanlig at man må akseptere en restkontraktur. Albuen immobiliseres i ca. 145°
stilling i gips en måneds tid postoperativt.

Underarm
Hovedproblemet er oftest en spastisk
pronator teres. Muskelen kan oftest
palperes som en stram streng fra utsprin-

Fig 3a: Fleksor carpi ulnaris (FCU) er løsnet fra sitt feste
mot pisiforme og mobilisert før transponering rundt til
strekkesiden.

Inngrepet foregår med et volart snitt over
innfestingen til pronator teres i midtre del
av radius (Figur 2ab). Senen og en stripe
av periost løses ut fra radius og føres
gjennom et snitt i membrana interossea
for så å festes dorsalt på radius med en
senesutur som trekkes gjennom borrekanaler i radius. Etterbehandling er 6 uker
med høy gips og supinert underarm.
Man kan vanligvis forvente 45-90 graders
forbedring av supinasjonen. Den totale
rotasjonen øker kun beskjedent eller forblir
uendret, dvs. hovedeffekten av inngrepet
er å flytte bevegelsessektoren til et mer
funksjonsnyttig område (1). Dersom barnet
ikke har noen aktiv kontroll av pronator
teres, vil målet med inngrepet være å
balansere rotasjonskreftene slik at armen
innstiller seg i høykant eller 0-stilling. Flere
forfattere advarer mot overambisiøs kirurgi
ved pronasjonsspasme. For eksempel
bør man ikke løsne pronator quadratus
ved håndleddet samtidig med inngrep på
pronator teres. Da kan man ende med en
underarm som står permanent supinert,
hvilket er et betydelig større handikap.

Håndledd
Den vanligste feilstillingen er et volarflektert håndledd. Dette gir fingerbøyesenene
mekanisk ugunstige arbeidsforhold og
et svakt grep. Den sterkeste håndleddsbøyeren, fleksor carpi ulnaris (FCU), er
ofte spastisk og gir en komponent av

Fig 3b: FCU kommer på skrått fra ulnart og er flettet inn i
håndleddstrekkesene (ECRB).

Før en vurderer inngrep for å forbedre
stillingen av håndleddet, må man se nøye
på grepsfunksjonen til barnet. Spastisitet
og stramhet i bøyesenene til fingrene
er gjerne kombinert med svekket kraft i
fingerstrekkerne. Et strakt håndledd kan
derfor føre til at barnet ikke lenger klarer
å åpne grepet eller slippe gjenstander fra
grepet. I så fall må man planlegge tilleggsprosedyrer (se under). Det vanligste
inngrepet vi utfører ved denne feilstillingen,
er transposisjon av FCU subkutant rundt
ulna og over på dorsalsiden (Figur 3abc).
Der flettes den inn i ekstensor carpi radialis
brevis (ECRB), som ved sin innfesting på
basis av 3. metakarp strekker håndleddet.

Tema

Fig 2a: Pronator teres sin innfesting på hø. radius
Fig 2b: Pronator er ført gjennom membrana interossea
og festet mot dorsale radius via borrekanaler i radius.
Den vil nå fungere som en supinator

Preoperativt vektlegger man det passive
leddutslaget, graden av aktiv supinasjon
(hvis noe er til stede) og voluntær kontroll
av pronator teres. Operative tiltak er
enten tenotomi, forlengelse eller såkalt
”re-routing” av pronator teres. Tenotomi
eller forlengelse er mest aktuelt der det
er et godt passivt leddutslag og en viss
aktiv supinasjonsevne. En omdirigering
av pronator gjøres når det er god passiv
rotasjon, men manglende aktiv supinasjonsevne. Er det da en viss voluntær kontroll
av pronator, vil den i stedet fungere
som en supinator.

ulnardeviasjon. Svært uttalt volarfleksjon kan gi permanent leddkontraktur
og vanskeligheter med renhold i bøyefurene ved håndleddet og hånden.

I tillegg til håndleddsekstensjon gir FCU
da også et supinasjonsmoment til underarmen. Inngrepet øker ikke det totale
leddutslaget i fleksjon-ekstensjon, men
flytter den tilgjengelige bevegeligheten til
en mer hensiktsmessig sektor. Ca. 80 %
av pasientene har dokumentert nytte av inngrepet i retrospektive studier (1, 4). Fleksor
carpi radialis beholdes gjerne urørt som
håndleddsfleksor, men kan i noen tilfeller
være en alternativ muskel for transposisjon.
Hos pasienter med uttalt cerebral parese
og ingen voluntær bruk av hånden kan det
flekterte håndleddet gjøre på- og avkledning samt vask og stell vanskelig. Da har vi i
økende grad gjort tenotomier av alle stramme bøyesener og håndleddsarthrodese.

Fingre
Fingerbøy og strekk («grasp and release»)
vurderes nøye sammen med håndleddsekstensjon, se over. Man forsøker å
differensiere mellom stramme overfladiske- eller dype bøyesener. Det kan gjøres
forlengelse i muskel/seneovergangen eller
Z-forlengelse som beskrevet tidligere.
Dette pleier å være tilstrekkelig, men om
strekkekreftene bedømmes som svake, kan
det i tillegg bli aktuelt med senetransposisjoner. Vanligst er da transposisjon av FCU.

Tommel
Spastisitet i tommelmuskulaturen er svært
vanlig når overekstremiteten affiseres ved
CP. Tommelen ligger typisk innslått i hånden. Dette får store konsekvenser for hånd-

Fig 3c: FCU er ført rundt ulna til strekkesiden og ses
med skrått forløp proksimalt i såret. Palmaris longus er
transponert og sydd inn mot tommelstrekker (EPB).
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I de fleste tilfeller blir det lagt på en gips i
6 uker. Håndterapi igangsettes ved gipsfjerning, og det brukes skinner i ytterligere
6 uker. Barna gjennomgår langvarig oppfølgning av habiliteringstjenesten i kommunene.

Fig 4a: Innslått tommel, adductor pollicis er spastisk
og stram.

Tema

funksjonen idet tommelen legger seg i veien når barnet forsøker å gripe. Pinsettgrep
blir heller ikke mulig. Deformiteten klassifiseres (7) ut fra hvor mye av tommelens bevegelsesapparat som er spastisk. Adduktor
pollicis, 1. dorsale interosseus og fleksor
pollicis brevis kan være affisert. Ytterleddet kan stå i hyperekstensjon med stram
ekstensor pollicis longus (EPL), eller bøyd
slik at tommelen klorer inn i håndflaten med
en spastisk fleksor pollicis longus (FPL).
Feilstillingen er kjent for å være vanskelig
å korrigere. En rekke forskjellige inngrep
er beskrevet. Et Cochrane review i 2009
konkluderte med at ingen metode var spesielt godt dokumentert, og at forbedringen
kun var beskjeden (8). Eventuell operativ
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Fig 4b: Adduktor Pollicis er løsnet ut fra sitt feste mot 3.
metakarp gjennom snittet i håndflaten. Palmaris longus
er mobilisert og transponert mot tommelstrekkesene
(EPB). Den gir nå et abduksjon- og ekstensjonsmoment.

behandling tar sikte på å slakke de stramme
bøyestrukturene og tilføre økte krefter til
strekkesiden for å få tommelen ut av håndflaten (Figur 4ab). Førstnevnte gjøres ved
utløsning av muskelinnfestingen til
adduktoren langs 3. metakarp i håndflaten
og 1. interosseous ved dens innfesting
på 1. metakarp. Videre kan FPL forlenges
i muskel/seneovergangen eller ved
Z-plastikk. Strekkekreftene kan økes
ved transposisjon av palmaris longus
eller en sublimisbøyesene til ekstensor
pollicis brevis (EPB), og ved «re-routing»
og oppstramming av EPL. Omdirigeringen
gjør at EPL også vil fungere som en
abduktor og løfte tommelen ut av håndflaten. Arthrodese av grunnleddet kan enkelte ganger inngå i behandlingen.

Oppsummeringsvis er operativ behandling
et av flere ledd i behandlingen av disse
barna. Det er en fordel å vurdere dem i ung
alder og gjerne i en tverrfaglig setting da
det også er andre alternativ å overveie.
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Bakgrunn
Når vi snakker om pasienter som «brekker
nakken og blir lam» tenker vi ofte at de er
paralytiske i både armer og ben. Imidlertid,
avhengig av skadenivå, har flertallet av pasientene likevel enkelte intakte muskler som
kan brukes for å gjenskape noe funksjon.
Den amerikanske håndkirurgen, Sterling
Bunnell (1882-1957) var blant de første som
for denne pasientgruppen, foreslo noen
form for kirurgisk rekonstruksjon for å bedre
disse pasientenes funksjon i overekstremitetene (1). Han beskrev en kombinasjon
av tenodeser og senetransposisjoner for å
gi pasientene en slags gripefunksjon. Han
presiserte imidlertid at det ikke var mulig å
gi dem et normalt grep, og lanserte slagordet «if you have nothing, a little is a lot» (2).
I løpet av 1950-årene anbefalte flere forfattere «naturlig tenodese effekt», hvor man
med taping og ortoser tilstrebet en tilstivning av fingrene i «gunstig stilling», slik at
pasientene fikk et slags passivt grep styrt
av dorsalfleksjon i håndleddet (2). Dette
«tenodeseprinsippet» var i bruk på flere
norske avdelingen frem til for få år siden.
Den store pioneren innen rekonstruktiv tetraplegikirurgi var Erik Moberg (1905-1992),
professor i ortopedisk kirurgi ved Gøteborgs
Universitet. Hans publikasjoner fra 1970tallet regnes som starten på den moderne
æra innen funksjonsforbedrende kirurgi
(4-5). I løpet av de etterfølgende vel tretti
årene er det publisert flere hundre kirurgiske artikler om denne formen for kirurgi.
I løpet av 1980- og 1990-tallet ble det
gjort enkelte rekonstruktive inngrep i Oslo,
Bergen og Trondheim. Det var imidlertid
ingen systematisk etterbehandling av
pasientene, så resultatene ble ikke alltid
optimale, og virksomheten stoppet opp.
Etter henstilling fra den nyopprettede
Spinalenheten på Haukeland Universitetssykehus, ble det startet et operativt tilbud til
denne pasientgruppen i 1999 (6). Fra 2003
er også pasienter fra Sunnaas Sykehus ope-

Figur 1a. Et fritt senetransplantat sys til den fridissekerte bakre tredjedel av m. deltoideus. Sys deretter
med passelig stramming til tricepsaponeurosen like
proksimalt for olecranon.

Figur 1b. Operasjonsbilde av fridissekert bakre tredjedel
av m. deltoideus.

rert ved Haukeland Universitetssykehus. Da
Ortopedisk avdeling Haukeland i 2011 fikk
offisiell landsfunksjon (nasjonal behandlingstjeneste) for funksjonsforbedrende kirurgi, ble også Spinalenheten ved St. Olavs
Hospital inkludert i behandlingskjeden.

Av Tabell 1 ser man at en pasient med
komplett skade i C5 nivå bare har fire
fungerende muskler på overekstremiteten. Tre av disse er aktive bøyemuskler
i albueleddet. En pasient med litt mer
caudal spinal skade (C6) vil i tillegg kunne
ha strekkefunksjon i håndleddet (Tabell 1).

Den kirurgiske behandlingen av disse
pasientene baserer seg på et nært samarbeid med Spinalenhetene ved disse tre
sykehusene. Det nære samarbeidet mellom
nevrolog, rehabiliteringslege, fysioterapeut,
ergoterapeut, psykolog, urolog og håndkirurg mv er av avgjørende betydning for et
vellykket resultat etter kirurgisk behandling.

Innervasjon av musklene på
overekstremiteten:
Mer enn halvdelen av alle cervicale spinale
skader rammer C5-C7 nivå (7-8). Ved en
komplett spinal skade betyr det at alle
musklene caudalt for dette nivået, er
paralytiske og derved «ute av funksjon».

Figur 1c. Et fritt senetransplantat er nå sydd til donormuskelen.

Kirurgiske
behandlingsprinsipper:
Den kirurgiske behandlingen består i å
utnytte disse fungerende musklene på
en mest mulig hensiktsmessig måte for
pasienten. Dette kan oppnås ved senetransposisjoner, dvs «omkoblinger» av
sener og muskler (9). Ved senetransposisjon kobles en sene/muskel med funksjon
til en sene/muskel med tapt funksjon (10).
Stabilisering av ledd ved hjelp av tenodeser
eller full avstivning, artrodeser, benyttes
også ved disse rekonstruksjonene (5).
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Tabell 1. Metametrisk innervasjon av muskler på overekstremiteten. Til
forskjell fra den segmentale innervasjonen av huden (dermatomene) er
det ingen egentlig segmental innervasjon av individuelle muskler. De
motoriske nuclei former en slags langsgående søyler som krysser flere
medullære segmenter. Bearbeidet versjon basert på registreringer av
tetraplegiske pasienter utført av Zancolli (1979) og Barthes (1949) (8).

Før kirurgi må pasienten være maksimalt
rehabilitert. Erfaringsmessig bør man
utføre funksjonsforbedrende kirurgi tidligst
12 måneder etter skaden. Pasienten må
være motivert for kirurgisk behandling
og langvarig postoperativ opptrening, og
innforstått med at det vil kreves omfattende egentrening for å oppnå et optimalt
resultat (11). Basis for diskusjonen med
pasienten er: Hvilke funksjoner ønsker han
rekonstruert, og hvilke fungerende muskler
kan transponeres. For å kunne få et godt
håndgrep, må pasienten kunne stabilisere
albuen (5). Dersom pasienten mangler
tricepsfunksjon, må det derfor først utføres
operasjon for å gjenskape strekkeevne i
albuen. Etter fire til seks måneder med
fysioterapi og egentrening kan det så gjøres
rekonstruksjon av gripefunksjonen (12).

Rekonstruksjon av
strekkefunksjon i albuen:
Som det fremgår av ovenstående, har en
stor andel av tetraplegipasientene bevart
bøyefunksjon i albuen (intakt biceps,
brachialis og brachioradialis), men mangler
strekkeevne pga paralytisk triceps. Hensiktene med å rekonstruere strekkeevnen
i albuen er å få bedre kontroll over armen
og å kunne stabilisere albueleddet, noe
som er nødvendig for senere rekonstruksjon av håndgrepet. Triceps er antagonist
til brachioradialis (BR). En rekonstruert tricepsfunksjon gir derfor forbedret funksjon
i en transponert brachioradialis (BR) (13).
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Figur 2. Passivt nøkkelgrep.

Operativ teknikk:
Musculus deltoideus som danner konturen
på skulderen, er en utmerket donormuskel
for å gjenskape strekkeevnen i albuen.
Ved å transponere deler av bakre del av
deltoideus til triceps, kan man gjenskape
pasientens albuefunksjon. Bakre tredjedel
er imidlertid for kort, så man må skjøte på
med et fritt senetransplantat fra leggen
(vanligvis tibialis anterior senen, evt. fascia
lata fra låret), slik at man får gjort koblingen
distalt på triceps-aponeurosen (Fig. 1a-c).

Rekonstruksjon av
gripefunksjon i hånden:
Evnen til å strekke håndleddet (aktiv dorsalfleksjon) er viktig for en god gripefunksjon.
Antallet fungerende muskler distalt for albueleddet avgjør hva slags grepsrekonstruksjon som kan gjøres. Hvis alle håndleddsstrekkerne (extensor carpi radialis longus
(ECRL) og brevis (ECRB) samt extensor
carpi ulnaris (ECU)) er paralytiske, må disse
erstattes. Den mest tjenlige donormuskel
er brachioradialis (BR) som er en albuebøyer. Den fester distalt på underarmen
(på processus styloideus radii). Pasienten
har fungerende biceps og brachialis som
begge er albuebøyere. Han kan klare seg
godt uten denne minste av albuebøyerne
(BR). Brachioradialis (BR) kan derfor kobles
til en håndleddsstrekker (ECRB) og gi
pasienten strekkeevne (aktiv dorsalflekson)
i håndleddet. Ved samtidige tenodeser
av fingrenes bøyesener (senene festes til
radius) kan pasienten få det vi kaller et pas-

sivt nøkkelgrep, dvs et grep der tommelen
legger an mot mellomfalangen på pekefingeren, som når man holder en nøkkel.
Et passivet nøkkelgrep fungerer slik at
når pasienten strekker håndleddet (aktiv
dorsalfleksjon), lukker grepet seg. Når han
slapper av i håndleddet (passiv palmarfleksjon), åpner grepet seg (Figur 2). Ved hjelp
av en enkelt donormuskel via muskel/
senetransposisjon kan pasienten altså få
en gripefunksjon som gjør at han kan spise
selv, barbere seg selv, holde mobiltelefon,
plukke opp små gjenstander osv. En av våre
pasienter driver treskjæring med et passivt nøkkelgrep. Det er også rapportert at
enkelte pasienter kan kateterisere seg selv.
Ved høyere spinale skader hvor også
brachioradialis (BR) er slått ut, kan man
utføre nervetransposisjon ved å transponere en muskulær gren fra m.brachialis
(n.musculocutaneus r.brachialis)
til m.extensor carpi radialis longus
(n.radialis r. ECRL). Ved vellykket reinnervering kan man så i neste omgang
rekonstruere et passivt nøkkelgrep.
Dersom pasienten har intakt strekkeevne i
håndleddet, kan brachioradialis (BR) benyttes til å gi ham et mer avansert grep, såkalt
aktivt nøkkelgrep. Da transponeres brachioradialis til tommelens lange bøyesene
(flexor pollicis longus, FPL) (Figur 3a). Han
får derved aktiv bøyeevne av tommelen

Figur 3b. Operasjonsbilde av de to fridissekerte donormusklene BR og ECRL.

Figur 3c. Rekonstruert aktivt nøkkelgrep og fingergrep.

som, kombinert med tenodeser og artrodeser, gjør at grepet blir mer presist (12).

Etterbehandling:

regionale spinalenhetene er nøkkelen til
vellykkete resultater for pasientene.

Alternativt kan pasienten få et passivt
nøkkelgrep som beskrevet overfor, og
benytte brachioradialis (BR) til å gi ham
aktiv fingerbøy ved at BR kobles til profundussenene (FDP) for 2.-5. finger. Fingerhåndgrepet er sterkere enn nøkkelgrepet og
kan derfor foretrekkes av noen pasienter.
Hvis begge de radiale håndleddstrekkerne
(ECRL og ECRB) er intakte, kan pasienten få både aktiv tommelbøy og aktivt
fingerbøy ved å bruke både BR og ECRL
som donormuskler (Figur 3b-c). Dorsalfleksjon i håndleddet styres da av ECRB.
Dersom pasientene har enda flere aktuelle
donormuskler på underarmen, kan man
også rekonstruere aktivt fingerstrekkefunksjon. Ved samtidig å gjøre tenodeser og
evt. artrodeser (Figur 4), kan tommelen
posisjoneres bedre, slik at gripeevnen
optimaliseres (14). Klostilling av fingrene,
kan også korrigeres med rekonstruksjon
av interossene og gjøres nå nærmest
rutinemessig for å gi bedre funksjon og
en mer naturlig form på fingrene (15-17).

Etter rekonstruksjon av albuestrekkefunksjon må pasientene postoperativt oftest
immobiliseres med gips eller ortoser.
Etterbehandlingen må skje under nøye
oppfølging ved Spinalenhetene. Først
etter 4-8 måneders postoperativ opptrening vil pasienten ha fullt utbytte
av de rekonstruktive prosedyrene.
Etter grepsrekonstruksjon benytter vi nå
tidlig aktiv mobilisering ved at pasienten begynner med bevegelsestrening av fingrene
og håndleddet første postoperative dag.

Postoperative resultater:
Alle våre pasienter har fått betydelig bedret
funksjonsevne etter operativ behandling.
Dette er i tråd med internasjonale erfaringer. De operative metodene er etter
hvert gjennomprøvde og forutsigbare
med lav komplikasjonsrate (12-14). Av
komplikasjoner som kan oppstå forekommer senerupturer i noen få prosent av
tilfellene. I tillegg til vanlige kirurgiske
komplikasjoner som sårinfeksjon, er denne
pasientgruppen spesielt utsatt for trykksår
fra gips og ortoser pga nedatt sensibilitet,
dessuten evt anestesiologiske problemer
pga redusert lungekapasitet (18-20).
Funksjonelle resultater av daglige aktiviteter basert på selvrapportering viser
svært forbedret evne til bilkjøring, svært
forbedret evne til å spise med kniv og
gaffel, svært forbedret håndskrift og bedre
evne til å bruke manuell rullestol (18).

Nasjonal behandlingstjeneste

Figur 4. Artrodese av fingerens rotledd (CMC-1) for
å optimalisere tommelens posisjon når det kun er en
muskel som styrer tommelen.

Høye cervicale spinale skader er heldigvis relativt sjeldne skader i de nordiske
landene. Man har derfor valgt å sentralisere
den rekonstruktive kirurgien til ett nasjonalt senter, i hhv Gøteborg, København,
Helsinki og Bergen. Ved å samle erfaring
og operativ kompetanse for disse relativt
få operasjonene på få hender (stipulert til
10-20 inngrep pr år i Norge), vil man sikre
topp kvalitet på det kirurgiske håndverket. Den operative teknikken er imidlertid
bare en del av behandlingskjeden. Nært
samarbeid og tett oppfølging ved de

Alle tegninger Ellinor Hoff, UiB.
Alle foto Leiv Hove HUS/UiB.

Tema

Figur 3a. M. brachioradialis skal være ny motor for tommelbøy. Den fridissikeres til høyt på underarmen, tranponeres og kobles til tommelens lange bøyesene (FPL)
like proksimalt for håbdleddet. ECRL kan kobles til de
dype fingerbøyerne (FDP II-V) for å gi aktiv fingerbøy.
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Protesen opereres inn i håndleddet fra
dorsalsiden. Det gjøres reseksjon av
proksimale håndrotsrekke (scafoid, lunatum
og triquetrum) for å gi plass til protesen.
Capitatum og proksimale del av tredje
metacarp reames opp for innfesting av den
distale proteseskruen. Radius reames for
innskruing av den proksimale komponenten. Fiksasjonen skjer ved beninnvekst i
proteseskruene uten sement. Leddtensjon
og bevegelighet testes med prøvekomponenter, og kule-skål artikulasjonen av
krom-kobolt settes på plass i skruene
(Figur 2). Postoperativt gipses håndled-

det med fingrene frie i 6 uker. Etter det
kan håndleddet beveges og belastes, og
pasientene starter opptreningsprogrammet under ledelse av håndterapeutene.
Resultatene har vært lovende. Pasientene har meget god smertelindring. De
er fornøyd med funksjonen, og de oppnår
bedring av gripekraften og bevegeligheten
sammenlignet med preoperativt (Figur 3)
(3). Komplikasjonsfrekvensen er akseptaFigur 1. Preoperativ røntgen.
Artrose på grunn av scafolunær ligamentskade. Ingen
brusk i radiocarpalleddet.
Pasienten har også primær
artrose i tommelens rotledd.

Tema

Leddprotese-kirurgi i hofter og knær er de
mest vellykkede kirurgiske behandlinger
tilgjengelig, og gir varig forutsigbart resultat
med god smertelindring og funksjon (1).
Protesekirurgi i andre ledd etterstreber
disse resultatene. Silikonproteser (egentlig
elastiske silikonstaver med kjerneforsterkning) har i snart 50 år vært benyttet i alle
håndens ledd, men disse implantatene har
kun fungert hos pasienter med svært lave
funksjonelle krav, som for eksempel revmatikere. Silikonimplantatene tåler ikke normal
bruk av hånden. Alternativet for pasienter
med normale belastningskrav har i de fleste
tilfeller vært avstiving. Stive ledd reduserer
særlig finmotorikken i hendene. Jo mer
proksimalt i hånden et ledd er avstivet, desto større er innskrenkningen i funksjonen.

utviklet ved Rikshospitalet. Vi har benyttet
sistnevnte i 7 år, og resultatene er ganske
lovende. Kontraindikasjoner er nevromuskulær ubalanse og infeksjon. Pasientene
må kunne følge et strukturert opptreningsprogram postoperativt. Resultatene
er avhengig av pasient-compliance.

Moderne livstil er mer preget av høye krav
til presisjon ved håndbruk til alle slags
tekniske og praktiske anordninger, og
mindre krav til bruk av kraft. Det sterke
ønsket om bevegelighet har ført til rask
utvikling av protesekirurgien i hånd. Ved
å ta i bruk prinsipper fra hofte- og kneprotesene vedrørende materialvalg, innfesting mot ben og artikulasjon, så har man
utviklet hånd-proteser som sannsynligvis
er vesentlig bedre enn de tidligere modellene. Proteser implanteres i håndledd,
radioulnarledd, tommelens rotledd og i de
fire ulnare fingrenes grunn- og midtledd.

Håndledd
Smertefull artrose og artritt i håndleddet med destruksjon av de vektbærende
leddflatene gir indikasjon for protese.
Revmatoid artritt og andre inflammatoriske
leddlidelser har tidligere vært den hyppigste årsaken til proteseinnsettelse, men
nye medikamenter har redusert behovet
betydelig. De hyppigste indikasjonene
er post-traumatisk artrose etter brudd av
radius, scafoid eller andre håndrotsknokler,
scafo-lunær ligamentskade (Figur 1) og
lunatum malaci. Primær artrose i håndleddet er sjelden. Protese tilbys nå pasienter
med alle typer belastningskrav i håndleddet. 115-120° bevegelighet (ekstensjon/
fleksjon/radial og ulnardeviasjon) rundt
nøytralaksen gir tilnærmet normal funksjon i
hånden, og dette etterstrebes som resultat.

Figur 2. Håndleddsprotese (Motec®). Intraoperativt, protesekomponentene på plass. Kule-skål artikulasjonen i
krom-kobolt tar mindre plass enn om polyetylen skulle vært brukt.

I Norge benyttes to håndleddsproteser
i dag, en amerikansk, og en opprinnelig

Figur 3. Kontroll etter 4 år. a. Tett ben-implantat kontakt uten tegn til løsning. Pasienten er smertefri, har god
bevegelighet i det opererte høyre håndledd (b-e) og god kraft.
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Figur 4. Schekers
radioulnarleddsprotese, som fungerer
smertefritt og med
god rotasjonsbevegelighet 5 år etter
innsetting.

A

B

C

Tema
Figur 5. Tommelrotledd-protese
(Elektra) hos primær
artrose pasient 5
år etter innsetting.
Skål-komponent
i trapezium, kule
festet til protesestammen i 1.
metacarp. Protesen
minner ikke så lite
om en hofteprotese.
Velintegrert protese
uten løsningstegn,
men begynnende
osteolyse ved basis
av metacarpen.
Smertefri, god kraft
og bevegelighet (full
abduksjon og kan
legge tommelen mot
5 fingers grunnledd).

bel. Ca. 10 % av protesene er revidert på
grunn av feilstilling i håndleddet, smerter,
løsning av distale komponent eller dyp
proteseinfeksjon etter 3-7 års oppfølging.
Ved løsning kan det innsettes en ny protesekomponent. Ved feilstilling, infeksjon
eller smerter vil det vanligvis være aktuelt å konvertere til håndleddsartrodese,
hvilket vi har gjort uten komplikasjoner.
Pasienter med ødelagte håndledd uten
kontraindikasjoner tilbys nå protese
som alternativ til håndleddsartrodese.

Radioulnarledd
Radioulnarleddet kan gi betydelige plager
ved instabilitet eller smertefull artrose.
Instabilitetsproblemer kan ofte løses med
ulike stabiliserende plastikker. Smertetilstander i radioulnarleddet kan behandles
med reseksjon av nedre ulnaende. Hvis
disse inngrepene ikke fører frem, kan det
i enkelte tilfeller være aktuelt å sette inn
protese. Vi har hatt gode erfaringer med
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Figure 6. a. Avanta midtledd-protese. Likheten med en kneprotese er påfallende. b. Frontal- og c. side-røntgen etter
5 år viser velintegrerte protesekomponenter. d. og e. Meget god bevegelighet i det protese-opererte midtleddet til
4. finger.

Schekers protese (Figur 4), mens andre
protese-typer har vist ulike svakheter.
Det er ikke dokumentert resultater etter
langvarig oppfølging av større materialer
med noen radioulnarledds-proteser.

Tommelrotledd
Primær tommelrotledds-artrose er den
hyppigste artroseformen i hånden (Figur 1).
Gode resultater kan oppnås ved interposisjonsplastikk hos pasienter som ikke har
store krav til styrke. Trapezium fjernes,
og det interponeres eventuelt deler av
fleksor carpi radialis eller abductor pollicis longus-sener. Hos yngre pasienter,
og ved store krav til kraft og stabilitet, kan
interposisjonsplastikk ende med proksimal vandring av første metacarp, smerter
og dårlig tommelfunksjon. Tidligere ble
mange av disse pasientene isteden operert
med avstivning av tommelrotleddet. Den
nedsatte bevegeligheten kan imidlertid gi betydelig redusert finmotorikk.

Vi har de siste 7 årene tilbudt en sementfri rotleddsprotese til utvalgte pasienter
(Figur 5). Ved operasjonen fjernes basis av
første metacarp. Marghulen reames opp,
og den distale protesekomponenten slås
inn med press-fit teknikk. Den proksimale
komponenten er en skrukopp som festes i
trapezium etter forutgående oppreaming.
Tensjon og bevegelse testes med prøvekomponenter før en passende kule/halskomponent settes inn i distale komponent.
Postoperativt gipses pasienten i 6 uker.
Etter det tillates fri bevegelse og belastning.
Protesepasientene rehabiliteres raskere og
har bedre kraft og bevegelse enn etter de
tradisjonelle inngrepene. Komplikasjoner,
som inkluderer løsning av den proksimale
komponenten og sjeldnere luksasjon, sees
hos ca. 15 % etter 3-4 år (4). Ved revisjon
konverteres det til interposisjonsplastikk
ved at trapezieum med den proksimale

protesekomponenten fjernes, mens den distale komponenten beholdes intramedullært i metacarpen.
CMC 1 protese kan være et alternativ for utvalgte
pasienter, særlig yngre, med høye funksjonelle
krav til tommelen.
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Fingrenes grunn- og midtledd
Artritt og posttraumatisk artrose er de vanligste årsaker
til ødelagte grunn- og midtledd. Silikon interposisjonsproteser har særlig vært brukt hos revmatikere og
inflammatorisk artritt-pasienter med dårlig håndfunksjon, ulnar drift av fingrene og lave funksjonelle
krav. Behandlingen gir bedre stilling i av fingrene,
men moderat bevegelighet og beskjeden kraft.

De senere år har det blitt lansert sementfrie proteser for fingerleddene basert på mange av de
moderne prinsippene som erfaringene med hofteog kneproteser har frembragt. Selv om dagens
fingerledd-proteser kanskje ikke har nådd like langt
i utviklingen som protesene for tommelrotledd og
håndledd, fins det modeller som absolutt kan være
verdt å forsøke hos egnede og motiverte pasienter.
Proteseinnsetting forutsetter intakte kollateralligamenter. Ved operasjonen gjøres benreseksjon på
begge sider av leddet for å gi plass til protesen, og
slik at en tilstrekkelig del av sideleddbåndene bevares. Margkanalene reames opp til cortikal kontakt,
og den korresponderende størrelsen av protesekomponent innsettes med press-fit teknikk. Leddet
immobiliseres i gips i 6 uker. Etter det kan pasienten
starte bevegelsestrening supplert med spesialtilpassede ortoser. Protesen kan gi smertefrihet
og meget god og stabil bevegelighet (Figur 6).
Komplikasjonene er først og fremst manglende innfestning eller løsning. Instabilitet på grunn av svikt i
sideligamenter eller volare seneplate, samt infeksjon
kan også forekomme. Ved protesesvikt med betydelige
symptomer kan protesen fjernes og leddet gjøres stivt,
vanligvis med bruk av bentransplantat fra hoftekammen. I så fall ville pasienten være tilbake til det alternative behandlingsopplegg fra før proteseoperasjonen.
Bevegelighet med bevart finmotorikk er etterspurt av pasienter med ødelagte hånd- eller fingerledd. Nye proteser kan gi bedre håndfunksjon
til pasienter, som tidligere måtte avstive ledd.

Ref. study: Prof. Jørgen Nordling
(Studie av 223 pasienter)

Smertefull Blære Syndrom/ Interstitiell Cystitt
(PBS/IC) er en kronisk inflammasjon i blæreveggen av ukjent årsak. Uracyst® er et sterilt
kondroitinsulfat for effektiv behandling av
PBS/IC via urinkateter. Uracyst® har i tillegg
dokumentert effekt ved:

Tema

Silikonproteser tåler ikke finger-belastningen hos ellers
friske pasienter. Slike pasienter har tidligere blitt tilbudt
avstiving av leddene. Avstiving av grunnledd gir svært
redusert funksjon. Fingeren kan verken strekkes helt
ut eller lukkes rundt gjenstander. Funksjonsreduksjonen er også betydelig ved midtledds-artrodese.

”85 % av pasientene og
legene vurderte effekten
som moderat, god eller
utmerket, og behandlingen
ble godt tolerert”

– Strålingsindusert cystitt
– Kjemisk indusert cystitt
– Overaktiv blære som ikke svarer på konvensjonell
terapi
– Pasienter som lider av kroniske urinveisinfeksjoner

”47 % respondere etter 6 instillasjoner,
60 % etter 10 instillasjoner”
”96 % av pasientene opplevde noen form
av forbedring”
Ref. study: J. Curtis Nickel et. al. 2008 BJUI
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Velkommen til det 89. Kirurgiske Høstmøtet 2013
Vitenskapelige Forhandlinger er i år sendt ut tidligere. De fleste er derfor allerede kjent med
programmet, abstraktoversikt etc. Konferansen arrangeres i år fra 21.–25. oktober med følgende program:
Mandag 21. oktober 2013
kl.

SAGA A

SAGA B

Tirsdag 22. oktober 2013

SAGA C

08:30
09:00

kl.

SAGA A

SAGA B

09:00
09:30

10:00

10:00

Kar - kurs

Fagmedisinske foreninger

Kaffe

10:30

Kaffe

11:00

Camp trauma
Plenum

11:00

Camp trauma
Plenum

11:30

12:00

13:30

Lunsj
Camp trauma
Parallell sesj.

Symposium:
Thoracolap.
Forum
Training in colorectal surgery

Kaffe

Lunsj

Lunsj

Symposium:
Thoracolap.
Forum
Sertifisering i
laparoskopi

Kar - kurs

Kar - kurs
surgery

12:00
12:30

13:00
14:00

NOBEL

Frie foredrag
camp trauma

10:30

12:30

AUDI-B

08:30

Camp trauma
Plenum

09:30

11:30

SAGA C

08:00

08:00

Camp trauma
Parallell sesj.

Camp trauma
Parallell sesj.

14:30

Lunsj

13:00
13:30

Camp trauma

Camp trauma
Parallell sesj.

Camp trauma
Parallell sesj.

13:45

15:00

Kaffe

14:30

Kaffe

15:30

Kaffe

Kaffe

Kaffe

15:00

Kar - kurs

16:00

Camp trauma
Parallell sesj.

Camp trauma
Parallell sesj.

Camp trauma
Parallell sesj.

15:30

Kaffe

Kaffe

Kaffe

16:00

Camp trauma
Parallell sesj.

Camp trauma
Parallell sesj.

Camp trauma
Parallell sesj.

16:30
17:00

16:30

17:30

17:00

18:00

17:30

Onsdag 23. oktober 2013
kl.

SAGA A

08:00

Gastro - ff - øvre

SAGA B

Kaffe

Kaffe

10:00

Kaffe

10:30

Gastro -ff - barn

Gastro - ff Overvekt

Lunsj

Lunsj

11:00

Kaffe

12:00
12:30

Kar ff

Lunsj
Urologi ff - barn

Gastro ff - øvre

Symposium:
Overvektskir

13:00

NOBEL
NORKAR

Symposium
Tissue engineering

09:30

11:30

AUDI-B

Gastro - ff Overvekt

08:30
09:00

SAGA C

Kar - symposium

Lunsj

13:30
14:00
14:30

Kaffe

15:00

Gastro ff - div.

Symposium
Advanced thoraco
-laparoscopy in
children

15:30
16:00
16:30

Kaffe
Kaffe

17:00
17:30

NFGK - GF

18:00
18:30
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Kaffe

Urologi ff spesielle

Mamma/endo.
ff

Kaffe

Kaffe

Urologi ff spesielle

Kaffe

Mamma/endo.
ff

Kar - symposium

Torsdag 24. oktober 2013
kl.

SAGA A

SAGA B

SAGA C

08:00

Gastro - ff - div.

Mamma/endo.
ff Symposium:
Mamma

Plastikkir. ff

08:30
09:00

AUDI-B

NOBEL

BERGMANN

Kar ff
Urologi ff
- ca. prostata

09:30

Carotisstudie

10:00
Kaffe

11:00

Gastro - ff - nedre

11:30

Kaffe

Kaffe

Symposium:
Endokrin

Plastikkir. ff

Lunsj

Lunsj

Mamma/
Endokrin ff

Plastikkir. ff

Kaffe

Kaffe

Kaffe

Kar GF

Symp-barnekir:
Abdominal wall
defects

NUF-symposium

Lunsj

12:00
12:30
13:00

Lunsj

Lunsj

Barnekirurgi: Internt
møte

Lunsj

13:30
14:00

Gastro - ff - nedre

14:30

Kaffe

15:00

Kaffe

15:30

Gastro - ff - nedre

Kaffe

NUF GF

Mamma/Endokrin
Årsmøte

Kaffe

Kaffe

Plastikkir. ff

NTKF-GF

NBKF - GF

Kaffe

16:00

Fagmedisinske foreninger

10:30

NIU GF

16:30
17:00

NKF-GF

NKF

NKF

NFEP GF

17:30

NKF

NKF

18:00
18:30
19:00
19:30

Kirurgmiddagen

Fredag 25. oktober 2013
kl.

SAGA A

SAGA C

AUDI-B

NOBEL

Urologi ff -varia

Thorax ff

BERGMANN

08:00
08:30

Kaffe

09:00

Symposium
Divertikulitt

09:30
10:00

Symposium
Vertikale
mammaplastikker

10:30

Kaffe

Kaffe

11:00

Symposium
Divertikulitt

Symposium fs
Vertikale
mammaplastikker

Lunsj

Lunsj

11:30
12:00
12:30
13:00

Kaffe

Kaffe

Urologi ff -ca.renis

Thorax ff

Lunsj

Lunsj

Prisutdeling

Thorax Symp

Symp-barnekir:
Esophageal atresia
CDH

Lunsj

Scandiv-studien

13:30

Kaffe

14:00

Thorax ff

14:30
15:00
15:30
16:00

For ytterligere informasjon, se www.kirurgen.no med link til Høstmøtet 2013.
Generell kir.
Traumatologi

Mamma- og
endokrinkirurgi

Karkirurgi og
Thoraxkirurgi

Gastroenterologi

Urologi

Plastikkirurgi
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Høstmøtepriser
Fagområde

Pris - Stipend

Merk

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste foredrag

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste video

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste nykommer

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste eksperimentelle studie

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste eksperimentelle foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste kliniske foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus

Plastikkirurgi

PULS-prisen

Den mest interessante problemstilling og kvalitet på abstract

Plastikkirurgi

NPKF-pris

Beste vitenskapelige presentasjon

Urologi

NUF-prisen

Beste foredrag (untatt endourologi)

NIU’s rekrutteringspris

Beste foredrag fra LiS/turnuslege etc.

B.Braun Medical

Beste frie karforedrag

Karkirurgi

NKKFs pris

Beste utdanningskandidat

Thoraxkirurgi

MediStim prisen

Beste foredrag

Mamma/endokrin

Astra Zeneca

Beste foredrag mammacancer

Mamma/endokrin

Novartis

Beste foredrag mammacancer

Mamma/endokrin

Nycomed

Beste foredrag endokrinkirurgi

Barnekirurgi

NBKF-stipendium

Beste foredrag barnekirurgi

Barnekirurgi

NBKF

Beste barnekirurgiske artikkel

Traumatologi

Norsk Luftambulanses Forskningspris

Beste traumeforskning presentert

Fagmedisinske foreninger

Urologi
Karkirurgi

Dr.Alexander Malthe’s legat

NKF

Til fremme av kirurgiske forskningsprosjekter utført av unge

Kirurgens 1. og 2.pris

Kirurgen/NKF

De 2 beste artikler siste år

Norsk karkirurgisk forenings
høstmøtesymposium 2013
Sted: Nobel, Holmenkollen Park Hotell
Tidspunkt: Onsdag 23.oktober kl 12.30
Endovaskulær behandling av
thorakoabdominale aneurismer.
Hvor står vi og hvor går vi?
Møteledere: Jarlis Wesche, Ahus og Erik Mulder Pettersen, Sørlandet Sykehus
12.30
12.35
12.45
12.55
13.05
13.15
13.35
14.00
14.30

Åpning ved NKKFs leder Arne Seternes
Status Helse Nord – Knut Kjørstad, UNN
Status Helse Midt - Conrad Lange, St Olavs Hospital
Status Helse Vest – Gustav Pedersen, Haukeland Sykehus
Status Helse Sør Øst – Kirsten Krohg-Sørensen,
Rikshospitalet
Erfaringer fra Uppsala - Martin Björck, Uppsala
Utviklingen i stentgraft for behandling av thorakoabdominale aneurismer - Tim Resch, Malmø
Diskusjon
Kaffepause

Quo vadis, norske karkirurger?
Med eller uten endovaskulær kompetanse?
Møteleder: Arne Seternes, St Olavs Hospital
15.00 Åpning ved NKKFs sekretær Erik Mulder Pettersen
15.05 Dagens krav til endovaskulær kompetanse i
spesialiteten – Jarlis Wesche, Spesialitetskomiteen
15.15 Den framtidige spesialitetsutdanningen - Erik Fosse,
Rikshospitalet/Helsedirektoratet
15.35 Hva skjer i Sverige? - Martin Björck, Uppsala
15.55 Status i Norge: Hvor mange endovaskulære
prosedyrer gjøres av karkirurger? – Beate Viddal, SUS
16.10 Hvorfor gjør kardiologer PCI? – Rune Wiseth,
St Olavs Hospital
16.30 Endovaskulære krav i utdanningen til karkirurg
i andre europeiske land - Carl Henrik Schelp, Haukeland
16.50 Hvem bør stå for den endovaskulære utdanningen
- ubekreftet
17.10 Hva ville jeg ha gjort dersom jeg var under utdanning
i karkirurgi i dag? - Terje Hasselgård, Molde sykehus
17.20 Diskusjon
18.00 SLUTT
Symposiumet arrangeres med støtte fra Norsk kirurgisk forening.
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ÅRSMØTE 2013

NORSK KIRURGISK FORENING
24. OKTOBER KL. 17.00 – 19.00 I SAGA AB, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL

Sakliste
Åpning av møtet

Sak 2

Valg av møteleder, godkjenning av innkallingen

Sak 3

Årsberetning fra styret

Sak 4

Rapport fra Spesialitetskomiteen i generell kirurgi

Sak 5

Rapport fra Norsk Thoraco-laparoscopiforening (NTLF)

Sak 6

Rapport fra Traumeutvalget i NKF

Sak 7

Rapport fra Nordisk kirurgisk forening

Sak 8

Rapport fra de fagmedisinske foreningene

Sak 9

Prisutdeling Kirurgen

Sak 10

Saker forelagt av styret
10.1

Gjennomgang av forslag til ny spesialitetsstruktur

10.2

Forslag til nye æresmedlemmer

Sak 11

Saker forelagt av medlemmene

Sak 12

Valg av NKF styre, spesialitetskomité og valgkomité

Sak 13

Regnskap 2012

Sak 14

Budsjett / Prognose 2013, Budsjett 2014

Sak 15

Årsmøtet 2014

Fagmedisinske foreninger

Sak 1

Norsk Forening for estetisk kirurgi inviterer til fredagsseminar

Vertikale mammaplastikker
Fredag 25. oktober. Kl. 09.00–13.00. Saga C.
Holmenkollen Park Hotell Rica

Møteleder: Ayman Zakaria, Leder i Norsk forening for
estetisk kirurgi

Modifisert Hall-Findlay, foredrag og film
Dr. Patrick Fontet, Amiens, France

Generell innføring i Vertikale mammaplastikker
Dr: Ayman Zakaria, Teres Colosseum, Stavanger

Norske erfaringer med Hall-Findlay
Dr. Hilde Bugge,
Aleris sykehus

Forenklet vertikal mammaplastikk
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Skal du bli urolog? Meld
deg inn i TUR-klubben!
Dag Gullan
daggul@ous-hf.no
Leder, TUR-klubben
Transplantasjonskirurgisk
avdeling, Rikshospitalet

Fagmedisinske foreninger

Gigja Gudbrandsdottir
Styremedlem, TUR-Klubben
Urologisk avdeling,
Haukeland Universtitetssykehus
Alfred Honoré
Styremedlem, TUR-Klubben
Urologisk avd., Haukeland
Universtitetssykehus

Assistentleger med interesse for urologi har i flere år hatt et
nasjonalt forum hvor de kan møte andre fremtidige urologer. Her
får man muligheten til å bli litt kjent med LIS fra andre foretak.
I tillegg benyttes TUR-klubben som en arena for undervisning
innenfor temaer som ikke dekkes i stor grad av de obligatoriske kurs innenfor urologi. Gruppen er drevet av LIS for LIS.
Tradisjonen tro har vi årsmøte på Holmen Fjordhotell siste uken
i november. Det faglige programmet fordeles utover torsdag
kveld og fredag med god middag osv. på torsdagen og Holmen Fjordhotells julebord til lunsj fredag. Møtet er sponset av
industrien, godkjent av legemiddelindustrien og innenfor det
regelverket som enkelte helseforetak har begynt å igangsette.
Tema for møte i 2012 var ”Nyrekirurgi – noe nytt?”. Her ble det
gode foredrag om: cancer genetikk; fremtidens bruk av biomarkører; og surveillance av tumores innenfor cancer renis; Bosniak klassifisering av nyrecyster; og palliativ sementbehandling
av osteolytiske columna lesjoner (skjellettmetastaser).
Nyutnevnt Professor Anders Angelsen (St.Olav’s Hospital) ble
utfordret til å fortelle litt om hans visjoner for Professoratet.
Dette ble en meget hyggelig og informativ diskusjon om tanker
rundt det å forsterke forskningsinteresse innenfor urologi.
Overlege Adrian Halland (Sykehuset i Vestfold) ble invitert til å
fortelle om erfaringer gjort på EUREP 2012 – et særdeles bra
urologisk kurs arrangert i regi av European Board of Urology.
Det ble i 2012 god oppmøte fra Helse Sør-Øst og Vest. I 2013
håper vi på representasjon fra Nord og Midt-Norge i tillegg.
Dette er et sponset møte og det kreves kun egenandel (kr 300
i 2012) og avspasering fredagen (ev. torsdag ved lang reise).

Neste møte:
28-29 november 2013, Holmen Fjordhotell, Nesbru.
Tema – Urologisk forskning.
For mer info meld dere inn på vår facebook gruppe TUR-klubb.
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Unik kombinasjon – klar til bruk
Tachosil® – pålitelig hemostase og vevsforsegling.1,2
Hemostase på 3-5 minutter.1
• Den eneste kombinasjonen av kollagen, humant fibrinogen og trombin3
• Ideell ved behov for rask effektiv hemostase2
• Kan klippes til ønsket fasong2
• Enkelt å applisere rundt anatomiske strukturer2

1) Czerny et al. Collagen patch coated with fibrin glue components. Journ.of Cardiovasc.surg. Vol 41,no 4,553-557 2002
2) Preparatomtale (SPC)
3) Carbon RT: Evaluation of biodegradable fleece-bound sealing: History, material science, and clinical application. Tissue engineering and biodegradable eqiavalents. Scientific and clinical applications. Edited by Lewandrowski K-U, Wise DL, Trantolo DJ, Gressed JD, Yaszemski MJ, Altobelli DE. Marcel Dekker, 2002.

Nycomed
P.O. Box 205, NO-1372 Asker, Norway
E-mail: tachosil@nycomed.no
Tel: +47 66 76 30 30
Fax: +47 66 76 36 36
www.nycomed.no

www.tachosil.com

10800-2 / R122154-1

• Er elastisk og har en sterk limende evne3

Doktorgrad

ERCP - Er kvaliteten på prosedyren god nok ved
norske sykehus?
Tom Glomsaker disputerte 21. mars i år med avhandlingen, "Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
in Norway - Patterns of activity and undesired events"

I dag er ERCP fortsatt viktig, men først og
fremst som behandlingsalternativ. Ultralyd,
MRCP, CT, og endoskopisk ultralyd(EUS)
har på mange måter overtatt diagnostikken. Metoden har fått en stor utbredelse
på norske sykehus. I en av våre studier (1)
viser vi at ERCP ble utført på 35 sykehus i
Norge i 2008, og at 20 av disse gjør mindre
enn 100 prosedyrer per år. Gjennomsnittlig utføres 85 ERCP prosedyrer per 100
000 innbyggere (Tabell 1). Både kirurger
og gastroenterologer utfører prosedyren.

Målsettingen med avhandlingen var å
dokumentere nasjonal ERCP aktivitet i perioden 1998-2008, evaluere
insidens av komplikasjoner, prøve å
identifisere mulige risikofaktorer for
utvikling av komplikasjoner i tillegg
til å få økt kunnskap om pasientenes
opplevelse av prosedyren. Arbeidet
er til stor del utgått fra Norsk ERCP
register i Gastronet. Hovedveileder var
Professor dr. med. Jon Arne Søreide.

Når er det indikasjon for ERCP?

Tom Glomsaker, MD, MHA, PhD
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi,
Stavanger universitetssjukehus

2013

Fagnytt • Debatt

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in Norway • Tom Birger Glomsaker

www.uib.no

ISBN: 978-82-308-2236-4

Endoscopic retrograde
cholangiopancreatography
(ERCP) in Norway
Patterns of activity and undesired events

Tom Birger Glomsaker
Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)
University of Bergen, Norway
2013

Graphic design: Division of Communication, UiB
Print: AIT Oslo AS

Indikasjoner for ERCP er i stadig endring
i takt med den teknologiske utviklingen.
Baron og medarbeidere publiserte 2006
(2) en liste over ERCP indikasjoner, men
fortsatt er det et åpent spørsmål hvilken plass ERCP skal ha i behandling. Et
eksempel er behandling av gallegangssteiner, der laparoskopisk behandling er et
godt alternativ til endoskopisk behandling.
Likeledes gjenstår det å få bedre kunnskap om nytteverdien av ERCP i palliativ
behandling av inkurabel malignitet i galleveier og pankreas. For å ha bakgrunnsdata
om indikasjoner og prosedyrer fra norske
forhold har vi prospektivt dokumentert
dette og interessante forskjeller mellom vår
policy andre lands praksis er identifisert (3).

Endoskopisk retrograd cholangiopankreatografi (ERCP) er en endoskopisk metode for
utredning og behandling av sykdommer i
galleveier og pankreas som ble introdusert i
Norge 1974 av Arne R. Rosseland og Magne Osnes. Prosedyren hadde i begynnelsen
en viktig funksjon i diagnostikk, spesielt
av pankreas, pga at alternative utredningsmetoder ikke var tilgjengelige. Fra 90-tallet
ble ERCP gullstandarden for behandling av
gallegangssteiner og palliativ stenting av
gallegangsstrikturer. Det viste seg også at
stentinnleggelser i forbindelse med gallelekkasjer etter cholecystektomi kunne være
et godt behandlingsalternativ, om ikke det
var strukturelle skader som krevde kirurgi.

Tabell 1. ERCP volumer i Norge i perioden 1998 til og med 2008
Sykehus kategori i forhold til årlig ERCP volum 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

≤ 50

10

13

17

17

15

14

15

14

14

13

14

51-100

13

12

10

8

8

9

9

7

5

7

6

101-200

12

9

7

11

12

11

8

9

11

8

9

201-300

3

4

5

2

3

1

2

3

2

5

3

300 +

3

2

1

1

3

2

3

2

3

2

3

Antall sykehus med ERCP service

41

40

40

39

41

37

37

35

35

35

35

Årlig ERCP volum

4632

4005

3754

3691

3554

3492

3649

3627

3813

4007

4036

ERCP prosedyrer/100000 innbyggere

105

90

84

82

79

77

80

79

82

86

85
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Figur 1. Gjengitt med tillatelse fra Olympus Norge AS.

Komplikasjoner til ERCP

I dag vil det i en kvalitetstenkning også
være naturlig å se på hendelser som er
uventede og ikke planlagte som viktige
for resultatene. Likeledes opplevelse og
tilfredshet til de som får utført prosedyren er et viktig aspekt. Hva innebærer det for eksempel at prosedyren
mislykkes eller kun delvis lykkes?
Vi har kunnet vise at nesten en tredjedel av pasientene som får utført ERCP
opplever prosedyren som moderat til
svært smertefullt (6). Er det en uønsket hendelse vi vil gjøre noe med?

Hvordan forstå litteratur om
ERCP komplikasjoner?
Det er en rekke studier publisert omkring
komplikasjoner til ERCP. De meste kjente
studiene innen feltet kommer fra USA
og spesielt publikasjoner fra Freeman og

Utfordringen med komplikasjonslitteraturen
er at det er så store forskjeller i de grunnleggende faktorene som påvirker resultatet.
Det er derfor avgjørende å sette seg inn
i metodedelen av publikasjonen og hvor
publikasjonen har utgangspunkt. Gjennomgående er det brukt svært varierende
definisjoner for hva som er komplikasjoner,
metode for å fange opp hendelser, beskrivelse av pasientpopulasjonen med viktige
særtrekk med pasientene og ikke minst studiemetode. Her er det spesielt interessant
å se om virkelig alle pasientene er fulgt opp
(kompletthet). I store studier med mange
sentra er det lett at mange bortfall skjer.
Et annet aspekt er utvelgelsen av pasientpopulasjonen. Studier fra USA kommer ofte
fra tertiære spesialsentra, og tradisjonelt vil
mange uheldige utfall kunne ende i rettsvesenet. Dette kan selvsagt i neste omgang
påvirke rapporteringen av spesielt alvorlige
hendelser. Det andre er at pasientpopula-

sjonen ofte er så spesiell eller selektert at
resultatene som ikke uten videre kan ekstrapoleres til vår kliniske situasjon. I flere av
disse studiene har opp mot en tredjepart av
de unge kvinnene fått påvist SOD (Sfinkter
Oddi Dysfunksjon), som er helt forskjellig
fra våre observasjoner. Et annet moment er
at ofte så vil resultater fra randomiserte studier være annerledes enn det vi ser i vanlig
daglig praksis. Ikke minst skyldes dette
pasientutvelgelse med eksklusjonskriterier.
Oppfølging av pasientene er ofte et aspekt
som byr på utfordringer. Dette gjenspeiler
seg i litteraturen med svært få som rapporterer 30-dagers mortalitet, og om de gjør
det så er det ofte en underrapportering.
I Sverige er det et nasjonalt register for all
gallekirurgi og ERCP virksomhet (Gallriks).
De har vist at ved å kople sine data automatisk til Dødsregisteret, kan de dokumentere
en 30-dagers mortalitet etter ERCP på
nesten 6 %(9). De har også vist et annet
interessant aspekt, nemlig hvordan pasientene som får ERCP i Sverige blir sedert.
Mer enn halvparten av pasientene får Propofol eller narkose og på enkelte sykehus er
narkose rutine for alle. Sederingsaspektet
er viktig når komplikasjoner skal rapporteres. I vårt materiale fra Norge (6) får kun
3 % narkose eller Propofol ved ERCP.

Fagnytt • Debatt

Etter 40 år med ERCP, er det godt kjent
at prosedyren kan gi komplikasjoner. De
vanligste komplikasjonene er pankreatitt, blødning, perforasjon, infeksjon og
generelle hendelser knyttet til hjerte, kar
og respirasjon. Selve begrepet komplikasjon er ikke uten videre klart og entydig,
fordi det vil være spørsmål om hvordan
begrepet defineres. Når blir en uønsket
hendelse en komplikasjon? Eller, når blir
en uønsket hendelse alvorlig nok til å
defineres som en komplikasjon? Peter
Cotton er på mange måter pioneren i dette
arbeidet og i ERCP litteraturen er det hans
mer enn 30 år gamle klassifikasjon (4)
som fortsatt gjelder. Det som er ulempen
i denne klassifikasjonen er at den bygger
på et amerikansk system, og alvorligheten
av komplikasjonene knyttes mest opp
mot hvor lenge pasienten må ligge inne
på sykehus. Alternativer til denne klassifikasjonen er godt beskrevet, men ikke
implementert i endoskopisk virksomhet (5).

medarbeidere (7). Hovedfokus har oftest
vært pankreatitt og blødninger. Andre
hendelser er i mindre grad systematisk
studert. I vårt materiale(8) (Tabell 2) har
vi vist at 11,6 % av ERCP prosedyrene er
beheftet med registrerte komplikasjoner og
30 dagers mortaliteten er 2,2 %. Halvparten av de som dør i løpet av 30 dager, dør
i løpet av de 10 første dagene etter ERCP.

Tabell 2. Komplikasjoner ved 2808 ERCP prosedyrer, N=327 (11.6%)
Kolangitt

n=100 (3.6%)

Pankreatitt

n=88 (3.1%)

Blødning

n=66 (2.4%)

Kardiovaskulær-respiratorisk

n=32 (1,1%)

Perforasjon

n=25 (0.9%)

Diverse

n=16 (0.6%)

30-dagers mortalitet

n=63 (2.2%)

Mulig ERCP-relatert mortalitet

n=39 (1.4%)
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Risikofaktorer for komplikasjoner
For å kunne forebygge komplikasjoner er
det viktig å forstå hva det er som predisponerer for komplikasjoner. Dette er
selvsagt krevende, og de faktorene som
identifiseres er knyttet til den pasientpopulasjonen som er studert, noe som
er viktig å ha med i tanken i forhold til
overføringsverdi for egne pasienter.
Det som er mest studert er pankreatitt.
Noen identifiserte risikofaktorer som går
igjen i litteraturen er mistenkt SOD, ung
alder, kvinner, tidligere pankreatitt etter ERCP, precut sfinkterotomi, mange
kanyleringsforsøk, kanylering av pankreasgangen, sfinkterotomi av pankreasgang
(spesielt papilla minor), normal bilirubin,
biliær/pankreas smerte, vanskelig eller
mislykket kanylering, injeksjon av kontrast
i pankreas, mislykket fjerning av gallegangsstein, ballongdilatasjon av en intakt
sfinkter og utdanningskandidat involvert.

Fagnytt • Debatt

Påviste uavhengige risikofaktorer for
pankreatitt er i vårt norske materiale (8) er
precut sfinkterotomi, plassering av stent i
pankreas, mer enn 150 ERCP´er pr år og
lav komorbiditet. Det må understrekes at
stenting av pankreasgangen her ikke skiller
mellom terapeutiske stenter og stenter
for å forebygge pankreatitt (Tabell 3).
Når det gjelder risikofaktorer for komplikasjoner generelt er noen kjente identifiserte

risikofaktorer kvinnelig kjønn, juxtapapillært
divertikkel, langvarig kanylering, mistenkt
SOD, precut sfinkterotomi, levercirrhose,
percutan biliær tilgang og lavt ERCP volum.
Påviste uavhengige risikofaktorer for
alvorlige komplikasjoner er i vårt norske materiale (8) precut sfinkterotomi,
høy alder, økt komorbidtet, mer enn 150
ERCP´er pr år. Behandling av gallegangsstein ser ut til å minske risikoen (Tabell 4).

Kan komplikasjoner forebygges?
Martin Freeman (10) har uttalt at komplikasjoner kan reduseres ved følgende tiltak:
1. Forbedre trening
2. Oppmuntre endoskopører og endoskopører i opplæring til å rette mer oppmerksomhet mot potensielle risikofaktorer
3. Nøye vurdere indikasjoner for ERCP
4. Komplekse eller høy risiko tilfeller bør henvises til sentra for
fremragende forskning med riktig kompetanse og ferdigheter
5. Redusere antall endoskopører som utfører ERCP for å øke den enkeltes volum.
Min oppfatning er at vi har hatt for lite fokus
på sikkerhet og risikoforebygging ved norske endoskopienheter. Vi har i dag sjelden
preprosedyre evaluering av pasienter med
betydelig komorbiditet, slik det er rutiner for
innen kirurgiske fag. Ingen ASA 4 pasient
blir operert uten at anestesilege har vurdert
pasienten. Det er nok også et betydelig

forbedringspotensiale når det gjelder "periprosedyre" rutiner. Mange enheter i Norge
har for eksempel minimal anestesiservice
og begrensede recovery muligheter. Dette
har bla ført til en suboptimal sederingspraksis. Innføring av "Safe-Surgery checklist"
ved ERCP prosedyren kan være en idé
for å øke sikkerheten og minske risikoen.
Hver og en involvert bør også vurdere
sikkerhetskulturen ved sin enhet som
beskrevet av Kirk og medarbeidere (11)
og illustrert av Dianne Parker (Figur 2).
I Norge har vi ikke egne retningslinjer for
ERCP prosedyrer, men flere internasjonale
foreninger som ESGE (European Society of
Gastrointestinal Endoscopy), ASGE (American Society of Gastrointestinal Endoscopy)
og SAGES (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) har gode
guidelines. Standard i dag bør være at alle
pasienter som får gjort ERCP får Diclofenac
(Voltaren) 100mg supp for å forebygge
pankreatitt, og en pankreasstent bør overveies i utvalgte tilfeller. Et annet aspekt
er at alle som gjør ERCP bør ha en intern
kvalitetskontroll der alle som er involvert i
teamet deltar. Hvert senter bør også være
med i nasjonale nettverk for å fremme kvaliteten (les Gastronet, SADE). Alle som gjør
ERCP må være forberedt på å skulle kunne
legge fram sine egne resultater. Overordnede helsemyndigheter har også et ansvar
for å bidra med ressurser slik at infrastruk-

Tabell 3. Risiko faktorer for pankreatitt etter endoskopisk retrograd cholangiopankreatografi

Risiko faktor

Pasienter med
pankreatitt (n=88)

Alle prosedyrene
(n=2 808)

P-verddi

Odds ratio
(95 prosent c.i.)

70
88

1 912
2 732

0.038
0.044

1.74(1.03-2.94)
1.01(1.00-1.02)

ASA score
I
II
III
IV/V

29
42
13
4

650
1 270
756
90

0.181
0.006
0.676

Ref. gruppe
0.71 (0.43-1.17)
0.39 (0.20-0.77)
1.26 (0.43-3.74)

Pre-cut EST
>150 ERCP`er årlig
PD stent plassering
Gallegangsstent bytte

12
54
3
2

144
1 393
27
303

0.002
0.023
0.047
0.039

2.82 (1.47-5.38)
1.70 (1.08-2.69)
1.88 (1.01-3.51)
0.23 (0.06-0.93)

Signifikant i kun univariabel regresjonsanalyse
Guide wire bruk
Total prosedyretid

Signifikant i multivariabel regresjonsanalyse *
0.036

* 2612 prosedyrer ble inkludert i multivariabel regresjons analyse
PD= pankreasgang; ASA= American Society of Anaesthesiologists; EST= endoskopisk sfinkterotomi
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ERCP er fortsatt en prosedyre med betydelig risiko for komplikasjoner som oppleves
smertefull uten adekvat sedering/analgesi.
Sykelighet og dødelighet er relatert til pasientens alder, komorbiditet samt spesifikt
sykehus, årlig ERCP prosedyre volum og
type intervensjon som er gjennomført.

Studiene vi har gjennomført viser at det
er behov for å arbeide videre med kvalitetsforbedring. Det er forskjeller mellom
sykehusene både hva gjelder rutiner, men
også hva gjelder oppfatning av definisjoner,
og dette gjør direkte sammenligninger vanskelig. Gjennom et nettverkssamarbeid og
et nasjonalt register håper vi på en større
enighet om viktige prinsipper ved bruk av
ERCP. Dette vil være viktig for de pasientene som skal få gjennomført prosedyren.

8. Patterns and predictive factors of complications
after endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Glomsaker T, Hoff G, Kvaløy JT, Søreide K,
Aabakken L, Søreide JA; Norwegian Gastronet ERCP
Group. Br J Surg. 2013 Feb;100(3):373-80.

Tabell 4. Uavhengige risikofaktorer for alvorlige eller fatale komplikasjoner knyttet til endoskopisk
retrograd cholangiopankreatografi basert på multivariabel regresjons analyse

Risiko faktor

Alvorlige eller fatale
komplikasjoner* (n=67)

Alle prosedyrene
(n=2808**)

P-verdi

Odds ratio
(95 prosent c.i.)

Aldersgruppe
70-89 år
<30 år
30-49 år
50-69 år
>90 år

39
0
2
12
14

1 379
104
374
812
130

ASA score
I
II
III
IV/V

4
21
26
16

650
1 270
756
90

0.243
0.060
0.000

Ref. gruppe
2.09 (0.61-7.17)
3.26 (0.95-11.16)
25.27 (6.90-92.56)

Pre-cut EST
>150 ERCP`er årlig
Behandling av CBDS

10
42
13

144
1 393
1 215

0.004
0.043
0.018

3.01 (1.42-6.38)
1.74 (1.02-2.98)
0.46 (0.23-0.87)

<0.001
Ref. gruppe
0.00
0.13 (0.08-1.01)
0.46 (0.23-0.91)
4.36 (2.18-8.73)

0.997
0.051
0.026
0.001
<0.001

EST = endoskopisk sfinkterotomi; CBDS = Gallegangsstein; ASA=American Society of Anaesthesiologists;
* Definisjoner er i tråd med Cotton’s klassifikasjon grad 3.
** 2675 ERCP`er ble inkludert i en multivariabel regresjonsanalyse
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”Cytokines and the pressure overloaded myocardium;
Potential effects on remodelling, reverse remodelling
and myocardial function following aortic valve
replacement in patients with aortic valve stenosis”
Peter Majak
majpjo@ous-hf.no
Thoraxkirurgisk avdeling,
Oslo universitetssykehus
Hvorfor begynner en kirurg å vise interesse
for cytokiner? Fordi man er en stayer. En av
proffene ved avdelingen, Theis Tønnessen,
og min kollega Johannes Bjørnstad tok meg
under vingene sine og veiledet meg i mål.
I tillegg har thoraxkirugisk avdeling ved OUS
et bredt samarbeid med basalforskningsmiljøer. I mitt tilfelle var det Institutt for
eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål,
med Prof. Geir Christensen i spissen, som
bidro sterkt til at denne graden ble til.

Fagnytt • Debatt

Aortastenose, remodellering
og revers remodellering
Aortastenose fører ubehandlet til hjertesvikt. Grunnet den økende andelen av eldre
i befolkingen, forekommer tilstanden stadig
hyppigere. Aortastenose fører til sykelige
forandringer i hjertemuskelen, der denne
vokser og mengden bindevev mellom
muskelcellene i hjerteveggen øker. Dette
kalles remodellering. Kirurgi, med utskifting
av den syke klaffen, er gullstandarden.
Etter operasjon, med den nye klaffen på
plass, går de patologiske forandringene i
hjertemuskelen normalt gradvis tilbake.
Denne prosessen kalles revers remodellering. I tilfeller med uttalte forandringer kan
denne prosessen være ufullstendig. Små
signalmolekyler, kalt cytokiner, kan bidra
til forandringene i hjertemuskelen både før
og etter operasjonen og kan tenkes som
mulig angrepspunkt ved medikamentell
behandling for å hjelpe hjertets tilheling.

Hva fant vi?
Vi har undersøkt profiler av bestemte cytokiner hos pasienter med aortastenose, både
før, under og etter klaffeoperasjonen. Disse
cytokinene har i celle- og dyreeksperimentelle studier vist å kunne påvirke hjertets
funksjon, men funnene har ikke vært studert i pasienter. I studien var det også mulig
å undersøke hvordan cytokinene endret
seg under selve operasjonen, i tilslutning til
fasen der hjertet er uten blodtilførsel og er
på sitt mest sårbare. IL-18, et profibrotisk
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cytokin, var kraftig økt tolv måneder etter
klaffeoperasjonen og kunne assosieres
med økt stivhet av venstre ventrikkel.
GDF-15, et stresscytokin, stiger tidlig i
reperfusjonsfasen etter at hjertet har vært
kardioplegert peroperativt, og kan potensielt anvendes som markør for myokardischemi. Endothelin-1, en av de kraftigste
vasokonstriktorene, var forhøyet hos
pasienter med aortastenose og økte
2 døgn postoperativt, noe som kan
bidra til økt morbiditet. En musemodell
med trykkoverbelastning av myokard og
reversering av denne, peilet oss inn på
visfatin, et spennende cytokin opprinnelig skilt ut av visceralt fettvev. Funn fra
mus ble ekstrapolert til mennesker og det
viste seg at økt visfatin kunne knyttes til
mindre grad av hypertrofi postoperativt.

Hva har jeg lært av denne
prosessen?
Forskning er en viktig del av klinikken. Det
er først et stykke ut i prosjektet at man
innser verdien av det man driver med.

Samarbeid med andre fagmiljøer, utveksling av kunnskap mellom basalforskere og
klinikere, og resultater som kan overføres
fra eksperimentelle modeller til pasienter og
vice versa. Alt dette bidrar til at den kliniske
hverdagen blir mer spennende og givende.
Innhenting av ny kunnskap og kritisk vurdering av denne kunnskapen blir også betydelig lettere etter å ha publisert noen artikler
selv. Tema er viktig, men som ellers i den
medisinske verden er vi privilegerte.
Det meste blir interessant bare man setter seg
inn i det. Dersom man er praktisk anlagt
og pragmatisk, er det veilederne som er de
viktigste. Dersom du yter og har målrettede veiledere, blir prosjektet gjennomført.
Mange bruker forskningsperioden som en
avlastingsperiode i en hektisk hverdag, men
gresset er ikke alltid grønnere. En kirurg må
operere for å være fornøyd og derfor kan
man ikke være ute av klinikken for lenge.
På en annen side kan PhD skolen strukturere
en kirurg enda mer, slik at man blir mer
målrettet både med skalpellen og hjernen.

Lansering av forberedelsesfilmer for
barn og ungdom som skal opereres
Kathrine Espeland
Kathrine.Espeland@hioa.no
Høgskolen i Oslo og Akershus,
Fakultet for helsefag

Prosjektgruppen.
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Da Oslo universitetssykehus ble en realitet,
og de kirurgiske barneavdelingene ble
samlet i 2011, var det mange forskjellige
rutiner på preoperativ forberedelse av barn.
Det ble praktisert ulik fastetid, dosering
av preoperativ medisinering, hygieniske
forberedelser, og hvordan sykepleierne
forberedte barna psykososialt. Ingen
prosedyrer var kunnskapsbaserte. Dette
opplevdes frustrerende for både barn,
foreldrene og helsepersonell, og utgjorde
en risiko for postoperative komplikasjoner.
Dette ønsket fagutviklingssykepleiere ved
de kirurgiske barneavdelingene å gjøre noe
med. De tok derfor kontakt med høgskolelektorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus,
søkte om samarbeidsmidler, og startet
opp samarbeidsprosjektet: «Preoperativ
forberedelse av barn – felles strategi for
alle barna i Oslo universitetssykehus».
Prosjektet har vært omfattende og
arbeidskrevende. Prosjektet har bestått
av fire prosjektgrupper; litteraturgruppe,
prosedyregruppe, bildepermgruppe og
filmgruppe. (For mer infomasjon om
prosjektet se; Kirurgen nr 2/2013; 47-51,
http://www.kirurgen.no/pdf/1302/ ).
Filmgruppen har, med hjelp av et profesjonelt filmteam, utarbeidet to preoperative
forberedelsesfilmer; en for barn og en
for ungdom. Filmene viser hva som skjer
dagen før operasjon, selve operasjonsdagen og postoperativt. Filmene har blitt
spilt inn på henholdsvis Rikshospitalet og
Ullevål Sykehus. De som har medvirket i
filmene er sykepleiere, kirurger, bioingeniør,
musikkterapeut, sykehusklovner, sekretær, barn, ungdom og deres foreldre. Alle
har spilt seg selv, bortsett fra pasientene
som er spilt av noen av de ansattes barn.
Den 29.august var det storstilt premierefest
med lansering av forberedelsesfilmene på
Cinemateket i Oslo. Nesten 200 var tilstede
med representanter fra Høgskolen i Oslo og
Akershus og seks forskjellige klinikker ved
Oslo universitetssykehus. I tillegg var Barneombudet og fagsjef i Norsk Sykepleierforbundet tilstede, samt barn og ungdom som

Takk til skuespillerne.

hadde vært med i prosjektet som høringsinstans. Prosjektleder Anja Smeland ledet
premierefesten og det ble holdt flotte taler
fra avdelingsleder på Kirurgisk avdeling for
barn Jarle Henriksen, Dekan på fakultet for
helsefag Nina Waaler, Barneombudet Anne
Lindboe, samt klinikkledere for henholdsvis
Kvinne- og barneklinikken Terje Rootwelt og
Klinikk for kirurgi og nevrofag Olav Røise.

Prosjektet og filmene fikk svært god
tilbakemelding fra de som var tilstede.
Nå satses det på implementering i avdelingene og videre evaluering av prosjektet.
Filmene er nå tilgjennelige på Oslo universitetssykehus nettside: http://www.
oslo-universitetssykehus.no/pasient/barnog-ungdom/Sider/barn-ungdom.aspx
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Bruk av et tusjmerkingssystem for bedre
orientering av kirurgiske preparat
Susanne Ohnesorge, *Anne Kristina
Myrvold, Ellen Schlichting, *Øystein Garred
susohn@ous-hf.no
Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi,
Avdeling for kreftbehandling og *Avdeling for
patologi, Oslo universitetssykehus

Bakgrunn
Brystbevarende kirurgi (BCT) er per
i dag et trygt alternativ til ablatio ved
tidlig oppdaget brystkreft og ductalt
carcinoma in situ. 20-års follow-up data
viser at BCT i kombinasjon med adjuvant
strålebehandling gir samme risiko for
lokalt tilbakefall som ved ablatio (1).

Fagnytt • Debatt

Hvert år opereres ca. 500 pasienter på
Oslo Universitetssykehus (OUS) på grunn
av brystkreft. Halvparten opereres med
brystbevarende kirurgi, og av disse må
ca. 15 % reopereres på grunn av knappe
marginer eller ufri rand. I et stort antall av
reresektater er det ingen påvisbar resttumor i preparatet. Det kan blant annet
skyldes feil orientering av preparatet.
Tradisjonelt bruker operatøren å sette merkesuturer for å hjelpe med preparatorienteringen (for eksempel lang tråd lateralt, kort
tråd kranialt og kort/lang ventral). Patolog
merker preparatet etter at det har ligget
minimum et døgn i formalin og tusjer kun
tre flater utifra hvor trådmarkeringen sitter.

Figur 1.

For kirurgen er det ikke alltid lett å
merke preparatet slik at det er entydig
for patologen hvor overgangene mellom
de seks overflatene er. Når preparatet
har ligget i formalin, vil det i tillegg ofte
skrumpe og få en mer rund overflate.
Dette er vist i en studie, hvor kirurgen plasserte en tilleggssutur til den tradisjonelle
trådmarkeringen og sendte preparatet til
patologen med spørsmål om hvor tilleggssuturen var beliggende. I 31% av preparatene antok patologene en annen orientering
enn kirurgen. Feilorienteringen var enda
høyere der preparatene var små (2).
Det er gjort flere studier hvor man har sett
på betydningen av positive reseksjonsrender ved brystkreft og hvor stor den frie
marginen bør være. Det er enighet om at
positive marginer, tumor on ink, er relatert til en økt risiko for lokalt recidiv (3).
Feilorientering av preparatet kan medføre unødvendige rereseksjoner eller at rereseksjoner ikke blir gjort der
det initialt var ufri/knapp rand.
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Figur 2.

Antall pasienter
Antall preparater med ufri/knapp rand (%)

Kontrollgruppe

Tusjgruppe

50

47

10 ( 20 %)

14 (29 %)

Antall reoperasjoner

9 (18 %)

13 (27,6 %)

Antall reresektater med påvist resttumor

2 (22 %)

4 (31 %)

I samarbeid med Avdeling for patologi
har vi gjennomført en kvalitetssikringsstudie for å se på muligheten av å bedre
kvaliteten på vurderingen av reseksjonsrender ved brystresektater.

Materiale og metode
Vi har prøvd ut et tusjsystem, hvor operatøren selv markerer preparatet peroperativt
med 6 definerte tusjfarger (figur 1). Man har
på denne måten muligheten til å betrakte

Figur 3.

Et fargekart følger preparatet, slik at patologen ser hvilken farge som indikerer kranialt,
kaudalt, medialt, lateralt, ventralt og dorsalt.
Fargene tar ikke skade av formalinfiksering
og kommer mikroskopisk fint fram (figur 3).
50 pasienter ble inkludert i en kontrollgruppe (konvensjonell trådmarkering) og sammenliknet med 50 pasienter i tusjgruppen.
Kontrollgruppen består av 50 retrospektivt analyserte pasienter som ble
operert på Ullevål sykehus med brystbevarende operasjon eller merkebiopsi
ved bruk av tradisjonelt trådmarkering
i tidsrommet april til juni 2012.
I tusjgruppen ble det inkludert fortløpende
50 pasienter i tidsrommet august 2012 til
november 2012. Pasientene ble operert
etter våre gjeldende rutiner og retningslinjer, men markeringen var basert på
bruk av tusjsystemet og ikke med tråd.

Resultat
I kontrollgruppen ble 15 pasienter operert
med merkebiopsi og 35 pasienter med BCT.
Ti pasienter fikk anbefalt rereseksjon pga
knapp eller ufri rand (utført hos 9 pasienter,
én pasient ville ikke). Antall rereseksjoner
i kontrollgruppen var 20 %. Det ble påvist
resttumor hos 2 av 9 pasienter, dvs 22 %.

I tusjgruppen ble tre pasienter ekskludert
(fordi det bare var reresektatene som var
blitt merket med tusjsystemet, initialt var
det trådmarkering), derved ble 47 pasienter inkludert prospektivt i tusjgruppen.
15 av 47 pasienter (31,9 %) i tusj-gruppen
fikk anbefalt rereseksjon, hvorav 14 på
grunnlag av knappe/ufrie render, mens
én måtte ablaseres fordi pasienten
ikke kunne strålebehandles. Én ytterligere pasient nektet rereseksjon.
Antall rereseksjoner i kontrollgruppen
ble dermed 13 (27,6 %). Det ble påvist
resttumor i reresektatet hos 4 pasienter
(30,8 %). Vi hadde i tillegg 4 pasienter,
der reresektatene viste: irregulært epitel,
atypisk duktal hyperplasi (ADH), benign
intraduktal epithelhyperplasi og papillom.
Hos 4 pasienterble det ikke ble påvist
resttumor i reresektatet. Gjennomsnittlig tidsbruk for å gjennomføre merkingen var i underkant av 2 minutter.

Diskusjon
Vi fant malign resttumor i reresektatet
hos 31 % i tusjgruppen, mens det tilsvarende var 22 % med malign resttumor i
kontrollgruppen. Materialet er lite og det
er derved vanskelig å konkludere noe
sikkert utfra det. Vi har imidlertid inntrykk
av at en bedre kirurgisk orientering av
preparatet medfører en høyere andel funn
av resttumor i reseksjonskantene og at vi
gjør færre unødvendige rereseksjoner.

Patologene er svært godt fornøyd med
at vi har tatt denne metoden i bruk da de
sparer tid med makro- og mikroskopisk
orientering og får en sikrere orientering av
preparatene. Lokale recidiv etter brystbevarende operasjoner forekommer hos
under 4 % av pasientene og det vil derfor
kreve store materialer og lang oppfølgning
for å kunne vise om bedre orientering av
preparatene vil gi færre lokale recidiv.
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preparatet i 360 graders perspektiv og få en
korrekt markering av alle preparatets sider
som også er entydig etter formalinfiksering
og beskjæring av preparatet (figur 2).

Onkoplastiske teknikker med remodellering av brystet for å unngå kosmetisk
skjemmende resultat etter brystbevarende
operasjoner, tas nå mer i bruk. Det er viktig
at vi har en mest mulig nøyaktig reseksjonsrandvurdering slik at vi kan unngå unødvendige rereseksjoner eller mastektomier.
Ved noen sykehus i USA er denne tusjmerkingsmetoden rutinemessig i bruk og
den er anbefalt av American Society of
Breast Diseases. Den kan også benyttes til
merking av andre typer kirurgiske preparat
der vurdering av reseksjonsrender er viktig.
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Håndbok for helsepersonell ved
mistanke om fysisk barnemishandling
Håndboka er nettbasert og finnes på: http://www.nkvts.no/sites/barnemishandling
Målet med håndboka er å øke handlingskompetansen i helsetjenesten slik at barn utsatt for
fysisk mishandling blir identifisert tidligst mulig, og sikres mot nye overgrep ved at barneverntjenesten
og eventuelt politi varsles.

Nasjonalt kunnskapssenter
Grafisk design og illustrasjon: Inger Sandved Anfinsen (www.ingersandvedanfinsen.no)

om vold og traumatisk stress

barnemishandling
våg å se… våg å handle i tide!
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Helsepersonell har lovpålagt plikt til å være
oppmerksomme på forhold som kan gi
mistanke om alle former for barnemishandling og å varsle barneverntjenesten ved slik
mistanke (hlspl § 33). Det er også situasjoner der melding til barnevernet ikke vil være
tilstrekkelig for å avverge skade. Helsepersonell har da plikt til å varsle politiet
(hlspl § 31). I sykehus har kirurger ansvaret
for utredning og behandling av barn med
skader, og vil dermed komme i situasjoner hvor de må vurdere om en skade kan
skyldes mishandling og om det er grunnlag
for å varsle barnevern eller politi. Håndboka
er nettopp ment å være et nyttig verktøy i
slike situasjoner, og vil derfor forhåpentligvis bli brukt av kirurger rundt på alle landets
sykehus. Håndboka bør også kunne danne
et felles grunnlag for samarbeid mellom
spesialiteter og utvikling av lokale prosedyrer for samarbeid og arbeidsfordeling
ved mistanke om barnemishandling.
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Håndboka er nettbasert og finnes på:

http://www.nkvts.no/sites/barnemishandling
Målet med håndboka er å øke handlingskompetansen i helsetjenesten slik at barn utsatt for fysisk mishandling blir identifisert tidligst mulig, og sikres mot nye overgrep ved at barneverntjenesten og eventuelt politi varsles.
Helsepersonell skal være oppmerksomme på symptomer og
funn som kan gi mistanke om alle former for barnemishandling
og har lovpålagt plikt til å melde til barneverntjenesten når det
er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet.
Håndboka gir kunnskap om skader, symptomer og hendelser
som bør vekke mistanke om barnemishandling og beskriver
god medisinsk utredning og dokumentasjon. Den gir også oversikt over lover og regler samt praktiske råd i forbindelse med
melding til barneverntjeneste og politi.
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Omhandler:
• kliniske tegn
• utredning
• dokumentasjon
• helsetjenestens
oppgaver
• barnevern, barnehus,
politi, retten
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Håndboka omhandler:
 kliniske tegn på barnemishandling i form
av skader, symptomer og hendelser som
bør vekke mistanke om barnemishandling, slik at muligheten for avdekking øker
 beste praksis for medisinsk utredning ved
mistanke om fysisk barnemishandling
 hensiktsmessig dokumentasjon og
sikring av bevis i tilfeller der en mistanke
om mishandling og omsorgssvikt
 råd om rutiner som kan øke sannsynligheten for at barnemishandling
blir fanget opp i helsetjenesten
 lover og regler som helsepersonell må forholde seg til ved mistanke om barnemishandling
 praktiske råd for fremgangsmåten i
saker med mistanke om barnemishandling slik at både barnas og foreldres rettsikkerhet blir ivaretatt
 praktiske råd for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i tilfeller hvor det
er mistanke om barnemishandling
slik at barnet sikres rask medisinsk
hjelp, beskyttelse og oppfølging.

nettbasert håndbok

Håndbok for helsepersonell ved mistanke
om fysisk barnemishandling

www.nkvts.no
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Håndboken er utarbeidet av Nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress på oppdrag fra Helsedirektoratet. En
pilotversjon av håndboka har vært tilgjengelig på nettet fra januar -13, og det har vært
en åpen høringsrunde hvor innspillene
som har kommet inn nå er implementert
og første versjon er klar. Informasjon
på nettet er imidlertid «ferskvare», og
håndboka vil bli oppdatert med jevne mellomrom slik at vi fortsatt gjerne mottar råd
og synspunkter. Det er også planlagt en
utvidelse av håndboken slik at den også
blir dekkene for kommunale helse- og
omsorgstjenester og tannhelsetjenesten.
Våg å se… våg å handle i tide når
du mistenker barnemishandling!
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FÅ ET NYTT PERSPEKTIV
Olympus HD 3D system gir deg full fleksibilitet i alle synsvinkler.
Laparaskopisk endoskopisk utstyr er nå bedre enn det menneskelige øye
– med et utrolig dybdesyn og vinkling av kamera fra 0° opp til 100° i alle
vinkler. Nå kan du endelig se den sanne verdien av tredimensjonal kirurgi.
Systemet tilbyr:
· Redusert prosedyretid
· Forbedret nøyaktighet
· Kortere læringskurve
For mer informasjon vennligst ta kontakt med oss på adm@olympus.no
eller les mer på www.olympus.no

Postboks 119 Kjelsås, 0411 Oslo | Tlf: 23 00 50 50 | www.olympus.no

Peter Wiel Monrad-Hansen
«Stand-in» MIK-redaktør
Redaktør
monradhansen@gmail.com
Kirurgien er under stadig utvikling og bare
de siste 15 årene har det vært et formidabelt teknologisk fremskritt med robotassistert kirurgi. Denne kirurgiformen er nå veletablert innen flere fagfelt med dominans av
urologene med spesielt prostatectomiene.

I denne MIK delen tar Dr.Sjo (Gastrokirurgisk avdeling OUS) oss igjennom historiske
perspektiv vedrørende robotutviklingen og
bruksområder per i dag. En gjennomgang
fra robot som idé til daglig praksis. Han
omtaler ulike aspekter ved denne type
kirurgi, både fordeler og ulemper, og de
resultater som foreligger per dags dato
med fokus på gastrokirurgiske prosedyrer.
Dr. Viktor Berge (Urologisk avdeling
OUS) beskriver etablert behandling

Minimal-invasiv kirurgi

Fremtiden er her
av prostatacancer med robot assistert
prostatektomi (RALP). Resultatene fra
Aker SH ble publisert i Urology i år med
omtale i Dagens Medisin. Han omtaler
innføringen av en moderne kirurgisk
teknikk i daglig praksis og hvilke resultater
som foreligger ved avdelingen deres.
Jeg vil oppfordre alle til å utforske teknologien når de er på kirurgisk høstmøte. Fremtiden er nemlig her nå!
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Robot-assistert gastroenterologisk kirurgi
– virkelighet og visjon
Ole Helmer Sjo
olesjo@ous-hf.no
Gastrokirurgisk avdeling, OUS-Ullevål

Introduksjon
Vi hører og leser stadig mer om robotassistert kirurgi, og anvendelse innen de
forskjellige kirurgiske spesialiteter. Urologene har her til lands i mange år utført
robot-assistert laparoskopisk prostatektomi
(RALP), og tilegnet seg betydelig erfaring
med Da Vinci roboten. Innen gastrokirurgien er erfaringene så langt meget begrenset, og det rettferdiggjør en orienterende
artikkel om emnet. Vi har sannsynligvis
forskjellige tanker om denne teknologiske
«nyvinningen», som faktisk ikke er så ny
lenger. Robot-kirurgien er i rask utvikling på
verdensbasis, noe som gjenspeiles i et stadig økende antall publikasjoner om emnet.

Historikk

Minimal-invasiv kirurgi

Den aller første robot-utførte kirurgiske
prosedyren fant sted i 1984, da PUMA
200 roboten (Fig. 1) ble brukt til å utføre
nålebiopsi av hjernen [1]. Tre år senere ble
transuretral prostata reseksjon utført ved
hjelp av PUMA 560 [2], senere utviklet til
PROBOT (Fig. 2), en spesialisert robot til
dette inngrepet. Parallelt utviklet Integrated
Surgical Supplies Ltd. den såkalte ROBODOC, en robot for preparering av femurskaftet for hofteproteser [3]. I 1998 ble Da
Vinci roboten (Intuitive Surgical Inc.) for første gang brukt til koronar bypass i Leipzig,
Tyskland, og har fra 1999 vært kommersielt
tilgjengelig. I 1998 ble roboten ZEUS (Fig.
3) benyttet til reimplantering av tuber ved
Cleveland i USA. Året etter ble det utført
robot-assistert koronar bypass i Canada og
USA (ZEUS). Den første robot-assisterte kolecystektomien ble utført i 2001 med ZEUS,
hvor operatørene befant seg i New York og
pasienten i Strasbourg («Lindbergh operation») [4]. Fra 2007 til 2010 ble robot teknologien anvendt innen hjerte kirurgi, urologi,
pediatrisk kirurgi, nevrokirurgi, gynekologi
og karkirurgi, og i løpet av 2010 var det
totalt (kumulativt) utført nærmere 500.000
inngrep med Da Vinci på verdensbasis [5].

Robotene
De første robotene var i stand til å utføre enklere prosedyrer, med ett enkelt
utførende instrument. AESOP (Automated Endoscopic System for Optimal
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Figur 1: PUMA 200 robot, benyttet første gang i 1984.

Figur 2: PROBOT, spesialdesignet for transuretral
prostata reseksjon.

Figur 3: ZEUS robot, styrekonsoll og slave med tre armer.

Positioning) laget av Computer Motion
Inc. har eksempelvis en arm som styres av kirurgens stemme (Fig. 4).
De mer kompliserte ZEUS, Da Vinci og
SOFIE robotene styres av en konsoll med
computer, og har en utførende «slave»
komponent med flere bevegelige armer.
ZEUS (Fig. 3) har tre armer hvorav to styres
av kirurgens hender, og den tredje av kirurgens stemme for posisjonering av endoskopet. Produsenten av ZEUS og AESOP,
Computer Motion Inc. ble kjøpt opp av
Intuitive Surgical (produsenten av Da Vinci) i
2003, og ZEUS er ikke lenger på markedet.
Da Vinci (Fig. 5) er enerådende på dagens
marked, og her står slaven på hjul adskilt
fra operasjonsbordet. Den er således lett å
bevege for optimal plassering. Slaven (Fig.
6) har fire armer, en for kamera og tre for
kirurgiske instrumenter som alle styres av
operatøren. Når inngrepet starter, plasseres trokarer i ønsket posisjon, avhengig
av inngrep. Ved større abdominale inngrep benyttes ofte en assistent i tillegg.
Instrumentene til roboten er spesiallaget,
og skal dekke alle behovene for de ulike
laparoskopiske prosedyrer (Fig. 7). Det

Figur 4: AESOP robot, en arm som er stemme-styrt.

skjer en kontinuerlig utvikling av nye
instrumenter tilpasset nye bruksområder.
I 2010 ble utviklingen av SOFIE (Fig. 8)
annonsert ved universitetet i Eindhoven,
Nederland. Den har tre armer som styres av kirurgen, en for kamera og to for
instrumenter. Slaven er betydelig mindre
enn Da Vinci, og kan festes til operasjonsbordet direkte. En annen, og vesentlig
fordel med SOFIE er at denne har taktil
feedback i form av tilbakeførsel av kraft fra
det utførende instrument til kirurgens hånd.
Dette gir med trening en taktil følelse ved
håndteringen av vevet. SOFIE systemet er
imidlertid ikke kommersielt tilgjengelig.

Fordeler med robot
Robot assistert kirurgi utføres med miniinvasiv/laparoskopisk teknikk, som har
godt dokumenterte fordeler fremfor åpen
kirurgi vedrørende perioperativ blødning,

Figur 5: Da Vinci systemet, styrekonsoll, slave og rack.

postoperativ liggetid, smerter, rekonvalesenstid etc. En av de største fordelene
med robot-assistert kirurgi er at man får
svært god kontroll over inngrepet, selv ved
operasjoner i små rom. Hoved-kirurgen
styrer tre armer med instrumenter pluss en
egen arm til kameraet. Instrumentarmene
har ledd helt ytterst, like foran festet av
de spesiallagde kirurgiske instrumentene
(Fig. 7). Instrumentene til konvensjonell
laparoskopi har den svakheten at de er
helt rigide og gir liten bevegelsesmulighet
ytterst. Robotens armer overfører nærmest
håndens naturlige bevegelsesmuligheter
direkte til operasjonsfeltet (Fig. 9, Fig. 10)
med de samme frihetsgrader (rotasjon,
ut/inn og fleksjon i to plan), men i mindre
skala. Man kan derved utføre bevegelser
i små rom som er vanskelige, for ikke å si
nærmest umulige å utføre med konvensjonell laparoskopisk eller åpen kirurgi.

Ved operasjon med robot sitter man relativt
bekvemt, og kan justere instrumentene for
den individuelle kirurg. Den gode ergonomien gjør det mulig å utføre lengre og
vanskeligere inngrep med mindre fysisk
belastning som da gir potensialet for
kvalitetsmessig forbedring av inngrepet.
Et viktig moment som har bidratt til forskning og utvikling av robot-kirurgi er ønske
om fjernstyring av operative inngrep, som
å kunne utføre kirurgisk behandling av astronauter i rommet. Dette var medvirkende
drivkraft i utvikling av ZEUS roboten. Prinsipielt tillater robot-assistert kirurgi at pasient
og kirurg kan befinne seg adskilt, forutsatt
at dataoverføringen er av tilfredsstillende
kvalitet. Dette gjør det mulig for spesialiserte kirurger å operere på pasienter over
hele verden uten å være på samme sted.
Robot-assistert single port teknikk er foreløpig stort sett utprøvd innenfor urologien
med en viss optimisme [6], men det er
også spredte rapporter på kolecystekto-

mier [7, 8] og høyresidig hemikolektomi [9]
som ikke gir grunnlag for konklusjoner.

Ulemper med robot
Det er også ulemper med dagens kommersielt tilgjengelige kirurgiske roboter.
En Da Vinci maskin er kostbar. Prisen på en
komplett maskin med styrekonsoll, slave og
rack er pr i dag veiledende 1, 69 millioner
Euro, og inkluderer en «grunnpakke» med
kirurgiske instrumenter. Opplæring og service er inkludert i prisen. En ekstra treningssimulator koster 65.000 Euro. Med en så
høy investeringskostnad er det viktig å optimalisere utnyttelsen med god planlegging,
og derved redusere kostnadene pr inngrep.
Det blir stadig mer vanlig at flere avdelinger
deler på bruken av den samme roboten.
Et annet moment er at roboten i seg selv
er relativt stor, med slave, rack og styrekonsoll. Særlig styrekonsoll og slave
krever et visst rom/volum, og passer ikke
inn i mindre operasjonssaler. Det krever
også noe tid å rigge til utstyret i selve
operasjonsfeltet, selv om dette er en
prosess som med trening stadig går
raskere, og ikke medfører stort tidstap.

Optikken gir også fordeler: Meget god
kvalitet på robotens 3-D optikk sikrer god
oversikt i feltet med dybdesyn, og øker
presisjonsnivået på bevegelsene. Zoomen
(opptil x 10) på kameraet gjør at man ikke
nødvendigvis behøver å ha kameratuppen helt inn feltet, som f. eks. ved TEM
(transanal endoskopisk mikrokirurgi) eller
annen laparoskopi i små rom (TEP, bekken
kirurgi, transabdominal øsofagus kirurgi).
Man kan altså operere med svært gode
optiske betingelser uten å bli forstyrret i
bevegelsene av selve kameraet. Da Vinci
har både 0 og 30 graders optikk tilgjengelig.
En annen vesentlig fordel er at kirurgens
unøyaktighet i bevegelser (som tremor og
små ufrivillige bevegelser) elimineres av

Minimal-invasiv kirurgi

Med roboten unngår man koordineringsproblemer av bevegelsene på skjermen
med bevegelsene til instrumenter, som
ved konvensjonell laparoskopi er fiksert
i et dreiningspunkt (når hånden beveges
mot venstre, beveges instrumentet på
skjermen mot høyre). Dette gjør manipuleringen av robotens instrumenter mer
intuitivt, og således lettere å tillære seg.

robotens computer. Det medfører at den
utfører bevegelsene «slik vi ønsker dem»,
dvs. kontrollerte og uten skjelving, som
igjen minsker risikoen for komplikasjoner
forårsaket av utilsiktede bevegelser.

Figur 6: Da Vinci slaven med fire armer.

Figur 7: Da Vinci kirurgiske instrumenter.
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Figur 8: SOFIE robot, slave med tre armer.

Figur 9: Bevegelighet hånd vs. instrument.

Figur 10: Håndstyring av instrumentene i felten.

En tredje, og ikke uvesentlig ulempe er at
man ikke har taktil følelse ved håndtering
av vevet under operasjonen. Roboten har
stor styrke, og ettersom man ikke kan føle
vevets fasthet og konsistens, oppstår risiko
for vevsskade gjennom for kraftige bevegelser, selv om disse er små og ellers optisk
godt kontrollerbare. For å bøte på dette har
produsenten lagt inn forskjellig styrke på
de forskjellige instrumentene, f. eks mindre
styrke i en tarm-tang enn en nåleholder.
Bred erfaring fra åpen og laparoskopisk
kirurgi oppveier delvis for denne svakheten,
men den lar seg ikke oppheve fullstendig.

Robot i gastrokirurgien

Xiong et al (2012) av tre komparative studier
viser sammenlignbare resultater vedrørende postoperative komplikasjoner, tid
til flatus og sykehus opphold [11]. Det var
ingen forskjell i antall høstede lymfeknuter
eller reseksjonsmarginer mellom gruppene.
Så langt har man altså ikke kunnet vise til
vesentlige forskjeller mellom laparoskopisk
og robot-assistert operasjoner for ventrikkel
cancer. Fremtidige studier vil belyse eventuell onkologisk gevinst ved bruk av robot.

Minimal-invasiv kirurgi

Da man ved robot-kirurgi ikke har den
samme oversikten over instrumentene
som ved laparoskopi, oppstår risikoen for
at operatør kolliderer med instrumentene
på styre-konsollen, ettersom blikket er
rettet mot binokularet til optikken, og
ikke ser hva hendene gjør. Det kan også
oppstå kollisjoner mellom armene utenfor pasienten, særlig dersom portene
er plassert for nærme hverandre [10].
Læringskurven ansees som tilsvarende
eller kortere enn ved avansert konvensjonell laparoskopi. Det er viktig med gode
forberedelser før man starter å operere
pasienter, inklusiv tilvenning til roboten
med tekniske øvelser, simulatortrening og
øvelser på kadaver- eller grise-modeller
[10, 11]. Ofte er det kirurger med mye
laparoskopi-erfaring som begynner med
robot-kirurgi, noe som kan forkorte lærekurven til mellom 15-25 prosedyrer [12, 13].
Operasjonstid er lengre enn vanlig laparoskopi i de fleste studier [14-16], men avtar
naturlig nok med økende erfaring [17-20].
Teknisk funksjonssvikt kan oppstå relatert
til robot-armene, de kirurgiske instrumentene, optikken eller styrekonsollen. En rapport
fra USA på 223 inngrep beskriver funksjonssvikt i 4,5 % av inngrepene, hvor ingen hadde negative konsekvenser for pasientene
eller førte til konvertering til åpen kirurgi [21]
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Den første kolecystektomien operert med
robot i 2001 var startskuddet til en relativt
bred utprøving av teknologien innen de
forskjellige grener av gastrokirurgien.
Øsofagus: Robot-assistert teknikk er brukt
til å utføre operasjon for akalasi (Hellers
myotomi), enukleasjon av leiomyom [22]
og øsofagus reseksjoner [23, 24]. Åpne
thorako-abdominale inngrep på øsofagus
er i økende grad erstattet av thorakolaparoskopisk teknikk. Imidlertid er det vanskelig å
utføre presis disseksjon av små anatomiske
strukturer, samt suturere i det begrensede
rommet som man her operer i. Disse
problemene kan man i stor grad overvinne
med robot-teknologien, ettersom man har
3-D innsyn og større bevegelsesfrihet med
robotens instrumenter, som beskrevet
ovenfor. Med robot kan man i mange tilfeller utføre inngrepene gjennom hiatus, og
derved unngå thorakotomier [24]. Erfaringene innen øsofagus kirurgien er således lovende, men mangler foreløpig evidens [23]
Ventrikkel: Robot er brukt både til benign
ventrikkelkirurgi og til behandling av cancer.
I en meta-analyse av 6 randomiserte studier
på laparoskopisk versus robot-assistert
behandlingen av refluks sykdom (Nissen
fundoplicatio) fant man sammenlignbare
resultater, men pga. forlenget operasjonstid
ved bruk av robot anbefales laparoskopisk
teknikk som standard [14]. Ved behandling
av cancer rapporterer Kim et al. (Korea)
korttidsresultater fra en stor serie med over
5800 pasienter; 4542 åpne, 861 laparoskopiske og 436 robot-assisterte inngrep
[25]. Her fant man ingen forskjell i overall
morbiditet og mortalitet, men økt frekvens
av anastomoselekkasje etter laparoskopi og
robot assistert kirurgi sammenlignet med
åpen kirurgi. Det er meg bekjent ikke publisert randomiserte studier i behandlingen av
cancer. En prospektiv Case-Control studie
[12] rapporterer ingen forskjell i postoperative komplikasjoner eller operasjonstid, men
lavere antall lymfeknuter i preparatene hos
overvektige pasienter. Meta analysen fra

Lever: Det er begrenset erfaring med
robot-assisterte lever reseksjoner, og få studier som direkte sammenligner robotassistert og laparoskopisk behandling. En serie
på 11 pasienter operert med robot viste
økt frekvens av mildere komplikasjoner,
lengre opphold på intensiv avdeling samt
økte total kostnader sammenlignet med 18
laparoskopisk opererte [26]. Andre studier
[27] inkludert to review artikler fra henholdsvis 2011 [28] og 2012 [12] konkluderer
med at robot-assisterte leverreseksjoner er
trygt og sammenlignbart med laparoskopiske operasjoner. Onkologiske langtidsresultater er så langt ikke rapportert.
Pankreas: Det er publisert flere retrospektive observasjonsstudier på robot-assistert
laparoskopiske pankreasreseksjoner, både
pankreatoduodenektomi [29], distal pankreasreseksjon samt reseksjon av sentrale
pankreas [30, 31]. Generelle fordeler med
laparoskopi sammenlignet med åpen kirurgi
gjelder også her, men laparoskopi har
ulemper som lange operasjonstider og økte
kostnader. Robot teknologien gir imidlertid
fordeler med økt bevegelighet av instrumentene, bedre visualisering med binokular
3-D syn samt eliminering av kirurgenes
tremor [31]. Komplikasjonsrater og onkologiske parametere ved operasjon for cancer
som reseksjonsmarginer og antall lymfeknuter i preparatene er sammenlignbare
med åpen og konvensjonell laparoskopi [29,
30]. Robotens ergonomi, presisjon og gode
optikk gjør den attraktiv for fremtidens
mini-invasive pankreaskirurgi, men større

studier trengs for å bekrefte sikkerheten og
belyse onkologiske langtidsresultater [31].
Kolon: Robot-assistert kolonreseksjon for
cancer synes å være både gjennomførbart
og trygt med tilsvarende korttidsresultater som konvensjonelle laparoskopiske
reseksjoner i tre nylig publiserte review
artikler [32-34]. En randomisert studie
på høyresidige kolektomier fra Korea
(n=70) støtter denne konklusjonen [35].
Ulempene er høye kostnader [36], lengre
operasjonstider og en betydelig lærekurve.
De onkologiske langtids resultater er ikke
kjent. Fremtidige studier vil formodentlig belyse dette nærmere, og påvirke
robotens rolle i kolonkirurgien [32, 37].

Status i Norge
I Skandinavia finnes det 18-20 Da Vinci
systemer i Sverige, 15 i Danmark og 5 i
Finland, mens det i Norge er 10 systemer
i drift, fordelt på følgende sykehus: Oslo
3 (DNR 2, Aker 1), Skien 1, Arendal 1, Stavanger 1, Bergen 1, Trondheim 2 (St. Olavs
Hospital 1, Orkdal 1) og Tromsø 1. Det er

Fremtiden
Den teknologiske utviklingen vil med stor
sannsynligvis gi oss mindre roboter som er
enklere å håndtere, og forbedrede kirurgiske instrumenter. Prisen vil også gå ned,
særlig dersom flere produsenter konkurrerer på markedet. Kvaliteten og sikkerheten
vil bli bedre, og man vil tilstrebe eliminering
av svakhetene ved dagens roboter. Taktil
følelse ved håndtering av vev er en utfordring,
som er delvis løst, og som vil videreutvikles. På kort sikt vil utprøvingen fortsette i
økende grad, og dokumentering av langtidsresultater vil evt. rettferdiggjøre en videre
satsing på området. Fordelene ved robotkirurgi er så mange og relativt tungtveiende,
at kanskje mesteparten av kirurgien på lang
sikt vil bli utført av menneske-computer
styrte roboter. Fremtidens kirurger vil sannsynligvis også i stor grad kunne benytte
roboter til fjernstyrte operasjoner. Hvor
lang tid det vil ta dithen er usikkert, men at
roboten er kommet for å bli, er helt sikkert.
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Rektum: Kirurgi i bekkenet gir spesielle
utfordringer grunnet de trange anatomiske
forhold. Det har ført til stor interesse for
utprøving av robot-teknologien. Flere singel
senter studier som sammenligner robotassistert og laparoskopisk behandling for
rectum cancer er publisert, inkludert en
randomisert studie (38). Disse beskriver
sammenlignbare korttidsresultater vedrørende komplikasjoner, onkologiske kvalitets
parametere samt blære- og seksualfunksjon
[16, 39, 40]. Også studier som sammenligner robot med åpen kirurgi konkluderer med
sammenlignbare resultater, men lengre
operasjonstider [19]. En meta-analyse fra
2012 finner at bruk av robot sannsynligvis
er assosiert med lavere konverteringsrater
[41], og en ny review artikkel som inkluderer
18 ikke-randomiserte studier antyder at
robot kirurgi kan gi bedre korttidsresultater
i selekterte pasientgrupper hvor forholdene
er spesielt vanskelige, som overvektige,
menn, pasienter som har gjennomgått
neoadjuvant behandling og lave tumorer
[42]. Mange av studiene bygger på serier
hvor pasientene er operert med hybridprosedyrer, hvor disseksjonen i buken (som
løsning av venstre fleksur) gjøres med
konvensjonell laparoskopi, og disseksjonen
i bekkenet utføres med robot. Det ble i
2010 startet en randomisert, internasjonal multisenter studie, ROLARR (Robotic
versus Laproscopic Resection for Rectal
Cancer), som inkluderer pasienter frem
til høsten 2014. Her analyseres korttids
resultater inklusiv kostnader, livskvalitet,
komplikasjoner og onkologi etter 6 måneder
samt langtidsresultater med overlevelse
etter tre års oppfølging. Mye tyder altså
på at roboten i fremtiden vil få en økt
betydning ved operasjoner på rektum.

kun i Tromsø, Stavanger og Skien hvor gastrokirurgene opererer med robot-assistert
laparoskopi. Totalt er det utført vel 90 inngrep, ca. 50 for rektum cancer og resten hovedsakelig fremre rektopexier. Erfaringene
er så langt er at bruken av robot medfører
økt tids- og ressursbruk, men gir bedre
mulighet for innsyn, disseksjon og suturering i bekkenet, hvor forholdene er trange.

41. Ortiz-Oshiro, E., et al., Robotic assistance may
reduce conversion to open in rectal carcinoma
laparoscopic surgery: systematic review and metaanalysis. Int J Med Robot, 2012. 8(3): p. 360-70.
42. Scarpinata, R. and E.H. Aly, Does robotic rectal
cancer surgery offer improved early postoperative
outcomes? Dis Colon Rectum, 2013. 56(2): p. 253-62.
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(LRP) til robot assistert laparoskopisk radikal
prostatektomi (RALP) på Aker
Viktor Berge
vikber@ous-hf.no
Urologisk avdeling, Aker, OUS

Artikkel forfatter demonstrerer ergonomisk arbeidsstilling.

Innledning
Robot teknologi har kommet med stormskritt innen mange typer kirurgi. Egentlig
snakker vi ikke om robot i vanlig mening
der robot utfører automatiserte handlinger uten at den trenger styring, men et
verktøy som er kirurgens forlengede arm.
Robot blir en mer presis måte å styre
de laparoskopiske instrumentene på.
I 1999 begynte utprøving av daVinci
roboten i USA der det pr.dags dato er
2001 roboter. I Europa er det 443 roboter,
Asia 245, Australia 32, Latin-Amerika 29,
Midt-Østen 27 og Afrika null. Ser vi på
Norden, har Sverige 20, Danmark 15, Norge
10 og Finland 5 (Kilde: Intuitive Surgical).

Minimal-invasiv kirurgi

Urologi var det kirurgiske feltet der robot
teknikk utviklet seg raskest i starten. I USA
gjøres nå 80 % av alle radikale prostatektomier med robot. I Norge ble det i
2010 utført 1040 urologisk robot prosedyrer mens tallet i 2012 hadde steget til
1460. Av disse inngrepene ble 764 (52.3
%) utført ved Oslo Universitets sykehus,
Aker og DNR (Kilde: Intuitive Surgical).
Det som øker mest nå er robot innen gynekologi, spesielt hysterectomi. I USA gjøres
70 % av hysterectomier pga malign årsak
med robot. Tilsvarende i Sverige gjøres
57 % med robot. I Norge ser man samme
utviklingstendens. Også innen gastrokirurgi
har man begynt å bruke robot, spesielt ved
colorectal kirurgi (Kilde: Intuitive Surgical).

Radikal prostatektomi ved Oslo
Universitetssykehus (OUS)
Radikal prostatektomi (RP) gjøres ved
behandling av lokalisert prostatacancer.
Antallet RP har økt betydelig i Norge de
siste årene. Samlet for 1998-1999 ble
det utført 471 åpne RP (1), mens det
i 2010 var steget til 1253 RP (2). Majoriteten av disse inngrep ble utført med
robot, resten med konvensjonell radikal
retropubisk prostatektomi (RRP).
Det Norske Radiumhospital (DNR) var
første ute i Norge med robot da de i 2004
kjøpte sin første daVinci maskin takket
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være privat donasjon. Aktiviteten ved DNR
innen urologi økte raskt og i 2012 ble det
utført 409 urologiske inngrep med robot,
inkludert robot assistert cystektomi. Ved
Aker sykehus ble det i 2002 startet med
laparoskopisk radikal prostatektomi (LRP)
og først høsten 2007 fikk vi vår første
robot. Da hadde vi operert nesten 600
pasienter med LRP og var det eneste
stedet i Norge som utførte dette inngrepet
(3). Nå i september 2013 har vi operert
snart 1300 RP med robot på Aker.

Overgang fra LRP til
RALP på Aker
I en nylig publisert artikkel (4) presenterte
vi overgangen fra LRP til RALP på Aker.
Alle RP data ved Aker legges inn i en
database. Siden 2004 har pasientene også
blitt spurt om å fylle ut livskvalitetsskjema
før inngrepet og 3, 12 og 36 mndr etter
inngrepet. Databasen omfatter nå nesten
2000 pasienter helt tilbake til 1994. I artikkelen sammenlignet vi de siste 210 LRP
pasienter med de første 210 RALP pasienter. Oppsummering av de viktigste funn:

Robotarmer kobles til porter plassert intraabdominalt
(Universitas 2012-11-28)

Operasjonstiden fortsetter å falle og gjennomsnittelig operasjonstid for de siste 100
RALP pasienter i RP registeret, inkludert
pasienter der det også er gjort lymfeglandeltoilette, er 110 minutter. Innføringen av
robot for RP på Aker har altså gått greit uten
redusert kvalitet på behandlingen. Operasjonstiden reduseres slik at vi opererer flere
pasienter pr uke enn tidligere. Det blir interessant å se om økt erfaring med robot på
sikt gir ytterligere bedring av våre resultater.

Betydning av robot ved RP
Introduksjon av miniinvasiv teknikk med
LRP ga mindre behov for blodtransfusjoner, mindre postoperative komplikasjoner,
kortere liggetid og kortere rekonvalesens
sammenlignet med RRP (5,6). Nasjonalt
Kunnskapssenter for medisin skriver
i en rapport fra 2012 følgende (7)

”Konklusjonene vedrørende effekten av robotassistert radikal prostatektomi sammenlignet med åpen eller laparoskopisk radikal
prostatektomi er hovedsakelig basert på
funn fra observasjonsstudier. Resultatene
antyder at robotassistert prostatektomi er
noe bedre enn åpen kirurgi og laparoskopisk
kirurgi når det gjelder liggetid på sykehus og
estimert blodtap. Robotassistert prostatektomi er også bedre i forhold til seksuell funksjon sammenlignet med åpen kirurgi og har
en kortere operasjonstid sammenlignet med
laparoskopisk kirurgi. For de andre utfallsmålene er det liten eller ingen forskjell i
resultatene mellom de kirurgiske metodene”.
I samme rapport refererer Kunnskapssenteret til en Kanadisk publikasjon der utgiftene
til RALP ligger ca 25 % høyere sammenlignet med RRP og LRP med beregnet levetid
av robot på 7 år. Merkostnadene ville gå
ned dersom operasjonsvolumet ble økt
og levetiden til roboten ble forlenget (8).
LRP har ikke vunnet så stor utbredelse,
hovedsaklig pga komplisert teknikk med
lang læretid. Dette er en stor fordel med
robot som har gjort læretiden for miniinvasiv
kirurgi ved RP betydelig kortere. Også hos
oss ser vi at læringstiden for nye kirurger
som skal lære seg RALP er langt kortere
enn det var for LRP. Andre store fordeler
sammenlignet med LRP er 3-D, laparoskopiske instrumenter som kopierer håndens
bevegelser og ergonomisk arbeidsstilling. Vi bruker nå robot også ved inngrep
som pyeloplastikker, partiell nefrektomi,
nefroureterektomi og cystektomier.

Konklusjon
Innføring av robot ved OUS har ført til
økt antall operasjoner, blant annet på
grunn av kortere liggetid og kortere
operasjonstid. Foreløpig har vi ikke sett
bedring av langtidseffekter som urinlekkasje og erektil funksjon sammenlignet
med laparoskopisk teknikk. Robot har sine
fordeler ved andre typer urologiske inngrep
som partiell nyrereseksjon, nefroureterektomi, cystektomi og pyeloplastikker.
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har Ethicon introdusert verdens første
antibakterielle suturer. Ethicons Plus
suturer dreper bakterier og hindrer
bakteriell kolonisering av suturen. Dette er
til pasientens beste!

Besøk ethicon.com for mer informasjon
om Ethicons Plus Suturer.

*Wang et al. Systematic review and meta-analysis
of triclosan-coated sutures for the prevention of
surgical site infection. Br J Surg
2013 Mar;100(4):465-73.

