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Julenummer med
høstmøtereferat
Redaktørens hjørne

orbitopatier, som eksoftalmus etc. Mange
av bildene vil ved første øyekast se dramatiske ut, men desto mer imponerende er
det når man ser det i kontekst til temanummeret. Noen av bildene er med fullt ansikt,
men tillatelse er gitt av pasientene. Det
er med stor glede redaksjonen i Kirurgen
kan presentere en unik artikkelsamling.
Peter Wiel Monrad-Hansen
Redaktør
monradhansen@gmail.com
Årets julenummer av Kirurgen har tema
«Maxillofacial kirurgi». Temanummeret
omhandler en ytterst spesialisert form for
kirurgi med en spesialitet som er meget
liten, men produktiv. Temaredaktør Røraas
og Ziegler (leder av maxillofacial kirurgisk
forening) fra St. Olav, har samarbeidet
med Skjelbred fra OUS-Ullevål og levert
9 spennende artikler fra fagfeltet. Vi får
en innføring i behandling av omfattende
ansiktsskader, både stumpe skader og
skuddskader, medfødte misdannelser,
bittkorreksjoner, endoskopisk kirurgi gjennom småkalibrede strukturer og kirurgi ved

Kirurgisk høstmøte, selveste julaften
for kirurger, ble gjennomført med stor
suksess som alltid. Vi kan i denne utgaven lese flere referater fra ulike symposier og mini-seminarer. Vi har også en
presentasjon av prisvinnerne fra årets
høstmøte. Programmet under høstmøtet er meget stort, og jeg regner med at
de fleste måtte ofre noen foredrag pga
samtidighetskonflikter. Da er det ekstra
prisverdig at noen tar seg tid til å skrive
referat som vi her kan publisere. Takk!
I tillegg til høstmøte- og temaartikler,
så har Leger Uten Grenser sendt inn en
artikkel, ført i pennen av Kirurg Håkon
Bolkan, som beskriver de utfordringene
som finnes i land med mindre ressurser.

Redaksjonen vil også takke for det initiativet festkomitéen tok for å arrangere
en moderne kirurgmiddag under årets
kirurgiske høstmøte. Det ble en kjempesuksess og vi gleder oss til neste år!
Hans Skari har med stødig hånd holdt rattet
som redaktør for Kirurgen i 3 år, og han har
støttet meg som arvtaker i det året som har
vært. Han trekker seg nå som redaksjonsmedlem, men vil heldigvis fortsatt være
behjelpelig med å holde bladet på et høyt
faglig nivå. Jeg vil på vegne av Kirurgen
takke han for alt han har gjort for bladet
og alt arbeidet han har lagt til grunn for at
det fremstår så solid som det gjør i dag.
Jeg må også takke Olaug Villanger for
hennes innsats som leder av NKF og
ønsker velkommen til Arne-Christian Mohn
fra Haugesund som overtar vervet.
Da vil jeg ønske alle en riktig god jul
og god lesning! Vi sees i 2014 med
nye spennende temanummer!
God jul og godt nyttår!

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

og bildeteksten skrives til slutt i worddokumentet. Bilder som ligger i PowerPoint
og Word filer gir dårligere bildekvalitet
og tekniske problemer og kan derfor ikke
aksepteres.
Krav til bilder/illustrasjoner (digitalt):
1,0 MByte eller mer pr. bilde.
i minimum oppløsning 300 dpi
i størrelse ca 10x15 cm eller større
i format JPG, EPS eller TIFF
i fargebilder leveres i CMYK eller RGB
Innlegg sendes til redaktøren som e-post:
monradhansen@gmail.com
Innlegg til spalten for
Minimal Invasiv Kirurgi
(MIK) sendes til
MIK-redaktøren:
anders@debes.no
med kopi til:
monradhansen@
gmail.com

Kjære kolleger!

NKF er godt fornøyd med avviklingen av
årets kirurgiske høstmøte. Organisering og
gjennomføring av Høstmøtet er en kjernevirksomhet i foreningen. Høstmøtet samler
de fleste spesialiteter, bortsett fra ortopedi
og nevrokirurgi som har egne arrangement
på andre lokalisasjoner i høstmøteuka.
Styret har diskutert om NKF skal innføre
deltakerkontingent på Høstmøtet, men har
konkludert med at det forløpig ikke er aktuelt.

Vellykket kirurgmiddag
Nytt av året var Kirurgmiddagen i endret
innpakning. Inspirert av Jubileumsfesten
bestemte styret seg for å endre konseptet fra
fest i ærverdige Holmenkollen oppe i åsen,
til en mer uformell setting i et sentralt plassert lokale. Vi lovet i invitasjonen at festen
skulle bli «bigger, bolder and better» - og det
klarte vi!! Ved hjelp av iherdig innsats på alle
plan, ble det til slutt 130 påmeldte!! Vi håper
på enda større respons i årene fremover,
og har et ønske om å reetablere kirurgmiddagen til et av høydepunktene i høstmøteuka. Vi vil fortsette i det samme sporet,
og styret har derfor nedsatt en festkomité
som vil stå for kontinuiteten. Vi må ikke
undervurdere hvor viktig det er å møtes i
uformelle rammer, mingle litt rundt, bli kjent
med nye kolleger - og kanskje bli bedt om
å søke på en ny jobb i løpet av kvelden?

Leger i spesialisering
NKF ble dannet i 1911 pga misnøye med lønn
og arbeidsforhold. Det var behov for å ha en

Styrearbeid i 2013
2013 nærmer seg slutten og det er tid for et
raskt tilbakeblikk. Styret i NKF har utarbeidet
6 fokusområder for inneværende styreperiode og har siste året vært veldig engasjert
i noen av temaene. Den viktigste pågående
enkeltsaken er fremtidig spesialitetsstruktur.
Styret arrangerte under fjorårets høstmøte
et tidsaktuelt symposium om fremtidens
spesialistutdanning og etterutdanning med
foredragsholdere fra Helsedirektoratet,
Universitetet, Legeforeningen og det fagmedisinske miljø. NKF har jobbet videre med
mange av synspunktene som kom fram på
dette symposiet. Helsedirektoratet leverte i
juni 2013 på oppdrag fra HOD en utredning
med forslag til ny spesialitetsstruktur og –
innhold, forbedring av spesialiseringsløpet

og en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling
av spesialistutdanning. NKF ved leder har
vært representert i Helsedirektoratets
og Legeforeningens prosjektgrupper om
spesialitetsstruktur. Departementet har nå
bedt direktoratet gjennomføre en konsekvensutredning av de foreslåtte endringene,
og har fått utsatt frist til juni 2014. Før dette
foreligger vil ikke departementet ta stilling
til de konkrete forslagene i rapporten.
NKF har på oppdrag fra Traumeutvalget levert et Traumekirurgisk kompetanseprogram
til Sentralstyret med forespørsel om opprettelsen av eget kompetanseområde. Det har
vært stor interesse for Basal kirurgisk teknikk
(BSS) kursene. Det er noen utfordringer knyttet til organisering av kursene, og det trengs
mer støttepersonell. Skal de arrangeres i
sin nåværende form, eller skal det være et
mål å gjøre kursene obligatoriske? Spesialitetskomiteen i generell kirurgi har ansvar for
utforming og godkjenning av kurs, og NKF
vil anbefale at BSS kurset blir obligatorisk.

Leder

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

nasjonal forening som kunne representere kirurgene. Medlemskapet var opprinnelig åpent
kun for spesialister, men fra 1924 ble også
utdanningskandidater invitert til å delta. I dag
er NKF den fjerde største fagmedisinske forening med 1200 medlemmer, hvorav 700 er
leger med spesialitet og 275 uten spesialitet.
Det er nylig vedtatt endringer i Legeforeningens lover som medfører at leger i
spesialisering er forpliktet til å være medlem
av en fagmedisinsk forening. Tidligere har
medlemskapet vært frivillig. Det er ikke
knyttet ytterligere kostnad ved å melde seg
inn i en fagmedisinsk forening, og det kan
gjøres enkelt ved å oppdatere sin informasjon på Legeforeningens medlemsportal.
På årets høstmøte hadde Kirurgen-redaksjonen en vervekampanje for å få flere leger
i spesialisering til å melde seg inn i NKF. Vi
hadde stand med informasjon om fordeler med LIS-medlemskap i NKF, deriblant
Kirurgen gratis hjem i posten 4 ganger
pr.år. Kirurgen har et opplag på 2500 og
distribueres til alle medlemmer, men når
også utenfor det kirurgiske miljø. Utvikling
av medlemsbladet med tilhørende hjemmeside har vært et av satsningsområdene
også i 2013. Vi ønsker fortsatt faglig utvikling
av Kirurgen og fra 2014 vil redaksjonskomiteen bli utvidet med en nettansvarlig

Samarbeid i Nordisk kirurgisk forening, den
eldste kirurgiske foreningen i Norden, er
gjenopptatt. Nordisk kirurgisk forenings styre
vil fra 2014 bestå av lederne i de nasjonale
kirurgi foreningene i Norden i tillegg til en generalsekretær og en ekstra representant fra
det landet som har presidentvervet. Nordisk
kirurgisk forenings styre vil, med ny organisering, være en mulighet for lederne i de nasjonale nordiske foreningene til å ha et samarbeidsforum for å fremme felles interesser.
Det er tid for sceneskifte etter fire år ved
roret. Det har vært en arbeidsintensiv
og lærerik periode. Jeg takker for tilliten
dere har vist meg og ønsker ny leder (og
bergenser) Arne Christian Mohn lykke til i
det viktige arbeidet som leder for landets
fjerde største fagmedisinske forening!
En stor takk til alle styremedlemmene for
en engasjerende og positiv periode.
På vegne av styret ønskes alle lesere
en god jul!!

INFORMASJON TIL ANNONSØRER
Annonsepriser og formater 2014:
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 2014
Tema
Nr. 1 Coloncancer
Nr. 2 (ikke bestemt)
Nr. 3 (ikke bestemt)
Nr. 4 Traumekirurgi

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

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

Maxillofacial kirurgi i Norge
Spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer skiftet i fjor navn til maxillofacial kirurgi.
Tema

Haakon Røraas1 og Per Skjelbred 2
haakonherluf@gmail.com
per.skjelbred@ous-hf.no
1
sekretær Norsk Maxillofacial kirurgisk forening
2
avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi OUS-Ullevål

Haakon Herluf Røraas.

National Health Service i Storbritannia hadde på 1990 tallet en kritisk gjennomgang
av helsetilbudet til 60 millioner innbyggere
med begrensede økonomiske ressurser. I
1994 ble maxillofacial kirurgi opprettet som
den niende kirurgiske spesialiteten med
følgende begrunnelse: «These specialists
in facial surgery can provide better
service to the population at a lower
cost than a fragmentation between
ENT, plastic surgery, oral surgery and
other surgical specialities». Maxillofacial
kirurgi har vært en av de hurtigst voksende
spesialitetene i Storbritannia. De behandler 80 % av ansiktsskadene, hode-hals
svulster og medfødte misdannelser.
I Norge er det to sykehusavdelinger for
maxillofacial kirurgi. Avdelingen ved St.
Olav har de siste årene ekspandert fra tre
overleger til fire overleger og én LiS, og er
nå gruppe I sykehus i fagområdet. Avde-

lingen ved Ullevål ble etablert i 1949 med
tre overleger og to LiS, og har i løpet av 65
år bare blitt tilført to ekstra overlegestillinger. Fagområdet er derfor lite og sårbart.
Team-modellen med samarbeid mellom øre-nese-hals leger, plastikkirurger,
oralkirurger og andre kirurgiske spesiali-

teter er veletablert ved en rekke sykehus
i Norge. Vi har derfor i Norge to modeller
for behandling av sykdommer og skader i
ansiktsområdet. Den ene er kanskje både
bedre og billigere. Man savner at sentrale
helsemyndigheter gjør tilsvarende vurderinger som Storbritannia for 25 år siden.
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Use your expertise to release the hold
of Dupuytren’s contracture with XIAPEX

»

Suitable for both MP and PIP joints: 77% of MP joints (102/133)
and 40% of PIP (28/70) joints achieved a reduction in contracture
to 0-to-5 degrees of normal1

»

Efficacy regardless of pre-treatment severity: Reductions in MP
and PIP joint contracture achieved regardless of pre-treatment severity with
greater efficacy for less severe contractures1,2†

»

Sustained efficacy: 93% of joints (580/623) that achieved full
correction required no further medical/surgical intervention at 3 years3

»

Well-tolerated: Most adverse reactions were mild-to-moderate,
and resolved within 1-2 weeks of injection4

»

Patient preferred: 92% (n=587) of patients were satisfied
with their XIAPEX treatment5‡

An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

Low severity was defined as ≤50 degrees for MP joints and ≤40 degrees for PIP joints.‡Patient satisfaction was graded on a 5-point scale with 1=very satisfied to 5=very dissatisfied.

†

Xiapex, Auxilium
Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose,
trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløsningsvæske: Kalsiumklorid-dihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng.
Dosering: Skal kun gis av leger som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjonsvolum avhenger
av leddtype. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter injeksjon kan fingerekstensjonsprosedyre
utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil
3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Kun én streng må behandles om gangen. Ved multiple kontrakturer behandles hver streng i sekvensiell rekkefølge. Erfaring er begrenset til inntil 3 injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner
totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25
ml. Proksimale interfalangealledd (PIP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20
ml. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): Bruk
er ikke relevant.
Administrering: Administreres intralesjonalt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Allergiske reaksjoner kan forekomme. Ingen alvorlige allergiske reaksjoner er observert, men
beredskap for å håndtere ev. alvorlige
lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium histolyticum
løser opp kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse,
muligens permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må
utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og
ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege straks ved problemer
med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur
med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner. Forsiktighet må utvises hos pasienter med
koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia.
Bruk er ikke anbefalt hos pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 mg
acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer mot det
terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA) teoretisk interferere med humane MMP.
Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane MMP eller
bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune
sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke
utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i
skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progressivt.
Langtidssikkerhet og påvirkning av tidligere behandling på etterfølgende kirurgi er ikke klarlagt. Xiapex er praktisk talt
natriumfritt (<23 mg pr. dose).
Interaksjoner: Bruk hos pasienter som har fått tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte
eller indirekte skadelige effekter mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter
gjentatt administrering. Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes.
Behandling bør utsettes til etter graviditet. Amming: Kan brukes ved amming da systemisk eksponering hos ammende
er ubetydelig.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse. Muskel-skjelettsystemet:
Smerte i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet (ødem, blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme,

utslett, erytem, økt svette.
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inflammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe,
varme, vesikler), hudlaserasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale:
Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, flekkete utslett,
eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram hud.
Immunsystemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet
i bryst, brysthypertrofi. Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Klump i armhulen, smerte i
brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag
eller stivhet i muskler/skjelett,
nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor.
Psykiske: Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt ASAT/
ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ubehag, tretthet, varmefølelse, influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, avskalling, misfarging, irritasjon, knute),
utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, åpent sår, sårsprik.
Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.
Egenskaper: Klassifisering: Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.
Består av 2 kollagenaser (AUX-I og AUX-II) som er representative for de
2 største kollagenaseklassene (klasse I og klasse II) som produseres av Clostridium histolyticum. Virkningsmekanisme:
Enzymatisk oppløsning av Dupuytren-strengen ved kollagenhydrolyse. De 2 kollagenaseklassene (AUX-I og AUX-II)
har komplementær substratspesifisitet og kløyver interstitielt kollagen effektivt på forskjellige steder i molekylet. Begge
gir hurtig hydrolyse av gelatin
(denaturert kollagen) og små kollagenpeptider. Klasse I kløyver uløselig trippelheliks-kollagen med høyere affinitet enn
klasse II-kollagenase. Klasse II har høyere affinitet for små kollagenfragmenter. Gir samlet bred hydrolytisk aktivitet mot
kollagen. Absorpsjon: Etter administrering av enkeltdose er det ikke påvist målbare mengder i plasma fra 5 minutter til
30 dager etter injeksjon.
Metabolisme: Kollagenase clostridium histolyticum er ikke substrat for enzymsystemer som metaboliserer legemidler, og
ingen aktive metabolitter forventes. Ingen studier er utført. Utskillelse: Ingen systemisk eksponering etter enkeltinjeksjon. Ingen studier er utført.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. Kan
oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering.
Etter oppbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.Andre opplysninger:
For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fingerekstensjon, se pakningsvedlegget.
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Maxillo-faciale frakturer:

Oversikt over epidemiologi og behandling baserende på
pasientklientell til St.Olavs Universitetssykehus i Trondheim
Bakgrunn
I 2005 utførte 27 norske sykehus behandlinger av ansiktsfrakturer. Kun 4 sykehus behandlet mer
enn 50 pasienter per år, blant dem St. Olavs Hospital (SOHO) (1). Samlet sto disse 4 for 61 % av alle
behandlinger, hvilket har betydning for kompetanse og kapasitet ved de enkelte stedene.

Traumer i ansiktsregionen krever store
ressurser: Ansiktsfrakturer med sine spesielle anatomiske forhold, funksjonelle og
estetiske betydning trenger ofte øyeblikkelig hjelp og behandling i generell anestesi.
Mange traumer mot ansiktsregionen setter
nærliggende livsviktige organer i fare og
høy-energi traumer kan forårsake skader
i flere kroppsregioner (multitraume) med
behov for tverrfaglig behandling (1).
Det fantes ingen landsomfattende norske studier om ansiktsfrakturer de siste
15 år. Grunnlag for denne artikkelen er en
retrospektiv studie om pasientpopulasjonen
til St.Olavs Universitetssykehus i Trondheim
(SOHO) med kartlegging av etiologiske og
epidemiologiske faktorer hos inneliggende
pasienter med ansiktsfrakturer i årene
2000 til 2010. St.Olavs Hospital og Ullevål
Sykehus i Oslo (UUS) er de eneste to utdanningsinstitusjoner for Kjeve- og Ansiktskirurgi i Norge (2), begge to har gruppe 1 status.

fantes i aldersgruppen 21-30 år med over
6 ganger flere menn enn kvinner (Figur 1).
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Pasientmengde 2001-2010
Antall skader per år varierte med laveste
antall i 2003 og høyeste antall i 2008.
Gjennom alle årene fants en månedlig
stigning etter våren med høyeste frekvens i juni/juli og deretter en nedgang
fram til november. I desember og januar
gikk antallet pasienter opp igjen. Andelen
tilfeller med dokumentert alkoholpåvirkning var jevnt høyest i månedene mai til
august. Traumemekanismer som vold, fall
og trafikkuhell hadde variert spredning over
året, men var generelt høye i sommeren.

Traumedata
Hos 23,6 % (n=180) av alle 763 pasienter
ble risikofaktor for traumet angitt i journalen: For 67,8 % (n=122 av disse 180
pasientene) var en alkoholpåvirkning på
skadetidspunktet dokumentert. For mange
pasienter fants derimot ingen opplysninger
rundt alkoholpåvirkning. I 18,3 % av tilfellene kunne traumet tilknyttes en medisinsk

Bilde 1: 3D-rekonstruksjon av CT til en pasient med
Kompleks midtansiktsfraktur etter sykkelulykke under
alkoholpåvirkning.

tilstand som f.eks. epileptisk anfall eller
synkope. I 13,3 % var pasientene involvert
i en bilulykke uten bruk av setebelte. Alkoholpåvirkning var hyppigst angitt i aldersgruppen 21-30 år, som hadde også høyest
frekvens av bilulykker uten setebelte.

Tabell 1 - Traumemekanisme
Traumemekanisme

Antall

Prosentandel

Trafikk

226

29,6

Materiale og metode

Sykkel

98

12,8

SOHO`s pasientregister (Doculive) ble
gransket for pasientopphold med de
mest relevante diagnosekodene S02-S03
fra ICD-10 systemet (3) Opplysninger
som alder, kjønn, traumeårsak, diagnoser samt terapi etc. ble registrert for et
klientell av 763 innlagte pasienter med
ansiktsfrakturer som hoveddiagnose.

Bil

90

11,8

MC/moped

13

1,7

Fotgjenger

9

1,2

Resultater
Generelle data
Pasientgruppen består av 763 pasienter
i alderen fra 2 til 97 år med en gjennomsnittsalder av 36,7 år. Det høyeste skadeantallet ble funnet i aldersgruppe 21-30
år med 26,9 % av pasientene, etterfulgt
av aldersgruppene under 20 år og mellom
31-40 år. Kjønnsfordelingen var 74,3 %
menn og 25,7 % kvinner tilsvarende en
ratio på 3-1 med variasjon mellom de ulike
aldersgruppene. Den største differansen

Annen trafikant

16

2,1

Vold

220

28,8

Fall

156

20,4

Idrett

75

9,8

Fotball

27

3,5

Ski/snowboard

18

2,4

Hest

10

1,3

2

0,3

Håndball
Annen idrett

18

2,4

Arbeid

35

4,6

Hushold

7

0,9

Annet uhell

44

5,8

Total

763

100,0
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Tema
Bilde 2: Røntgen av en pasient med et stort metallisk
fremmedlegeme i nedre ansikt.

Bilde 3: Klinisk intraoperativt funn av samme pasient (bilde 2), som hadde i alkoholisert tiltand syklet og fått spissen
til et metallgjerde gjennom munngulvet. Viktige vitale anatomiske strukturer ble ikke skadet.

Den hyppigste traumemekanismen var
vold, som lå til grunn hos 28,8 % av alle
763 pasienter, etterfulgt av fall som årsak
hos 20,4 % (Tabell 1). Ferdsel i trafikken var årsaken hos 29,6 %, omtrent like
ofte relatert til sykkel og personbil. I 9,8
% hadde pasienten skadet seg under
idrett. De dominerende typer idrett var
fotball med en tredel og ski/snowboard
med en firedel av idrettsskader.

Behandling

Vold og bilulykker forekom hyppigst i aldersgruppe 21-30 år. Traumer relatert til idrett
forekom hyppigst og med tilnærmet lik frekvens i aldersgruppe 12-20 og 21-30 år. Trafikkuhell med sykkel forekom hyppigst i aldersgruppe 31-40 år, fall i gruppe 51-60 år.
Den største kjønnsforskjell ble funnet for
vold, hvor antall menn var 17,3 ganger
høyere enn antall kvinner. Også hadde flere
menn skadet seg innen idrett, hadde falt
og var forulykket med personbil. Antallet
sykkelskader var likt for begge kjønn.

Diagnoser
Den hyppigste diagnosen var Brudd i
kinnben/overkjeveben som ble påvist hos
45,9 % av pasientene, etterfulgt av Brudd i
orbitagulv hos 39,4 % og Brudd i underkjeven hos 38,7 %. Assosierte tannskader var
angitt hos 10,4 %. Assosiert bløtvevsskade
i ansiktet var angitt hos 43,9 %. Hos 70,4
% av pasientene var bruddene lokalisert
unilateralt i ansiktet, de andre hadde bilateral affeksjon respektive multiple brudd.
61,6 % av pasientene var registrert med
én diagnose. To diagnoser viste 26,1 %,
mens 12,3 % hadde tre eller flere diagnoser. Assosierte skader innenfor andre
fagområder fants hos 28,2 %. Nevrokirurgiske og ortopediske skader var hyppigst
med henholdsvis 17,4 % og 14,7 %.
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71 % av pasientene ble behandlet med
åpen fraktur-reposisjon, 16,9 % både med
åpen og lukket reposisjon, en ren lukket
reposisjon ble benyttet hos 12,1 %. Det
hyppigste inngrepet var reposisjon og
osteosyntese av zygomaticusfraktur, som
ble utført ved 30,1 %, etterfulgt av osteosyntese i corpus mandibula ved 28 %. 25
% fikk orbita rekonstruksjon. Av pasientene
med ledsagende nevrokirurgiske skader ble
27,1 % og med ortopediske skader ble 52,7
% i tillegg operert på disse fagområdene.
Av de 79 pasientene med ledsagende
tannskader, viste 69,6 % ingen akutt
operasjonsindikasjon og ble sendt videre til egen tannlege. 16,5 % behøvde
derimot akuttreponering eller rekonstruksjon. Rundt 10 % hadde skader
med tap av vedrørende tann/tenner.

Innleggelse og opphold
De fleste pasientene (54,4 %) kom
som øyeblikkelig hjelp direkte til SOHO.
Slike pasienter blir som regel tatt i mot
og vurdert primært av det «Tverrfaglige Traumeteamet» ved SOHO. 32,4
% ble overflyttet fra et annet sykehus,
13,2 % innlagt etter henvisning.
3,4 % av pasientene skadet seg i en annen
helseregion. Kjeve- og Ansiktskirurgisk
avdeling til SOHO er hovedansvarlig for
ansiktstraumer for hele regionen HelseMidt, dette gjelder spesielt pasienter
med alvorlige multitraumer og slike med
omfattende ansiktstraumer. Et tett samarbeid finnes bl.a. spesielt med de to andre
avdelinger til klinikken «ØNH, Kjeve og
Øye» og med klinikken for Anestesiologi.
En konsultasjon/henvising til kjevekirurgisk
avdeling ved SOHO på traumedagen ble
gjort hos 59 % av pasientene, hos de fleste
andre innen en uke. Operasjon allerede på

traumedagen ble gjort hos 14,3 %, hos
23,3 % på neste dagen. Operasjon foregikk
innen 1 uke etter traumet hos 51,6 %.
Forskjellene i tidsavstand skyldtes mest
ofte pasientens tilstand eller noen ganger
mangel på anestesi/operasjons kapasitet.
Total liggetid på sykehuset varierte fra 1
til 87 døgn. Gjennomsnittlig lengde på
sykehusoppholdet var totalt 4,8 liggedøgn.

Senskader og komplikasjoner
Hos 211 (27,7 %) av alle 763 pasienter
fantes ingen direkte og fullstendig resitutio
ad integrum, mest forårsaket av karakter
og omfang til traumet selv eller sjeldnere
pga. en postoperativ komplikasjon. Den
hyppigste komplikasjonen var postoperativ infeksjon som forekom hos 8,4 % av
pasientene. Permanent nerveskade var den
hyppigste senskade som følge av traumet
og forekom hos 4,6 %. Med «senskade»
menes en tilstand som krever kirurgisk
intervensjon 3 måneder eller mer etter traumet, eller en tilstand som persisterer etter
6-12 måneder uten bedring. Ubehag pga.
osteosyntese materialet var den hyppigste
senkomplikasjonen som følge av operasjonen og forekom hos 1,6 % av alle inngrep.
Hos 12,5 % av pasientene ble en reoperasjon gjennomført: I 3,9 % for å oppnå
bedre funksjonsevner, i 2,1 % ble en ny
fraktur reposisjon gjennomført. Det hyppigste sekundære inngrepet var likevel
fjerning av osteosyntesemateriale, som
ble gjort hos 5,8 % av alle pasienter. Dette
tallet inkluderer også barn uten komplikasjon og med rutinemessig fjerning av
materialet med hensyn til veksten.
Pasienter med assosierte åpne bløtvevs
skader i ansiktet (n=335) hadde en nesten
dobbelt så høy andel komplikasjoner enn
disse uten slike skader. Komplikasjonsraten og antall senskader viste i tillegg

en stor variasjon for ulike traumemekanismer: Komplikasjonsraten var høyest
hos pasienter med trafikkulykker (særlig
hos fotgjengere). Ved idrettskadene viste
hestesporten den høyeste andel senskader og komplikasjoner med 62,5 %.
Det ble også funnet en signifikant forskjell
i komplikasjonsfrekvens avhengig av antall
diagnosekoder per pasient: Komplikasjonshyppighet steg med antall diagnoser
på det kjevekirurgiske fagområdet. Ved
assosierte skader innen andre områder
(multitraumer) var komplikasjonsraten
nesten dobbelt så høy sammenlignet
med isolerte kjevekirurgiske diagnoser.

1 pasient døde postoperativt av skader relatert til et annet fagområde.

Diskusjon
Menn er oftere rammet av ansiktsfrakturer enn kvinner. Det samme beskrives i
lignende studier fra utlandet (4-8, 9-13) og
andre regioner i Norge (14-16). Overvekten
av menn med voldsskader er et velkjent
fenomen i Norge (17). Forholdet gjelder
vel også for ansiktsfrakturer da denne
kjønnsfordelingen er påvist i studier fra
Bergen (15) og Tromsø (14). Alkohol er den
hyppigst angitte risikofaktoren, spesielt hos
menn i aldersgruppene 13-40 år. Kartlegging av alkoholkonsum blant nordmenn har
vist at unge voksne inntar større mengder
alkohol enn eldre, og at menn drikker
mer enn kvinner i alle aldersgrupper (18).
Alkoholpåvirkning gir en økt risiko både
for utøving og utsettelse for vold (19).
Fotball og ski-/snowboardkjøring var oftest
årsak for idrettsbetingete ansiktsfrakturer. Fotball som «kontaktidrett» medfører
en risiko for traumer, for eksempel ved
hodedueller, spesielt siden det ikke benyttes beskyttelsesmidler i ansiktsregionen.
Ski- og snowboardkjøring er aktiviteter
med høy fart og tilsvarende risiko. Hjelmene som brukes beskytter mest kun
nevrokranium men ikke ansiktsregionen.
Dette har også stor betydning ved sykkelulykker. At skadeantallet innen fotball og
ski-/snowboardkjøring er høyest hos unge
menn skyldes antakelig at spesielt denne
aldersgruppen bedriver slike aktiviteter (20).
Frekvensen i antallet skader viste årlig store
variasjoner, men akkumulert en økning
i perioden mellom 2006 og 2010 sam-

sonell i en periode som normalt er preget
av ferieavvikling og nedbemanning.

Den hyppigste diagnosen
var «brudd i kinnben /
overkjeveben», men diagBilde 4: Bikoronal tilgang og fremstilling av en panne-/ midtansiktsfraktur.
nosene «brudd i orbitagulv»
og «brudd i underkjeven»
fantes tilnærmet like hyppig. En lignende
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4. Hwang K, You SH. Analysis of facial bone fractures:
Omfanget av de ulike behandlings tiltak er
relatert til frakturdiagnosene. Den betydelig
høyere andelen åpne reposisjoner sammenlignende med lukkete reposisjoner responderer til behandlingsprosedyrene som
anbefales i Norge (1). Bruk av osteosyntese
materiale gir en mer stabil fiksasjon enn kun
reponering. Frakturer i orbitagulvet som har
behandlingsindikasjon krever åpen tilgang
for å kunne reponeres uavhengig om alloplastisk materiale benyttes eller ikke.
Komplikasjonsraten målt opp mot traumemekanisme viste en signifikant høyere andel hos pasienter som var utsatt
for høyenergitraumer. Tilsvarende var
komplikasjonsraten signifikant høyere for
inneliggende over 3 døgn og for pasienter
med assosierte bløtvevsskader i ansiktet. Omfanget av skaden er dermed den
faktoren av størst betydning for behandlings forløpet og pasientens prognose.
Tidspunkt for igangsetting av behandling
var lite utslag givende for prognosen. Hyppigste årsak for operasjonsforsinkelse var
nedsatt anestesikapasitet, men for majoriteten var begrunnelsen for operasjonstidspunktet ikke angitt. Ofte manglet journalene også opplysninger om det nøyaktige
traumetidspunktet, men selv i de tilfellene
da tidsrom mellom skaden og operasjon
kunne beregnes, ble det heller ikke påvist
noen signifikant forskjell i komplikasjonsraten. Økningen i antallet ansiktsskader i
sommermånedene er likevel av betydning
for bemanningsstrategien for traumeper-
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Sett i forhold til tidsvariasjonene både fra
traumet til første kjevekirurgisk konsultasjon og også til operasjonen, fantes ingen
forskjell i komplikasjonsrate. Derimot
oppsto en signifikant forskjell ut fra hospitaliseringslengde og eventuelt opphold på
intensivavdeling. Det fantes dobbelt så hyppig komplikasjoner hos pasienter som var
inneliggende i over en uke og/eller behøvde
intensivbehandling, enn hos pasienter med
kortvarig opphold på vanlig sengepost.
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2005. Økningen av skader mot sommermånedene står i tydelig sammenheng til de
relaterte årsakene. Andelen pasienter med
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august. Frekvensen av antall
voldsskader og trafikkulykker viste også en økning mot
sommermånedene. Den tydeligste sammenhengen synes her å være antallet sykkelskader pga. den naturlige
begrensningen av sykkelbruken i vinterhalvåret i Norge.
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Bilde 1: «Cockpit»-løsning til OR1/FOR-stue fra firmaet Karl Storz.

Minimal invasive endoskopiske
inngrep i Maxillofacial Kirurgi
Uttrykket «minimal invasiv kirurgi» brukes ofte synonymt med endoskopiske inngrep. Det kjeve- og
ansiktskirurgiske fagmiljø har fulgt den tekniske utviklingen innenfor medisinsk behandling, og bidratt
til etablering av nye endoskopiske prosedyrer på områder hvor man tradisjonelt gjorde åpen kirurgi.
Sammenlignet med konvensjonelle operasjoner med åpen tilgang er endoskopiske prosedyrer mindre
invasive og mindre belastende for pasienten. I tillegg har endoskopiske prosedyrer lav komplikasjonsrisiko.

Christoph M. Ziegler, Nils Petter Fossland
ziegler@ntnu.no
Norges Teknisk Naturvitenskapelige
Universitet (NTNU), Avdeling for Kjeve- og
Ansiktskirurgi, St.Olavs Universitetssykehus
Trondheim
Det er utviklet minimal invasive prosedyrer
som gir bedre diagnostiske og terapeutiske
muligheter enn tidligere innenfor det maxil-
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lofacial kirurgiske fagfeltet. Eksempler på
prosedyrer er artroskopi av kjeveledd, sialoskopi av de store spyttkjertlene, endoskopi
av bihulene, endoskopisk assistert frakturbehandling i kjeveområdet og kosmetiskestetiske inngrep i ansiktet og halsregionen.
Klinikken til ØNH, Kjeve og Øye i samarbeid
med FOR (Fremtidens Operasjons Rom)
ved St.Olavs Universitetssykehus i Trondheim har nettopp fått firma Karl Storz sin

operasjonsstue «OR1». Stuen er en av verdens mest avanserte og spesielt egnet for
minimal invasiv endoskopisk kirurgi. Med
sin innredning og teknisk utstyr tilbyr den
optimale muligheter for alle slags diagnostiske og terapeutiske prosedyrer inkludert
dokumentasjon og fremvisning (bilde 1).
Denne artikkelen skal vise metodene
og mulighetene til minimal invasiv ki-

rurgi på fagfeltet til maxillofacial kirurgi
eksemplifisert ved tre kliniske kasus.

Artroskopi av kjeveleddet:

Via en preaurikulær tilgang fører man inn
et rigid endoskop som har en diameter på
cirka 2 millimeter inn i øvre leddspalte. Med
endoskopet kan man inspisere forholdene
innenfor leddkapselen (bilde 2). Slik kan
man visualisere intraartikulære forandringer
og patologi, i tillegg til at man har mulighet
til å dokumentere forandringene med fotoog videoopptak. Vi kan også behandle forkjellige tilstander og patologiske forandringer. Ved å bruke triangulasjons teknikk fører
man et arbeidsinstrument kaudo-anteriort
til artroskopet (bilde 3). Ved diskusluksasjon
kan man løsne eventuelle adheranser under
kontinuerlig irrigasjon med saltvann, ofte
kalt «lysis og lavage», av leddspalten med
mobilisering og reposisjon av diskus artikularis (4). Det er også mulig å fjerne fremmelegemer, ta biopsier, revidere leddoverflater
og å sette medikamenter intraartikulært
(1,2). Det er svært viktig å ha nøye kjennskap til den artroskopiske antatomien i
kjeveleddet for å gjøre artroskopi sikkert
og effektivt. En systematisk artroskopisk
gjennomgang av øvre leddspalte er viktig,
og man bør teste plassering og mobillitet av
discus artikularis under samtidig visualisering. Flere studier viser god effekt av
artroskopi ved hypomobilitet og smerter i
det temporo-mandibulære område, og det
anses å være en trygg og god behandlingsmodalitet ved riktig indikasjonsstilling (4-6).

Tema

Den vanligste indikasjonen for kjeveledds
artroskopi er en tilstand der man får
funksjonsnedsettelse og smerter i kjeveleddet på grunn av strukturelle forandringer,
«internal derangement» (1,2). Hyppigst er
en luksasjon av diskus artikularis (oftest
anteriort, sjeldnere posteriort). I tillegg gjør
man artroskopi ved degenerative forandringer i forbindelse med rheumatoid artritt,
osteoartritt, synovitt og ved smertefull
hypomobillitet på grunn av intraartikulære
adheranser (3). Cancer, bakterielle og
virale infeksjoner i tilgrensende områder
og kjeveleddsankylose er eksempler på
kontraindikasjoner for kjeveleddsartroskopi.

Bilde 2: Triangulasjonsteknikk for kjeveleddsartroskopi høyre side.

Bilde 3: CT-fremstilling av en tannrot med luksasjon mot taket til høyre sinus maxillaris.

Bildene viser opptak under artroskopi.

Fremmedlegeme i maxillarsinus:
Tenner, tannimplantater men også andre
fremmedlegeme kan bli luksert eller skutt
inn i sinus maxillaris via en intra- eller
ekstraoral perforasjon/defekt. Ofte er det
iatrogen årsak til en oro-antral forbindelse
mellom munnhulen og sinus maxillaris.
Denne åpningen kan utvides og brukes
ved fjerning av fremmedlegemet. Men
dette innebærer oftest at man må utvide
beindefekten i alveolarkammen, og lappeplastikken som skal dekke den oro-antrale
tilgangen vil måtte bli større. I tillegg har
man begrenset oversikt inn i sinus maxilla-

Bilde 4: Intraoperativt funn med lokalisasjon av en tannrot i kraniale delen til sinus maxillaris via intranasal tilgang.

ris, som kan gjøre fjerning av fremmedlegemet vanskelig selv ved bruk av endoskopisk
utstyr. Et alternativ, spesielt dersom det

ikke allerede er oro-antral kommunikasjon,
er preparasjonen av et beinvindu ved å
bore ut og løfte opp en del av framveggen
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Bilde 5: Sialoskopisk funn
med «sphinkter» i ductus
submandibularis.

av maxillarsinus. Beinbiten med bevaret
periostadhesjon kan settes på plass igjen
og fikseres etter at prosedyren er gjennomført. Ved bruk av et endoskop med 0 til
45 graders optikk blir da hele maxillarsinus
tilgjengelig for inspeksjon. Avhengig av lokalisasjon og størrelse av fremmedlegemet
og fra anatomiske forhold i sinus maxillaris,
kan også endoskopisk fjerning av fremmedlegemet via intranasal tilgang være et
godt alternativ. Her går man inn via apertura
piriformis med introduksjon av endoskopet
og da videre via ostium naturale eller en
tilgang i regio til concha nasalis medialis.
Eksempel nummer to viser en høyt
luksert tannrot i kraniale del i høyre
maxillarsinus uten oro-antral kommunikasjon. Tannlegen gjorde en gingival
lappeplastikk og lukket defekten før
pasienten kom til oss. Pasienten var lite
lysten på kirurgi med intraoral tilgang. En
minimal invasiv endoskopisk transnasal
fjerning av roten ble derfor gjennomført
dagkirurgisk i lokalbedøvelse (bilde 4).

Sialoskopi
(Spyttkjertelendoskopi):
St.Olavs Universitetssykehuset i
Trondheim var første stedet i Norge
og Skandinavia som startet med sialoskopi for over ti år siden (7).
Indikasjonen for sialoskopi av gangsystemet til de store spyttkjertlene er gjentatt
sialadenitt og nedsatt spyttkjertelfunksjon
for eksempel pga. en sialolithiasis eller en
annen mistanke om en patologi i spyttgang
systemet (8-11). Sialoskopi som gjennomføres i lokalbedøvelse er ingen særlig
belastning for pasienten (12). Bortsett fra
en forbigående postoperativ lokal hevelse
pga. den intraoperative saltvannskylling,
oppstår vanligvis ingen komplikasjoner
som nerveskader, postoperative strikturer
eller postoperative infeksjoner i forbindelse
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med prosedyrene, spesielt sammenlignet
med åpen konvensjonell kirurgi (13).
Sialoskopi tilbyr diagnostikk og terapi
også av ikke røntgentette sialolitter og
av annen patologi som er lite eller ikke
tilgjengelig ved andre teknikker. Eksempler
er intraduktale forandringer som polypper og intraluminale adhesjoner (bilde
5). Selv en regenerasjon av funksjonen
hos en kjertel med kronisk sialoadenitt
er mulig om kjertelen har restfunksjon
og årsaken er en intraduktal obstruksjon
som kan fjernes ved sialoskopi (13,14).
Store sialolitter med en diameter over 6
mm er vanskelig å fjerne endoskopisk uten
å dele steinen opp i flere biter. Vanligvis
får man dette til ved bruk av instrumenter
gjennom arbeidskanalen i skopet, men
av og til kommer man ikke til målet uten
tilleggsutstyr som intraduktal litotryptor
eller laser (15-17). Ekstraduktal (sjokkbølge)
litotrypsi er ikke gunstig i ansiktsområdet da
det innebærer risiko for skade på noci- og
proprioreseptorer til spyttkjertelen. Konkrementer som ligger sentralt inn i kjertelvevet
er ikke tilgjengelig for sialoskopi. I tillegg
til spesielle instrumenter og utstyr er det
viktig med en viss grad av operativ endoskopisk erfaring for å gjøre sialokopi (17).
Bildene viser sialoskopisk fjerning av en sialolitt i utførselsgangen til glandula parotis.

Konklusjon
Minimal invasive inngrep har lav komplikasjonsrisiko og innebærer lite belastning
for pasientene. Artroskopi til kjeveleddet, sialoskopi til de store spyttkjertlene
og endoskopisk behandling av bihuler
gir gode diagnostiske og terapeutiske
muligheter, og vi kan anbefale metodene
som trygge minimal invasive diagnostiske og terapautiske alternativer.
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Skuddskader i ansiktet
De vanligste årsakene til skuddskader i ansiktet er selvpåført skade, vådeskudd eller drapsforsøk.
Skadeomfanget er svært variabelt og avhengig av våpentype og ammunisjon. Høyenergiammunisjon
gir de største skadene. Nærskudd med hagle kan også gi omfattende ansiktskader. 7 av de 21 som
kom til Ullevål sykehus etter skytedramaet på Utøya hadde skuddskader i ansiktet.

Tema

Per Skjelbred
UXPSKJ@ous-hf.no
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi
OUS-Ullevål

Inndeling
Transfaciale skuddskader
Prosjektilet treffer ansiktet på den ene
siden og går ut gjennom den andre. Banen
prosjektilet har gjennom ansiktet kan variere fra horisontale skudd til forskjellige
vinklinger mellom ansiktet og skuddretningen. Høyenergiprosjektiler (>600m/s)
gir liten skade ved innskuddet, mens
utskuddet fører til omfattende vevskader
(fig 2). Lavenergiprosjektiler (<400m/s) gir
moderate utskuddskader De høye transfaciale skuddene kan skade begge øyne.
Laterale skuddskader
Prosjektilet treffer laterale deler av
ansiktet og skader bløtvev og underliggende knokler som zygoma, maxille
eller mandibel. Sentrale deler av ansiktet
og den andre siden er uskadd (fig 4).

Figur 1. Initial behandling av omfattende skuddskade. Luftveien er sikret med tube, blødning kontrollert med epistaksiskatetre, kompresser og elastiske bind. Nakken er stabilisert med krage.

Mediale skuddskader
Dette er skudd som ofte blir avfyrt i
suicidal hensikt. Våpenet holdes under
haken og skuddet skader fremre del av
underkjeven, lepper overkjeve og nese.
Fremre skallegrop, frontal lapper og
panne kan også skades. Rekonstruksjon
av denne typer skuddskader er vanskelig.

Intital behandling
Skuddskader kan gi omfattende ansiktskader med livstruende blødning og ufri
luftvei. Luftveien må sikres med endotrakeal intubasjon og blødninger kontrolleres med epistaksis katetre i nesekaviteter og pakking av svelg, munnhule
og sårkavitet. Elastiske bind brukes til
kompresjon av hele ansiktet (1) (fig1).

Utredning i traumemottak
Pasienter med skuddskader i ansiktet må
tas imot av traumeteam og behandles etter
vanlige ATLS prinsipper. Standard billeddiagnostikk ved denne type skader er:
Røntgen thorax for å utelukke aspirasjon
av tenner og andre fremmedlegemer.
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Figur 2. Pasient 1.Utskudd med høyenergi
jaktammunisjon.

Figur 3. Pasient 1. Etter rekonstruksjon med tre mikrovaskulære transplantater, fettinjeksjoner og facelift.
Facialisparesen er tydelig.

CT caput for å vurdere cerebrale skader.
Mortaliteten er størst hos de med cerebrale skader i tillegg til ansiktskaden.

av carotisgrener hos 50 % (2). Angiografisk embolisering kan være aktuelt. Ofte
er det profuse blødninger som vanskelig
lar seg stoppe ved åpen kirurgi. Ligering
av arteria carotis eksterna har liten effekt
grunnet rikelig med anastomoser. Pakking av ansiktet i 24 timer og kirurgi etter
dette kan da være riktig behandling.

CT cervical columna er viktig idet skudd
mot ansiktet gir nakkeskader hos 10 % (1).
CT angiografi av halskar. Alvorlige skuddskader i ansiktet er forbundet med skade

Primær kirurgisk behandling

Tema

Tidligere var forsinket rekonstruksjon med
gjentatte debridementer standard behandling ved skuddskader i ansiktet. Dette fordi
nekrotisk vev kunne gi infeksjoner hvis man
startet for tidlig med rekonstruktiv kirurgi.
Studier har vist at infeksjonsforekomsten
ikke er høyere hos dem som raskt blir rekonstruert (3). Forsinket rekonstruksjon gir
øket forekomst av kontrakturer og fibrose
noe som gjør videre rekonstruktiv kirurgi
vanskelig. Primær rekonstruksjon gir derfor
færre komplikasjoner og et bedre resultat.
Den primære kirurgiske behandlingen
har som mål å rekonstruere ansiktskjelettet og bløtdelsdefekter. Skuddskader
i ansiktet behandles etter de samme
prinsippene som andre ansiktskader (4).
Frontobasale, nasoorbitoetmoidale og
orbita skader
Kraniofaciale skuddskader med CSF
lekkasje behandles med kraniotomi og
duraplastikk. Sinus frontalis bakre vegg
fjernes slik at man oppnår en kranialisering med god lukning mot nesen. Defekter i pannen kan primært rekonstrueres
med kalvarieben transplantasjon eller
alloplastisk materiale Mediale skuddskader omfatter det komplekse nasoorbitoethmoidal området. Kantalligamenter
fikseres i riktig posisjon og tåreveier
rekonstrueres ved å legge tynne silikonkatetre fra tårepunktene og ned i nesen.
Frakturer av orbitatak, mediale vegg
og gulv rekonstrueres med alloplastisk materiale eller kalvarieben.
Maxille og zygoma
Tenner i overkjeve og underkjeve låses
sammen i riktig okklusjon før man reponerer og fikserer frakturer i mellomansiktet med mini titanplater og skruer.

Figur 4. Pasient 2. Lateral skuddskade og defekter i underkjeven.

Vanlige prinsipper med rekonstruksjon
av ansiktets bærebjelker må følges.
Mellomansiktet har tynt ben, dannet
på membranøst grunnlag. Det er svært
resistent mot infeksjon og nekrose, selv
uten feste til bløtvev. Ved defekter i mellomansiktet kan primær rekonstruksjon
med kalvarieben også være aktuelt.
Mandibel
Underkjeven er som en annen ortopedisk
knokkel med kortikalt ben og spongiosa.
Benbiter uten tilheftning til bløtvev vil
nekrotisere. Dette i motsetning til benet
i mellomansiktet og skallen. Forsøk på
osteosyntese av helt løse mandibelfragmenter vil som regel være mislykket.
Mediale skuddskader forårsaker slike
skader på underkjeven som ikke lar seg
rekonstruere med multiple osteosynteser
(fig 6). Siden det fremre tungefestet er
på baksiden av haken, vil tungen trekkes ned i svelget. Det er derfor vanlig

Figur 5. Pasient 2. Mandibeldefekten rekonstruert med fritt mikrovaskulært crista iliaca transplantat.
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Figur 6. Pasient 3. Median skuddskade med
militær ammunisjon.
Figur 7. Pasient 3. Median skuddskade med tap
av underkjeves korpusdel rekonstruert med fritt
mikrovaskulært fibulatransplantat.
Figur 8. Pasient 3. Dental rehabilitering med
tannimplantater. Vertikal ramus osteotomi for å
optimalisere bittforholdene.
Figur 9. Pasient 3 etter rekonstruksjon.

8

9

Tema
å erstatte defekter i underkjevens front
med en rekonstruksjonskinne av titan. Det
fremre tungefestet sys fast til denne.
Primær rekonstruksjon av bløtdelsdefekter
Ansiktshuden er godt sirkulert. Selv blålig
hud vil kunne overleve. Man er derfor svært
restriktiv med eksisjoner. Dette er i samsvar med erfaringer fra den andre verdenskrig. Det er imidlertid kommet innvendinger
basert på erfaringer i moderne kriger
med ammunisjon med lagt høyere hastighet enn den som ble brukt før. Enkelte
mener skuddskader etter høyergiskudd
må behandles med mer aggressiv eksisjon
av skadet bløtvev (5). Behandlingsprinsippene ved sivile og militære skuddskader
kan derfor være i ferd med å skille lag.
Rekonstruert underkjeve med titanskinne
og omfattende huddefekt dekkes i primæroperasjonen med stilket lapp fra thorax.
Mindre defekter i ansiktet kan pakkes og
hudtransplanteres noen dager senere. Man
kan også bruke en stilket temporoparietal
lapp til dekning av defekter i mellomansikt, munnhule og gane. Dersom denne
brukes i ansiktet kan et hudtransplantat
på fascien gi et akseptabelt resultat (6).
Øyeskader
Øyeskader må vurderes av øyelege.
Øyeperforasjon, irisprolaps, linseluksasjon
og blødning i corpus vitreum ivaretas av
øyekirurger med godt resultat. Dersom
synsnerven og bakre del av øyet er skadet
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er synet tapt. Man gjør da eviserasjon
og et implantat legges i skleralhulen for
å opprettholde volumet i orbita. Senere
kan pasienten få en skallprotese.

Sekundær kirurgisk behandling
Den primære kirurgien har som mål å rekonstruere ansiktsskjelett og huddefekter på
enklest mulig måte. Primær kirurgi gjøres
umiddelbart etter ankomst eller dagen
etter. Mange av løsningene som blir brukt
må senere erstattes med mikrovaskulære
transplantater eller lokale lapper. Hovedprinsippet er at defekter i ansiktsskjelettet
skal erstattes med ben. Store mikrovaskulære myokutanelapper i mellomansiktet
erstatter ikke maxille eller kinnben og er
en dårlig funksjonell og kosmetisk løsning
for pasienten. Det finnes en rekke osteomyokutanelapper som kan benyttes.
Rekonstruksjon av mandibel
Defekter i underkjeven som er mindre enn
5 cm kan rekonstrueres med benblokk
fra hoftekam. Tap av halv underkjeve kan
rekonstrueres med fritt vaskularisert transplantat fra crista iliaca. Ved tap av høyre
mandibel halvdel brukes høyre crista iliaca.
Spina iliaca anterior blir ny kjevevinkel og
kurvaturen på transplantatet er buet som
en mandibelhalvdel. Man kan rekonstruere ramusdelen i samme stykke. Ofte vil
det eksisterende kjeveleddet være inntakt.
Kondylen kan da fikseres til transplantatet.
Dersom kondylen også er ødelagt kan en
protese settes på transplantatet. Et crista

transplantat kan tas ut slik at høyden på
den rekonstruerte korpusdelen blir lik den
uskadde siden. Dette gjør at det kosmetiske resultatet etter crista iliaca rekonstruksjon av hemimandibel ofte blir svært
tilfredstillende (fig 4, fig 5). Ulempen med
dette transplantatet er vanskelig uttak og
varierende størrelse på karene som kan
gjøre anastomose teknisk vanskelig. Fritt
vaskularisert fibula transplantat brukes ved
større defekter. Ulempen med fibula er
den lave høyden på transplantatet. Fibula
er imidlertid det mest brukte frie transplantatet til rekonstruksjon av defekter i
underkjeven på verdensbasis fordi uttaket
er lettere og karene større (7) (fig. 7).
Rekonstruksjon av mellomansikt
Mellomansiktsrekonstruksjoner er langt
vanskeligere enn rekonstruksjon av underkjeve. Maxillen kan rekonstrueres med
mikrovaskulært crista iliaca transplantat.
Mikrovaskulært radialis transplantat er
godt egnet til lukking av defekter mellom
munnhule og nese/bihuler. Et osseokutant radialis transplantat gir mulighet for
maxillerekonstruksjon samtidig (8).
Rekonstruksjon av bløtvevsdefekter
Små defekter kan rekonstrueres med
fullhudstransplantater. Ved moderate
defekter kan lokale ansiktslapper benyttes. Lokale lapper har samme farge og
konsistens og gir derfor et bedre kosmetisk resultat enn andre lappeteknik-

omkringliggende vev. Operasjonen ble
utført av professor Bernard Duvauchelle,
en erfaren maxillofacial kirurg, med omfattende mikrovaskulær kompetanse og
lang erfaring i ansiktstraumatologi (11).

ker. En rekke frie lapper er brukt til å
erstatte tap av bløtvev i ansiktet (7).
Distraksjonsbehandling
Distraksjon med bentransport kan brukes
til å redusere defekten i midten av underkjeven ved mediale skuddskader. Fordelen
med metoden er samtidig distraksjon av
bløtvev. Distraksjonshastigheten er 1
millimeter/døgn på hver side. En defekt på
15 cm kan rekonstrueres etter 2-3 måneders distraksjon. Metoden kan erstatte
omfattende mikrovaskulær kirurgi og spare
pasienten for plager ved donorsteder (9).
Rekonstruksjon av nese
Denne kan rekonstrueres med en stilket
median pannelapp. Lappen kan gjøres
større ved vevsekspansjonsteknikk før
den svinges ned. Kalvarie ben, festet
med vinklet miniplate til pannen, kan
legges inn i den rekonstruerte nesen
for å holde den oppe. Rekonstruksjon
av fungerende nesekaviteter kan være
vanskelig idet de ofte tetter seg.
Lepper
Mediale skuddskader kan føre til tap av
lepper. Funksjonelle lepper lar seg vanskelig
rekonstruere (fig 10). Forskjellige lappeteknikker fra kinnet kan hindre sikling, men er
lite tilfredstillende for de fleste. Pasienter
uten funksjonelle lepper klarer ikke å lage
vakum i munnhulen som kreves for normal
svelgfunksjon. Artikulasjon er også vanskelig. Bruk av mikrovaskulær gracilis transplantasjon med innervering fra nervus facialis er
en velkjent metode for reanimasjon av ansiktet. Nylig er metoden benyttet til rekonstruksjon av funksjonelle underlepper (10).

Tannrehabilitering
Dentale implantater benyttes til erstatning
av tenner. Tannfixturer settes inn i den
rekonstruerte kjeven. Etter fire måneder er
fixturene osseointegrert og det tannprotetiske arbeidet kan begynne. Pasienten får
faste tenner og god tyggefunksjon (fig 8).

Senere kirurgi
Flere pasienter trenger multiple korreksjoner.
Skade på nervus facialis kan behandles
med konservative metoder som tarsorafi
og fascia lata slynge til munnvik eller
funksjonelle teknikker som temporalis
muskel transposisjon eller gracilis microvaskulær teknikk med nervetransplantasjon. Skeletonering av mellomansiktet
med nedglidning og atrofi av bløtdeler
kan behandles med subperiostalt midtansiktsløft og fettinjeksjoner (fig 3).
Ugunstige relasjoner mellom rekonstruert over- og underkjeve kan korrigeres
med ortognatisk kirurgi (fig 8, fig 9).
Gapefunksjonen kan bli redusert på grunn
av fibroseutvikling i ødelagt tyggemuskulatur. Behandlingen er både kirurgi
og langvarig øving med hjelpemidler.
Ett lappete utseende på grunn av mikrovaskulære transplantater tatt fra
andre steder på kroppen kan gradvis
bedres ved eksisjoner og bruk av lokale lapper fra hode/halsområdet

Ansiktstransplantasjoner
Den første partielle ansiktstransplantasjonen var hovedsakelig lepper med
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Figur 10. Median skuddskade med tap av lepper. Funksjonelle lepper er det vanskelig å rekonstruere.

Fra 2005 til i dag er det utført 19 publiserte
ansiktstransplantasjoner. De fleste hadde
et traumatisert ansikt, enten etter skuddskader, brannskader eller angrep av dyr.
Transplantater med nedre del av ansiktet
med lepper utgjorde den største gruppen.
De mest omfattende ansiktstransplantatene hadde bløtdeler fra koronalsnitt
til halsnitt og inkluderte store deler av
ansiktsskjelettet, munnhule og fremre
del av tungen. Ved å anastomosere de
tre sensoriske hovedgrenene til nervus
trigeminus og hovedgrener til nervus
facialis, rapporterer de fleste at mimikk og
følelse i ansiktet gradvis kommer tilbake
etter ett år. Ansiktstransplantasjoner gir
derfor et bedre funksjonelt og kosmetisk
resultat enn tradisjonelle rekonstruktive
metoder. To av de transplantere pasientene
er døde på grunn av senere komplikasjoner. Metoden vurderes fremdeles som
eksperimentell, så tradisjonell rekonstruktiv kirurgi vil være behandlingen av disse
pasientene i mange år fremover (12, 13).
Bilder gjengitt med tillatelse av pasientene.
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Kjeveleddskirurgi
Kjeveleddskirurgi kan være til stor hjelp for mange pasienter. Av alle med symptomer og plager fra kjeveledd, tyggeapparat og ansiktsmuskler er det imidlertid et fåtall som trenger operasjon. Smerter og funksjonssvikt er ofte muskulære fenomener som i en del tilfelle kan være av forbigående natur.

Nøyaktig diagnostikk er svært viktig for å
påvise de egentlige leddproblemer som
eventuelt vil ha nytte av eller trenge en
operasjon. Pasienter med kjeveleddslidelser vil som oftest også ha muskulære
forstyrrelse. Ikke- kirurgisk behandling
og egentrening er viktig for de aller fleste
pasienter med slike plager. Det er mange
indikasjoner for kjeveleddskirurgi hvorav
de beste eller sikreste er tumores, ankyloser og visse fraktursekveler. En rekke
andre indikasjoner er mer relative slik som
«internal derangement» som stort sett
angår forstyrret menisk (diskus-) funksjon,
ulike degenerative prosesser, osteoartrose
og rheumatoid artritt. Indikasjonsstilling kan
være vanskelig men er viktig for å oppnå
godt resultat for pasienten. I dette kapittelet gjennomgås en del av de vanligste
kirurgiske inngrepene i kjeveledd. Kapitlet
vil i svært liten grad omtale diagnostikken
og indikasjonsstillingen for inngrepene.
Artrosentese
Artrosentese vil si å stikke en kanyle inn
i øvre leddkammer (mellom fossa glenoidale og menisken). Formålet kan være å ta
prøve av synovialvæsken eller av eventuelt
puss ved septisk artritt. Det kan instilleres
medikamenter slik som steroider eller hyaluronsyre. Begrepet brukes også om blind
eller lukket lavage som betyr gjennomskylling av øvre leddkammer med saltvann. Ved
lavage settes i tillegg inn en drenasjekanyle,
eller det brukes en spesialkanyle med to
løp. Lavage gjøres enten i lokalanestesi
eller i narkose. En relativt vanlig tilstand i
kjeveledd er «closed lock» som vil si låsning, man klarer ikke åpne munnen normalt
høyt. Hvis dette varer mer enn noen få
uker kan en lavage være god behandling
i tillegg til passiv mobilisering. Skylling
med saltvann kan oppheve en låsning som
kan skyldes viskøst omdannet synovialvæske og undertrykksfenomen. En annen
effekt av lavage er å skylle ut eventuelt
debris og inflammatoriske mediatorer.

Artroskopi
Artroskopet plasseres i øvre leddkammer
ved innstikk bakfra i leddet. Standard skop
er 2,0 mm og med 30 graders optikk. Drenasjekanyle for kontinuerlig gjennomskylling plassere noen mm lenger anteriort. I
varierende grad får man oversikt over fossa,
eminens, bakre og fremre resess samt meniskens overside. Ved eventuell ruptur i menisken kan deler av caput mandibula ses.
Diagnostisk artroskopi viser synovitt som
graderes etter Wilkes grad I- V. Adheranser
kan løsnes og det kan tas biopsi. Artroskopi
er erfaringsmessig i mange tilfelle vanskelig
spesielt hvor det er patologiske forandringer
i leddet. Prosedyren krever i alle tilfelle mye
erfaring hvis det skal gjøres mer enn ren
diagnostikk. Noen særlig dedikerte entusiaster utfører enkelte terapeutisk inngrep
skopisk, spesielt inngrep på meniskapparatet. Dette er ikke vanlig ved de fleste
maxillofaciale sentre internasjonalt. Et særlig omdiskutert inngrep som er populært
enkelte steder er reposisjonering av en anteriort dislosert menisk. Dette har tvilsom
og svært lite dokumentert nytteverdi og i
hvert fall neppe varig effekt. Ved residiverende kjeveleddsluksasjon (kjeven «går ut

av ledd») er det som alternativ til tradisjonell
åpen leddkirurgi (se nedenfor) i noen tilfelle
instillert autologt fullblod i øvre leddkammer
artroskopisk. Rasjonalet er å indusere adheranser i leddet som hindrer ny luksasjon.
Dette har vært vellykket i de kasus det er
gjort, men langtidseffekten er ikke avklart.

Fig 1. Totalluksert kjeveledd bilateralt hos eldre kvinne
ubehandlet i mange måneder med ankyloseutvikling.
Behandlet vellykket med condylreseksjon og coronoidektomi.

Fig 2. Idiopatisk condylresorpsjon bilateralt hos yngre
kvinne behandlet vellykket med bilateralt costochondralt transplantat. Costalbrusk og menisk ses ikke på CT
illustrasjonen.

Tema

Oddvar Moen
uxodmo@ous-hf.no
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi
OUS-Ullevål

Eminektomi og LeClerks operasjon
Kjeveleddsluksasjon skjer vanligvis ved at
caput mandibula låses anteriort og cranialt
for eminensen (tuberculum artikulare)
med påfølgende fastlåst underkjeve i
åpen stilling på en eller begge sider. Dette
krever oftest profesjonell hjelp for reposisjon. Hos noen er dette et gjentagende
fenomen. Eminektomi vil si en plastikk på
eminensen, en reduksjon eller avflating,
slik at caput mandibula ikke kan låses fast.
Inngrepet er først beskrevet av den norske
kjevekirurgen Myrhaug i 1951. Ved LeClerks
operasjon legges en skrå osteotomi på
arcus zygomaticus som så bøyes distalt
og blir stående anteriort for og i kontakt
med eminensen for å lage et større hinder
for caput mandibula ved luksasjonsbevegelsen. Disse inngrepene har begge gode
resultater. Det er ikke nødvendig å åpne
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Fig 3. Langtkommen bilateral destruksjon av caput
mandibula med fast ankylose hos mann med Bekhterevs sykdom, vellykket behandlet med bilateral
totalprotese.

selve leddet ved disse inngrepene som
utføres subperiostalt. Dersom luksasjonen
har stått lenge vil det som regel inntre
ankyloseutvikling som krever osteotomi og
reseksjon. Fig 1 er et eksempel på dette.
Osteotomi ved kondylhyperplasi
Ved kondylhyperplasi blir det eventuelt åpent bitt på den affiserte side. I
noen tilfeller kan dette korrigeres ved
å utføre en osteotomi på ramus mandibula såkalt «sliding osteotomy».

Åpen leddkirurgi
Åpen leddkirurgi vil si eksponering av leddet som regel via en preaurikulær insisjon
som forlenges litt opp temporalt. Standard
tilgang er såkalt dyp subfasciell som vil si
disseksjon under dype temporalisfascie
cranialt for arcus zygomaticus og videre
subperiostalt forover til leddkapsel.
Artroplastikk vil si å fjerne skadet eller
patologisk vev i leddet for å lindre eller fjerne symptomer samt bedre eller
normalisere redusert eller tapt funksjon.
Begrepet dekker også visse rekonstruktive inngrep for å oppnå det samme.
Meniskoperasjon
Ved en bakre ruptur av menisken på grunn
av akutt traume kan det gjøres reposisjon
og fiksasjon med ankersuturer av menisken til posteriore flate av caput mandibula.
Dette er meget sjeldne skader. Ved meniskrupturer på degenerativt grunnlag utføres
ikke reposisjonsinngrep eller andre reparative inngrep ved vår avdeling. Dette har lite
dokumentert effekt i litteraturen selv om
det er et tilbud ved noen få steder i verden.
Ved en skadet eller utslitt menisk er det
mest aktuelt å fjerne hele eller deler av
menisken (diskektomi). Pasientene har
ofte låsningsfenomener og ikke akseptable
vedvarende smerter. Fjernelse av skadet
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Fig 4 A. Ung gutt med synovial kondromatose i en sammenhengende tumor med subcondylær fraktur, behandlet vellykket med
reseksjon og totalprotese.

menisk har vært diskutert i mange tiår
internasjonalt, men tallrike studier har vist
god og varig effekt hos de fleste pasienter.
Det er aldri vist at det har betydning for
resultatet å erstatte en fjernet menisk med
hverken kunstig materiale eller autologt vev.
Dette har imidlertid vært gjort i stor skala
med en rekke ulike interponater med til dels
svært uheldige følger. Fjernelse av skadet
menisk hos unge kan muligens bidra til
raskere artroseutvikling men data er usikre.
Shaving
Osteoartrit og artrose starter i leddbrusken på caput. Meniskapparatet kan være
intakt. Shaving vil si å fjerne osteofytter, løse bruskelementer på leddhodet
og jevne overflaten. Dette kan være
aktuelt før nedbrytningen av vev har
kommet særlig langt. Erfaringsmessig
kan shaving være symptomlindrende
hos enkelte utvalgte pasienter.
Condylektomi
Ved «condylektomi» fjernes deler av
eller hele caput mandibulae («høy condylektomi») eller man fjerner caput og deler
av collum. Inngrepet har vært utført ved
begynnende osteoartrose med uakseptable
symptomer og hvis vevsdestruksjonen ikke
har kommet for langt. Ved en høy condylektomi kan dette være forenlig med bevart
sambitt postoperativt, men det kan lett
medføre åpent bitt på den ikke- opererte
side. Dette skyldes at ramus mandibulae
rykker opp mot kjeveleddsfossa svarende
til det fjernede benet. Dette inngrepet har
vært utført på mange pasienter men er ikke
lenger like aktuelt. Det viser seg at mange
av disse pasientene har et utslitt og ikke
bevaringsverdig meniskapparat i tillegg til
osteoartrosen og blir mer vellykket operert
med reseksjonen og samtidig rekonstruksjon med et interponat. Se nedenfor.

Fig 4 B. Kontrollbilde postoperativt av pasienten
vist i fig 4 A.

«Gap- operasjon»
Ved «gap- operasjon» fjernes caput og øvre
del av collum. Inngrepet gjøres ved artrose
og ankylose. Denne reseksjonen etterlater
en defekt, et «gap». Meniskapparatet kan
være intakt, men som regel er det ikke bevaringsverdig. Defektens størrelse bestemmer hva slags rekonstruksjon som trengs.
Temporalis- fascie flap
En stilket lapp av musculus temporalis’
ytre fascie kan svinges inn i kjeveleddsfossa. Lappen sutureres fast og vil
hindre benet sammenvoksning mellom
den reseserte caput og fossaområdet.
Lappen er tynn og egner seg ikke hvis
defekten er over en viss størrelse.
Dermis interposisjonsgraft
Dermisgraft høstes vanligvis fra fossa iliacaområdet og tas ut som et båtformet stykke
på ca 6 x 2,5 cm med 1- 2 cm subkutant
fettlag. Transplantatet deepitelialiseres og
prepareres tilsvarende defekten etter en
«gap- operasjon». Transplantatet fikseres
med ankersuturer fortil og baktil i fossaområdet med fettsiden mot reseksjonsflaten
på collum. Vi bruker Smith & Nephew’s
MINITAC Ti 2.0 Anchor. «Gap- operasjon» med interponat med dermisgraft
har vi utført på en rekke pasienter med
artroser og ankylose i løpet av siste 2 år
og har så langt gitt svært postive erfaringer. Pasientene blir som regel smertefrie
og gjenvinner etter hvert god gapeevne.
En pasient fikk en bittfeil postoperativt
med lett bittåpning på ikke-operert side,
men fant dette akseptabelt og er ikke
reoperert. Lengre tids oppfølging ved flere
maxillofaciale sentre internasjonalt viser
gode resultater. Ved defektområde av en
viss størrelse vil dermisgraft alene som
rekonstruksjon nødvendigvis medføre en
eventuelt ikke akseptabel høydereduksjon
med påfølgende bittfeil. Ved ønske om
rekonstruksjon med kroppseget vev vil

løsningen i et slikt tilfelle være å kombinere
dermisinterponatet med et ribbenstransplantat. Se nedenfor om costochondralt
graft. En del av disse pasientene vil være
mest aktuelle for kjeveledds totalprotese.
Ribbenstransplantat, costochondralt graft
Ribbenstransplantat har mange indikasjoner i kjeveleddskirurgien:
Vekstsonen i costokondralovergangen i
ribben transplanteres til kjeveleddet hos
barn i vekst dersom mandibulas vekstsone
er skadet som ved caput- collumfraktur
i barnealder. Stimulert høydevekst av
mandibula kan hindre ansiktsasymmetri
senere. Den ønskede vekststimulering er
uforutsigbar men kan være vellykket.
Idiopatisk kondylhypoplasi og resorpsjon gir hos voksne en liten tilbakeliggende underkjeve. Ribbenstransplantat
kombinert med kjeveortopedisk bittbehandling kan gi godt resultat. Fig 2.
Caput- kondylfrakturer kan gi betydelig sekvele og kan i noen tilfelle behandles med
rekonstruksjon med et costokondralt graft.
Etter visse tumorreseksjoner og «gap- operasjoner» på grunn av artrose eller ankylose
kan også rekonstrueres på denne måten.
Vanligvis benyttes 5.costa etter submammær incisjon med uttak av 4- 6 cm ben
og 2- 4 mm brusk. Transplantatet fikseres med 2- 3 skruer eventuelt forsterket
med en plate. Ribbenstransplantatet
kan kombineres med et dermisgraft.
Totalprotese
Totalprotese er en alloplastisk ledderstatning med to komponenter. En fossakomponent og en condylkomponent. Dagens mest
aktuelle kommersielt tilgjengelige totalproteser er TMJ Concepts Patient Fitted Total
Temporomandibular Joint Reconstruction

System, Ventura, CA, USA og Biomet
Microfixation Temporomandibular Joint
Replacement System, Jacksonville, USA.
Begge protesetypene er tilgjengelige som
«custom made» eller individuelt tilpassede
proteser. Disse lages ut fra CT basert stereolitografisk framstilt modell. Biomet har
også «stock made» proteser som kommer i
forskjellige størrelser og noe ulike utforminger. Biomets «stock made» proteser er for
de fleste situasjoner et godt og langt rimeligere alternativ enn customized proteser.
Vår avdeling har fra 2001 operert en rekke
pasienter med Biomet stock made proteser
og har gode erfaringer. Både TMJ Consept
og Biomet protesen er laget av samme materiale. Fossakomponenten er av polyethylene (ultra high molecular weight polyethylene). Fossakomponenten i TMJ Concept
har et titanmesh mot fossaområdet i ben.
Condylkomponentene er legeringer av hovedsakelig kobolt og krom og hvor kontaktflaten mot ben er i titan. Skruene er i titan.
Indikasjonen for en totalprotese i kjeveleddet er å erstatte manglende eller ødelagt
ledd hvor vevet er tapt eller fjernet på grunn
av skade eller sykdom. Implantasjonen
av komponentene gjøres via preaurikulær
incisjon og submandibulær incisjon på
halsen. Ved vår avdeling er det implantert
50 proteser og resultatene er gode. De aller
fleste pasientene er svært fornøyd og har
god gape- og tyggefunksjon. Rutinemessig kontrolleres pasientene etter 1 og 3
måneder samt etter 1 og 3 år postoperativt.
Komplikasjoner er sjeldne men forekommer. Fremmedlegemereaksjon er beskrevet og har ført til fjernelse, men er meget
sjelden. De egentlige langtids oppfølgingsstudier med disse nye protesene er foreløpig ikke tilgjengelig. Fig 3, 4A, 4B og 5.
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Fig 5. Ung gutt med Treatcher Collin lignende syndrom med manglende kinnben og liten deform underkjeve, tidligere operert. Fig
viser Biomet «custom made» proteser i produksjon og som senere er implantert bilateralt.
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ble bra. Han fortsatte med andre pasienter
på 1960-tallet og resultatene ble lagt frem
på den 4. Internasjonale kongressen i plastisk- og rekonstruktiv kirurgi i Roma i 1967.
Innlegget ble en sensasjon og en ny kirurgisk disiplin, kraniofacial kirurgi, var etablert.

Per Skjelbred
Craniofacial teamet
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi
OUS-Ullevål

Paul Tessierer opererte på Hopital Foch
og senere privatklinikken Belvedre. Den
første generasjon kraniofaciale kirurger
ble alle personlig lært opp av Tessier.

Introduksjon av kraniofacial
kirurgi
Den franske plastikkirurgen Paul Tessier
arbeidet ved det militære maxillofacial sykehuset i Paris både under og etter andre verdenskrig. Han var en kort periode oftalmolog, hånd kirurg og leppe-kjeve-ganespalte
kirurg. Hans store interesse var å utvikle
kirurgiske teknikker for korreksjon av kraniofaciale misdannelser. Hans engelske kollega
Sir Harold Gillies hadde i 1946 forsøkt å
flytte mellomansiktet på en Crouzon pasient, men skrev i rapporten «this procedure
should never be repeated». Tessier forbredte seg grundig. Han studerte skaller med
de samme avvik og tilbrakte lange kvelder
på disseksjonssalen. I 1956 operert han
en voksen mann med Crouzon syndrom.
Fremoverføringen av mellomansiktet var på
2,5cm. Fikseringen ble gjort med Kirschner
pinner og hofteben i spaltene. Resultatet

Figur 1. Le Fort III osteotomi med intern distraktor.
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Bengt Johanson, som var professor i plastikkirurgi på Sahlgrenska, var
eneste første generasjon kraniofacial kirurg i Norden. Han etablerte dette
tilbudet også for norske pasienter.
Ian Jackson, også første generasjons
kraniofacial kirurg,etablerte seg i Glasgow
og tok imot pasienter fra vestlandet.
Torstein Lyberg ble avdelingsoverlege
ved kjevekirurgisk avdeling ved Ullevål
sykehus i 1984. Etter studieopphold i
utlandet introduserte han kraniofacial
kirurgi i Norge i 1985.En rekke pasienter
ble operert i samarbeid med nevrokirurg.
I 1999 ble det bestemt at nevrokirurgiske barn skulle flyttes til Rikshospitalet.
Kraniofacial kirurgien fulgte derfor med.

Det er beskrevet over 500 forskjellige
kraniofaciale syndromer. Forekomsten av
de mest vanlige er mellom én per 5000
fødsler (hemifacial mikrosomi) til én per
100 000 fødsler (Pfeiffer syndrom)( 1). I
Norge blir de fleste kraniofacial syndromer
vurdert og behandlet i Craniofacial teamet
ved Rikshospitalet. Mange av pasientene trenger multidisiplinær behandling.
Maxillofacial kirurgens oppgave er å
normalisere avvik i ansiktskjelettet.

Kraniofaciale
synostosesyndromer
Disse skyldes mutasjoner av fibroblast
vekst faktor reseptorer med utvikling av
synostoser i kraniet og nedsatt vekst av
mellomansiktet. Gentesting er viktig i
diagnostikken da fenotypene kan være
svært variabel. De inkluderer syndromene
Crouzon, Apert, Muenke, Sæthre-Chotzen
og Pfeiffer. Symptomer kan være øket
intrakranielt trykk med cerebrale utviklings
forstyrrelser. Nedsatt vekst av orbita fører
til proptose med fare for corneaskader
og luksasjon av bulbus. Nedsatt vekst
av maxillen gir trange forhold i pharynx
med respirasjonsproblemer som ofte
fører til permanent trakeostomi en tid.
Frontoorbitalt avansement
Mange syndromale kraniosynostosesyndromer har nedsatt vekst i koronalsuturen. Ved

Figur 2. Monobloc osteotomi med intern distraktor.

frontoorbitalt avansement settes fremre
del av pannen med supraorbital kanten
frem til normal posisjon. 90 % av pasientene oppnår etter dette normal vekst.

Mange av pasientene trenger 2-3cm avansement, noe som kan være vanskelig idet
bløtvevet begrenser fremføringen. Enkelt
av de første pasientene ble derfor operert
to ganger med noen års mellomrom.
Monobloc osteotomi
Denne osteotomien kombinerer et frontoorbitalt avansement og en Le Fort III osteotomi idet panne og mellomansikt føres
frem i ett stykke. Metoden er forbundet
med infeksjoner og mortalitet idet man har
problemer med å tette åpningen mellom nese og fremre skallgrop. Monobloc
osteotomi med akutt fremføring ble derfor
vurdert som for farlig og aldri utført i Norge.
Le Fort III og monobloc distraksjon.
Distraksjonsosteogenese ble introdusert
i craniomaxillofacial kirurgi på midten av
1990 tallet. Fra 1999 ble metoden benyttet
i Norge både på Le Fort III og monobloc
osteotomier (fig 1, fig 2). Infeksjonsfarene
ved monobloc ble unngått ved ikke å sette
ansiktet frem og ved å starte distraksjonen
5 dager senere slik at åpningen mellom
nesen og fremre skallegrop hadde lukket
seg. De første årene ble en intern distraktor
festet mellom zygoma og tinningben med

Ulempen med denne type distraktor
var at retningen på ansiktets fremflytningen ikke kunne styres og at pasientene måtte gjennomgå en operasjon
noen måneder senere for å fjerne den.
Med en ekstern distraktor, festet til
kraniet, kunne man ha flere forankringspunkt og lettere forflytte ansiktet slik av både øyehule og tenner
kom i gunstigst posisjon (fig.4). Fjernelse var dessuten mye enklere. Både
intern og ekstern distraktor må sitte
på plass i tiden det tar å konsolidere
det umodne distraherte benet. Tidligere ble dobbelt så lang konsolideringstid som distraksjonstid anbefalt. Nå er
tendens enda lenger konsolideringstid
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Le Fort III osteotomi
Mellomansiktet med zygoma, neserot
og maxille løsnes fra kraniet og settes i fremskutt posisjon. I Norge ble
denne operasjonen første gang utført ved Ullevål sykehus i 1985.

distraktor staget pekende ut over
øret. Avansementet var 1 millimeter
i døgnet. Distraksjonen fortsatte til
laterale obitakant kom i nivå med
cornea, i gjennomsnitt 2,4 cm (fig 5).

Figur 3. Facial bipartition.

Figur 4. Pasient med ekstern distraktor.

Figur 5. Crouzon pasient operert med monobloc og intern distraksjon. Pre- og postoperative bilder.
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Figur 6. Crouzon pasienten korrigert med medialisering av øyne.
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for å unngå residiv. Det er ingen store forskjeller mellom gruppene som gjennomgår
Le Fort III osteotomi eller monobloc med
intern eller ekstern distraksjon (3,4,5,6).

ralt. Blokkvirvler, epibulbære dermoider,
macrostomi, skin tags, facialisparese og
eventuelt anomalier i indre organer er knyttet til syndromet. Det foreligger flere klassifikasjonssystemer og den mest vanlige er

OMENS (orbital forandringer, mandibulær
hypoplasi, øre anomali, nervus facialis affeksjon og bløtvevsmangel i ansiktet) (7).

Facial bipartition
Avvikene i ansiktene til de forskjelige kraniofacial synostosesyndromene
er svært forskjellig. Crouzon, Muenke
og Saethe-Chotzen kan ha et normalt, men retrudert mellomansikt og
få god nytte av fremoverføring.
Både Apert og Pfeiffer har avvikende
morfologi i ansiktet både i aksial og sagittal
planet. De har hyperteleorbitisme i tillegg.
Fremøverføring kan korrigere de sagittale avvik, mens de aksiale med
konveksiteter ikke blir bedre.
Ved facial bipartition deles ansiktet og
rotes slik at øyehulene kommer tettere
sammen. Ansiktet blir mer normalt og kan
distraheres på vanlig måte (2) ( fig 3).
Orbita osteotomier
Hyperteleorbitisme kan være skjemmende
for noen pasienter. Øyehulene kan da
flyttes medialt med osteotomi av hele orbitaringen eller fjernelse av paranasalt ben og
medialisering av laterale orbitakant (fig 6).

Figur 7. Kostokondralt transplantat.

Senere maxillofacial kirurgi
Le Fort III og monobloc fremflytning gjøres
fra 5 års alder dersom pasienten har plagsomme symptomer. Senere ortognatisk
kirurgi for å bedre bittfoldene er vanlig

Okulo-aurikulo-vertebralt
spektrum (OAV)
OAV er en samlebetegnelse for hemifacial/craniofacial microsomi og Goldenhar
syndrom. Det er en medfødt utviklingsforstyrrelse med misdannelser i skjelett og
bløtvev i ansikt, nakke, øre og øye. Mest
karakteristisk er ansiktsasymmetri med
underutviklet mandibel, maxille, zygoma
samt microti og hørselstap. Misdannelsene
er ofte unilateralt men kan være bilate-
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Figur 8. OAV pasient med bilaterale, multivektorielle mandibel distraktorer.

Figur 9. Parry Romberg pasient. Pannen og orbitahulen er rekonstruert. Det venstre øyet er kommet i riktig posisjon.

Annen rekonstruktiv kirurgi
Pasientene kan trenge ytre øre rekonstruksjon, hørselsforbedrende kirurgi,
okuloplastisk kirurgi, facialis reanimasjon og bløtvevsrekonstruksjon med
fett transplantasjon eller frie lapper

Distraksjonsbehandling.
Denne behandlingen kan forsøkes både
ved Pruzansky I og II. Man kan bruke både
intern og ekstern distraktor (fig8). Man
kan også forsøke multivektoriell distraktor
som både gir forlengelse av ramus og
korpus av underkjeven. En ulempe med
distraksjonsbehandling av underkjeven er
residiv. Det ser man ikke ved distraksjon
av mellomansiktet. En mulig forklaring
kan være den store kraften tyggemuskulaturen har på det nydannede benet.

Dette er en autosomal dominant lidelse
med variable fenotyper. Pasientene har
øyespalter som henger ned lateralt, kolobomer i nedre øyelokk og microti. Zygoma
er underutviklet med manglede kinnbue
og underkjeven er liten og deformert uten
kjevevinkel. Kjeveleddene kan også være
patologiske. Hypoplastisk mandibel fører
til trange forhold i pharnyx og mange er
plaget med obstruktiv respirasjon (8).

Kostokondrale transplantater.
Ved Pruzansky II og II (manglende eller
kort ramus mandibula) benyttes kostokondrale transplantater for vekststimulering. Operasjonen gjøres i 9-11 års alder
for å få mest mulig vekst. Transplantatet
har 0,5-1 cm brusk med epifyseskiven
intakt. Det er imidlertid vanskelig å forutsi veksten. Enkelt pasienter får for liten
vekst mens andre opplever overvekst.
Kjeveleddsproteser.
Enkelt pasienter kan etter avsluttet
vekst hjelpes til bedre kjeveleddsfunksjon, sambitt og utseende med forskjellige typer kjeveleddsproteser.
Senere maxillofacial kirurgi
Etter avsluttet vekst trenger mange
bittkorrigerende kirurgi som Le Fort I
osteotomi, sagittal split osteotomi og
genioplastikker for å bedre både utseende og tyggefunksjon. Det kan også
være aktuelt med implantater på kinnben, angulus mandibulae og hake.

Treacher Collins syndrom

Mandibel
Både distraksjonbehandling og
kostokondrale transplantaer kan
være aktuell behandling.
Rekonstruksjon av zygoma
Ved 12 års alder blir arcus, laterale
orbitakant og korpus av kinnbenet rekonstruert. Det er vanlig å bruke både
kalvarieben og alloplastiske implantater.
Kjeveleddsankylose
Kjeveleddsankylose er et stort problem
i denne pasientgruppen. Ankylosen
bidrar til ytterligere nedsatt vekst av
den hypoplastiske underkjeven. Reseksjon av ankylosen og rekonstruksjon
av leddet med kostokondralt transplantat kan være aktuelt i tidlig alder.
Ved avsluttet vekst kan individuelt tilpassede kjeveleddsproteser bedre både
funksjon og utseende hos denne gruppen.
Ortognatisk kirurgi
De fleste Treacher Collins pasientene er kandidater for ortognatisk
kirurgi etter avsluttet veskt.

Parry-Romberg syndrom
Denne tilstanden betegnes også som
hemifacial atrofi. Den fører til atrofi av
underhud, ansiktsmuskulatur og benete
strukturer som panne, maxille og mandibel.
På den affiserte siden kan også bruskene i
nesen være affisert. Tannanlegg kan også
affiseres med korte røtter og underutviklede tannanlegg. Enoftalmus på grunn
av atrofi av orbithulen er også vanlig.
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Pruzansky klassifikasjon
Dette er en klassifikasjon av mandibulær
hypoplasi. Den affiserte siden kan være
mindre, men ha tilnærmet normal morfologi
(Pruzansky I). Unormal morfologi er kriteriene for Pruzansky II mens Pruzansky III mangler hele ramus mandibulae og kjeveledd.

Rekonstruksjon av ansiktsskjelett.
Asymmetrier i ansiktsskjelettet kan
korrigeres med implantater eller transplantasjon av kalvarieben. Atrofi av
orbita med enoftalmus kan korrigeres
med implantater eller kalvarieben transplantater i orbitahulen (fig 9). Det kan
foreligge nedsatt vekst av kjevene med
korte tannrøtter og okklusjonsproblemer.
I noen tilfeller kan den beste behandlingen være ekstraksjon, bentransplantasjon
og innsetning av tannimplantater (9).
Alle pasientene har gitt skiftlig samtykke
til at bildene deres trykkes uten sladd.
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Ortognatisk kirurgi
- Bittkorrigerende behandling
Ortognatisk kirurgi er korrektive osteotomier i ansiktskjelettet for å bedre okklusjon og utseende.
Malokklusjoner som ikke lar seg behandle med kjeveortopedi (tannregulering) alene utgjør den største
gruppen av pasienter som trenger denne type kirurgi.
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Ortognatisk kirurgi
Pasienter med leppe-kjeve-ganespalter
har ofte vekstforstyrrelser i maxillen og
er kandidater for ortognatisk kirurgi. Det
samme gjelder pasienter med gjellebuesyndromer (OAV) som ofte har vekstforstyrrelser i mandibula. Pasienter med
obstruktiv søvnapne grunnet trange forhold
i oropharynx kan hjelpes med kirurgisk
fremføring av underkjeve eller hake.
Mellom 300 og 400 pasienter opereres
årlig med ortognatisk kirurgi i Norge.

talt avvik som må korrigeres kirurgisk for å
få et optimalt resultat. Hvis kjeveortopeden
anslår at det ikke går an å få et akseptabelt bitt ved kjeveortopedi alene, venter
man med kjeveortopedisk behandling til
ansiktskjelettet nesten er ferdig utvokst. I
Bergen og Oslo har det i en årrekke vært
ortognatiske team ved De Odontologiske
fakultetene. Teamet består av kjeveortoped
og maxillofacial kirurg (Oslo) eller oralkirurg
(Bergen). Omkring 2/3 deler av pasientene
som behandles med ortognatisk kirurgi
opereres enten i Oslo eller Bergen. Pasientene vurderes ved 16 - 18 års alder om det
er indikasjon for kombinert kjeveortopedisk

og ortognatisk kirurgisk behandling. Voksne
pasienter blir også vurdert etter henvisning
fra kjeveortoped. I Oslo velger 50-60 % av
de som blir tilbudt behandling å akseptere
behandlingsopplegget. Ved andre sykehus
enn i Oslo og Bergen blir utvelgelsen av
pasienter utført i et samarbeid mellom
behandlende kjeveortoped og behandlende
maxillofacial eller oralkirurg. Ortognatisk
kirurgi på pasienter med syndromer blir vurdert av Craniofacialt team på Rikshospitalet.
Ortognatisk kirurgi på pasienter med leppekjeve-ganespalter blir vurdert av leppe-kjeve-ganespalte teamene i Oslo og Bergen.

Hovedgrupper av
maxillofaciale skeletale avvik
Mandibulær prognati/hyperplasi: Økt anteroposterior vekst av mandibelen (Fig. 1)
Mandibulær retrognati/hypoplasi: Redusert
anteroposterior vekst av mandibelen (Fig. 2)
Maxillær retrognati/hypoplasi:
Redusert anteroposterior og/eller vertikal vekst av maxillen.
Maxillær prognati/hyperplasi: Økt anteroposterior og/eller vertikal vekst av maxillen.
Mandibulær asymmetri: Asymmetrisk
vekst av condyl og/eller ramus (Fig. 3).
Apertognati: Redusert vertikal vekst
av posteriore mandibel. Økt vertikal
vekst av posteriore maxille. Resultatet
blir åpent bitt i fronten med bitekontakt kun på de bakerste tennene.

Metoder for utvelgelse
av pasienter
Den offentlige tannhelsetjenesten henviser
barn med bittavvik ved ca 11 års alder til
kjeveortoped for vurdering. Ved store avvik
må kjeveortopeden vurdere om feilen sitter
i tannstillingen alene eller om det er skele-
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Figur 1: Øverst pre- og postoperative kefalometriske analyser med beregning av forflytninger. Man har valgt å
flytte overkjeven litt frem slik at forflytningen av underkjeven ikke ble for stor. I midten pre- og postoperative profil
røntgen etter bimaxillær kirurgi med Le Fort I og BSSO. Nederst sambittet preoperative og etter avsluttet kirurgi og
kjeveortopedisk behandling.

Kjevekirurgisk/Kjeveortopedisk
samarbeid
Ved konsultasjonen med det ortognatiske
teamet informeres pasienten om kjeveortopedisk behandling og ortognatisk kirurgi.
Tannstillingen må reguleres slik at sambittet
etter kirurgi blir stabilt. Dette tar ofte 1-2 år.
Postoperativt er det vanlig med tannregulering i ytterligere 6-12 måneder for å oppnå
best mulig resultat. Ved konsultasjonen
blir de også informert om operasjonsmetoder og mulige komplikasjoner av disse.

Vurdering av ansiktets
morfologi

Figur 2. Mandibulær retrognati. Fremoverføring av underkjeven med BSSO. For å oppnå mest mulig gunstig profil er
det også gjort genioplastikk med forflytning av hakespissen 10 millimeter frem.
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Dagen før kirurgisk behandling blir den
endelige kirurgiske planen lagt. Kjeveortopeden i teamet planlegger forflytningen
basert på kefalometriske analyser (Fig. 1).
Enkelte klinikker gjør denne planleggingen
virtuelt med tredimensjonale modeller av
pasientens ansiktsskjelett (Fig. 4 og 5).

Kefalometriske analyser av laterale (profil)
røntgen brukes til analyse av sagittale og
vertikale avvik mellom kranium, mellomansikt og mandibel. Målinger blir
også gjort på bløtvevsprofilen. Frontale
røntgen bilder og fotografier brukes til
analyse av asymmetrier i ansiktet.
Klinisk vurderes ansiktet i alle plan. Asymmetrier i ansiktet vurderes. Man vurderer
om ansiktet har en konveks, konkav eller
rett profil. Nasolabial vinkel og leppenes
relasjon til nesetipp og hake vurderes. Man
vurderer hvor mye tenner pasienten viser
ved leppen i ro og ved smil. Bittet og gipsmodeller av pasientens tenner vurderes.
Man vurderer også vinklingen av bittplanet.

Behandlingsmål
Stabil forbedring av basale skeletale relasjoner, tannstilling, og harmonisering av bløtdelsrelasjoner

Figur 3. Ansiktsasymmetri. Ansiktsskjellettet er rettet opp med LeFort I, BSSO og genioplastikk.

Stabilt sambitt
Forbedret bite- og tyggefunksjon
Bedring av talefunksjon
Bedret respirasjon

Kirurgiske metoder
De fleste av tallene for komplikasjoner,
stabilitet og fornøydhet er fra pasienter
behandlet i Oslo vurdert 3 år etter kirurgi.
Stabilitet er målt på skjelettet og residiv/
økt forflytning er målt som prosent av den
kirurgiske forflytningen. Særlig i de første
6 måneder etter kirurgi er det skeletale
endringer, men etter dette er det stort sett
stabilt. I denne fasen reguleres pasientens
tenner, så selv med noe skeletale endringer
opprettholdes som regel et godt sambitt.
Vertikal ramus osteotomi (VRO)
Internasjonalt brukes VRO lite. Ortognatiske
kirurgi startet med lignende inngrep rundt

Figur 4. Virtuell kirurgisk planlegging. LeFort I med segmentering av maxillen for å optimalisere sambittet.
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Figur 5. Virtuell kirurgisk planlegging. BSSO og Le Fort I.

1910 (1). Sophus Lossius utførte ramusosteotomier på Ullevål sykehus på 1930-tallet.

Indikasjoner: Mandibulær prognati, mandibulær retrognati, mandibulær asymmetri og apertognati.

Indikasjon: Mandibulær prognati.
Kirurgisk teknikk: Vertikal ramus osteotomi
(2) benyttes for korreksjon av underbitt
(Fig. 6). Osteotomien legges vertikalt fra
incisuren og ned mot bakre ramus kant.
Kondylfragmentet blir liggende lateralt
når underkjeven settes i riktig sambitt.
Inngrepet kan gjøres enten gjennom et
ekstraoralt retromandibulært snitt (EVRO),
eller ved intraoral tilgang (IVRO). Platefiksering er mulig gjennom den ekstraorale
tilgangen mens dette er teknisk vanskelig
ved intraoral osteotomi. Intermaksillær
fiksering i 6 uker brukes derfor ved IVRO.
Komplikasjoner, stabilitet og fornøydhet:
Det er lite komplikasjoner etter VRO. Det er
svært sjelden med nerveskade etter EVRO.
Man får et retromandibulært arr på ca 2,5
cm. Etter 3 år er ca 2 % misfornøyde med
arret (2). Man får residiv på omkring 17 %
av forflytningen (2). EVRO er den operasjonen flest pasienter er fornøyd med (97 %)
(2). Ved IVRO er det ca 9 % av pasientene
som får partiell nevrosensorisk skade til underleppe og hake (3). Ved VRO uten platefiksering siger underkjeven ytterligere bakover (26 % av forflytningen) i løpet av de 6
første månedene (4). Deretter er det stabilt.
Bilateral sagittal split (BSSO)
Et stort steg fremover kom i 1957 hvor
Hugo Obwegeser introduserte bilateral
sagittal split osteotomi av underkjeven
(5). Dette er den mest brukte osteotomien innen ortognatisk kirurgi.
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Kirurgisk teknikk: Ved bilateral sagittal split
gjøres en sagittal osteotomi i ramus og
corpus mandibula som gir stor frakturflate
og dermed muliggjør forflytning av underkjeven i alle plan med bevart benkontakt
mellom fragmentene (Fig. 6) (6). Nervus
alveolaris inferior som innerverer tenner,
gingiva leppe og hake ligger i osteotomi
området og kan lett bli blottlagt eller skadet. Man gjør osteosyntese av fragmentene
enten med bikortikale skruer eller plater.
Komplikasjoner, stabilitet og fornøydhet:
Etter BSSO får ca 50 % av pasientene
endret sensibilitet i deler av underleppen og
haken (2, 3). De færreste blir særlig plaget
av dette, men erfaringsmessig er man
restriktiv med å gjøre dette inngrepet på pasienter over 35 år. Risikoen for plagsomme
somatosensoriske forandringer er større
jo eldre pasientene er. Ved tilbakeføring
av underkjeven er det ca 17 % residiv av
forflytningen (2). Ved fremføring er det noe
større residiv med ca 33 % av forflytningen (7). Ved tilbakeføring av underkjeven
er de fleste fornøyd (95 %) (2), mens ved
fremføring av underkjeven er prosenten av
fornøyde pasienter noe lavere (84 %) (8).
LeFort I osteotomi
I 1901 traumatiserte Renè LeFort hodet
på kadavre for å se hvor de frakturerte
(9). Han introduserte begrepene LeFort I, II og III for å beskrive mellomansiktfrakturer. I ortognatisk kirurgi er
LeFort I osteotomien den vanligste.

Indikasjoner: Maxillær retrognati/hypoplasi, maxillær asymmetri, apertognati og maxillær hyperplasi/gummy smile
(mye gingiva eksponert ved smil).
Kirurgisk teknikk: I prinsippet kan maxillen flyttes i alle plan, men den er vanskelig å flytte bakover grunnet interferens
med os sphenoidale. Osteotomien gjøres
5 mm superiort for tannrøttene, gjennom maxillens laterale og fremre vegg,
og superiort for nesegulvet (Fig. 6) (10).
Maxillen separeres fra pterygoidplatene
og fraktureres løs. Den flyttes til ønsket
posisjon og platefikseres. Det er også mulig å dele overkjeven i 2 eller 3 segmenter
for å optimalisere okklusjonen (Fig. 4).
Komplikasjoner, stabilitet og fornøydhet:
Etter LeFort I osteotomi er det lite komplikasjoner, lite residiv (18 % av forflytning)
(11) og de fleste er fornøyd (90 %) (8).
Genioplastikk
Indikasjoner: Vikende hake, asymmetrisk hake og lang hake.
Kirurgisk teknikk: Man gjør en horisontal osteotomi av hakespissen. Deretter
flyttes den til ønsket posisjon og man
gjør osteosyntese med plater. Ved lang
hake tar men ut en horisontal skive av
benet. Et alternativ til fremføring av hake
med osteotomi er silikon- eller polyetylen implantater som legges på benet.
Komplikasjoner, stabilitet og fornøydhet:
Etter genioplastikk får noen pasienter
endret sensibilitet i underleppe og hake,
men betydelig færre enn ved BSSO. Man
får et residiv på ca 8 % av forflytningen ved

fremføring (12). Ved reduksjon av størrelse
på haken får man ikke full effekt av benforflytningen på bløtvevet. De fleste pasienter
er fornøyd med fremføring av haken.

Tema

Bimaxillær kirurgi
Store forflytninger av underkjeven bakover
kan virke ugunstig både på utseendet (dobbelthake) og forholdene i orofarynx (søvnapnè). Man kombinerer derfor ofte med
fremføring av overkjeven slik at forflytningen av underkjeven blir mindre (Fig 1). Bimaxillær kirurgi er ofte nødvendig ved store
åpne bitt. Ellers gjøres bimaxillær kirurgi
ved asymmetrisk underkjeve hvis bittplanet
er skjevt. Det er også andre indikasjoner
for bimaxillær kirurgi. Omkring 40% av ortognatisk kirurgi utført i Oslo er bimaxillær.
Hvis man ser all ortognatisk kirurgi med alle
kombinasjoner under ett er 92 % av pasientene som blir operert i Oslo fornøyd når de
blir spurt 3 år etter kirurgisk behandling (8).

Postoperativ prosedyre
og oppfølgning
Pasientene utskrives 1. eller 2. postoperative dag. Osteosyntese gjør at intermaxillær fiksering er unødvendig. Pasientene
frarådes tyggebelastning i 6 uker etter
operasjonen for å unngå osteosyntesesvikt. Vanlig sykemeldingsperiode er 3-4
uker. Pasientene i Oslo får oppfølgning
ved kjeveortopedisk avdeling på Det
odontologiske fakultet i 3 år etter kirurgi.

Rotasjon av bittplan
– Obstruktivt søvnapnè
syndrom (OSAS)
Ved obstruktivt søvnapnè syndrom kan
det være aktuelt med ortognatisk kirurgi
for å bedre plassen i oropharynx (13). Man
ønsker da å føre underkjeven og tungen
fremover. Hvis pasienten har effekt av
skinne som fører underkjeven fremover,
kan pasienten også få effekt av ortognatisk
kirurgi. For å få maksimal effekt kan man
flytte både maxille og mandibel anteriort og rotere bittplanet anti-clockwise;
Overkjeven senkes i bakkant og fremføres
med LeFort I osteotomi og underkjeven
roteres etter og flyttes frem med BSSO.
Dette vil også flytte tungen fremover
og gi bedre plassforhold i orofarynx.
Det kan også gjøres hakeplastikk isolert
eller i kombinasjon med de andre osteotomiene for å trekke tungen frem.
Denne pasientgruppen er ofte noe eldre
med tilleggslidelser som for eksempel overvekt, hypertensjon, diabetes og hjertesvikt.
Økt risiko for somatosensoriske nerveskader og tilleggsmorbiditet gjør at man er
restriktive med å tilby denne behandlingen.
De to pasientene med bilde av hele ansikt
har gitt skriftlig samtykke til at bildene
deres trykkes uten sladd (Fig 2 og Fig 3).

Figur 6. A: Mandibulær prognati og VRO B: Tilbakeføring og korreksjon av bittet. Fiksering med miniplater C: Mandibulær retrognati og BSSO. B: Fremføring med korreksjon av bitt og skruefiksering. E: Åpent bitt korrigert med Le
Fort I osteotomi med heving i bakkant og autorotasjon av underkjeve. F:Korrigert bitt og platefiksering av maxillen.
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Kraniofaciale skader
Kraniofaciale skader omfatter skader mot ansiktsskjelett og nervrokranium. I praksis vil dette vanligvis
være skader mot øvre, og/eller midtre del av ansiktet sammen med fraktur i skallebasis. Behandling og
oppfølging av denne type pasienter krever multidisiplinært samarbeid, først og fremst mellom nevrokirurg
og maxillofacial kirurg.

Tema

Pål Galteland
pgalteland@yahoo.no
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi
OUS-Ullevål

Innledning
Tidligere har man betraktet ansiktet som
en beskyttelse for hjernen. Nyere studier har imidlertid vist det motsatte, at
alvorlige ansiktsskader er en indikator på
hodeskader (1). Høyenergitraumer mot
ansiktet fører til en forplanting av frakturlinjer gjennom ansikt og videre inn i
skallebasis (figur 1). Den vanligste årsaken
til disse skadene er trafikkulykker (2).

Initial behandling
Akuttbehandling av kraniofaciale skader
følger generelle ATLS prinsipper der luftveier, respirasjon og sirkulasjon alltid må
prioriteres først. Ved truende luftveier må
intubering, eventuelt trakeotomi, vurderes.
Blødende kutt bør grovsutureres, og blødning fra nese og munnhule må tamponeres. Nesekatetere med bakre og fremre
ballong som fylles med saltvann fungerer
bra. Disse skal ikke ligge oppblåst i mer
enn 24 timer sammenhengende grunnet
fare for bløtvevsnekrose på nesen. I munnen pakker man med kompresser, og et
elastisk bind surres til slutt rundt ansiktet.

Diagnostikk
Klinisk undersøkelse med palpering av
ansiktsskjelettet hører alltid med. Man kjenner om mellomansiktet er løst ved å ta tak i
overkjeven samtidig som man palperer over
neseroten og den zygomatikofrontale sutur.
Man får da et inntrykk av om det er løst på
Le Fort 1, 2 eller 3 nivå. Hul pappeskelyd
ved perkutering av overkjevens tenner tyder
på en Le Fort fraktur. Hos en våken pasient
undersøker man øyebevegelighet og eventuell diplopi. Grov visusundersøkelse med
fingertelling er viktig. Dette må, om mulig,
gjøres før pasienten legges i narkose. Undersøkelse av hjernenerver, spesielt nervus
opticus, -olfactorius, -okulomotorius, -trochlearis, -abducens og -trigeminus, gir verdifull informasjon ved skader i apeks orbita.
Store brillehematom samt hematom bak
øret (Battles tegn), kan tyde på skallebasisfraktur. Klar eller blodtilblandet væske fra
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Figur 1 og 2. Høyenergi krefter mot
ansikstsskjelettets midtre og øvre del
forplanter seg dorsalt og absorberes i
skallebasis og tinningben.

nese eller øre indikerer duraskade med
lekkasje av cerebrospinalvæske (csf).
Hodepine og metallisk eller salt smak i
svelget er også symptomer ved CSF lekkasje. Predileksjonsstedet for durarift er i
lamina cribrosaområdet der dura er tynn og
adherent til ben. Skader i dette området kan
også skade n.olfactorius med dysosmi eller
anosmi som følge. Postraumatisk dysosmi
opptrer med en hyppighet på 5-9 % (3).
Klorhexidintesten er en enkel og rask,
men noe usikker metode for å påvise
likvorlekkasje. Rask fargeforandring av
orange klorhexidin til lys rosa ved applisering av væske fra nese eller øre,
taler for CSF-lekkasje. Oppsamling av
sekret til beta- trace protein eller beta2- transferrin vil kunne bekrefte CSF (4).
CT undersøkelse med tynne snitt er det
viktigste diagnostiske hjelpemiddelet ved
denne type skader. Tredimensjonal rekonstruksjon av bildene gir oversikt over frakturene. Koronale, aksiale og sagittale snitt er
viktig for findiagnostikkk, spesielt i orbita,
panne og skallebasis. Skallebasisfrakturer
vises ikke alltid på CT, men blod i etmoidal-,
sphenoidal- og pannebihuler, samt intrakraniell luft (pneumocefalus) indikerer skallebasisfraktur. Intratekal kontrast og deretter
CT (cisternografi) kan avdekke skallebasisfraktur med duraskade og CSF-lekkasje.

Behandling
Behandlingen er oftest et samarbeidsprosjekt mellom nevro- og maxillofacialkirurg. Hodeskader med bl.a. ekspansive
hematomer krever rask nevrokirurgisk
intervensjon. Kraniefrakturer med over
én benbreddes dislokasjon, eventuelt
med relasjon til epileptogent anfall, skal
opereres. Likeledes skal som regel komminutte kraniefrakturer opereres (5).
Behandling av CSF-lekkasje grunnet
traume, er et kontroversielt nevrokirurgisk tema. Duraskade kan initialt

Tema

Bilde 3: Bikoronal incisjon med nedfelling av pannelapp.

Bilde 4: Perikraniallapp fridissekert.

også overses fordi blodkoagler, benbiter og hjernevev kan obliterere riften og forhindre lekkasje av CSF.
Ved skallebasisfrakturer med over 1 cm
dislokasjon, og spesielt frakturer i lamina
cribrosa, anbefales kirurgisk tetting (6).
Når åpen kirurgi med kraniotomi ikke er
nødvendig, kan endoskopisk tetting med
transnasal/transsphenoidal tilgang benyttes, spesielt ved mindre defekter nær
midtlinjen. Ved mindre disloserte frakturer,
vil de fleste anbefale konservativ behandling i påvente av spontan lukking. Dette
bør følges opp av nevrokirurg. Pasientene
må ligge med 30 graders elevert hodeende og unngå nysing, hoste og ellers
bruk av bukpressen. Ved persisterende
lekkasje over 3-7 dager, kan lumbalt dren
være indisert for å avlaste trykket kranialt.
Kirurgisk behandling av frontobasale
skader krever god tilgang, og man benytter en bikoronal incisjon med nedfelling
av pannelapp (bilde 3). Disseksjonen går
i et sjikt som tilrettelegger for å ta ut en
perikraniallapp med vaskulær stilk anteriort eller lateralt (bilde 4). Ved behov for
duraplastikk, utføres dette av nevrokirurg.
I mange tilfeller kan duraplastikk utføres
før ansiktsrekonstruksjon, men nasoorbito-etmoidale frakturer må reponeres
og fikseres først. Kraniotomi er nødvendig
for å få tilgang til fremre skallegrop og for
identifisering og tetting av durarifter. Perikraniallappen sammen med annet autologt
vev eller alloplastisk materiale, sørger for en
ekstra barriere mot hjernen. Ved frakturer
i bakre vegg av sinus frontalis, utfører
man vanligvis kranialisering. Man fjerner
bakre veggen av sinus frontalis slik at dette
rommet kan fylles ut av hjernen. Slimhinnen i bihulen fjernes for å unngå sekvele i
form av mukocele/pyocele. Samtidig er det
viktig med obliterering av den nasofrontale
duktus for å tette forbindelsen til nesen
som er en potensiell infeksjonsport. Den
videre behandlingen tar sikte på å rekon-

struere kranium og ansiktskjelett. Man
tilstreber en endelig primær behandling da
sekundær rekonstruksjon alltid er vanskelig.
Sekvensen er vanligvis ovenfra og nedover
i ansiktet. Ved zygomaticusfrakturer er det
nesten alltid løst i den zygomaticofrontale
sutur slik at denne må platefikseres. Ved
frakturer på Le Fort 1 nivå, må overkjeve
fikseres med plater med tilgang via munnen. Ved forandret bitt, må dette alltid
reetableres med intermaxillær fiksasjon
peroperativt. De vanligste skadene blant
disse pasientene omtales kort under:

Pannefrakturer
Panne med fremre vegg av sinus frontalis
er tynn, og det er ofte komminutte frakturer
i dette området. Selv om det er knust i flere
biter, er det viktig å spare på benbitene.
Benbitene reponeres og fikseres med micro
titanplater slik at den skeletale rammen
opprettholdes. Mister man denne, vil bløtvev skrumpe og gjøre senere rekonstruksjon svært vanskelig. Alloplastisk materiale er bare unntaksvis nødvendig i den
primære rekonstruksjon av panne/kranium.
Disloserte frakturer i bakre vegg av sinus
frontalis kan, som tidligere beskrevet,
kreve kranialisering og duraplastikk.

Naso-orbito-etmoidal fraktur
Frakturer i dette området kan føre til
løsning av kantal-ligamenter med skjemmende telekantus og lateralisering av
bulbus slik at interpupilleavstanden blir
større. Dersom dette ikke behandles, vil
pasienten få skjemmende hypertelorisme
(interpupilleavstand>6 cm) samt bred,
sadelformet nese. Rekonstruksjonen er
ofte tidkrevende og teknisk vanskelig,
men svært viktig for å få et godt resultat.

Orbitafrakturer
Den vanligste frakturen i orbita er blow-out
fraktur av det tynne orbitagulvet. Dette kan
føre til herniering av periorbitalt vev, med
eller uten ekstraokulær muskel. Behandling
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Bilde 5: Postoperativt CT bilde kasus 1.

innebærer reponering av bøtvev fra sinus
maxillaris og deretter rekonstruksjon av
orbitagulvet. Et høyenergi traume øker
risikoen for fraktur dypere inn i orbita.
Fissura orbitalis superior syndrom (SOFF)
kan opptre ved traumer mot midtansiktet.
Dette omfatter oftalmoplegi grunnet skade
på nervus okulomotorius, - trochlearis og
-abducens (3., 4. og 6. hjernenerve). Det
er dilatert lysstiv pupille og ptose ipsilateralt grunnet skade på n.okulomotorius.
Proptose oppstår som følge av manglende
tonus i ekstraokulær muskulatur. Det er
også nummenhet supraorbitalt og i panne
grunnet skader på grener av n.trigeminus.
Behandlingen av traumatisk SOFF er omdiskutert. Det fins rapporter på at høydose
steroidbehandling har effekt hvis man
starter tidlig etter skaden. Regimet er en
støtdose på 30 mg/kg metylprednisolon
og deretter 15 mg/kg hver 6. time i 3 dager
(7). Hvis det er retrobulbære hematomer
som gir økt trykk i orbita, må man raskt
gjøre lateral kantotomi og deretter orbitotomi med evakuering av hematom.
Orbita apeks syndrom defineres som SOFF
og i tillegg nervus opticus skade. Alvorlig mellomansiktsskade er forbundet med
risiko for skade på n.opticus, og tap av visus
er rapportert i 15-20 % i disse skadene (8).
Nervus opticus kan skades direkte, og på
CT kan man se benbiter presse mot nerven.
Det kan også være indirekte skade på nerven grunnet kontusjon, karskade, hematomer/ødem og sirkulasjonsforstyrrelser. Behandling av opticusskader er omdiskutert.
Kirurgisk dekompresjon av optikuskanalen
kan vurderes innen 6 timer etter skaden,
men prognosen er uansett dårlig (9). Det
er vist best resultat på dekompresjon der
reduksjon i visus har kommet gradvis etter skaden. Ved enhver skade på øyet og
n.opticus, skal øyelege alltid involveres.
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Bilde 6: Postoperativt CT bilde kasus 2. Det er Medpor titan plater i orbitak og -gulv.

Frakturer i orbitataket kan medføre at
hjernens pulsasjon overføres til øyet.
Pulserende øye er en ubehagelig tilstand,
og det er derfor nødvendig med rekonstruksjon av taket med autologt ben eller
titanforsterket alloplastisk materiale for å
forhindre dette. En annen årsak til pulserende øye er caroticokavernøs fistel.
Dette er en traumatisk betinget fistel
mellom sinus cavernosus og en gren av
arteria carotis interna slik at pulsasjonen
forplanter seg fra sinus cavernosus til
bulbus. Behandlingen av dette er endovaskulær intervensjon med tetting av fistel.

Komplikasjoner og sekveler
I litteraturen er 50-70 % av alle kraniofaciale skader assosiert med duraskade
(10). Pasienter med skallebasisfraktur og
CSF-lekkasje har økt risiko for meningitt
og encefalitt, og risikoen for meningitt øker
jo lengre lekkasjen varer. Profylaktisk bruk
av antibiotika ved CSF-lekkasje er imidlertid omdiskutert. Enkelte studier viser at
antibiotika gir færre meningitt-tilfeller, men
det er også studier som viser at antibiotika
fører til oppvekst av resistente mikrober i
nesen som kan føre til utvikling av en hissig
bakteriell meningitt. På Oslo Universitetssykehus, Ullevål, bruker man for tiden ikke
profylaktisk antibiotika ved CSF-lekkasje (5).
CSF-lekkasje kan vise seg uker til måneder etter skaden. I slike tilfeller er det
alltid nødvendig med kirurgisk behandling, enten åpen eller endoskopisk.
Overfladisk infeksjon og dypere infeksjon med osteomyelitt og abscessdannelse, er de vanligste postoperative
komplikasjonene, og er rapporert i 15 %
av pasientene (11). Den mest fryktede
komplikasjonen er imidlertid postoperative intrakranielle hematomer med

potensielt dødelig utfall. Intrakranielle
hematomer kan oppstå i ca 2 % av pasientene i det postoperative forløpet (11).
Frakturer i orbitataket hos barn kan føre
til «growing skull fracture». Dette oppstår
nesten utelukkende før 3-års alder på
grunn av hjernens ekspansjonspotensiale.
Hjerne med hjernehinner hernierer ned i
frakturspalten og forårsaker etter hvert en
økt diastase i frakturen med dislokasjon av
øyet.Ubehandlede orbitatak frakturer hos
barn bør derfor følges opp med kontroll 2-3
måneder etter skaden, og man må vurdere
CT, eller fortrinnsvis MR undersøkelse for
å unngå unødig stråling mot orbita på små
barn. Behandlingen er alltid kirurgisk, med
duraplastikk og tett lukking av defekt.

Kasuistikker
Kasus 1
Tidligere stort sett frisk 42 år gammel
mann som veltet på sykkel og ble tatt imot
av traumeteamet ved Ullevål universitetssykehus. Han var forslått med dype kutt
og frakturer i pannen på venstre side. Det
var uklart om han hadde vært bevisstløs,
men han kunne ikke redegjøre for hendelsesforløpet. GCS ble vurdert til 15. Det
var ikke visustap og heller ingen diplopi.
CT undersøkelse viste at han hadde en omfattende kraniofacial skade med komminutt
fraktur i os frontale med affeksjon av både
fremre og bakre vegg av sinus frontalis,
orbita gulv og -takfraktur på venstre side,
samt zygomaticusmaxillær fraktur på samme side. Intrakranielt hadde han luft, og det
var kontusjonsblødninger samt traumatisk
subarachnoidalblødning i frontallappen.
I tillegg hadde han en processus spinosus fraktur i C6. Pasienten ble operert av
nevrokirurg og maxillofacialkirurg. Han ble
operert med bikoronal incisjon og nedfel-
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Bilde 7: Postoperativt CT bilde kasus 2. Sagittalsnitt som viser rekonstruksjon av orbitatak og –gulv.

ling av pannelapp. Det ble utført kraniotomi
og duraplastikk. Panne, zygomaticus og
maxille på venstre side ble rekonstruert
med åpen reposisjon og platefiksering.
Alle 4 vegger i orbita ble rekonstruert med
Medpor titan plater i gulv og tak, samt en
resorberbar polydioxanon (PDS) plate i
laterale og mediale vegg. Postoperativt fikk
han etter 2 dager dobbeltsyn grunnet hypoglobus. Pasienten ble derfor reoperert 10
dager etter primæroperasjon, og orbitagulvet ble bygd opp med Medpor for å få øyet
lenger frem. Det ble ikke påvist CSF, og det
ble derfor ikke gjort revisjon av duraplastikk.
Pasienten hadde liten fremgang og utviklet
etter hvert hodepine, pulserende øye
og dessuten subkutan væske i pannen
som viste seg å være CSF. Pasienten ble
derfor operert på nytt 3 måneder senere.
Det ble gjort kraniotomi med fjerning av
nekrotisk perikraniallapp. Ny duraplastikk
med innleggelse av fascia lata ble utført.
Pasienten hadde en lengre rekonvalesensperiode, men etter ca 3 måneder var han
tilbake i jobb. Han har fortsatt episoder
med hodepine og kan oppleve pulserende
øye ved fysisk aktivitet. Det er ikke funnet indikasjon for ny operasjon. Bilde 5
viser det postoperative resultatet på CT.
Kasus 2
43 år gammel tidligere frisk mann som falt i
trapp i alkoholpåvirket tilstand. Han ble tatt
imot av traumeteamet ved Ullevål universitetssykehus. Han hadde GCS 13, var

motorisk urolig og ble derfor intubert. Han
hadde en kraniofacial skade med fraktur i os
frontale som gikk gjennom fremre og bakre
vegg av sinus frontalis, videre ned i orbita
og zygomaticus på venstre side. CT caput
viste massivt med intrakraniell luft. CT angio ga mistanke om carotikokavernøs fistel.
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Rekonstruksjon av
maxille og mellomansikt
Defekter som involverer mellomansiktet har stor funksjonell og estetisk betydning. Rekonstruksjon av
zygomaticomaxillærkomplekset er viktig for å gjenopprette form og funksjon. I det følgende gjennomgås
alternativer til rekonstruksjon og valg av kar for frie lapper. Enkelte komplikasjoner blir belyst sammen
med fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsalternativene.

Innledning
Defekter i maxillekomplekset kan i tillegg
til kosmetiske sekveler føre til nedsatte
funksjoner i munnhule, svelg, øyehule,
tåredrenasje og tale. Tidligere benyttet
man obturatorproteser for rekonstruksjon
av overkjevedefekter. Slike proteser er
vanskelig å holde rene og skaper ofte mekanisk gnag. De er dessuten beheftet med
lekkasje gjennom defekt og er avhengige av
arrdrag og gjenstående tenner for retensjon. Gjennom utvikling av mikrokirurgiske
teknikker og frie vevstransplantater har man
i dag langt bedre rekonstruksjonsalternativer. Det er ingen bred enighet om hva som
er den optimale kirurgiske behandlingen
av maxilledefekter, og man beskriver her
ulike klassifiseringer av defekter og rekonstruksjonsalternativer i mellomansiktet.

Klassifisering
Det finnes flere klassifiseringssystemer for maxilledefekter.
Cordeiro og Santamaria [1] har beskrevet
et firedelt klassifiseringssystem (fig. 1)
hvor maxillen ses på som en seksveggs
geometrisk form (hexahedron). Maxillens
tak gir bulbusstøtte, mens medialveg-

gen danner den laterale nesevegg og er
en del av tåreveis apparatet. Overkjeven
danner den fremre del av den harde gane
og kjevekam. Flere vegger bidrar i paranasal sini og overkjevens antrum, og sinus
maxillaris fyller den sentrale del. Ifølge
denne klassifiseringen inkluderer type 1
defekter (begrenset maxillektomi) reseksjon av én eller to vegger, hvor ganen er
bevart. Type 2 defekter (subtotal maxillektomi) inkluderer reseksjon av de fem
nedre vegger men bevart orbitagulv (fig.1).

faktorer antas å ha en større innvirkning
på estetisk resultat, mens de horisontale påvirker funksjon [2]. Det er følgelig
utviklet kirurgiske rekonstruksjonsalgoritmer med denne klassifiseringen (fig. 2).

Type 3 defekter (total maxillektomi) inkluderer reseksjon av alle 6 maxillevegger.
Denne deles inn i type 3A (bevart orbitainnhold) og type 3B (eksentrasjon). Type 4
defekter (orbitomaxillektomier) inkluderer
reseksjon av orbitainnholdet og de øvre fem
vegger med bevart gane/alveolarprosess.

En utfordring ved mellomansiktsrekonstruksjon er valg av egnede frie lapper
og tilgjengelige mottakerkar. Karene på
den frie lappen bør være 10 – 12 cm for å
nå mottakerkar på ipsilaterale hals. Mest
brukt er facialiskarene, som eventuelt
kan følges oppover i ansiktet. For noen
av de frie lappene er denne avstanden for
lang. De overfladiske temporaliskarene
kan da være et alternativt mottakersted.

Denne klassifiseringen er kritisert for å ha for lite fokus på funksjonell dental rehabilitering.
Brown et al. [2] klassifiserer maxilledefekter
etter vertikale og horisontale komponenter
(fig. 2). De vertikal komponentene (klassene 1-4) beskriver utstrekning av unilateral
patologi, hvor klasse 1 og 2 skiller mellom
oronasal eller oroantral kommunikasjon.
Klassene 3 og 4 skiller mellom grad av
orbitainvolvering. De horisontale faktorer (a-c) beskriver hvor mye av gane og
kjevekam som har gått tapt. De vertikale

Fig.2. Modifisert klassifikasjon etter Brown et al (2). Jfr.artikkeltekst.
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Yamamoto et al. [3] understreker viktigheten av å reetablere de maxillære bærebjelker (zygomaticomaxillære, pterygomaxillære, nasomaxillære) i rekonstruksjonen.

Mottakerkar ved mikrokirurgisk
rekonstruksjon av mellomansikt

Hansen et al. [4] beskriver sine erfaringer
med 71 pasienter som har gjennomgått
skalp- og mellomansiktsrekonstruksjon
hvor 76 % av mottakerkarene var fra det
overfladiske temporalissystemet. 5 av
disse pasientene (11 %) fikk anastomosesvikt som krevde reoperasjon. Total
overlevelse for de frie lappene var 96 %.
Effekten av stråleterapi på mottakerkar og -vev er i noen studier beskrevet

Fig.1. Klassifikasjon for maxillektomi og midtansiktsdefekter etter Cordeiro og Santamaria (1). Jfr. artikkeltekst.
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Fig.3 a-b. 68 år gammel kvinne med
høyresidig maxillecancer tidligere
rekonstruert med crista iliacalapp. Grunnet leppe-og kinndefekt ble hun senere
rekonstruert med radialislapp.
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som ubetydelig, mens andre har mener
dette er prediktor en for tap av fri lapp.
rekonstruksjonsalternativer

Lokale lapper
Lokale lapper brukes til å rekonstruere mindre defekter hos pasienter med liten komorbiditet.
Buccal fettpute
Bichats fettpute er en samling av fettvev som ligger mellom m.masseter og
m.buccinator. Den defineres av enkelte
som en stilket lapp. Puten gir flere fordeler:
den er lett å høste, gir lav donormorbiditet, er rikt vaskularisert og gjennomgår
komplett reepitelialisering i løpet av 4-6
uker. Volum på 10 ml og tykkelse på ca
6 mm gjør at den er best egnet for små
og mellomstore defekter opp til 4 cm i
diameter. Zhong et al [5] beskriver frie
bentransplantater til å rekonstruere partielle
maxillereseksjoner hos 38 pasienter hvor
fettputen brukes til kle gulvet i sinus maxillaris. De mener at fettputen egner seg
som en barriere til å forebygge infeksjon
og resorpsjon av frie bentransplantater [5].
Ganelapp
Delhudstransplantater for ganerekonstruksjon er ikke optimalt grunnet donorstedmorbiditet og kontraktur i transplantatet.
Ganelappen ble først beskrevet for
ganerekonstruksjon av Gullane og Arena
[6]. Rotasjonslappen kan dekke et areal
på inntil 15 cm2 og gir tilstrekkelig styrke
til å rekonstruere defekter gjennomgående til munnhule. Den kan roteres 180°
og inntil 90 % av bløtvev i den harde
gane kan mobiliseres med forankring i
ganearteriestilken. Donorområdet reepitelialiserer vanligvis innen 2 - 3 måneder.
Myomukosale kinnlapper
FAMM-lappen (Facial Artery MusculoMucoal) er den mest brukte av disse lappene
som består av oral mucosa og m.buccalis.
Lappen kan være stilket nedenfra basert på
a.facialis eller ovenfra basert på retrograd
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flow fra a.angularis. Venedrenasje får den
hovedsakelig fra småkar i submukøst pleksus og ikke fra v.facialis som sjelden følger
arteriestilken. Lappen gir opptil 8x2 cm
med vaskularisert slimhinne og donorsted
lukkes primært. Den er et godt alternativ for
rekonstruksjon av moderat store intraorale defekter inkludert tunge og lepper.

Regionale lapper
Flere teknikker for bruk av regionale
lapper er beskrevet til rekonstruksjon av
større mellomansiktsdefekter. Lappene gir
begrenset mengde vev til å fylle defekten
og har relativt kort lengde på stilken.
Temporalislapp
Manglende orbitastøtte kan resultere i
enofthalmus, hypoftalmus og diplopi.
Hos pasienter som ikke egner seg for frie
lapper, kan transplantat med temporalisvaskularisert calvarieben være et alternativ for
rekonstruksjon av orbita/zygoma. Lappen
har en naturlig benkurvatur som gjenskaper orbitakanten og er forbundet med lite
donormorbiditet. Arr kamufleres godt i
hårfestet og lappen er såpass robust at
den tåler postoperativ strålebehandling. En
gjennomgang av 11 vitenskapelige artikler,
totalt 390 lapper, viste en komplikasjonsfrekvens på 1 – 2 % [7]. Parhiscar et al. [8]
har beskrevet bruk av temporoparietallapp
for å rekonstruere defekter i orbitalring,
zygoma og gane, hvor benkomponenten har kunnet bære tannimplantater.
Submentallapp
Først beskrevet av Martin et al. [9]. Lappen er tynn, formbar, lett å høste, har
god farge og gir lite skjemmende arr.
Preoperativ stråling gjør lukking og tilheling
av donorstedet suboptimal. Metastatisk
sykdommen til lymfeknuter som ligger i halsens regio I er en relativ kontraindikasjon.

Frie lapper
Frie mikrovaskulære lapper gjør det mulig
å rekonstruere store defekter ved primærkirurgi. Farge og konsistens på hud tatt

fra andre steder på kroppen, skiller seg
imidlertid ut fra hud i hode/halsområdet.
Rectus abdominis
Rectus abdominis lappen har en lang stilk
med god kardiameter, stort bløtvevsvolum og en hudkomponent som er meget
formelig. Cordeiro og Santamaria har bred
erfaring med rectus abdominis lapper for
rekonstruksjon. Hos 45 pasienter som
hadde type 3 og 4 defekter benyttet man
fritt kalvarie- eller ribbensgraft som ble
dekket av rectus abdominis muskel. Det
subkutane fettet ble deretter formet for
bløtvevsfylde, og inntil tre hudøyer ble
brukt for lukking av gane, laterale nesevegg
og ytre hud i ansiktet. Man konkluderte
med godt estetisk og funksjonelt resultat.
Scapula
Swartz et al. [10] var en av de første som
beskrev bruken av fri scapula ben- og
bløtvevslapp for rekonstruksjon i hode/
hals området. Gjennom kadaverstudier ble
den kutane scapulararterien fra a.scapulae
cirkumflexa og den angulære gren kartlagt.
Den gode periostale blodforsyningen og
rikelig med kollateraler muliggjør høsting
av to bensegmenter som kan forsynes
av en mikroanastomose. Den angulære
arterie stilken har en lengde på 13 - 15 cm.
Scapulalappen gir mange fordeler i rekonstruktiv kirurgi. Bløtvevet kan roteres rundt
benkomponenten med større fleksibilitet
enn noen annen sammensatt fri lapp. En
slik dobbeltstilket lapp kommer spesielt til
sin rett ved rekonstruksjon av defekter hvor
både orbitagulv/zygoma og gane er involvert. Grunnet pasientens leiring er lappen
lite egnet til teamkirurgi hvor man høster
lapp og klargjør mottakersted parallelt.
Radialislapp
Lappens lange stilk med godt kalibrerte
kar, dens fleksibile vev og relativet enkle
høsting, gjør den godt egnet til rekonstruksjon i ansiktet. Marshall et al. [11] har vist
vellykket bruk av radialislapp til gjenoppbyggingen av dype, sentrale mellomansikts-

a

b

c

d

defekter hos seks pasienter hvor lokale
lapper ikke var mulig. Genden et al. [12]
sammenlignet 12 pasienter som fikk rekonstruert den harde gane med radialislapp
med pasienter som fikk obturatorprotese.
Alle pasientene kunne gjenoppta et normalt
kosthold og opplevde lik tilfredshet av utseende, tygging og smak. De som hadde fått
radialislapp scoret høyere på talekvalitet,
komfort, munnhygiene og evne til sosial interaksjon [12]. Cordeiro og Santamaria introduserte begrepet den «osteokutane sandwich» -radialislappen hvor man høster både
ben og bløtvev. Den vaskulariserte benkomponenten kan støtte overleppen og opprettholde mellomansiktets anteriore projeksjon.
Samtidig gir den muligheter for tannimplantater. Denne varianten er særlig egnet hos
pasienter med type 2 defekter og gir godt
estetisk og funksjonelt resultat (fig 3).
Fibula
Fri fibulalapp brukes til rekonstruksjon av
både under- og overkjevedefekter. Den egner seg godt hos pasienter hvor den primære defekten sitter på kjevekam eller i gane.
Futran et.al [13] presenterte 20 pasienter
med begrensede nedre maxilledefekter rekonstruert med fri fibulalapp. Alle pasientene hadde gode postoperative resultater for
tale, svelging og utseende. Tretten av disse
pasientene kunne gjenoppta vanlig kosthold
etter 2 måneder. Ved behov for samtidig
rekonstruksjon av zygomaticomaxillærkomplekset har lappen sine begrensninger [13].
En av fordelene med fri fibulalapp er at man
kan velge mellom å høste ben alene eller
en sammensatt ben/bløtvevslapp. Man kan
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Fig.4 a-e. 41 år gammel mann med eksplosjonsskade fra Irak. Preoperative CT
bilder med dataanimert fargekoding hvor
RØD markering viser planlagt osteotomi
av zygomarest og BLÅ markering viser
planlagt tilpasset PEEK-implantat (a-d).
Implantat før det settes inn (e).
e

ta ut et langt bensegment med gjennomgående periostal blodtilførsel. Følgelig kan det
anlegges flere osteotomier for anatomisk
konturering. Benkvaliteten er god og gir
mulighet for osseointegrerte dentale implantater. En ulempe er lappens korte stilk.
I studien til Futran et al. [13] var ni pasienter
i behov av venegraft for å nå mottakerkar.
Crista iliaca
Crista iliacalappen er godt beskrevet av
Urken et al. [14] . Ved lave maxilledefekter
plasseres hoftekammen horisontalt og resterende vev i plan med harde gane, mens
man ved høye maxilledefekter orienterer
hoftekammen vertikalt slik at den erstatter
kjevekammen mens resterende vev gjenskaper bakre maxillære bærebjelke og fremre maxille. Der man gjør orbitaeksenterasjon lages en tunnel for m.obliqus externus
som kan erstatte orbitainnholdet. Lappen er
et godt valg ved defekter fra 6 -15 cm hvor
det skal gjøres interne vevsrekonstruksjoner
uten behov for huderstatning i ansiktet.
Crista iliaca lappen er et alternativ for
maxilledefekter med vertikal komponent
hvis transplantatets bendel orienteres
vertikalt, og muskel brukes som gane og
lateral nesevegg. Lappen har nok ben til å
bære tannimplantater og kan formes for å
gjenskape nesepyramiden og orbitakanten.
Ulempene er kort stilk (4-5 cm), lite fleksibelt bløtvev i forhold til benkomponent,
bløtvevsoverskudd og donormorbiditet.

Nyere teknikker
Ved bruk av rekombinant humant benmorfogenetisk protein 7 (BMP- 7) [15] er det utvi-

klet innovative teknikker med såkalt «tissue
engineering» for å lage subtotale mandibelsegmenter til rekonstruksjon på et senere
tidspunkt. Ved hjelp av CT-bilder og dataanimasjon fremstilles en titan-form som
fylles med BMP-7, kollagen og pasientens
benmarg. Denne implanteres i m.latissimus
dorsi, og tas ut syv uker senere for bruk til
rekonstruksjon av mandibelen. Pasienten
er i stand til å tygge fast føde fire uker
postoperativt. Slike teknikker ser man også
for seg i bruk til å rekonstruere maxillen.
PEEK (polyetereterketon) er en syntetisk polymer med høy biomekanisk
styrke og inerte kjemiske egenskaper.
Dette gjør materialet særlig aktuelt til
bruk i medisinsk utstyr og proteser.
Tradisjonelt har man brukt metaller (titan)
med stor/høy E-modul (stivhet; 6-20
ganger høyere enn omliggende beinvev),
og dette har ført til nedsatt utveksling av
belastningskrefter mellom implantat-ben
kontaktflaten. For å møte disse utfordringene, og minske den negative biologiske
reaksjonen i ben, er det utviklet implantater
i andre materialer enn titan. Fra ortopedi og
nevrokirurgi har man over 20 års erfaring
med bruk av PEEK. I dag finnes både
rene PEEK-implantater og sammensatte
implantater hvor PEEK-matriksen er tilsatt
titanoksid og tri-kalsium-fosfat. Rene
PEEK-implantater har en E-modul opp mot
3-4 GPa, mens de modifiserte (80 % PEEK
og 20 % titanoksid/tri-kalsium-fosfat) når
opp mot 18 GPa. Sistnevnte verdi er den
samme som kortikalt ben, og modifiserte
PEEK-implantater kalles derfor isoelastiske.
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Til sammenlikningen har titanimplantater en
E-modul fra 110 til 140 Gpa. Det teoretiske
fundamentet for isoelastiske PEEK implantater handler om at de oppfører seg likt
som omliggende ben og at dette skaper en
mer homogen distribusjon av krefter langs
implantat-ben-kontaktflaten. De har lav vekt
og er bioinerte. Slike implantater kan brukes
til presis rekonstruksjon av ansiktsskjelettet.
Fremstillingen av implantatet baserer seg på
CT-bilder, dataanimasjon, stereolithografi og
CAD-CAM-teknikk. Implatatet festes med
vanlige titan plater og skruer (fig. 4 og 5).

Konklusjon

Tema
a

Rekonstruksjon av defekter i mellomansiktet krever hensyn til funksjon
og estetikk. Mange kirurgiske alternativer foreligger. Hver teknikk har sine
fordeler og ulemper. Valg av kirurgisk
teknikk bør tilpasses det ønskede mål
og behov til den enkelte pasient.
Kompetansen og behandlingstilbudet er
etablert ved universitetssykehus i Norge.
Alle bilder kan gjengis uten sladd.
Tillatelse fra pasientene.
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Fig 5 a-c. Pasient fra bilde 4, sett ovenfra i aksialplan. Preoperativt (a), 1 uke postoperativt (b) og 3 mnd postoperativt (c).
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Endokrin oftalmopati
Kjeve- ansiktskirurgisk avdeling samarbeider med okuloplastisk seksjon på øyeavdelingen om ulike
orbitaoperasjoner, både akutte og elektive kasus. Blant annet gjelder dette orbita dekompresjonsinngrep
ved endokrin oftalmopati.

Tema

Oddvar Moen1, Ellen Børnick 2 og Kristin Eidal 2
uxodmo@ous-hf.no
Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling1
Okuloplastisk seksjon Øyeavdelingen 2
OUS-Ullevål
Endokrin oftalmopati (EO) forekommer
nesten bare ved hypertyreose og kalles
av noen tyreoideaassosiert orbitopati. EO
oppfattes som en autoimmun tilstand som
affiserer orbitas bløtvev, det vil si muskler
og fett. Initialt arter det seg som en aktiv
inflammatorisk prosess og senere med en
fibroselignende forandring i vevet. Følgen
av denne patologiske prosessen er dels en
volumøkning av de ytre øyemuskler og det
intracompartmentale fettvevet og dels en
konsistensøkning. Fordi orbitas benvegger er uettergivelige vil forandringene
medføre proptose av øyet (eksoftalmus).
EO med exoftalmus angriper ofte begge
orbita mer eller mindre symmetrisk, men
kan forekomme unilateralt. (fig 1 – 2). Det
er kartlagt mange detaljer i den patologiske
prosessen som omtalt i referansene.

Fig 1. Middelaldrende kvinne med typisk eksoftalmus
bilateralt på grunn av endokrin oftalmopati. Pasienten ble operert på grunn av vedvarende plagsomme
øyesymptomer med lukningsdefekt av øyelokkene.

Fig 2. Postoperativt bilde av
pasienten vist i figur 1.

Hypertyreose (Graves’ sykdom) har en
insidens på 1- 3 pr 1000 pr år og rammer
kvinner langt hyppigere enn menn. Det
forekommer tegn på EO eller inflammasjon
hos 10- 25 % av alle med Graves’ sykdom.
Oftest debuterer øyeforandringen ved EO
i forbindelse med debut av hypertyreosen, men EO kan utvikle seg flere år etter
at hypertyreosen er behandlet. EO kan
forekomme i subkliniske former og ikke
innebære plagsomme symptomer eller
føre til behandlingsbehov. Behandlingen
av hypertyreose er som regel primært et
endokrinologisk anliggende. Thyreostatika
og radiojodbehandling brukes og mange blir
tyreoidektomert. Den medisinske behandlingen er av meget stor betydning for disse
pasientene. Se referansene. Bortsett fra
akutt synstruende tilfeller, så blir de aller
fleste EO pasientene som trenger kirurgisk
dekompresjon operert i eutyreot rolig fase.

Fig 3. CT i coronalplan viser
betydelig fortykkede ytre
øyemuskler hos pasient
med endokrin oftalmopati.

Fig 4. CT i aksialplan av
samme pasient.

Symptomer og funn ved EO
Symptomene er smerter, verking rundt
og bak øynene, irritasjon i øynene,
proptose, dobbeltsyn, visusreduksjon,
øyelokksretraksjon. På grunn av volum- og
konsistensøkningen i orbitas bløtvev ved
EO, kan dette medføre en kompresjon
av nervus opticus som truer synet og i
verste fall medfører blindhet. Fig 3- 4.
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Indikasjon for dekompresjon
•

Nervus opticus affeksjon med
visus-nedsettelse.

•

Alvorlig inflammasjon med
retrobulbære smerter.

•

Exoftalmus med lukningsdefekt
av øyelokkene.

•

Kosmetisk indikasjon for å minske
eksoftalmus.

Akuttoperasjon ved
synstruende orbitopati
Ved rask og hissig utvikling av EO og med
store vevsforandringer kan nervus opticus
komprimeres og eventuelt settes på strekk
av exoftalmusutviklingen. For å bevare
synet gjøres akutt dekompresjonsinngrep
uavhengig av om pasienten er eutyreot eller
ikke. I en slik akutt synstruende situasjon
benyttes vanligvis endoskopisk transnasal fjernelse av mediale orbitavegg. Det
viser seg at dette vanligvis er tilstrekkelig
for å redde synet. Disse pasientene vil
så etter at den akutte fasen er over som
regel bli operert elektivt med et kombinert dekompresjonsinngrep som vil si
fjernelse av ben og fett. Se neste avsnitt

Dette vil si en balansert fjernelse av ben i
orbitas vegger for å øke orbitas volum og
samtidig fjernelse av fett for å redusere
orbitainnholdets volum. I de fleste tilfelle
gjøres en 3- veggs dekompresjon som vil
si fjernelse av ben i laterale og mediale
vegger samt i orbita gulvet. Fjernelsen
av fett skjer i de fleste tilfelle fra laterale,
nedre og mediale fettcompartment. Disse
compartmentene inneholder en rekke

Orbita dekompresjonsinngrepet gjøres
oftest via lokale snitt. Subciliært snitt forlenget ut lateralt i laterale cantus gir som regel
tilstrekkelig tilgang. I noen tilfelle benyttes
bicoronal incisjon med subperiostal disseksjon ned på laterale orbitarand. Denne
tilgangen er mest aktuell ved behov for stor
volumutvidelse av orbita med eventuell osteotomi av laterale orbita før replassering av
uttynnet ben. Endoskopisk transnasal fjernelse av medialveggen inn mot ethmoidalcellene blir også benyttet på enkelte elektive kasus. Fjernelsen av fett foregår som
en forsiktig disseksjon hvor en i de fleste
tilfelle kan se at det patologisk omdannede
fettet har et annet utseende og en annen
konsistens enn det normale orbitafettet.

forsvinner diplopien tidlig postoperativt
og eventuelt først etter at ødemfasen går
over. Pasientene har et kontrollopplegg ved
øyepoliklinikken. De aller fleste er fornøyd
med resultatet av operasjonen. Det er sjelden behov for nytt dekompresjonsinngrep.
Ved vedvarende diplopi kan dette hos noen
løses med en skjeleoperasjon, det vil si
inngrep på ytre øyemuskler. I andre tilfelle
kan pasienten hjelpes med prismebriller. Et
problem for en del av disse pasientene er
øyelokksretraksjon med lukningsdefekt og
conjunctival irritasjon. Disse pasienten blir
oftest hjulpet med ulike øyelokksplastikker.
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Tema

Kombinert kirurgisk
orbitadekompresjon

septa og en vesentlig del av inngrepet er å
bryte ned disse slik at fettvev kan penetrere ut i de utvidede benveggene. Man
vil se at proptosen minker peroperativt.
Det er viktig å balansere best mulig høyre
og venstre side ved bilaterale inngrep.

Bartalena L, Pinchera A and Marocci C. Management
of Graves’ Ophthalmopathy: Reality and Perspectives.
Endocrine Reviews 2000; 21(2): 168- 99.
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Resultater
Pasientene som opereres for EO har i
mange tilfelle diplopi preoperativt. Det er
vanlig at diplopien vedvarer postoperativt
men ofte med endret karakter. I noen tilfelle
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Priser og stipender – Høstmøtet 2013
Prisvinner

Fagmedisinske foreninger

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste foredrag

Kim Erlend Mortensen

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste video

Erik Trondsen og
Kristin Kjellevold

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste nykommer

Espen Loge

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste eksperimentelle studie

Hilde Risstad

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste eksperimentelle foredrag

Aase Florholmen-Kjær

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste kliniske foredrag

Tom Glomsaker

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus

Lars Eftang

Plastikkirurgi

PULS-prisen

Den mest interessante problemstilling og kvalitet på abstract

Hans Petter Gullestad

Plastikkirurgi

NPKF-pris

Beste vitenskapelige presentasjon

Thomas Berg

Urologi

NUF-prisen

Beste foredrag (untatt endourologi)

Bjarte Almaas

Urologi

NIU’s rekrutteringspris

Beste foredrag fra LiS/turnuslege etc.

Silje Gill

Karkirurgi

B.Braun Medical

Beste frie karforedrag

Elisabeth Bø

Karkirurgi

NKKFs pris

Beste utdanningskandidat

Marianne Pettersen

Thoraxkirurgi

MediStim prisen

Beste foredrag

Karoline Kråkmo Hauge

Mamma/endokrin

Novartis

Beste foredrag mammacancer

Monica Engstrøm

Mamma/endokrin

Nycomed

Beste foredrag endokrinkirurgi

Inga Karlsrud

Barnekirurgi

NBKF-stipendium

Beste foredrag barnekirurgi

Tom Monclair

Barnekirurgi

NBKF

Beste barnekirurgiske artikkel

Charlotte Knatten og
Jorunn Skattum

Traumatologi

Norsk Luftambulanses Forskningspris

Beste traumeforskning presentert

Ingen pris 2013

Dr.Alexander Malthe’s legat

NKF

Til fremme av kirurgiske forskningsprosjekter utført av unge

Ikke delt ut

Kirurgens 1. pris

Kirurgen/NKF

De 2 beste artikler siste år

Håvard Søiland

Kirurgens 2. pris

Kirurgen/NKF

De 2 beste artikler siste år

Bjarte Almaas og
Christian Beisland

Barnekirurgisk æresmedlem NBKF

Torbjørn Kufaas

Prisvinnere Norsk forening for
bryst- og endokrin kirurgi 2013
Bedømmelseskomiteen bestod av Hans Fjøsne,
Berit Damtjernhaug og Håvard Søiland.
Prisen for beste foredrag i mammakirurgi
gikk til Monika Engstrøm for abstrakt 212:
«Molekylære subtyper, histopatologisk
grad og overlevelse ved brystkreft».
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Prisen for beste endokrinkirurgiske foredrag gikk prisen til Inga Karlsrud for
abstrakt 231: «Kirurgisk behandling av
Graves sykdom – et 6-års materiale
ved OUS-Aker».

Prisvinnere
Norsk plastikkirurgisk
forening 2013
Hans Petter Gullestad ved Radiumhospitalet,
fikk PULS prisen for et arbeid om hvordan
man kan modifisere funksjonen på stamceller
i fettvev. NPKF’s Pris for beste vitenskapelige arbeid gikk til Thomas Berg fra Rikshospitalet for et arbeid om Bells Parese.

Urologiske prisvinnere ved Høstmøtet 2013
Av Christian Beisland
christian.beisland@helse-bergen.no

Norsk Urologisk Forening (NUF) deler hvert år ut tre priser under Høstmøtet. Det er NUF-prisen
til beste frie foredrag og NIU-prisen til beste foredrag presentert av en LIS, stipendiat eller tilsvarende.
I tillegg utdeles Lofric®-prisen (tidl. AstraTech-prisen) til beste publiserte artikkel siste år.

NUF–prisen ble i år tildelt Bjarte Almås,
Haukeland universitetssjukehus, for foredraget «Overlevelse og bevaring av nyre etter
endoskopisk behandling av urotelial cancer
i øvre urinvegar på Haukeland universitetssjukehus 2001-2010». Foredraget har abstraktnummer 52 i høstmøteboken. Studien
konkluderer med at endoskopisk behandling
av kreftsvulster i de øvre urinveier, hos
selekterte pasienter, er et godt alternativ
til primær nefroureterektomi. Dog må
flere behandlinger påregnes hos de fleste
pasienter, og oppfølgningen er tidkrevende
og komplisert. Prisen er på 10.000,-.

NIU-prisen ble vunnet av Silje Gill, Sykehuset i Vestfold, for foredraget «Bruk av
MR ved «Active surveillance»». Foredraget
har abstraktnummer 54 i høstmøteboken.
Studien konkluderer med at hos pasienter som følges med aktiv overvåkning for
prostatakreft, så har MR høyere grad av
reproduserbarhet enn prostatabiopsier.
Ved gjentatte undersøkelser samsvarer
tumorlokalisasjonen i mindre grad ved
biopsier enn på MR. Prisen er på 3.000,- 

Bjarte Almås

Silje Gill.

Fagmedisinske foreninger

Lofric-prisen gikk i år til Øyvind Ulvik,
Kristin Rennesund, Peder Gjengstø, Tore
Wentzel-Larsen og Nils Magnus Ulvik
for artikkelen "Ureteroscopy with and
without Safety Guide Wire: Should the
Safety Wire Still be Mandatory? " publisert
i Journal of Endourology (J Endourol. 2013
Oct;27(10):1197-202). Arbeidet utgår fra
Haukeland universitetssjukehus og Oslo
universitetssykehus, Aker. Av komiteens
begrunnelse fremgår det at «Vinnerene
har gjennomført et omfattende prosjekt,
det er publisert på en mønstergyldig måte
og med resultater som har stor klinisk
relevans. I tillegg er forfatterne innovative og utfordrer vedtatte "sannheter"».

Øyvind Ulvik

Kristin Rennesund.
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Karkirurgiske prisvinnere
ved Høstmøtet
Erik Mulder Pettersen
erik_m_pettersen@hotmail.com
Under årets høstmøte gikk prisen for beste karkirurgiske foredrag
ved utdanningskandidat til Marianne Pettersen og medarbeidere
(Tønsberg) for presentasjonen: RESULTATER ETTER CAROTIS KIRURGI I LOKAL ANESTESI. ET 4 ÅRS MATERIALE (Abstrakt 181).

Nytt styre i Norsk
karkirurgisk forening

Erik Mulder Pettersen ble valgt til ny leder
for norsk karkirurgisk forening og avløser
avtroppende leder Arne Seternes.
Erik Mulder Pettersen
erik_m_pettersen@hotmail.com

Fagmedisinske foreninger

På Norsk karkirurgisk forenings (NKKF)
årsmøte 24. oktober ble det valgt
nytt styre. Styret inntrer 1. januar. Da
overtar Erik Mulder Pettersen ledervervet etter Arne Seternes som har
Erik Mulder Pettersen.
sittet som leder i to år. Pettersen har
sittet som sekretær i styret siste 2 års
periode og jobber ellers som seksjonsoverlege for karkiurgisk
seksjon ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Seternes forblir
aktiv i foreningen da han ble valgt inn som medlem i styret.
Karsten Myhre (kasserer) og Inge Settemsdal (webansvarlig) går ut av styret sammen med Beate Viddal som
overtar som leder av spesialitetskomiteen i karkirurgi.
Prisen mottas av Thorbjørn Bakken på vegne av Marianne Pettersen. Juryen bestod
av Elin Laxdal og Martin Altreuther (foto: Elin Laxdal).

Marianne Pettersen har skrevet et konsist abstrakt og fremført
en bra presentasjon av et stort materiale med en sentral pasientgruppe innen karkirurgien, slik at hun er en verdig vinner
av prisen for beste foredrag fremført ved utdanningskandidat.
Juryen gratulerer, ønsker god fornøyelse med reisen til Charing Cross kongressen i London neste år, og håper at prisen
stimulerer flere utdaningskandidater til foredrag neste år.
BBrauns pris for beste karkirurgiske foredrag gikk til Elisabeth
Bø og medarbeidere for presentasjonen: PTA OG TRENING
- EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE. RESULTATER ETTER ETT ÅRS OPPFØLGING (Abstrakt Nr 183).

Styret vil for øvrig bestå av Einar Brevik (Innlandet Sykehus,
Hamar), sekretær, Therese Mari Nybø (Stavanger universitetssykehus), kasserer og Synnøve Seljeskog (Ahus) web-ansvarlig.
«Det er et ungt og dynamisk styre som er blitt valgt,
med god geografisk spredning», sier Pettersen. «Den
viktigste saken i neste periode blir nok utformingen
av ny spesialitetstruktur. For karkirurgene vil dette
måtte bety økt endovaskulær kompetanse.»

Ny spesialitetskomité
i karkirurgi

Det ble på årsmøte i NKKF valgt forslag til
kandidater til spesialitetskomiteen i karkirurgi.
Beate Viddal tar over for Jarlis Wesche som leder.
Årsmøtet i NKKF foreslår kandidater til spesialitetskomiteen i
karkirurgi. Beate Viddal har sittet som medlem i 1 år og overtar
ledervervet etter Jarlis Wesche. Wesche forblir aktiv, men
som varamedlem. Torunn Sætre, Erik Halbakken og Svein
Amundsen går av etter lang og god innsats i komiteen.

Carl Erik Slagsvold (t.v) tar imot prisen på vegne av Elisabeth Bø fra Anette Juenemann
(BBraun), sammen med Martin Altreuther (jurymedlem sammen Elin Laxdal) (foto: Elin
Laxdal).

Den viktigste delen av begrunnelsen er gitt i tittelen, dette er
resultater av en randomisert og kontrollert studie innenfor en
sentral pasientgruppe i karkirurgien. Resultatene har en vitenskaplig tyngde som er uten sidestykke blant årets foredrag.
Abstraktet er velskrevet og presentasjonen har vært utmerket.
Juryen gratulerer med prisen og regner med at diplom og vinflasken fra B Braun er overlevert prisvinneren til behørig feiring 
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Forslag til ny spesialitetskomité er: Beate Viddal (leder), Knut
Kjørstad (Universitetssykehuset i Nord-Norge), Frode Åsgård
(St.Olavs Hospital, Trondheim), Anne Therese Reiersen (Sykehuset i Østfold, Fredrikstad). Vara-medlemmer er Øyvind Risum
(OUS - Aker) og Jarlis Wesche (Ahus). Som YLF-medlem fortsetter Thorbjørn Bakken (Ahus), YLF-vara er Bjørn Håvard Wold
(St.Olavs). Styrets medlemmer kommer fra alle helseregionene.
Legeforeningen og Helse- og omorgsdepartementet
har kommet med hver sin rapport om fremtidig spesialitetsstruktur. Spesialiteskomiteen vil i neste periode,
sammen med det karkirurgiske miljøet, være med på å
utarbeide innholdet i en ny karkirurgisk spesialitet.

Barnekirurgiske prisvinnere på Høstmøtet
Norsk barnekirurgisk forening vedtok i 2012 å dele ut 2 priser i 2013: som i tidligere år en pris for
beste barnekirurgiske foredrag og nytt i år for beste barnekirurgiske artikkel. Styret utnevnte derfor
2 bedømmelseskomiteer for å velge ut de respektive vinnerne.

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

Overlege Tom Monclair for abstrakt
89: ”CURRARINO SYNDROM.
ET 50 ÅRS PASIENTMATERIALE FRA RIKSHOSPITALET”
Det er svært imponerende å samle
kliniske data over en så lang periode som
50 år, og det skal tilføyes at dr. Monclairs
bidrag til internasjonale genetiske multistudier på tilstanden har vært viktige.
A 5.8 kb deletion removing the entire MNX1 gene in a Norwegian family with Currarino syndrome.
Holm I, Monclair T, Lundar T, Stadheim B, Prescott TE, Eiklid KL.
Gene. 2013; 518 (2): 457-60.
A homeobox gene, HLXB9, is
the major locus for dominantly inherited sacral agenesis.
Ross AJ, Ruiz-Perez V, Wang Y, Hagan DM,
Scherer S, Lynch SA, Lindsay S, Custard
E, Belloni E, Wilson DI, Wadey R, Goodman F, Orstavik KH, Monclair T, Robson S,

Charlotte Knatten (t.v) og Jorunn Skattum.

Bedømmelseskomiteen for å bedømme
beste barnekirurgiske artikkel bestod
av overlege Pål Aksel Næss (OUSUllevål) og overlege Gunnar Aksnes (p.t.
Cape Town, Sør Afrika/OUS-RH). Komiteen skulle bedømme artikler publisert i perioden 1.1.2012-30.6.2013 og
det var en relativt stort jobb siden det
var publisert et stort antall artikler.
NBKF prisen for beste artikkel ble i 2013
delt mellom:
Dr. Charlotte Knatten et al. og Dr. Jorunn
Skattum et al.
Temaet for prisvinnerne var hhv. Laparoskopisk vs. åpen Nissenplastikk
(RCT) ved gastro-øsofageal reflux
hos barn og moderne behandling av
miltskader hos barn og ungdom.

Preserved function after angioembolisation of splenic injury in children and
adolescents: A case control study.
Skattum J, Loekke RJ, Titze TL
et al. Injury. 2012 Dec 13.
Splenic artery embolisation in children
and adolescents-An 8 year experience.
Skattum J, Gaarder C, Naess PA. Injury. 2012 Nov 5.
Non-operative management and immune function after splenic injury.
Skattum J, Naess PA, Gaarder C. Br
J Surg. 2012;99 Suppl 1:59-65.
Preserved splenic function after angioembolisation of high grade injury.
Skattum J, Titze TL, Dormagen JB
et al. Injury. 2012;43(1):62-6.

Fagmedisinske foreninger

Bedømmelseskomiteen for å vurdere
årets beste barnekirurgiske presentasjon
bestod av prof. Ragnhild Emblem (OUSRH), overlege Morten Vigen (St. Olavs
Hospital) og overlege Hans Skari (OUSUllevål). Det var mange gode foredrag, men
komiteen var enstemmig med hensyn til
beste presentasjon og NBKFs pris gikk til:

Reardon W, Burn J, Scambler P, Strachan
T. Nat Genet. 1998; 20 (4): 358-61.

Arbeidene ble bedømt likeverdige.

Thirty-day outcome in children
randomized to open and laparoscopic Nissen fundoplication.
Knatten CK, Fyhn TJ, Edwin B, Schistad O, Emblem R, Bjørnland K.
J Pediatr Surg. 2012; 47 (11):1990-6.
Refining the role of splenic angiographic embolization in
high-grade splenic injuries.
Skattum J, Naess PA, Eken T, Gaarder C.
J Trauma Acute Care Surg.
2013;74(1): 100-3.

Jorunn Skattum flankert av Pål Aksel Næss (t.v) og
Hans Skari.

Prisvinner Monclair og Hans Skari.
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Prof. Torbjørn Kufaas utnevnt til
Æresmedlem av Norsk barnekirurgisk forening
Hans Skari
hskari@ous-hf.no
Barnekirurgisk seksjon, OUS-Ullevål

Fagmedisinske foreninger

Torbjørn Kufaas ble født 17.01.1934 i
Trondheim. Han ble utdannet til Cand.
med. i Aberdeen, Skottland i 1962. Kufaas
jobbet som assistentlege ved Regionssykehuset i Trondheim på Skade- og ortopedisk avdeling i 1964-65 og ved Kirurgisk
avdeling 1965-67. Videre arbeidet han på
Kirurgisk avdeling på Sahlgrenska sjukhuset i Gøteborg 1967-68. Han kom tilbake
til Trondheim hvor han var reservelege/
konstituert overlege ved Regionsykehuset
i Trondheim på Kirurgisk avdeling i perioden 1968-72. Han spesialiserte seg innen
barnekirurgi og jobbet som reservelege ved
Universitetssykehuset i Helsingfors i årene
1972-75 og som «registrar» ved Childrens
Hospital Sheffield, Kirurgisk avdeling i
1975. Doktorgrad tok han på eksperimentell
tracheal-kirurgi mens han var i Finland.
Fra 1975 jobbet Kufaas som overlege
ved Barnekirurgisk avdeling ved RiT/St
Olavs Hospital, og han var avdelingsoverlege i perioden 1976-2000. Kufaas ble i
1985 den første professoren i barnekirurgi i Trondheim. I den siste delen av sin

aktive periode som barnekirurg, var han
opptatt av å lære opp kollegaene som
skulle videreføre faget i Trondheim, bl.a.
nåværende avdelingsoverlege Stein Erik
Haugen og overlege Øystein Drivenes.
Kufaas var leder av Norsk barnekirurgisk
forening i 1988-1991 og har bidratt i
betydelig grad til internasjonalt barnekirurgisk samarbeid. Han har hatt stor betydning for Nordisk barnekirurgisk forening
hvor han ble generalsekretær i 1992.
Selve utnevnelsen fant sted på Generalforsamlingen til NBKF 24.10.2013, og det var
et enstemmig styre som stod bak utnevnelsen. På vegne av Styret i NBKF overbringes
de beste ønsker for fremtiden til Torbjørn!

Æresmedlem i Norsk barnekirurgisk forening Prof.
Torbjørn Kufaas - bilde 2. Fra venstre sees Øystein
Drivenes, Kai Viddal og Torbjørn Kufaas

Kilder:
1. Wikistrinda, http://www.strindahistorielag.no/wiki/
index.php?title=Torbjørn_Kufaas
2. Surgery in Norway (2011). Ed. Haffner J, Gerner T og
Jakobsen A.

Skari deler ut til Prof Kufaas (t.h).

3. Muntlige meddelelser fra avdelingsoverlege Stein
Erik Haugen.

Prisvinnere Norsk forening for gastrokirurgi 2013
Prisen for beste kliniske arbeid gikk til
Tom Glomsaker for abstract 96:
«Risikofaktorer for komplikasjoner
ved ERCP».

Prisen for beste foredrag utenfor universitetsmiljø gikk til Lars Eftang for
abstract 110: «God effekt av strukturert laparoskopisk simulatortrening ved Kirkenes sykehus».

Prisen for beste eksperimentelle foredrag gikk til Åse Florholmen-Kjær for
abstract 107: «Kvantifisering av glutation
i hepatocytter med N-ethylmaleimide og
væskekromatografi-tandem massespektometri i en stordyrs-modell på gris».
Gratulerer til
alle sammen.

Tom Glomsaker.
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Lars Eftang (t.h) og Dr.Poludnenko.

Åse Florholmen-Kjær.

Kirurgens 1. og 2. pris for beste artikkel siste år
(2012/2013)
Kirurgens 1 pris
utdeles til Håvard
Søiland (t.høyre).
Fra venstre sees
Ellen Schlichting,
Hans Skari og
Rune Haaverstad.

Ellen Schlichting1,Rune Haaverstad 2 og
Hans Skari 3
Ellen.schlichting@ous-hf.no
1. Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi,
OUS-Ullevål
2. Thoraxkirurgisk seksjon, Haukeland
Universitetssykehus
3. Barnekirurgisk seksjon, OUS-Ullevål

Kirurgens 2 pris.
Fra venstre er
Christian Beisland , Ellen Schlichting , Bjarte
Almås, Rune
Haaverstad og
Hans Skari.

Prisvinnere:
1. prisen gikk til Dr. Håvard Søiland
og medarbeidere for artikkelen:
Søiland H, Hoel Lunde T, Brauckhoff M.
Klassiske biomarkører vs. nye molekylær-biologiske tester i prognose og
prediksjon ved adjuvant behandling
av brystkreft. Kirurgen 2012;3:166-171.
Komiteens vurdering:
Arbeidet presenterer en bred og grundig
gjennomgang av klassisk kliniske og nye
biomarkører for diagnostikk og prognose
ved brystkreft. I manus gis en lengre
utredning av hvilken betydning de ulike
faktorene har. I tillegg til prognostisk nytteverdi vektlegges også prediksjon av de
ulike faktorene i forhold til behandlingseffekt, spesielt ved adjuvant behandling.
Artikkelen viser at den medisinske forståelse av brystkreft har endret seg betydelig i årenes løp og at det for å behandle
brystkreft i dag, utover kirurgiske ferdigheter, krever betydelig innsikt også innen
biokjemi, endokrinologi og genetikk.
Forfatterne illustrerer i ulike tabeller og
figurer de viktigste elementene i arbeidet,
hvorav enkelte er greit forståelig for de
fleste, mens andre krever spesialkompetanse eller mere innlevelse i fagområdet.
Artikkelen kan derfor egne seg både for
de som trenger alminnelig oppdatering
om brystkreftbehandling og for de som
arbeider med brystkreft til daglig.
Artikkelen er stort sett velskrevet og
er i et format som fungerer bra for Kirurgen. Artikkelen skiller seg ut i den
aktuelle publikasjonsperiode da den har

som hensikt å gi en bred klinisk og akademisk oppdatert oversikt for kirurger.
2. prisen gikk til Bjarte Almås og
Christian Beisland for artikkelen:
Almås B, Beisland C. Ureterskadar og handsaming av desse.
Kirurgen 2012;4:217-219.
Komiteens vurdering:
Arbeidet presenterer en oversikt over
ureterskader ved Haukeland universitetssjukehus 2001-2011 (presentert på Kirurgisk
høstmøte i 2011) samt en oversikt over
behandling av slike skader. Ureterskader
er en fryktet komplikasjon som kan påføre
pasientene betydelig morbiditet. Det er
holdepunkt for at forekomsten er økende
og 60 % oppdages peroperativt. Kirurger innen flere spesialiteter kan møte på
ureterskader og i dette materialet fikk 68
% skaden ved gynekologisk kirurgi, 17
% ved gastrokirurgi, 13 % ved urologiske
inngrep og 2 % ved karkirurgi. Det er
viktig for kirurger å kjenne til skaden og

Fagmedisinske foreninger

Aktuelle utgaver av Kirurgen for årets pris
var nr. 3/2012 (tema: bryst- og endokrinkirurgi), nr. 4/2012 (tema: urologi), nr. 1/2013
(tema: nevrokirurgi) og nr. 2/2013 (tema:
barnekirurgi). Bedømmelseskomiteen
bestod av Seksjonsleder/Overlege Ellen
Schlichting, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, OUS-Ullevål og Professor/Seksjonsleder Rune Haaverstad, Thoraxkirurgisk
seksjon, Haukeland Universitetssykehus.

behandling av denne. Med rask oppdagelse av skaden og behandling med riktig
metode, har pasientene en god prognose.
Artikkelen er en blanding av eget retrospektivt materiale og anbefalinger om hvordan
man behandler ureterskader i ulike nivå
av ureter. Vi ser positivt på at artikkelen
presenteres på nynorsk og derved bidrar
til å balansere Kirurgens språkform. Det
kunne vært lagt mer arbeide i å lage egne
figurer og en figur mangler henvisning til
referanse. Artikkelen er praktisk og nyttig.
Vi vurderer alt i alt arbeidet som fortjent til
2. prisen av aktuelle arbeider i tidsperioden.
Prisene ble utdelt 24.10.2013 på Generalforsamlingen i NKF. Begge priser
er på kr. 15.000 og beløpet kan brukes
til vitenskapelig arbeid/utstyr eller vitenskapelig/kirurgisk kongress/reise.
På vegne av Kirurgen redaksjonen takkes
komiteen for en betydelig innsats for arbeidet med å finne fram til vinner-artiklene i år!
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SADE
Scandinavian Association for Digestive Endoscopy

31.SADE kursus i endoskopi
for læger og endoskopiassistenter
13.–17. januar 2014

13.–15. januar: hands-on
praktik på endoskopicentre i
Norge, Sverige og Danmark

Fagmedisinske foreninger

16.–17. januar: fælles teoridel i København
Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestaden
(5 minutters kørsel fra Københavns Lufthavn)
Tema for teoridel:

Endoskopisk diagnostik og behandling af tidlig
neoplasi i gastrointestinalkanalen.
Program

NYHED !

Screening for colorektal cancer i
DK
Opsporing af neoplasi uden
endoskopi ?
Optisk diagnose klassifikationssystemer
HNPCC og andre høj risiko
patienter
Surveillance ved IBD
Metoder til opsporing af tidlig
neoplasi i pancreas og galdeveje

For første gang til et SADE møde vil der
begge dage blive vist

LIVE endoskopi

Dag 1 afsluttes med QUIZ med mulighed
for at vinde præmier

Diagnose og behandling af tidlig
neoplasi i esophagus, ventrikel og
duodenum
HALO-behandling
Kan skandinaver finde tidlig
neoplasi i øvre GI-kanal ?

Detaljeret program, tilmelding og øvrige informationer
på

www.sade.dk/dk

Velkommen til København!
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Aesculap® Caiman®
Advanced Bipolar Seal and Cut Technology
Caiman Seal and Cut, advanced bipolar instruments combine mechanics and
sophisticated Lektrafuse energy delivery, with patented features making the
instrument characteristics unique.
n

n

n

n

n

Tip first closure
Avoids tissue slippage within the jaw
Long jaw tip
Enlarged vessel sealing length and improved surgical efficiency
One seal confidence
State of the art vessel sealing with only one energy activation
Uniform tissue compression
Leads to consistent sealing quality from distal to proximal tip
80 degree articulation jaw
Allows simplified navigation in challenging anatomy

B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13B | 3142 Vestskogen | Norway
Tel. +47 33 35 18 00 | Faks +47 85 23 30 75 | www.bbraun.no
Aesculap – a B. Braun company
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Kirurgien som ikke blir gjort
Kun 3,5 prosent av all chirurgia major i verden blir gjort blant de fattigste 2,3 milliardene av oss.
Er det på tide å løfte blikket?

Håkon Bolkan
hakon.bolkan@gmail.com
Hvert år lanserer Leger Uten Grenser en
liste over humanitære kriser som er glemt
av norske medier og myndigheter [1]. Listen
publiseres for å trekke oppmerksomhet
mot en sykdom/sykdomsgruppe eller en
konflikt/katastrofe. Vi ønsker med dette
også å påvirke aktører her hjemme, både
bevilgende myndigheter og andre aktuelle
til å bruke sin innflytelse for å framprovosere endringer. Årets liste er en klar indikasjon
på at det ikke bare er behov som styrer
hvor norske humanitære bevilgninger går.

sette fram til 2030, hvor trafikkulykker alene
vil være den 5. største dødsårsaken [4].

Fødselskomplikasjoner
Et annet eksempel på kirurgiske tilstander hvor skjevfordelingen er stor er innen
fødselsomsorgen. Av de vel 360 000
globale mødre-dødsfall vil 99 prosent finne
sted i verdens ressursfattige land [5, 6].
Det kan være mange årsaker til mortalitet

Fagnytt • Debatt

Manglende tilgang til kirurgi for 2,3 milliarder av jordens befolkning, har vi i år
valgt å ta inn på denne listen. Medfødte
misdannelser som klumpføtter og leppeganespalte, kirurgiske og ortopediske
traumer, fødselskomplikasjoner, og nær
sagt all onkologisk kirurgi er noen eksempler på hva som ikke blir tilbudt en
tredjedel av jordens befolkning [2].
Det er få steder innen medisinen i dag hvor
skillet mellom fattig og rik er så åpenbart
som når det gjelder tilgang til kirurgi. De
siste årene er dette blitt godt dokumentert. En serie med Lancet-publikasjoner
med utgangspunkt i «Global Burden of
Disease (GBD) Study» har dokumentert
de siste 20 årenes globale mortalitet og
morbiditets trender [3]. Ett eksempel på
dette er ulykker og skader. I 2010 skyltes
hvert 10. dødsfall globalt (5,1 millioner)
ulykker. Dette er langt mer enn malaria, tuberkulose og HIV som til sammen
utgjør 3,8 millioner dødsfall. 89 prosent
av de ulykkes-relaterte dødsfallene,
skjer i lav og middel inntekts land [4].
I tillegg rammer ulykkene den mest produktive delen av befolkningen, de unge voksne.
I 2010 var 52 prosent av dødsfall for menn
i alderen 10-25 år forårsaket av ulykker [3].
For hvert ulykkes-relaterte dødsfall er det et
stort antall ikke-dødelige skader som også
krever kirurgiske intervensjoner. Mangel på
kirurgiske tjenester bidrar til denne høye
dødeligheten og ikke minst at svært mange
unge unødvendig lever store deler av sine
liv med følgetilstander og varige funksjonsnedsettelser. Fra 1990 til 2010 økte
ulykkes-relaterte dødsfall med 24 prosent.
Det er estimert at denne økningen vil fort-
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i forbindelse med fødsler, men mangelen på kvalifiserte helsearbeidere er en
av hovedårsakene. UNICEF har fastslått
at mellom 5-15 prosent av alle fødsler
trenger noen form for kirurgisk assistanse
[7]. Mangelen på helsearbeidere som kan
gjøre keisersnitt bidrar til disse tallene.

Skjevfordelingen
Tilgang til kirurgi korrelerer med et lands
økonomi. En studie som inkluderte 56 land
så på sammenhengen mellom hvor mye
landet bruker på helse per innbygger og
hvor mye kirurgi som ble gjort. Land som
årlig bruker mindre enn 100 USD på helse
per innbygger hadde en gjennomsnittlig
rate for chirurgia major på 295/100 000
innbygger per år. Land som bruker mer enn
1000 USD på helse per innbygger gjorde i
snitt 37 ganger mer med 11 000 chirurgia
major per 100 000 innbygger per år [2].

Kirurgi like kostnadseffektivt
som vaksiner

Håkon Bolkan (foto Greg Rødland Buick).

En av årsakene til at kirurgiske tjenester har
kommet i skyggen av store programmer rettet mot infeksjonssykdommer, er oppfatningen om at kirurgien er svært dyr. De siste
årene har også frambragt mer kunnskap om
dette. DALY (Disability Adjusted Life Years)
beregninger er en måte å tallfeste sykdomsbyrde. Dette finnes ved å ta YLL (Years lost
of life) og summere med YLD (Years lived

Leger Uten Grensers kirurg Christos Christou og anestesilege Abdullahi Mohammed Ali behandler en ung gutt med
brannskader i Sør-Sudan. Leger Uten Grenser driver en stor klinikk med primære helsetjenester og sekundær helsehjelp i byen Gogrial i Warrap-staten i Sør-Sudan. Foto: Isabel Corthier/Leger Uten Grenser

with disability). På den måten kan man tallfeste en sykdomsbyrde og gjøre sammenligninger mellom sykdomsgrupper. Tidligere
nevnte Global Burden Disease Study er
basert på DALY kalkulasjoner. Tar man
videre kostnadene for en intervensjon (eks.
lyskebrokk operasjon), ganger det med
effektiviteten (sannsynligheten intervensjonen har for overlevelse/fravær av funksjonshemming – eks. operasjon for ukomplisert
lyskebrokk gir liten verdi da sannsynlighet
for død eller funksjonshemming er lav, i
motsetning til et inkarserert lyskebrokk
som gir en høy verdi på grunn av høyere
sannsynlighet for død/funksjonshemming)
så kan vi beregne hva det koster å forhindre
en DALY. Stadig flere studier beregner nå
disse verdiene for å si noe om kostnadseffektiviteten av en medisinsk intervensjon.
På denne måten får vi en idé om hvor
mye helse vi får igjen for hver krone vi
investerer. Kirurgien i lav-inntektsland
har kommet svært godt ut i slike studier.
Kirurgiske tjenester på distriktssykehusnivå
i disse landene ligger på 10 – 60 USD/
DALY forhindret, vaksineprogrammer ligger
rundt 5-15 USD/DALY forhindret, mens
antiretroviral behandling for HIV ligger
på 300-500 USD/DALY forhindret [8].

Operasjonssalen på et av Leger Uten Grensers sykehus i Syria. Sykehuset fokuserer på fødselshjelp og kirurgi.
Foto: Anna Surinyach/Leger Uten Grenser.
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Ja, disse beregningene er kompliserte, og
fortsatt beheftet med usikkerhet, men de
gir en tydelig indikasjon på at kirurgiske
tjenester synes å være en svært god investering også i den fattigste delen av verden.

Hva så, hvem bryr seg?
Kirurgi er en sentral del av Leger Uten
Grensers arbeid over hele verden og vi
gjennomførte i 2012 rundt 78.500 større
kirurgiske inngrep [9]. I den store sammenhengen er dette svært lite, men i
konflikter, katastrofer og i områder med
ingen kirurgiske tilbud er dette noe.
Men dette er langt fra nok og vi ønsker
større endringer. Leger Uten Grenser
mener det er behov for innovative strategier for å møte det enorme behovet for
livreddende kirurgi i fattige land. Vi trenger
langsiktige investeringer i lokal helseinfrastruktur og opplæring slik at helsevesenet
i disse landene selv kan tilby det befolkningen trenger av kirurgiske tjenester.
Hvem kan være med å initiere disse forandringene? Kirurgien faller ikke innenfor
spesielle sykdomskategorier, men er
tilstede som en viktig tjeneste for svært
mange tilstander. Det finnes få interesseorganisasjoner som kjemper for å løfte
dette fram. Verdens helseorganisasjons
(WHO) globale kirurgienhet (Global Initiative
for Emergency and Essential Surgical
Care – GIEESC) er liten og forsøker, men
de store endringene har uteblitt [10].

Et keisersnitt har blitt gjort av Leger Uten Grenser på Douekoue sykehus i Elfenbenskysten. Foto: Andre Quillien/
Leger Uten Grenser .
Referanser

Den største driveren synes nå å komme fra
fagmiljøene selv, spesielt de nordamerikanske kirurgiforeningene involverer seg mer,
danner allianser med universiteter og bygger opp både forskningskompetanse og etablerer spennende initiativer. Tilsvarende kan
også Norsk Kirurgisk forening spille en rolle.
Vi i Leger Uten Grenser skal forsøke
å påvirke store giverland, som Norge
faktisk er i global helse, til å anerkjenne
kirurgiske tjenester som en sentral del
av helsetjenestene også i de fattigste
landene. Skal vi komme noen vei med
dette her hjemme, må dette også løftes
fram av det kirurgiske fagmiljøet i Norge.
En god begynnelse kan være å arbeide
i disse landene og skaffe seg erfaringer fra en helt annerledes kirurgisk
hverdag enn den her hjemme. Vi hører
gjerne fra deg. På tide å løfte blikket?
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Divertikulittbehandling i endring

Divertikkelsykdom i tykktarm var tema til seminaret som Norsk gastrokirurgisk forening holdt på årets
høstmøte. Nasjonale og internasjonale foredragsholdere ga et bredt bilde av sykdomspanorama og nye
behandlingsmåter. Spørsmålet som var mest kontroversielt var om antibiotika er bortkastet hos pasienter
med ukomplisert divertikulitt.
Gunn-Signe Jakobsen og Johannes Schultz
Gastrokirurgisk avdeling, AHUS
gunn.signe.jakobsen@gmail.com

Fagnytt • Debatt

Ny vinkel
Arnold Berstad, som nå forsker ved Unger
Vetlesens institutt på Lovisenberg, startet
ut med å gi en introduksjon til tykktarmens
vesen. Han fortalte at menneskets tykktarm
ligger mellom drøvtyggeres og kjøtteteres
i utseende og funksjon. Siden menneskene
mangler drøvtyggerens vom, må vi foreta
fermenteringen av grøntfôr ved hjelp av
bakterier i første del av colon. Vi har flere
bakterier enn humane celler i kroppen, og
begynner etter hvert å forstå viktigheten av
å leve i harmoni med disse for å få og opprettholde god helse. Berstad har de siste
årene jobbet med pasienter som er svært
plaget av irritabel tykktarm som ofte er assosiert med smerter, trøtthet og leddsymptomer. Flere av hans pasienter opplever
symptomlindring ved å legge om kosten
slik at forholdene blir bedre for bakteriene
i tarmen. På spørsmål fra salen røpet han
det rådet han har hatt best erfaring med:
Havregrøt. Havre inneholder ikke gluten og
inneholder dessuten mye betaglucan som
kan virke positivt på tarmfloraen. Irritabel
tarm skiller seg fra divertikulitt ved at divertikulittpasientene har konstante smerter i
over 12 timer, mens pasienter med irritabel
tarm har smerter av kortere varighet.

Innovasjon fra Sverige
Abbas Chabok og hans forskergruppe har
blant annet undersøkt nytten av antibiotika
ved akutt divertikulitt. Resistensutvikling
er et økende problem også i vår del av
verden. I Sverige skyldes nå minst 22 %
av sykehusrelaterte infeksjoner resistente
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bakterier, andelen ESBL har økt fra 2 % til
17 % de siste årene. Dette gir et behandlingsproblem, og også et logistikkproblem
på sykehusene med isolasjon av ESBLpasienter. En viktig strategi for å bremse
denne utviklingen er å gi antibiotika bare
til de som virkelig trenger det, og her har
Chabok og hans forskningsgruppen gitt et
viktig bidrag. Det er ikke enkelt å studere akuttmedisinske tilstander, og deres
mulitisenterstudie med over 600 pasienter
som ble randomisert til behandling av
divertikulitt med eller uten antibiotika, er
derfor enestående. Denne studien har
vist at antibiotika ikke gjør noen forskjell i
behandlingen av akutt, ukomplisert divertikulitt (uten perforasjon eller abscess på
CT). Pasientene fikk like mange komplikasjoner og residiv i gruppene med og uten
antibiotikabehandling. Det var heller ingen
forskjell i liggetid eller antall reinnleggelser.
Chabok og medforfattere konkluderte med
at pasienter med ukomplisert divertikulitt,
ikke trenger antibiotikabehandling og at
antibiotika bør reserveres til de pasientene som har komplisert divertikulitt med
abscess eller perforasjon. Oppfølgingsstudien der de ser på om disse pasientene
trygt kan behandles hjemme, er nå snart
ferdig med inkluderingsfasen. Dette er
forskning som også vil kunne få konsekvenser for våre overfylte sykehusavdelinger.

Erfaring fra AHUS
Gunn Signe Jakobsen la fram erfaringer
fra avdeling for gastroenterologisks kirurgi
på AHUS hvor man det siste halvåret har
fjernet antibiotika fra standard behandlingen
av pasienter med ukomplisert divertikulitt.
Allerede det første halvåret ble over 70 %
av 64 pasienter med ukomplisert divertikulitt behandlet uten antibiotika. Av disse
var det ingen som utviklet komplikasjoner
eller ble reinnlagt på grunn av residiv. AHUS
har foreløpig gode erfaringer med denne
endringen av rutinen. Inntrykket er at pasientene ligger kortere i sykehus (liggetid 2
dager) og at forløpet ellers ikke er annerledes enn da man behandlet med antibiotika.

Komplisert divertikulitt
Hartwig Körner fra Stavanger Universitetssykehus redegjorde for blødninger og fistler
som komplikasjon til divertikkelsykdom.
Coloskopi er vanskelig men uunnværlig
hos pasienter med nedre gastrointestinale blødninger. Han la fram studier som
viser at akutte blødninger fra colon i den

vestlige befolkningen ikke nødvendigvis
skyldes divertikkelsykdom og like gjerne
kan ha sitt utspring i høyre colon. Av den
grunn er nivådiagnostikk vesentlig. Som
siste utvei er en subtotal colectomi det
mest rasjonale hos en pasient med massiv
blødning der man ikke finner sikker fokus.
Fistler som komplikasjon til divertikulitt forekommer hyppigst som colovesicale fistler.
Behandlingen er som regel kirurgisk og operasjonen krever et erfarent team. Diagnostikken kan være utfordrende og det er viktig
å utelukke malign årsak til fistuleringen.
Radiolog Njål Bakka fra AHUS ga en fin
oversikt over diagnostiske kriterier for
akutt divertikulitt ved CT og utfordringene
ved avgrensning mot malign sykdom.
Han viste eksempler på abscesser og
drenasje. CT med kontrast eller CT angio
er den beste billedmodaliteten for å vise
komplikasjoner til akutt divertikkelsykdom.
Klassifisering av perforert divertikulitt på
bakgrunn av CT funn er mulig men brukes
lite i den kliniske hverdagen der man ofte
begrenser seg til å beskrive det man ser.
Operativ behandling av perforert divertikulitt var siste tema på symposiet. Vi fikk
en oversikt over forskjellige operasjonsstrategier. SCANDIV-studien, en randomisert multisenterstudie som sammenligner laparoskopisk lavage med primær
reseksjon (Hartmann eller reseksjon med
anastomose), nærmer seg nå slutten av
inklusjonsfasen. Studien har pågått siden
2010. Grunnet flere eksklusjoner har man
valg å randomisere noen flere pasienter
enn opprinnelig planlagt, men Johannes
Schultz, som driver studien, regner med
at inklusjonen vil bli fullført i år. Resultatene vil presenteres på neste høstmøte.

Interaktivt
Johannes Schultz og Tom Øresland sto
som arrangører av seminaret. De hadde lagt
inn flere pasientkasuistikker hvor publikum
aktivt var med i diskusjonen ved hjelp
av mentometersystem. I løpet av dagen
var det en trend mot at færre ville bruke
antibiotika i behandlingen av ukomplisert
divertikulitt. Øresland avsluttet med en
forventning om at vi det neste året vil se en
endring i standard behandling av ukomplisert divertikulitt på alle norske sykehus.
Dette vil spare samfunnet og individet for
resistensutvikling, bivirkninger og penger.

Barnekirurgisk symposium

Medfødte bukveggsdefekter
Andreas Urdal
Urdala1@gmail.com
Barnekirurgisk seksjon, OUS-Rikshospitalet.
Professor Juan A. Tovar fra Universitetssykehuset La Paz, Madrid, Spania holdt torsdag 24/10 barnekirurgisk symposium om
medfødte bukveggsdefekter. Foredraget
omhandlet omphalocele og gastroschise.
Omphalocele er i mange tilfeller relatert
til genetiske feil og som ledd i syndromer.
Bukveggsdefekten hos omphaloceler kan
som hos gastroschiser være alt fra enkle til
meget vanskelige mhp. lukking og videre
behandling. Kompleksiteten øker som følge
av størrelse av defekt og samtidige misdannelser, som for eksempel tarmatresier.
Primærreduksjon og primær lukking er
å foretrekke, men sekundær lukking
kan gjøres med plassering av silo som
reduseres ila. de 7-8 første døgn.

Sekundære bukveggsdefekter eller
ventralhernier kan lukkes med fascielapper som mobiliseres frem over bukveggsdefekt. Andre muligheter er lukking
med biologisk- eller kunstnett. Hudlukking kan fasiliteres med tissue expander
lateralt på begge flanker. Operasjon for
ventralhernie kan gjøres i 2-4 års alder.
Tovar presenterte en retrospektiv gjennomgang av sine omphaloceler og gastroschiser. Dette materialet var fra 1992 til 2010.
Her presenterte han 49 omphaloceler og 41
gastroschiser. Omphalocele- og gastroschisepasientene fikk gjennomsnittlig TPN
i hhv. 15 og 47 dager. Gjennomsnittlig
liggetid i sykehus var hhv. 15 og 55 dager
og overlevelse var hhv. 90 % og 95 %.
Gastroschiser er som omphaloceler, et
kontinuum fra enkle til komplekse lidelser. Kompleksiteten i lidelsen er særlig
forbundet med fortykkelse av tarmveggen. Dette lager en adherent peel hvor
det i noen tilfeller kan være vanskelig
å skille tarmslyngene fra hverandre.
Man tror at graden av serosatilheftninger
eller adherent belegg på tarmen er et

Fagnytt • Debatt

En fryktet komplikasjon etter lukking av
bukveggsdefekten er abdominalt kompartment syndrom. Ved å måle blæretrykk
underveis i lukking, og ikke tillate høyere
trykk enn 12 -15 cm H2O, kan man unngå
denne tilstanden. Andre komplikasjoner
er NEC og gastroøsofageal refluks.

Professor Juan A. Tovar.

Prof Emblem og Prof Tovar.

resultat av tiden tarmen ligger eksponert
i fostervæsken. I tillegg til eksponering,
vil tarmen sannsynligvis ha en grad av
vaskulær kompromitet og venøs stase.

Amnioninfusjon eller å skifte ut en del
av fostervannet sent i svangerskapet,
vil kunne redusere dialyseeffekten og
redusere den kjemiske påvirkningen av
tarmens overflate. Ved dyreforsøk har
man kunnet påvise at steroider gitt til
mor i slutten av svangerskapet reduserer
serosas betennelsesprosess. Steroider vil
i tillegg gi ønsket lungematurasjon ved for
tidlig forløsning. Pretermin forløsning med
keisersnitt i uke 34-36 har også vist seg å
ha en effekt på reduserte tarmtilheftninger.

Forsøk på kyllingembryo viser at det,
som en følge av peritoneums eksponering til fostervæsken, tilkommer en
peritoneal dialyseeffekt. Dette endrer
elektrolyttbalansen til fosteret og gjør seg
mer gjeldende senere i svangerskapet,
da fostervæsken får en økt konsentrasjon av elektrolytter og metabolitter.
Man finner også at det ved gastroschise
er en signifikant lavere fødselsvekt sammenlignet med omphalocelebarn, noe som
forklares med intrauterin ernæringssvikt.
Flere strategier har vært foreslått for
å redusere morbiditeten ved gastroschise og noen prenatale tiltak som
virker lovende ble presentert.

Som ved omphalocele er abdominalt
kompartment syndrom og NEC komplikasjoner også forbundet med gastroschise. I
tillegg er korttarm- og prolongert dysmotilitetssyndrom forbundet med postoperativ
morbiditet. Nær 20 % av pasienter som får
intestinal transplantasjon har gastroschise
som utgangspunkt for tarmdysfunksjonen.
Professor Tovar presenterte videre kasuistikker og spørsmål fra salen ble besvart.
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Referater fra barnekirurgisk symposium

Professor Juan Tovar, Madrid: «Esophageal atresia – the impact of
good surgical technique and having a good treatment plan»
Kristin Bjørnland
kbjornla@ous-hf.no
Barnekirurgisk seksjon, OUS-Rikshospitalet
Tovar har i 30 år hatt spesiell interesse for
øsofagusatresi (ØA) og har skrevet en rekke
både eksperimentelle og kliniske artikler
om emnet. Han har bl.a. vært med på å
utvikle en dyremodell (rotte) for ØA. Ved
å gi gravide rotter adriamycin fikk mange
av rottefostrene ØA. I tillegg utviklet de
mange av de samme tilleggs-misdannelsene man ser hos barn med ØA; anorektale
misdannelser, skjelett anomalier, hjertefeil
og urologiske misdannelser. Modellen har
derfor vært svært nyttig for å studere ØA.
Hos de aller fleste barn med ØA er det
mulig å anlegge en primær øsofagusanastomose i løpet av de første levedøgn.
Hvis barnet ikke har noen andre alvorlige misdannelser, er det nærmest ingen mortalitet knyttet til inngrepet. De
vanligste komplikasjonene postoperativt
er striktur og gastroøsofageal refluks.

Stadig flere sentre rundt i verden opererer
nå torakoskopisk. I trenede hender er dette
en god metode med tilsvarende resultater
man finner etter torakotomi. Torakoskopisk
operasjon gir utvilsomt bedre kosmetisk
resultat og muligens mindre skoliose.
Det er imidlertid utfordrende for mindre
avdelinger å tilegne seg tilstrekkelig erfaring
med så kompliserte og sjeldne inngrep, og
det er vanskeligere å gi opplæring til leger
i spesialisering. I Madrid gjøres også en
del av operasjonene for ØA torakoskopisk.
Hvis barnet ikke har fistel til trachea, regner
man med at det er for lang avstand mellom
de to øsofagus-endene til primæranastomose. I Madrid anlegger man da spyttfistel
og gastrostomi. Barnet vil opereres med
colon-interposisjon ved ca. 1 års alder.
Man foretrekker colon-interponat i stedet
for ventrikkeltransposisjon fordi mange av
disse barna vil være avhengig av sondeernæring i lengre tid etter operasjonen, og
Madrid miljøet foretrekke gastrostomi i stedet for jejunostomi som er eneste alternativ
ved ventrikkeltransposisjon. Avdelingen

i Mardrid får mange pasienter henvist og
har gjort over 100 colon-interposisjoner.
Gastroøsofageal refluks er et problem hos
ca. 40 % av barn med ØA. Gastroøsofageal refluks gir økende striktur tendens
og er dessuten assosiert med ubehag og
luftveisproblemer. Gastroøsofageal refluks
hos ØA barn har ikke samme tendens til
spontan helbredelse som man ser hos ellers friske barn. Det er viktig med aggressiv behandling av gastroøsofageal refluks
hos denne pasientgruppen, spesielt for å
hindre striktur problemer. Tovars og andres
erfaring er at det er høyere residivfrekvens
etter fundoplikasjon hos barn med ØA enn
andre som opereres med antireflukskirurgi.
Nyere studier viser bekymringsfull høy
forekomst av Barrett forandringer hos
pasienter med ØA, og det er også mye
som tyder på høyere forekomst av
adenocarcinom i øsofagus. Dette tilsier
at disse pasientene bør følges hele livet.
Foreløpig er det ingen som har anbefalt livslang oppfølging ØA pasienter.

Fagnytt • Debatt

CDH (congenital diaphragmatic hernia): «The impact of good surgical
technique and having a good treatment plan and how I do it»
Professor Juan A Tovar, Departamenta de Cirurgia Pediatrica.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Morten Vigen
Morten.vigen@stolav.no
St. Olavs Hospital
Under det barnekirurgiske symposiet
på årets høstmøte fikk vi en fin gjennomgang av patofysiologien og behandlingen av et av de store og vanskelige
temaene innenfor barnekirurgien, nemlig medfødt diafragmahernie (CDH).
Professor Tovar poengterte fra starten at dette ikke lenger er en kirurgisk
tilstand, men vi som barnekirurger er
sterkt involvert. Tidligere ble disse barna
akuttoperert og mortaliteten var høy.
Vi fikk presentert den såkalte «double hit
hypothesis»: at tilstanden dels skyldes
genetiske faktorer og ikke bare «the second
hit», der kompresjon av lungen fra abdominale organer fører til lungehypoplasi.
Sykehus-baserte serier presenterer overlevelse på 80 % mens populasjons-baserte
studier ligger på kun 50 % overlevelse.
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CDH foreligger enten som en isolert
tilstand eller sammen med andre misdannelser. Omtrent 1/3 har cardiovaskulære
misdannelser, i tillegg sees gastrointestinale misdannelser, skjelettmisdannelser og misdannelser i urinveiene. CDH
opptrer i forbindelse med visse syndromer og kromosomale tilstander.
I dag stilles diagnosen ofte prenatalt og
prognosen kan til dels bestemmes av indirekte parametre som sier noe om graden
av lungehypoplasi. Man kan måle LHR
(Lung-to-head ratio) og også utføre prenatal
MR der man kan måle lungenes størrelse.
LHR over 1,0 predikerer god prognose.
Det har tidligere vært utført føtal kirurgi
ved CDH. I dag består denne i hovedsak
av FETO (Fetal tracheal occlusion) og
behandlingen tilbys til selekterte pasienter
med dårlig prognose med konvensjonell
behandling. Et hoved-senter for denne
virksomheten er i Belgia, der Jan Deprest og hans gruppe er ledende. Man
okkluderer fosterets trachea og på den
måten ekspanderer den hypoplastiske

lungen. Dette utføres fetoskopisk og ballongen må senere fjernes før fødselen.
Tovar poengterte at hovedbehandlingen av CDH er den konvensjonelle med
«gentle ventilation», i kombinasjon med
nitrogen-oxyd og annen medisinsk terapi
rettet mot å senke lungetrykket som er
for høyt. Man opererer aldri pasientene
før de er stabile og ikke før det er gått
minst 48 timer da man kan bli lurt av
den såkalte «honey moon period».
ECMO brukes ved ulike sentra ved CDH,
men det finnes ingen entydige studier
om dette øker overlevelsen. Tovar uttrykte skepsis til ECMO ved CDH.
Defekten i diafragma lukkes vanligvis fra
abdominalsiden ved subcostal laparotomi,
men det gjøres også thorakaskopisk. Det
foreligger da litt høyere residivfrekvens.
Ved bruk av «patch» poengterte han at
det er viktig med en «cone shaped patch»
slik at det blir en «non tension repair».
- Tovar presenterte en god og nyttig gjennomgang om CDH, en tilstand
som det forskes og skrives mye om.

«Development of tissue engineering and surgical
practice - state of the art»
Live Lundar
Live.Lundar@ous-hf.no
Barnekirurgisk seksjon, OUS-Rikshospitalet
Professor Amulya Saxena gjestet Norsk
barnekirurgisk forening under årets høstmøteuke. Et av foredragene han holdt var
«Development of tissue engineering and
surgical practice - state of the art»; et symposium som ble arrangert i samarbeid med
Norsk kirurgisk forening. Saxena er overlege i barnekirurgi ved Imperial College London, Chelsea and Westminster Hospital.
Han har tidligere bygget opp en forskningsgruppe for eksperimentell fosterkirurgi og
tissue engineering ved Universitetet i Graz,
Østerrike, og kan vise til en imponerende
publikasjonsliste med artikler innenfor
diverse barnekirurgiske emner og basalforskning relatert til tissue engineering.

Forskningsgruppen i Graz har de siste
årene særlig arbeidet med utvikling av
kunstig øsofagus til bruk hos spedbarn
med øsofagusatresi og andre pasienter
med behov for øsofagus-erstatning. Vi fikk
en trinn for trinn-beskrivelse av prosessen
med å isolere celler og dyrke frem hver
enkel vevskomponent, og å få disse til å
fungere som en helhet. Det kan høres ut
som science fiction, men de har ved hjelp
av TERM allerede fremstilt et rør med de
ulike vegglagene i øsofagus. Blant de foreløpig uløste utfordringene, er innervasjon
og hvordan man skal skape motilitet i det
kunstige øsofagus-røret. Det er foreløpig
gjort en rekke dyrestudier, og det gjenstår
mye forskningsarbeid før de håper å kunne
bygge en øsofagus til bruk hos pasienter.
Saxena mener imidlertid dette bør være
innen rekkevidde i løpet av noen år. Han får
ofte spørsmål om når han klarer å lage en
øsofagus som kan brukes hos mennesker,

og fortalte at han pleier å svare: Jeg vil ikke
være den første som opererer inn kunstig
øsofagus hos en pasient. Jeg vil være
den første som gjør det med suksess!

Fagnytt • Debatt

Tilhørerne ved symposiet fikk en oversiktlig
og inspirerende gjennomgang av «tissue
engineering og regenerative medicine»
(TERM); et fagområde i rask utvikling. Saxena skisserte prinsippene for fremdyrking av
kunstig vev. Han pekte på utfordringer og
begrensninger i dagens metoder, men også
de fantastiske mulighetene som ligger i utviklingen av TERM. Dersom forskere lykkes
med å fremstille kunstige organer, kan vi i

fremtiden slippe en rekke av problemene
knyttet til transplantasjoner, rekonstruksjonskirurgi, proteser og substitusjonsbehandling. Det ble også understreket hvor
viktig det er at kirurger deltar i basalforskning. Et tett samarbeid mellom leger som
kjenner utfordringene i pasientbehandlingen
og ulike faggrupper ved laboratoriene må til
for å finne løsninger som fungerer i praksis.

Professor Amulya Saxena.
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Sammendrag av
Thoraxkirurgisk
høstmøte 2013
V. S. Ellensen
vsellensen@mac.no
Thoraxkirurgisk seksjon, Haukeland Universitetssykehus
Det 89. Høstmøtet i Norsk Kirurgisk Forening gikk av stabelen 21.-25. oktober 2013. Norsk Thoraxkirurgisk Forening avholdt sin generalforsamling torsdag 24. fulgt av
de vitenskaplige avhandlinger og et mini-symposium arrangert av Professor Rune Haaverstad dagen etter.
Under symposiet holdt Professor Philippe Kolh fra University Hospital Liege, Belgia, et foredrag om European
guidelines on the management of valvular heart disease.
Disse retningslinjene ble publisert i 2012 og var for første
gang et samarbeid mellom komitéene fra European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) og European
Society of Cardiology (ESC), som Prof. Kolh sitter i.

Fagnytt • Debatt

Oppdaterte retningslinjer for behandling av alle typer klaffelidelse ble grundig gjennomgått. Behandlingsmodalitetene omfattet
hele spekteret, fra optimal medisinsk behandling, via kateterbaserte teknikker og til konvensjonell kirurgi. Som overordnet tamed-hjem budskap vektla han at behandlings beslutninger skal
gjøres i et tverrfaglig kollegium, et såkalt hjerte-team, bestående av kardiologer, hjertekirurger, anestesiologer og eventuelt
radiologer. Dette er et stadig mer aktuelt poeng da både transkateter-teknikker og åpen kirurgi er i rask utvikling og følgelig er
det krevende for alle faggrupper til enhver tid å ha full oversikt
over status for indikasjoner, muligheter og begrensninger. Arbeidet hadde avdekket stor mangel på evidens-baserte data, så
majoriteten av retningslinjene ble basert på ekspert-konsensus.
En oppfordring om å bidra med evidens fulgte derfor naturlig.
De vitenskaplige avhandlinger besto av et vidt spekter innlegg.
Første sesjon var forbeholdt TAVI. Både kasuistikker og mer
omfattende materialer ble presentert. Dette gjaldt også for
de neste to sesjoner viet kardiovaskulær- og generell thoraxkirurgi, hvor det var spesielt interessant og hyggelig å ha
de basalbiologiske og eksperimentelle fag representert.

Foredragsholder Prof. Philippe Kolh (i midten) flankert av avtroppende og påtroppende President i Norsk Thoraxkirurgisk Forening, Prof. Rune Haaverstad
(Bergen, t.v.) og Prof. Alexander Wahba (Trondheim, t.h.).
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TachoSil «Nycomed Pharma»
Lokalt hemostatikum.

T

ATC-nr.: B02B C30

MEDISINERT SVAMP: Hver cm2 inneh.: Humant fibrinogen 5,5 mg,
humant trombin 2 IE, equint kollagen, humant albumin, natriumklorid,
natriumsitrat, L-argininhydroklorid. Fargestoff: Riboflavin (E 101).
Indikasjoner: TachoSil er indisert hos voksne som støttebehandling
ved kirurgiske inngrep for å bedre hemostasen, fremme vevsforsegling og for suturstøtte ved karkirurgi der standardteknikker ikke er
tilstrekkelige.
Dosering: Kun til lokalt bruk. Skal bare brukes av erfarne kirurger. Det
er utilstrekkelig informasjon om bruk til barn. Antall kollagensvamper
som anvendes bør alltid være i samsvar med det underliggende
kliniske behov, relatert til størrelsen på sårflaten og må vurderes
individuelt av den behandlende kirurg. I kliniske studier har valg av
dosering vanligvis variert mellom 1-3 svamper (9,5 cm × 4,8 cm), men
bruk av opptil 7 er rapportert. For mindre sårflater, f.eks. ved minimal
invasiv kirurgi, anbefales kollagensvamper av mindre størrelse (4,8 cm
× 4,8 cm eller 3 cm × 2,5 cm). Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke
pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Kun til lokal bruk. Skal ikke brukes intravaskulært. Data for anvendelse ved nevrokirurgi, karkirurgi eller ved
gastrointestinal anastomose foreligger ikke. Allergiske hypersensitivitetsreaksjoner kan oppstå. Tegn på hypersensitivitetsreaksjoner
er utslett, generell urticaria, tetthetsfølelse i brystet, tungpustenhet,
hypotensjon og anafylaksi. Dersom disse symptomer/tegn oppstår,
skal administreringen avbrytes umiddelbart. Hvis sjokktilstand
inntrer, skal gjeldende prosedyre for sjokkbehandling følges. Tiltak for
å forebygge infeksjoner ved bruk av legemidler fremstilt fra humant
blod eller plasma omfatter seleksjon av blodgivere, screening av hver
enkelt tapping og plasmapooler for infeksjonsmarkører, og effektiv
inaktivering/fjerning av virus som en del av produksjonsprosessen. Til
tross for dette kan en ikke fullstendig utelukke muligheten for overføring av smittsomme agens. Dette gjelder også virus eller patogener
som hittil er ukjent. Tiltakene anses å være effektive mot kappekledde
virus som hiv, HBV og HCV, og mot det ikke-kappekledde viruset HAV.
Tiltakene har begrenset verdi mot ikke-kappekledde virus som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19 kan være alvorlig for gravide
kvinner (fosterinfeksjon) og for personer med immundefekt eller økt
erytropoiese (f.eks. hemolytisk anemi). Det er sterkt anbefalt å journalføre navn og batchnummer hver gang preparatet benyttes.
Interaksjoner: Preparatet kan denatureres ved kontakt med oppløsninger som inneholder alkohol, jod eller tungmetaller (f.eks. antiseptiske oppløsninger). Denne type substanser skal fjernes så godt som
mulig før bruk av preparatet.
Graviditet/Amming: Sikkerheten ved bruk under graviditet eller
amming er ikke klarlagt. Eksperimentelle dyrestudier er ikke tilstrekkelige til å utrede reproduksjonstoksiske effekter, og/eller effekter på
embryo-/fosterutvikling, svangerskapsforløp, fødsel og/eller postnatal
utvikling. Skal ikke administreres til gravide og ammende, hvis ikke
strengt nødvendig.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Feber. Mindre vanlige
(≥1/1000 til <1/100): Immunsystemet: Hypersensitivitet eller allergiske
reaksjoner kan oppstå i sjeldne tilfeller hos pasienter behandlet med
fibrin. I enkelte tilfeller har disse reaksjonene utviklet seg til alvorlig
anafylaksi. Slike reaksjoner kan spesielt observeres ved gjentatt
bruk av legemidlet eller dersom det administreres til pasienter med
kjent hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene. Antistoffer mot
innholdsstoffer i fibrinpreparater til sårlukking/hemostatika kan forekomme i sjeldne tilfeller. Svært sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Livstruende tromboemboliske komplikasjoner kan forekomme dersom
legemidlet utilsiktet administreres intravaskulært. Overdosering/
Forgiftning: Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.
Egenskaper: Klassifisering: Lokalt hemostatikum. Inneholder fibrinogen og trombin som et tørket belegg på overflaten av en kollagensvamp. Den aktive siden er farget gul. Virkningsmekanisme: Ved
kontakt med fysiologiske væsker, f.eks. blod, lymfe eller fysiologisk
saltvann, oppløses innholdsstoffene i belegget og diffunderer delvis
inn i såroverflaten. Dette etterfølges av fibrinogen-trombinreaksjonen
som initierer det siste trinnet av den fysiologiske blodkoagulasjonsprosessen. Fibrinogen blir omdannet til fibrinmonomere som spontant
polymeriserer til et fibrinkoagel, og som på denne måten holder kollagensvampen fast til såroverflaten. Fibrin blir deretter kryssbundet
med endogen koagulasjonsfaktor XIII, og danner derved et tett, mekanisk stabilt nettverk med gode limeegenskaper som bidrar til å lukke
såret. Metabolisme: Fibrinkoagelet metaboliseres på samme måte
som endogent fibrin ved fibrinolyse og fagocytose. Kollagensvampen
degraderes ved resorpsjon til vev. Ca. 24 uker etter applikasjon er
det kun små rester tilbake, uten noen tegn til lokal irritasjon. Andre
opplysninger: Leveres ferdig til bruk i sterile pakninger. For instruksjoner vedrørende bruk og håndtering, se pakningsvedlegg.
Pakninger og priser per 13.05.2010: 3,5 x 2,5 cm: 1 stk: kr 551,50. 5
stk: kr 2617,30. 4,8 x 4,8 cm: 2 stk: kr 2787,30. 9,5 x 4,8 cm: 1 stk:
2537,00.

Velg TachoSil®

– for rask hemostase og vevsforsegling
• Stanser blødninger og forsegler vev raskt og effektivt.1
• TachoSil® er den eneste ferdige kombinasjon av kollagen, fibrinogen og trombin som er klar til bruk.2
Med en gang den er applisert vil koaguleringen starte og blødningen stanser på 3-5 minutter.1
• TachoSil® er meget elastisk og har en sterk limende evne2 – gir luft- og væsketett forsegling raskt.2,3
• TachoSil® er et reseptbelagt legemiddel.4
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1) Czerny et al. Collagen patch coated with fibrin glue components. Journ.of Cardiovasc.surg. Vol 41,no 4,553-557 2002
2) 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.
3) Carbon RT, Schmidt A, Baar S, Kriegelstein S. Tissue Management with fleece-bound sealing. 6th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and
Sepsis, March 2nd-6th, 2004.
4) Preparatomtale (SPC)

Karkirurgisk høstmøtesymposium
om endovaskulær kompetanse
Norsk karkirurgisk forening (NKKF) arrangerte et todelt symposium med temaene endovaskulær behandling av thorakoabdominale aneurismer og endovaskulær kompetanse hos norske karkirurger – hvor står vi
og hvor går veien videre? Det var ca 70 engasjerte karkirurger som møtte på årets karkirurgiske høstmøtesymposium under kirurgenes høstmøte på Holmenkollen.

Tekst: Erik Mulder Pettersen
erik_m_pettersen@hotmail.com
Anerkjente nordiske og internasjonale
foredragsholdere som bl.a. Martin Björck
(Uppsala), Tim Resch (Malmø), Frank
Vermassen (Gent, Belgia) og Rune Wiseth
(Trondheim), belyste de ulike temaene.

Fagnytt • Debatt

Representanter fra de ulike helseregionene
presenterte deres erfaringer med endovaskulær behandling av thorakoabdominale
aneurismer. Det har de siste årene vært et
stadig økende antall som behandles med
endovaskulære stentgraft for infrarenale
aneurismer. Det gjøres i varierende grad
stentgraftbehandling av thorakale aneurismer og disseksjoner i de ulike helseforetakene. De siste årene er det gjort
svært få fenestrerte og grenede stentgraft
av thorakoabdominale og suprarenale
aneurismer. Martin Björck presenterte
deres erfaringer fra Uppsala, hvor det er en
overgang fra hybridoperasjoner til i større
grad å gjøre grenede og fenestrerte stentgraft for thorakoabdominale aneurismer
som involverer viscerale kar. Tim Resch
ga forsamlingen et innblikk i utviklingen av
stentgraftbehandling for thorakoabdominale
aneurismer, med fokus på den komplekse
planleggingen og de alvorlige komplikasjoner denne behandlingsformen kan gi. Det
kreves volum for å oppnå god kvalitet i hele
behandlingslinjen. Resch formidlet med
entusiasme muligheten, men også begrensningene av fremtidige off-the-shelf-graft.
Del to av NKKFs høstmøtesymposium var
viet endovaskulær kompetanse hos norske
karkirurger. Legeforeningen og helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) har det
siste året utredet og kommet med forslag
til endring av spesialitetsstrukturen. Jarlis
Wesche, avtroppende leder av spesialitetskomiteen i karkirurgi, gjorde rede for
nylig innførte nye krav til endovaskulær
kompetanse i utdannelsesforløpet. Erik
Fosse, leder for HODs komite, presenterte
forslagene til ny spesialitetsstruktur.
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Møtelederne - Inge Settemsdal og Arbe Seternes.
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Martin Björck, professor i karkirurgi og
studierektor for den karkirurgiske-spesialiteten i Sverige, fortalte et lydhørt publikum
om svensk endovaskulær virksomhet. 70
% av all karkirurgisk behandling foregår
endovaskulært. Det er i Sverige stor
spredning i andel av aneurismeoperasjoner som gjøres endovaskulært, mens
Linköping har lav andel endovaskulære
inngrep har Örebro og Malmø henholdsvis 100 % og 95 % aneurismeopererte
hvor det settes inn et stentgraft.
Påtroppende leder i det danske karkirurgiske utdanningsutvalget, Nicolaj Grøndal,
fortalte om dansk utdanningsforløp og
dagens utdanningskrav til leger i spesialisering til karkirurgi – denne ligner mye

på den foreslåtte strukturen fra HOD.
Beate Viddal fra Stavanger har gjort en
analyse av utdanningsrapportene levert
til spesialitetskomiteen og en enquete
om endovaskulær virksomhet hos karkirurger. Professor Rune Wiseth (St. Olav,
Trondheim) ga innsikt i den historiske
argumentasjonen for at kardiologer gjør
perkutane kardiologiske intervensjoner.
Carl Henrik Schelp, avtroppende representant i EVST, gjennomgikk de store forskjellene i endovaskulære krav til utdanningen i
Europa. Professor Frank Vermassen (Gent,
Belgia), medlem i European Vascular
Societys utdanningskomite, argumenterte for at karkirurger bør ta ansvar for
hele den karkirurgiske behandlingen også

de endovaskulære prosedyrene – ellers vil karkirurgene bli overflødige.
Terje Hasselgård (Molde) filosoferte rundt
fremtiden for karkirurgen og hvordan faget
er i endring. Før opprømte tilhørere debatterte fakta, påstander og fremtiden for
endovaskulær kompetanse hos den norske
karkirurg. Vi håper at debatten fortsetter
rundt på de ulike karkirurgiske avdelingene.
Symposiumet var oppløftende og inspirerer
til videre tankeutveksling om karkirurgens
rolle i endovaskulær behandling. Arbeidet
med utviklingen av den «nye» karkirurgiske spesialiteten er så vidt påbegynt.

Prisvinner kirurgisk høstmøte - Beste thoraxkirurgiske foredrag - Medistim prisen

Inflammasjon ved aortaklaffekirurgi
– en sammenligning av to kirurgiske metoder
Fagnytt • Debatt

Hauge KK1,5, Dahle G2 , Rein KA 2 , Mollnes
TE 4,5, Fosse E1,5
karoline.kh@gmail.com
1
Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus
2
Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo
Universitetssykehus
4
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus
5
Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo

Bakgrunn
Konvensjonelt behandles aortastenose med
utskifting av hjerteklaffen gjennom sternotomi og med hjertelungemaskin (AVR). De
senere årene er kateterbasert innsetting
av biologisk aortaklaff (TAVI) lansert som
en alternativ behandling til pasienter med
alvorlig aortastenose. Ved vårt sykehus
tilbys TAVI bare til pasienter der AVR er
kontraindisert. Det er vel kjent at hjertelungemaskin gir en kraftig inflammasjon med
blant annet aktivering av komplementsystemet, men man vet svært lite om immunresponsen ved TAVI. Studiens formål var
derfor å studere komplementaktivering og
endring i andre inflammasjonsparametre i
pasienter som ble behandlet med TAVI, og
sammenligne disse med AVR-pasienter.

Materiale og metode
38 pasienter med symptomgivende aortastenose ble inkludert, 20 i TAVI-gruppen
og 18 i AVR-gruppen. Pasientene ble ikke
randomisert. Arterielle blodprøver ble tatt
under og etter prosedyre, og analysert
for komplementaktiveringsmarkørene

Karoline Kråkmo Hauge.

C3bc og TCC, cytokinene MCP-1, MIP1-β,
IL-6 og eotaxin, samt granulocyttaktiveringsproduktet myeloperoxidase.

ikke signifikant forskjell mellom gruppene i frigjøring av IL-6 eller eotaxin.

Resultater

TAVI, sammenlignet med AVR, gir lavere aktivering av det inflammatoriske
førstelinjeforsvar, inkludert komplement,
granulocytter og monocytter. Dette
er trolig fordi prosedyren gir et mindre
kirurgisk traume og ikke krever hjertelungemaskin. For pasienter med høy risiko
for negative effekter av hjertelungemaskin
er TAVI derfor en alternativ behandling
som gir lavere inflammatorisk respons og
følgelig mindre risiko for organskade.

Komplementaktivering ble undersøkt ved
å måle C3bc, som mål for tidlig aktivering, og det terminale C5b-9-komplekset
(TCC), som mål på at hele komplementsystemet var aktivert. TAVI-gruppen viste
signifikant lavere aktivering av både C3bc
(p<0,001), TCC (p<0,000) og myeloperoxidase (p<0,003). Frigjøring av cytokinene
MCP-1 (p<0,014) og MIP-1β (p<0,002)
var også lavere i TAVI-gruppen. Det var

Konklusjon
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Invitert foreleser Dr David Scott-Coombes, University of Wales, Cardiff

Retningslinjer for behandling av Differensiert Cancer
Thyroideae (DTC)
Håvard Søiland
hsoiland@gmail.com

«Hva gjør vi nå?»
Hvem har vel ikke tenkt denne tanken i
løpet av sin karriere som endokrin kirurg når
cytologisvaret pre-operativt eller histologisvaret postoperativt viste en DTC?
David Scott-Coombes fra University of
Wales i Cardiff er en internasjonalt anerkjent endokrin kirurg som ble invitert til
årets høstmøte for å belyse noen sider ved
prosessen og tenkningen bak utforming
av retningslinjer for behandling av DTC.

Dr. Scott-Coombes «sjokkerte»

Fagnytt • Debatt

oss i starten ved å sette tenkningen rundt
DTC behandlingen i et viktig perspektiv.
Han generaliserte først utfallsrommet for en
tenkt sykdom i 3 deler. To ytterpunkter ble
skissert: En tredjedel som vil bli helbredet,
nesten uansett hva man gir av behandling
(lav-risiko). Det andre ytterpunkt er de som
vil ha dårlige utsikter uansett hva man gjør
(høy-risiko). Mellom disse to ytterpunkt vil
«best mulig praksis» kunne utgjøre en viktig
forskjell for pasientene (intermediær-risiko).
Det er denne gruppen som er den drivende
kraft bak strevet med å utarbeide retningslinjer – for her kan riktig behandling redde
liv. Så kom sjokket: For DTC er fordelingen
mellom disse tre gruppene svært skjev. Av
alle DTC utgjør lav-risikogruppen hele 2/3,
høy-risiko gruppen ca. 1/4 og intermediærgruppen bare ca. 1/6. Det gikk et lite sus
gjennom salen. Den kjente utfordringen å
gå fra gruppestrata til enkeltindivid ble presisert. En kan derfor ikke alltid forklare et
enkelt pasientforløp med gruppedata, så klinisk skjønn og erfaring må ikke legges bort.

Forvirringen kan være stor
når en ser hvor mange scoringssystemer
som er laget for å stratifisere pasientene i
de 3 overnevnte kategorier. Minst 14 ulike
systemer eksisterer. Scott-Coombs pekte
på tre som er mye brukt der Porportion of
Variation in survival time Explained (PVE)
var høyest. Disse var 1) MACIS –score fra
Mayo klinikken, 2) ATA (American Thyroid
Association) score som baserer seg på
TNM-klassifiseringen med Britiske (BTA )
og Europeiske varianter (ETA) og 3) EORTC
- systemet . MACIS bruker 5 variabler:
Metastaser utover halsens anatomiske
grense( Nei=0 eller Ja=3), Alder på pasient
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ved diagnosetidspunkt (< 39 år = 3,9
poeng, eller alder x 0.08), Completeness av
kirurgisk fjerning av svulsten (komplett=0,
inkomplett =1), Invasivitet lokalt på halsen,
klinisk bedømt(0=ingen, 1 = ja) og Størrelse av svulsten( 0,3 x størrelse i cm). Sum
MACIS-score > 8 var definert som høyrisiko hadde kun 24 % 20 års overlevelse,
intermediær-gruppen med MACIS på 6-8
hadde 60 – 90 %, mens for MACIS < 6 var
99 % som overlevde etter 20 år. I sitt eget
10-års materiale fra Cardiff fant ScottCoombs at i MACIS < 6 gruppen var ingen
døde, mens for de andre gruppene var
10-års letaliteten hhv ca. 5 % (intermediærrisiko) og 10 % (høy-risiko gruppen).

Vi har trolig overbehandlet
mange pasienter i den store «lav-risikogruppen» opp gjennom årene. Utvik-

lingen de siste 10 årene har gått i retning
av mindre intensiv kirurgi, mindre bruk
av radioaktivt iod og kortere og mindre
intens TSH suppresjons med Thyroxin
enn før. Han mente at nytten av thyreogen-stimulert tumormarkør målinger
er overdrevent i oppfølgingen av DTC.
Kanskje vil ESES konferansen i Cardiff
hos Scott-Coombes i mai 2014 kaste
enda bedre lys over disse spørsmålene?

Det blir spennende
å se hva den norske ekspert gruppen
lander på i de nye oppdaterte retningslinjene som er like rundt hjørnet. Disse vil
strukturere behandling og oppfølgingen av
DTC etter moderne prinsipper og bidra til
å sikre en trygg og enhetlig håndtering av
denne viktige pasientgruppen i Norge.

Gjesteforeleser Acellulær Dermal Matrix (ADM)
– Dr. Amit Goyal
Håvard Søiland
hsoiland@gmail.com

Bakgrunn
En av utfordringene ved direkte rekonstruktiv brystkirurgi hos mastektomipasienter
med innleggelse av subpektoral protese
er bl.a å få en god dekking av protesen
med ønsket størrelse. Dr. Amit Goyal
var invitert forleser ved dette symposiet
og arbeider til daglig som Consultant i
oncoplastisk brystkirurgi ved Royal Derby
Hospital, Derby, England. Han fokuserte
i dette symposiet på bruk av Acellulær
Dermal Matrix (ADM) som en av måtene denne utfordringen løses på.

Hva er ADM?

Dr. Amit Goyal pekte på noen fordeler ved
å bruke ADM. Den ene er at man vil få en
komplett dekking av protesen. Dette er
viktig hvor hudlappene er tynne. Protesen
vil da unngå å erodere huden kaudalt hvor
tyngdekraften fra protesen er størst. Videre
kan man øke volumet av den subpectorale lomme uten at tensjonen og trykket
mot protesen øker. Dette kan føre til en
mindre fare for displasering av protesen på
sikt. For det tredje vil man lettere kunne
definere en markert inframammærfold.
Kombinert vil man følgelig kunne oppnå
en mer naturtro ptose i brystet med bedre
kosmese. Et viktig poeng er at man kan
oppnå et relativt stort volum av brystet
uten å hente hud/lapper fra andre steder
på kroppen, og dermed unngå donorsted
problematikk. ADM kan med fordel brukes
ved profylaktiske mastektomier hvor tilleggsbehandling ikke skal utføres. I mange
tilfeller vil man også kunne klare seg med
et inngrep: man kan legge inn permanent
protese initialt uten å gå veien om expanderprotese og senere skifte til permanent.

Ulemper, kontraindikasjoner og
alternativer
Som all annen kirurgi er pasientseleksjon
viktig. Dr Goyal advarte mot pasienter som
røyker, har høy komorbiditet og høy BMI.
Strålebehandling kan være en ulempe,
men ingen kontraindikasjon. Forskyving av
protesen er også sett ved bruk av ADM. Seromdannelse og infeksjon forekommer. En

Dr. Amid Goyal.

sjelden gang kan man få nekrose av huden
over ADM. Dessuten er ADM relativt kostbart, men kan i et større perspektiv være
kostnadsbesparende. Religiøse motforestillinger kan også forekomme. Som et alternativ, kan man hos noen pasienter med relativt store bryst, deepitelialisere en kaudal
hudlapp («dermal sling») som kan brukes på
samme måte som ADM til å dekke kaudale
deler av protesen. Det er ikke alle pasienter
dette er mulig å få til på, så derfor er ADM
et godt supplement til metodeutvalget.

Konklusjon
ADM er et relativt dyrt, men viktig supplement til å oppnå tensjonsfri inferior dekning
av protesen selv med relativt store volum
av protesen. Man kan bevare inframammærfolden med en økt naturlig ptose av
brystet i mange tilfeller. ADM er godt egnet
ved profylaktiske mastektomier. Man kan i
mange tilfelle klare seg med et inngrep ved
at permanent protese kan legge inn initialt.

Fagnytt • Debatt

Acellulær Dermal Matrix (ADM) er laget
av grise-dermis der alle cellulære komponenter og strukturer er fjernet og revaskulariseres av pasientens egne kapillærer.
Man får følgelig ingen avstøtningsreaksjon og mindre inflammasjonsreaksjon.
ADM ser ut som et hvitt «pusseskinn»
og finnes i ulike størrelser. Hensikten er
å kunne legge dette mellom protesen og
den kaudale hudlappen etter mastektomien er utført. ADM fasongklippes og
festes med suturer på kanten på
m.pektoralis major superiort og til fasciedragene ved inframammærfolden inferiort.

Fordeler med ADM

Referat fra plastikkirurgisk fredagsseminar
Christian Busch
christian.busch@teresbergen.no
Styremedlem i Norsk forening for estetisk kirurgi
Norsk plastikkirurgisk forening
Årets fredagsseminar var i regi av den
estetiske foreningen, og temaet var vertikal
brystplastikk/brystreduksjon. Den franske
kirurgen Patrick Fontet var invitert til å fortelle om sin metode som er en modifisert
Hall Findlay vertikal brystreduksjon. Seminaret var populært med ca. 100 tilhørerere.
Ayman Zakaria innledet dagen med sine
erfaringer med Lejour teknikk. Dette har
vært hans arbeidshest gjennom alle år.
Han har brukt teknikken på alle brystreduksjoner, løft og løft med protese.

Videre holdt Fontet et foredrag om sin
teknikk og viste resultater fra sine 5000
reduksjonsplastikker med denne teknikken.
Den viktigste modifikasjoner i forhold til
Hall Findlay er at nipple-areola komplekset
får blodforsyning posteriort i tillegg til superiomedialt. I hans hender kunne vertikalteknikken brukes på de fleste reduksjoner,
også store, og med posterior stilk ble
ofte sensibiliteten bevart. Hudoverskudd i
enden av arret ble fjernet med en tobakkspungsutur når brystet ble suturert igjen.
Videre ble teknikken gjennomgått
steg for steg. Det ble også vist en video som var spilt inn med Fontet ved
Colosseum klinikken i Stavanger.

Til slutt gikk Hilde Bugge igjennom sine
resultater av 100 Hall Findlay vertikale
brystreduksjoner fra Aleris i Oslo. Et gjennomgående problem var gjenværende hudoverskudd nederst i arret som førte til en
stor grad av mindre korreksjoner i etterkant.

Reseksjon foregår med en mammostat på brystet,
venstre bryst er ferdig suturert.
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Må det være så vanskelig?
- Benign urologi i lommeformat!
Av Karin M. Hjelle (NUF-styret)
karin.margrethe.hjelle@helse-bergen.no
Urologisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus
Under planleggingen av programmet for
høstmøtet er det alltid like spennende å se
om bidragsytere fra alle landets regioner
har sendt inn nok abstrakter til å dekke
behovet til kunnskapshungrige urologer.
Dette året mottok vi færre urologiske
bidrag enn tidligere, noe vi tror kan ha
sammenheng med NUF-kongressen i
Sandefjord. Vi håper selvsagt at antallet
tar seg opp til neste år, men akkurat i år
ga dette oss rom til å arrangere et symposium i tillegg til det vanlige programmet.

Fagnytt • Debatt

NUF-styret ønsket å løfte frem en annen
side av urologien enn det som dreier seg
om kreftsykdommer. Anja Løvik (AHUS)
og Karin Hjelle (HUS) snekret sammen et
program tilpasset dette. I alt ble det fire
foredrag som alle belyste temaet på en
god måte. Vi var i forkant svært spente på
om dette var noe som ville fenge, og ble
virkelig positivt overrasket over et nesten
fullsatt auditorium med engasjerte tilhørere.

Bekkensenter
Tor Erik Sand (AHUS) startet det hele med
en gjennomgang av «Bekkensentermodellen» slik den fungerer ved AHUS. Han
beskrev hvordan den ble etablert i 2007,
snakket videre om dagens arbeidsrutiner
og viste hvordan ni ulike avdelinger klarer
å gjennomføre et tverrfaglig samarbeid.
Pasienter som tas opp til tverrfaglig vurdering har alltid et sammensatt problem, en
kombinasjon av lidelser som for eksempel
interstitiell cystitt, defekasjonsproble-

mer, vaginal prolaps eller urininkontinens.
Pasientenes evaluering av senterets
tilbud har vært positiv. Bekkensenteret
arrangerer også mestringskurs for de
med kroniske bekkensmerter og det er
laget egne e-læringsprogrammer. I tillegg
er det etablert doktorgradsprosjekter.

Urgency-inkontinens
Deretter gjennomgikk Ole Jacob Nilsen
(OUS-Rikshospitalet) urgency-inkontinens.
Han poengterte at andre årsaker som stein,
blærecancer, infra-vesikal obstruksjon,
infeksjon og nevrologiske årsaker må være
ekskludert for å kunne stille diagnosen
overaktiv blære, OAB. Behandlingsalternativene for urgency-inkontinens ble belyst.
Dersom konservativ behandling ikke er
tilstrekkelig, kan pasientene tilbys muskarinreseptor-antagonister eller beta-3-agonist.
Dernest finnes det behandlingsalternativer
som sakral nevromodulering (SNM) og
botox-injeksjoner. Er pasientens plager
invalidiserende til tross for denne behandlingen, kan annen kirurgisk behandling
som entero-cystoplastikk eller urinavledning (kontinent/inkontinent) vurderes og
diskuteres helhetlig med pasienten.

Urethrastriktur
Alexander Schultz (OUS-Rikshospitalet)
fortalte videre om behandling av urethrastrikturer. Blokking av urethrastrikturer
gir sjelden varige, gode resultater. Intern
urethrotomi (Sachses) er førstevalget ved
korte, primære urethrastrikturer. Ved residiv
må urethraplastikk overveies, spesielt ved
lengde > 1 cm og penile strikturer, og denne metoden er førstevalg ved andregangs
residiv. Intern urethrotomi anbefales ikke
ved lange og komplekse strikturer, ei heller
ved BXO eller hos opererte hypospadipasienter med sekveler. Dersom urethra-

plastikk er kontraindisert, er ren intermitterende selvdilatasjon (RISD) et alternativ.
Ved akutte, bakre urethraskader tilrås det
primært suprapubisk drenasje av urin. Pasienten skal deretter henvises for forsinket
behandling , som gir gode resultater. Fremre skader kan behandles likedan. Antallet
urethrastrikturer behandlet ved OUS, Rikshospitalet, har økt de siste årene, fra omkring 20 tilfeller i 2005 til rundt 100 i 2012.
Sannsynlig er det flere trengende der ute.

BPS/IC – Bladder pain syndrome
Temaet smertefull blære syndrom/interstitiell cystitt ble problematisert av Anders
Debes (AHUS). Ulike definisjoner brukes
og alle har sine begrensninger. Andre
årsaker til plagene forutsettes ekskludert før diagnosen settes. De fleste har
nok erfart at symptombildet kan variere
veldig. Det er dessverre lite forsking med
god kvalitet å støtte seg på. Mangel på
konsensus gjør diagnostikk og behandling
vanskeligere. Standard utredning for nedre
urinveisplager kan suppleres med billedundersøkelser, cystoskopi (med dilatasjon/
biopsi), urodynamikk, laparoskopi og evt.
undersøkelse hos andre spesialister. Behandlingen er først og fremst konservativ,
med en trinnvis multimodal behandling,
der risiko må oppveie faren for komplikasjoner. Grundig informasjon til pasient og
fokus på mestringsstrategier er vesentlige
komponenter i behandlingen. Multidisiplinær tilnærming er nyttig, som ved annen
behandling av kroniske smerter. Opiater
har liten plass i smertebehandlingen.
Vi håper presentasjoner og påfølgende debatt ga nyttige tips til arbeid videre med benign urologi.

Fedmekirurgisk symposium 2013
Av Torgeir T. Søvik
t.t.sovik@medisin.uio.no
Oslo universitetssykehus Ullevål
Leder, Norsk forening for bariatrisk kirurgi
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De siste to årene har onsdag i høstmøteuken vært den viktigste møtedagen for alle
som er interessert i kirurgisk behandling av
sykelig fedme. Målet er å skape en arena
for interessant diskusjon ved å avvikle
frie foredrag (i år 18 stykker), et fedmeki-

rurgisk symposium og årsmøtet i Norsk
forening for bariatrisk kirurgi på én dag.
I år var temaet for symposiet kirurgisk
behandling av pasienter med ekstra
høy kroppsmasseindeks (KMI). Tall som
Norsk forening for bariatrisk kirurgi har

innhentet fra offentlige og private sykehus tyder på
at det ble utført cirka 3000 fedmekirurgiske inngrep
i Norge i 2012. Totalt utgjorde Roux-en-Y gastrisk
bypass 73 % av inngrepene og sleeve gastrektomi
(langsgående ventrikkelreseksjon) 27 %. Det ble
også gjort noen få duodenal switch-operasjoner.
Nærmest alle inngrep ble utført laparoskopisk.
Tema for symposiet var fedmekirurgisk behandling av
superobesitas, det vil si pasienter med KMI >50 kg/m2.
Tall fra pasientregisteret ved Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, viser at om lag 1 av 5
pasienter som fedmeopereres er superobese. Selv om
gastrisk bypass induserer et stort vekttap som holder
seg over tid, vil en relativt stor andel av superobese pasienter fremdeles kunne klassifiseres som sykelig overvektige flere år etter gastrisk bypass. Hilde Risstad og
Ingvild Høgestøl fra Oslo universitetssykehus, beskrev
blant annet utvikling i forekomst av ekstrem fedme og
langtidsresultater etter gastrisk bypass-operasjon.
Malabsorptive prosedyrer som duodenal switch synes å
være assosiert med flere bivirkninger og komplikasjoner
enn gastrisk bypass, men induserer et større vekttap over tid. Hva dette betyr for langsiktig metabolsk
kontroll etter de ulike fedmekirurgiske inngrepene er
ennå ikke avklart. Villy Våge fra Førde sentralsjukehus
diskuterte resultater etter sleeve gastrektomi, som
altså er mye utført i Norge, samt duodenal switch sin
potensielle rolle i behandlingen av sykelig fedme i dag.
Del 2 av symposiet handlet om kvalitetsregistre
innen fedmekirurgi, og Johan Ottosson fra det
svenske obesitasregisteret (SOReg) beskrev blant
annet oppbyggingen av registeret, variabler som
registreres og muligheter for forskning på registerdata. Villy Våge arbeider med å få til et norsk kvalitetsregister (se egen sak i Kirurgen, nr 2/2013).
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Camp Trauma
– en god traumatisk opplevelse
Peter Monrad-Hansen
petmon@ous-hf.no
Gastrokir/traumekir avdeling OUS
Det var duket for læring, erfaringsutveksling
og praktisk trening på årets Camp Trauma.
150 håpefulle deltakere møttes på Holmenkollen Park mandag og tirsdag i høstmøteuken. Programmet var tettpakket og interessant. I år besto det internasjonale besøket
av Scott D’Amours fra Liverpool Hospital i
Sydney (Australia), Tarek Razek fra Mc Gill
University i Montreal (Canada) og Louis
Riddez fra Karolinska i Stockholm (Sverige).
Camp trauma var bygget opp med 2
sesjoner før lunsj med fellesundervisning
i SAGA auditoriet og deretter praktiske
sesjoner og miniseminarer etter lunsj.

Fagnytt • Debatt

Temaet første dagen var nasjonalt traumesystem og trening av kirurger. Programmet
startet med å gå gjennom nasjonale traumesystem med input fra Canada og Australia. Norge består nå av 4 helseregioner
hvor det er et traumesenter i hver region
som bistår sykehus med traumefunksjon.
Kravet til traumeledere er, i tillegg til erfaring, gjennomgått ATLS kurs og DSTC kurs
samt teamtrening. Mange sykehus med
traumefunksjon er kommet langt på veien
mot å fylle kravene. Når det gjelder traumesentrene, må det stilles større krav til
dedikasjon og infrastruktur, og det planlegges evaluering i løpet av neste år. Videre
ble utfordringene med store avstander i
Norge belyst, noe som ble forsterket ved at
Australia og Canada, som vesentlig større
land, beskrev de samme utfordringene.
D’Amours omtalte «the tyranny of distance» i Australia med 23 millioner mennesker
hvorav 5 millioner bor i Sydney. Australia
er på størrelse med hele Europa eller hele
USA. Implementeringen av traumesystem i
Australia har resultert i at andelen «avoidable deaths» har gått ned fra 60 - 23 %
fra 60-tallet og frem til nå. Razek beskrev
de samme utfordringene i Canada, hvor
regionalisering av sykehusområdene har
resultert i redusert mortalitet fra 50 - 3 % i
perioden 93 - 07 for pasienter med ISS >12.
Videre ble traumeutdanningen diskutert og
utfordringen knyttet til at generell kirurgien er i ferd med å forsvinne til fordel for
økt subspesialisering. Kan en fremtidig
traumekirurgisk spesialitet formes? I så
fall kan man se for seg et utdanningsløp
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med generell kirurgisk spesialitet i tillegg
til en subspesialitet med 2 års traumetrening, med fokusområder og utveksling til
samarbeidende avdelinger som anestesi/
intensiv etc. Fokus på at trening, uavhengig
om det er teamtrening med simulator eller
bruk av «overtriage», er viktige hjelpemidler
for å sikre god behandling av multiskadde
pasienter. Bruk av behandlingsalgoritmer og
protokoller ble belyst som viktige elementer for maksimalt behandlingsresultat i en
travel og utfordrende hverdag. Forslag til
en slik traumekirurgisk «spesialitet» er
utarbeidet av Trameutvalget i NKF og ble
lagt frem for landsstyremøtet i 2013.
Dr.Pillgram-Larsen viste bilder og fortalte
i hvilken grad Forsvaret har bidratt med
erfaring innen traumatologi. Han gikk
kronologisk gjennom moderne konflikter
og hvilke erfaringer Forsvaret har gjort seg
med dette, alt fra Walking Bloodbank i
Bosnia i perioden 93-98, mineskader i Irak,
volumet av skadde i Vietnam på 50-tallet, geværskader i Tsjad og viktigheten av
god hygiene i campus for å unngå endemisk diaré. Erfaringene fra Maimaneh var
formidable med en skadefordeling som
avviker fra hva vi er vant i med i Norge.
Det ble lagt frem tall hvor andel eksplosjonsskader var 47 %, GSW (gunshot
wounds) 31 % og Stumpe skader 22 %.
DSTC er et internasjonalt kurs som anbefales i tillegg til Krigskirurgi kurset for leger
som går i traumeteam. IATSIC (international association for trauma and surgical
intensive care) er eier av kurset som startet
i 1996 og ble verdensomspennende i 99.
1. prototype av kurset ble gjennomført i
Sverige og i USA i 1994. Viktige elementer
i DSTC er prioritering og trening i å fatte
rett beslutning på rett pasient, «damage
control» eller definitiv behandling, i tillegg
til praktisk kirurgisk trening på levende
anesteserte griser. Det er stor fokus
på kirurgisk teknikk for kontroll av blødning, forurensning, fysiologi og «damage
control». DSTC gjennomføres nå i 29 land
på 53 lokalisasjoner, og per nå har over
8800 leger deltatt fordelt på 352 kurs.
Riddez beskrev virksomheten til Leger uten grenser og Røde kors med
erfaringer fra Banda Aceh i Sumatra
i 2005 og Haiti i 2010. Viktigheten av
å benytte seg av de midlene man har
til rådighet og den erfaringen som fin-

nes på stedet med godt samarbeid og
gode fagbøker er nøkkelen til suksess.
Torben Wisborg informerte om Norsk
Kompetansetjeneste for Traumatologi,
en tjeneste som ble opprettet 1.mai 2013
og skal bidra med å sikre likeverdig høy
kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde
i hele landet. Han viste på kartet fordelingen av traumesenter og traumesykehus
i Norge og jobber for å lage et nasjonalt
traumeregister. Mer informasjon finnes
på hjemmesiden: www.traumatologi.no.
Dag to var det videre oppmerksomhet rundt
nasjonalt traumesystem hvor alle behandlingskjedene uttalte seg om sin funksjon
og forslag til forbedring både innad i egne
rekker og hvilke forbedringstiltak de så for
seg for hele kjeden. Veldig interessant og
lærerik sesjon hvor man ser hvordan ulike
fagfelt jobber under forskjellige forhold
til felles beste for traumepasienten.
Joakim Jørgensen, leder av ATLS Norge,
fortalte om ATLS konseptet som ble
opprettet i 1978 av Dr.Jim Styner som i
1976 personlig erfarte mangelen på strukturert behandling i initialfasen av alvorlig
skadde. Norge startet kursvirksomheten
i 2004 og nå er det årlig 10 kurs, hvorav
2 for overleger, fordelt på lokalisasjonene
Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen.

Bootcamp
Etter lunsj var det begge dager duket for
mer smågruppeundervisning, både med
hands-on trening og miniseminarer. Radiologisk avdeling stilte opp med UL apparater
for å lære bort FAST-prinsippet for raskt å
kartlegge hvorvidt det kan foreligge væske
i buken som et tegn på intraperitoneal
blødning og pericardvæske som uttrykk for
tamponade. Videre var det stor begeistring
for MRMI stasjonen, medical response to
major incidents, en praktisk øvelses-stasjon
for masseskade og disponering av ressurser. MRMI virker som et godt verktøy for
trening på katastrofer og er planlagt innført
til Norge som kurskonsept. Point of care
med fokus på koagulasjon var egen stasjon
og videre var seminaret om hypotermi
veldig populært, hvor auditoriet var fylt opp
av interesserte og nysgjerrige tilhørere. Her
fikk vi en grundig gjennomgang av fysiologi
ved hypotermi, historiske eksempler på
overlevere ved hypoterm stans og kompleksiteten ved skredulykker med tilstedeværelse av hypotermi i kombinasjon med

thorax, hode, nakke og abdominalskade.
Viktigste prognostiske faktor ved denne
skadegruppen er tiden fullt begravet, om
det foreligger luftlomme eller ei, kjernetemperatur og s-Kalium verdi. OUS viste
frem sin nye prosedyre for hypoterm stans
med fokus på rask Hjerte-Lunge maskin/
ECMO for deretter å gå gjennom pasienten
i fellesskap for å utelukke samtidig traumatisk skade. Barn <16 år fraktes primært
til OUS-Rikshospitalet og pasienter >16 år
transporteres til OUS-Ullevål. Ved OUS er
det foreslått en prosedyre for avslutting
av behandling: K>12, asfyxi >35 min (for
eksempel munnen fylt med snø), vanntemperatur > 6 grader med submersjon
>30 min eller vanntemperatur <6 gradet
med submersjon >90 minutter, frosset
blod og etiske betraktninger omkring
den enkelte pasient. Ellers er målet rask
håndtering av sirkulasjonsstansen med
kanylering til Hjerte-Lunge maskin/ECMO.
Massiv transfusjon er fortsatt et viktig
tema som var godt besøkt også denne
gangen. Vi fikk en grundig gjennomgang av
bestanddelene i traumepakken og endret
ratio ved OUS-Ullevål pga større giverandel
i hver trombocyttpakke: nå gjelder 5:5:1 i

ratio SAG:Plasma:Trc. I tillegg viktigheten
av Damage Control Resuscitation med
hypotensiv væskeresuscitering med mål
SBT på 90mmHg, hemostatisk rescusitering med transfusjonsmålratio 1:1:1 og
håndtering/fokus på hypotermi. Målene for
DCR er Hb 8-10, INR >1,5(1,3), aptt <45,
fibrinogen >2 (1,5) og Trc >100x10^9/L.
Nils Oddvar Skaga beskrev nødvendigheten av å begrense dosen med sjokk,
for lengden på sjokk er en gjeld kroppen
må tilbakebetale i etterkant. Tina Gaarder
omtalte videre DCR sett fra et kirurgisk
perspektiv med eksempel fra episode 622
av Dr.House, der han i et fremmed miljø
må ta avgjørelser han ikke er vant med, noe
som er en stor utfordring selv for han. Tid
= traume og behandling av blødning er å
stanse blødning og unngå den letale triaden
med hypotermi, koagulopati og acidose.
På tirsdagen var de praktiske stasjonene endret til prehospital håndtering av
pasienter med fokus på ekstern blødningskontroll, nakkeskade/immobilisering
og intubering. Praktiske kirurgiske ferdigheter ble også gjennomgått og trent,
slik som thoraxdren, kirurgisk luftvei etc.
Miniseminaret om forskning i traume-

sammenheng var også godt besøkt og
gjennomgikk både fallgruber, frustrasjon
og også nyttige tips for de som går med
en idé eller et ønske om forskning eller
doktorgrad. Tilslutt var det 2 sesjoner om
smertebehandling og transfusjonsstrategi.
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Representanter for behandlingskjeden for traumepasienten.

Mandag kveld var det duket for traumatisk
tapas på pressesenteret i bunnen av Holmenkollhoppet. God underholdning fra Norges musikk høyskole med 2 trekkspillentusiaster som spilte alt fra «Dovregubbens
hall» til «Take on me». Seminarlederne dro
i gang med en blanding av polognese og
jenka til gjestenes store glede, alle deltok i
det som endte som en stor dansesamling.
Camp trauma var for min del en lærerik og
sosial hendelse med både teoretiske og
praktiske tilnærminger. Jeg gleder meg til
neste år og håper så mange som mulig av
traumeinteresserte mennesker fra hele Norge (og verden for øvrig) får tid, anledning og
permisjon med økonomisk dekning fra eget
sykehus til å delta på et slikt unikt seminar.
Takk for i år!
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Bigger-Better-Bolder
Peter Monrad-Hansen
petmon@ous-hf.no
Tittelen på årets kirurgmiddag forpliktet og
skapte store forventinger. Arrangementskomitéen, bestående av Usman Saaed, Elin
Thorsen og Tina Gaarder, hadde lagt mye
tid og energi inn i både invitasjon, lokale
og middag. Ved påmeldingsfristen var det
visstnok kun 12 påmeldte, et antall som
naturlig nok skuffet. Ved hjelp av en intens
kampanje med SMS til venner og kjente
samt mail til medlemmer av NKF, så kom
antallet opp i 130 på kun få dager. Månefisken stilte med lokaler og langbord, og kl
1930 strømmet det inn pyntede kirurger fra
hele Norge til musikalske toner og musserende aperitif. Middagen var mer uformell
enn tidligere vi fikk servert deilig tapas
og praten og latteren satt løst. Komitéen,
representert ved Elin Thorsen, ønsket oss
velkommen og leder av NKF Olaug Villanger
holdt en tale og fortalte om sine 4 år som
leder og hvilke visjoner og utfordringer

Fagnytt • Debatt
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NKF har fremover. Det er nå lederskifte
i NKF og vi ønsker Arne-Christian Mohn
(Haugesund) velkommen som ny leder.
Underholdningen sto Olav Flemmen for,
en imponerende sketsj som parodierte en
hverdag med talegjenkjenning og hvilke
frustrasjoner og til dels komiske situasjoner
man kommer opp i med et slikt system.
I tillegg en variant av safe surgery som
kan benyttes i forberedelsen og gjennomføringen av en fest. Deretter ble
ordet overgitt til Hege Gjessing, president
i Legeforeningen, som snakket om NKF
som den 4. største forening under Legeforeningen, og hvor viktig foreningen er
for å ivareta kirurgenes arbeidssituasjon.
Middagen gikk over i uhøytidelig prat og
etter hvert samling på dansegulvet.
Et absolutt vellykket arrangement i en form
som den yngre legestanden kjenner seg
godt igjen i.

Vi gleder oss til neste år! Takk for en
super fest! Den ble virkelig bigger,
better and bolder!

3D
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
I løpet av de siste 10 år har vi blitt mer
kjent med bariatrisk kirurgi og utfordringene som kan møte oss perioperativt og
mange år postoperativt. Det opereres ca.

3000 pasienter i Norge hvert år, og denne
pasientgruppen vil trenge hjelp på alle store
og små sykehus i landet. Ebrahim Aghajani
fra Aleris sykehus viser oss i en artikkel
hvilke utfordringer som finnes hos LGBP
(laparoskopisk gastrisk bypass) pasienter,
både medisinske og kirurgiske, og hvilke ekstramomenter som det må taes høyde for
hos gravide LGBP pasienter. Han gir oss en
fin oversikt over hvilke tanker man bør gjøre
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Utfordringer hos LGBP-pasienter og NTLF
seg og hvilke tiltak som må iverksettes for
å sikre god helse i denne pasientgruppen.
Videre har vi gleden av å presenterer NTLF
sitt 4.nummer med beskrivelse av prisvinnerne fra Høstmøtet og referat fra NTLF’s
symposium om LapCo; systematisk opptrening innen laparoskopisk colorectal kirurgi.
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Utfordringer etter RYGBP
hos fertile kvinner
Det utføres rundt 1200 fedmeoperasjoner på fertile kvinner årlig i Norge. I tillegg opereres et ukjent antall
i utlandet. Den mest brukte metoden er laparoskopisk gastrisk bypass (RYGB). Det finnes pr. idag ingen
oversiktsartikkel over senkomplikasjoner etter RYGB hos gravide. Vårt team har i siste 7 årene utført over
10.000 fedmeoperasjoner i Skandinavia og har fått bra erfaringer om senkomplikasjoner etter fedme operasjoner. I litteraturen er det beskrevet flere kasuistikker om ileus med tarmischemi, fordi man har oversett
de RYGB-opererte gravides særlig risiko for slitsherniering. Blant annet flere tilfeller i Danmark, hvor en
av dem resulterte i maternal mortalitet. Det er flere eksempler også i Norge som har endt opp i laparotomi
med tarmreseksjon og langvarig sykehusleie under graviditet. Mangelsykdommer og magesmerter hos
gravide etter gastrisk bypass er ikke uvanlig og kan være potensielt alvorlige tilstander som trenger rask
behandling. Alle gyn/obstetrisk/kirurgiske avdelinger bør kjenne til disse tilstandene.

Ebrahim Aghajani
Ebrahim.aghajani@aleris.no, Aleris sykehus,
Oslo, Frederik Stangs gate 11-13 0264 Oslo
Kristiane Hjelkrem, Kristiane.hjelkrem@aleris.
no, Aleris sykehus, Oslo, Frederik Stangs gate
11-13 0264 Oslo

Minimal-invasiv kirurgi

Hedin Jacobsen, Hedin.jacobsen@aleris.no,
Aleris sykehus, Oslo, Frederik Stangs gate 1113 0264 Oslo
Bent Johnny Nergård, Bent.johnny.nergard@
aleris.no, Aleris sykehus, Oslo, Frederik Stangs
gate 11-13 0264 Oslo
Hjørtur Gislason, Hjortur.gislason@aleris.
no, Aleris sykehus, Oslo, Frederik Stangs gate
11-13 0264 Oslo
Kontaktforfatter: Ebrahim Aghajani
Ebrahim.Aghajani@Aleris.no
98869107
Fedme er en av de viktigste helseutfordringene i verden. Om lag 315 millioner,
eller 5 % av verdens befolkning, har BMI
≥ 30 1;2. Til dato er kirurgisk behandling
den eneste behandling av overvekt, hvor
der kan dokumenteres både et langvarig
vekttap og en forminsket risiko for følgesykdommer som type 2 diabetes og
hjertekarsykdommer, samt et lengre liv 3.
Omtrent 3000 pasienter opereres for sykelig fedme i Norge årlig og minst halvdelen
av de opererte er kvinner i fertil alder. I
tillegg opereres et ukjent antall nordmenn
i utlandet. Gastric bypass (RYGB) er den
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fortrukne operasjon i Norge. Polycystisk
ovariesyndrom og nedsatt fertilitet er vanlig
blant overvektige kvinner. Det er velkjent at
et større vekttap hos overvektige infertile
kvinner bedrer fertiliteten betydelig 4;5.

etter RYGB er en potensielt livstruende
komplikasjon. I litteraturen er det beskrevet
flere tilfeller av ileus med tarmischemi,
fordi man har oversett de RYGB-opererte
gravides særlig risiko for slitsherniering 9;10.

Det er begrenset kunnskap om svangerskapsutfall etter fedmekirurgi. Imidlertid
er konklusjonen i flere studier at maternal og perinatal risiko er mindre enn ved
svangerskap hos ekstremt overvektige.
Resultatene av flere studier tyder på at
bariatrisk kirurgi reduserer risikoen for
fedmerelaterte graviditetskomplikasjoner
som hypertensjon, preeklampsi gestationel diabetes og sectiofrekvens 6;7.

Formålet med artikkelen er å belyse de
viktige komplikasjoner og anbefalinger
for håndtering av gravide etter RYGB.

Det er generelt få bivirkninger ved RYGB
i dag, men som ved alle operasjoner kan
det oppstå komplikasjoner 8. Majoriteten
av senkomplikasjoner er mild vitamin- og
mineralmangel som responderer bra på
anbefalte tilskudd. Derimot, slitsherniering

Mangeltilstander
En oversiktsartikkel publisert i Nature i
2012 slår fast at forekomsten av mangeltilstander er høy etter gastric bypass
operasjon. Mange pasienter har vitamin- og
mineralmangler før operasjon som vedvarer. Vanligst er mangel på vitamin D med
påfølgende hyperparathyroidisme og lave
kalsiumnivåer, jernmangel og lav vitamin
B12 med anemi som følge. Jernmangelanemi kan for en del pasienter være resistent
mot peroral behandling og kreve parenteral
behandling eller transfusjon. Forekomsten

Tabell 1: Vår praksis ved mangeltilstander under graviditet etter GBP
Under 1.trimester
S-Ferritin < 20 mcg/L

Jern 200 mg p.o daglig

S-Vitamin B12 < 170 pmol/L

B12 depot 1mg i.m inj. ukentlig x 4,
deretter hver 3. mnd.

S-PTH >7 pmol/L

Calcium Citrate 1000 mg daglig

S-Vitamin D < 50 nmol/L

Dekristol 500 mcg x2 pr. uke

Figur 1: a) Lokalisasjoner for slitsherniering etter antekolisk RYGB. Ved operasjonen dannes anatomiske åpninger der tynntarmen kan bli fastklemt. Den øvre pilen
viser herniering gjennom Petersens rom, den nedre ved enteroenteroanastomosen.

av B12-mangel synes å øke med tiden
etter operasjon. Tiaminmangel forekommer også ofte, og særlig hos pasienter
som har bakteriell overvekst i tynntarm.
Vitamin A-mangel er også registrert hos
pasienter med malabsorbsjon. Viktige
lokalisasjoner for opptak kobles bort,
matinntaket endres og det er ikke alle
som tar sine tilskudd som foreskrevet 11.

For alle gastric bypass-opererte anbefales
regelmessige kontroller med blodprøver

minst hvert halvår de første 2-3 årene etter
operasjon og deretter årlig11 (Tabell 1).
Ved svangerskap bør det tas blodprøver
tidlig og tilskudd bør doseres opp ved
behov for å motvirke mangler. Dette bør
følges opp med blodprøver minst en gang
per trimester 4. Med tett oppfølging og
riktig dosering av tilskudd kan den potensielle risikoen for feilernæring hos mor og
barn med høy sannsynlighet motvirkes 13.

Postprandial hypoglykemi
Enkelte pasienter opplever lavt blodsukker
1-3 timer etter måltid som gir symptomer
som skjelvinger, kvalme og utmattethet,
men også i noen tilfeller neuroglykopeniske
symptomer som synsforstyrrelser, tap
av bevissthet og epilepsilignende anfall.
Hypoglykemier skyldes trolig rask leveranse
av karbohydrater til tarmlumen og økt utskillelse av hormoner som øker utskillelsen av
insulin, for eksempel GLP-1. Det skapes et
misforhold mellom insulin og blodglukose
med hypoglykemi som resultat. Prevalensen av hypoglykemi er ukjent og kommer
an på hvordan man måler. I en svensk
kohort fant man <1 % av pasientene hadde
sykehusinnleggelse på grunn hypoglykemi, eller symptomer som kunne skyldes
hypoglykemi14. Vår erfaring tilsier at langt
flere pasienter har slike symptomer uten
å oppleve sykehusinnleggelse. I de fleste
tilfeller er kostregulering med fokus på
regelmessig små måltider med lite innhold
av sukker og raske karbohydrater tilstrekkelig, men i noen tilfeller kan medikamentell
behandling være nødvendig. Det finnes

ikke data på forekomst av slike symptomer hos gravide og det er ikke kjent om
svangerskap kan forverre disse plagene.

Slitsherniering
Slitsherniering kan oppstå dersom
tynntarmen roterer inn gjennom noen
av de slitser som oppstår ved konstruksjonen av RYGB. (Figur 1)
Det kliniske bildet er ofte vanskelig å tolke.
Det typiske kliniske bildet er intermitterende smerter i øvre del av abdomen
som forverres ved matinntak, kvalme,
brekninger og perioder med løs avføring.
Disse kan iblant mistolkes som alminnelig
graviditetssymptomer eller gallestenssmerter. De klassiske vanlige tynntarmsileus-symptomer med oppkast og intervallsmerter savnes ofte. Slitsherniering kan
medføre nekrose av deler av tynntarmen
ved forsinket diagnostisering. Inntil mai
2013 har vi ved Aleris Oslo operert 3157
kvinner i gjennomsnitt alder 41.6 år (1873 år) med gjennomsnittlig BMI 42.9 m/
kg2 (29.4-68 m/kg2). I vår database har vi
registeret 167 (8.2 %) post-RYGB graviditet med gjennomsnittlig alder 29.8 år. Av
dem har 32 (12 %) fått intern herniering i
forbindelse med graviditeten. I dag kan man
således i Norge forvente seg ca. 15 gravide
kvinner med intern herniering per år.
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Forekomst av mangel på vitaminer,
mineraler og sporstoffer hos gravide som
har hatt en gastric bypass, er uklar. Økt
behov under svangerskap, kombinert med
svangerskapskvalme, endrede matpreferanser eller vanskeligheter med å få i seg
tilstrekkelig næring, er potensielle risikofaktorer for feilernæring. Kasuistikker og
små studier har vist mangel av protein,
jern, kalsium, fettløselige vitaminer som
A, D og K, samt tiamin, vitamin B12 og
folat. Mangel hos mor kan føre til fosterkomplikasjoner som neuralrørsdefekter, lav
fødselsvekt, hypokalsemi og osteomalaci.
Anemi kan oppstå sekundært til mangel
på protein, jern, folsyre og vitamin B12.
Det fins enkelte rapporter om vitamin Amangel med nedsatt mørkesyn hos mor
og øyemisdannelser hos foster etter distal
gastric bypass. Det har også vært rapportert enkelte tilfeller av intrakraniell blødning
hos nyfødte hvor vitamin K mangel har
vært sannsynlig årsak. Mangel på vitamin
K er uvanlig etter GBP generelt 4;12;13.

b) Ved vekttap blir disse lommene større og ved graviditet er det mindre plass i buken og
større risiko for slitsherniering. Eksempel på herniering av det alimentære løp gjennom
enteroentero-anastomose-slits.

Lukking av slitser ved
primæroperasjon
Det finnes ingen randomiserte studier som
viser at risiko for slitsherniering minsker
ved profylaktisk lukning av slitser under
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• Lukke begge slitsene med fortløpende ikke-resorberbar sutur.
• Ved anstrengt tarm skal avlastende gastrostomi i utkoblet ventrikkel overveies.
• Ved keisersnitt eller annen elektiv kirurgi,
skal begge slitsene inspiseres og lukkes for å hindre fremtidig herniering.
• Tidligere lukning er ingen garanti for
stengte slitser.
Opphavsrett: Figurer/grafer er vårt eget
materiale, og det er ingen andre som
har rettighet til det.
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Figur 2: Kaplan-Meier diagram viser forventede 2 års resultat i primær-lukket gruppen (n=1401) er 98 % slitsherniering-free survival mot 91 % i ikke-lukkede slitser (n=1613). 7 års forventet resultat hos ikke-lukkete gruppen er 83 %
dvs. 17 % kommer til å få herniering innen 7 år.
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primæroperasjon. Mesteparten av studier
er retrospektive studier hvor det er brukt
forskjellig lukkingsmetoder. Risiko for slitshernie rapporteres mellom 0 og 12 % 15-20.
Det finnes en ikke-publisert randomisert
svensk studie (SFOAK 294, Kirurgveckan
2012) som viser at profylaktisk lukning av
slitser kan skje uten uakseptabel økning av
risiko for korttidskomplikasjoner. Ved siste
årsrapport, anbefaler ekspertgruppen fra
Scandinavian Obesity Surgery Registry
(SOREG), at slitsene bør lukkes med en
etablert teknikk som kirurgen er fortrolig med. I dag bruker 80 % av bariatriske
sentre i Sverige og flere sentre i Norge
vår teknikk med bruk av stapler 15. Figur 2
viser foreløpige resultater fra Aleris Oslo.
Analysen er basert på 3014 pasienter som
var operert med RYGB fra 2006 til 2012.
Slisherniering reduseres men det er ingen
garanti for å unngå denne komplikasjonen.
Observasjonstiden er fortsatt for kort og resultater fra denne longitudinelle studien vil
bli publisert i løpet av de nærmeste årene.

Håndtering
Når en gravid får symptomer på
intern herniering anbefaler vi følgende behandlingsopplegg:
• Ta blodprøver: Hb, Leukoctter. CRP,
leverprøver (bilirubin, ASAT, ALAT,
ALP, GT, amylase), blodsukker.
• Kontakt obstetriker for konstatering av normal graviditet.
• Utelukke differensial diagnoser som
cholecystolithiasis og urolithiasis.
• Hvis graviditet <32 uker, bør pasienten
hvis mulig behandles med høy dose
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steroider i ett døgn for å redusere faren
for lungekomplikasjoner hos fosteret.
Videre tiltak bestemmes ut
fra det kliniske bildet:
• En pasient som ikke kan gå hjem pga.
abdominal smerter eller mistanke om
strangulasjon; laparoskopi eller laparotomi. Operasjonen utføres av team
bestående av gastrokirurg med erfaring
fra fedmeoperasjoner og obstetriker.
• Hvis smertene har gått over og pasienten
kan gå hjem, bestill CT-abdomen med
informasjon om akutt innleggelse ved
nytt smerteanfall.
CT med peroral og intravenøs kontrast
kan ibland gi veiledning – Funn av
tornadofenomen/whirlpool sign, kaliberveksling i tynntarm eller utspilt utkoblet
ventrikkel, bør medføre lavere terskel for
reinnleggelse og laparoskopi/laparotomi
ved residivsmerter. CT kan utføres som
en CT øvre abdomen (ikke direkte stråling
mot Uterus) med lavere strålingsdose
(<10mGy) med adekvat kvalitet.
Man bør ikke nøle med CT øvre-abdomen med strålingdoser <10 mGy hos
gravide pga. fare for stråleskade til foster
når det er medisinsk indisert. Stråledose <10 mGy er betydelig lavere enn
kritisk fosterdose som er >100 mGy 21.

Operasjon
• Laparoskopi er å foretrekke.
• Hvis vanskelig å få oversikt over
alle tarmløp, start ved coecum og
bla tynntarmen proksimalt.
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Kjære Kolleger!
Bjørn Edwin
Redaktør
Vel overstått høstmøte. Det har også i år
vært mange fine symposier og interessante innlegg. Bidraget fra NTLF er denne
gangen dessverre mangelfull av ulike
grunner. Vi har bestemt at vi trykker årets
NTLF priser som bidrag denne gangen!
Redaksjonen ønsker dere alle en fredfull julefeiring og et Godt Nytt År!
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Konkurransen
Svar på konkurransen i forrige nummer
er: Vi ser aorta med avgang av truncus
coeliacus. Vi ser en del av a. gastrica
sinistra og arteria lienalis og arteria hepatica
communis. Ventrikkel, del av segment
1 og del av sement 3 sees også. Bildet
er tatt under en laparoskopisk operasjon
for MALS (Median Arcuate Ligament
Syndrome eller også kjent som celiac
artery compression syndrome, celiac
axis syndrome, celiac trunk compression syndrome or Dunbar syndrome).
Vinneren er dr. Naeem Zahid, Akershus universitetssykehus. Han var den eneste som
sendte inn svar, men til gjengjeld var dette
riktig! Gratulerer med Olympus kamera!
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Beste foredrag
REDUSERT ANASTOMOSELEKKASJE ETTER INNFØRING
AV LAPAROSKOPISK REKTUMKIRURGI VED ET HØYVOLUM
SENTER
Mortensen KE, Norderval S, Lassen K, Revhaug A, Lindsetmo RO
Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø

Kim Erlend Mortensen.

Bakgrunn: Flere studier tyder nå på at laparoskopisk
kirurgi for endetarmskreft
er trygt og onkologisk
likeverdig med tradisjonell
åpen kirurgi. Samtidig så
vet en at økt caseload for
den enkelte kirurg reduserer komplikasjonsraten. Vi
beskriver i denne rapporten gjennomføringen
av laparoskopisk kirurgi
for rektumcancer og effekten på de kortsiktige
behandlingsresultatene
i et høyvolum senter.

Design: Retrospektiv gjennomgang av en serie på 539 konsekutive pasienter behandlet for endetarmskreft i to perioder - før
og etter innføring av laparoskopi: primært åpen kirurgi 20072009 og deretter primært laparoskopisk kirurgi i 2010 til 2012.
Endepunkter: 30 dagers komplikasjonsrater, kirurgisk/onkologisk
resultat, liggetid og reinnleggelsesrate. Kirurgisk caseload.
Resultater: Demografisk profil var lik i begge perioder. Anastomoselekkasjen falt fra 21 % i den første perioden til 5 % i den
andre (p <0,001). Flere lymfeknuter ble høstet per laparoskopi (p
= 0,001). Gjennomsnittlig reseksjonsmarginer var lik (p = 0,49).
Gjennomsnittlig liggetid var 11,4 dager (variasjonsbredde 76)
etter åpen kirurgi og 3,7 dager (variasjonsbredde 13) etter laparoskopisk kirurgi (p <0,001). Kirurgisk caseload økte fra 11 til 27
inngrep per kirurg per år (p = 0,01). Reinnleggelsesraten var lik.
Begrensninger: Retrospektiv studie design.
Konklusjon: Denne studien antyder en sammenheng mellom
laparoskopisk rektumkirurgi med høy kirurg caseload og redusert anastomoselekkasje samt kortere liggetid uten å kompromittere de kirurgisk/onkologiske behandlingsresultatene.

Beste nykommer
Minimal-invasiv kirurgi

LAPAROSKOPISK VENTRAL NETTREKTOPEXI – EN KVALITETSKONTROLL PÅ AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Espen Loge, Thomas Heggelund, Geir Arne Larsen, Nasir Naimy, Arne Færden, Tom Øresland
Avd for Gastrointestinal Kirugi, Akershus Universitetssykehus

Espen Loge.

Bakgrunn og mål: Optimal
kirurgisk metode for rektalprolaps er uavklart. I tillegg
til prolapset har mange pasienter annen bekkenmorbiditet. Mange pasienter
har også obstruert defekasjon og/eller fekal inkontinens. Vi ønsker spesielt å
sammenlikne symptomene
mellom de som er operert
for internt rektalprolaps versus eksternt rektalprolaps.

Material og metode: I
perioden 2010 – januar 2013 ble det operert 35 kvinner (60 år (19
– 84 år)) med laparoskopisk ventral rektopexi med biologisk nett
på Ahus. Vi har gått gjennom journalene og brukt standardiserte
spørreskjemaer angående obstruert defekasjon syndrom (ODS) (0
– 31 p, 31 p mest plager), fekal inkontinens (FI) (0 – 32 p, 32 p mest
plager) og livskvalitet (QoL) (3 – 30 p, 30 p best) pre- og postoperativt ved kontroll eller telefonintervju inntil 3 år etter operasjon.

284 Kirurgen nr. 4, 2013

Resultater: Av pasientene hadde 12 internt, 18 eksternt og 5
residiv rektalprolaps etter tidligere annen operasjon. Gjennomsnittlig liggetid var 3 døgn (1 – 7). Rapporterte komplikasjoner
er en rektovaginal fistel, en UVI, en nosokomiell pneumoni,
ett spinalprolaps L5/S1, ett ventralhernie og en gikk et år til
kontroll for rift i vagina. En fikk påvist residiv av rektalprolaps,
to rapporterte residiv av rektalprolaps over telefonkonsultasjon og en er død, av ukjent årsak. Tabell 1, T1 = første postoperative måling (1 –37 mnd), T2 = 2 postoperative måling (7
–37 mnd), verdier er medianer, antall målinger i parentes.
Eksternt prolaps

Residiv prolaps

Intern prolaps

QoL

ODS

FI

QoL

ODS

FI

QoL

ODS

FI

PreOP

12
(9)

9,5
(9)

26
(7)

18
(1)

-

27,5
(2)

9 (5)

17 (5)

19
(5)

T1

19
(13)

8 (13)

7
(14)

24
(3)

3,4
(3)

10,3
(3)

22
(11)

8 (11)

9,1
(11)

T2

17
(3)

10
(5)

14
(5)

-

-

22 (1)

19
(3)

2 (3)

17,5
(4)

Konklusjon: På tross av få preoperative data og få målinger
postoperativt virker det som at funksjons-score er god kort tid
etter operasjon, men så gradvis forverres. Den mest markante
bedring sees i FI score hos de med eksternt og residiv prolaps.

Beste eksperimentelle foredrag
Tusen takk for prisen – det var en
veldig hyggelig overraskelse!
Hilde Risstad, Oslo universitetssykehus
Gastrisk bypass er det mest benyttede fedmekirurgiske inngrepet i Norge og internasjonalt, mens duodenal switch brukes
unntaksvis og vanligvis hos pasienter med svært høy kroppsmasseindeks (KMI >50 kg/m2). Hvilket inngrep som er mest
optimalt for pasienter med ekstra høy KMI er ikke avklart og
hvilken rolle duodenal switch skal ha er kontroversielt.
På kirurgisk høstmøte presenterte vi 5-årsresultater fra en randomisert studie mellom gastrisk bypass og duodenal switch. Studien er
et samarbeidsprosjekt mellom Sahlgrenska Universitätssjukhuset
i Gøteborg og Oslo universitetssykehus. Seksti pasienter mellom
20 og 50 år med KMI mellom 50 og 60 kg/m2 ble operert laparoskopisk med gastrisk bypass eller duodenal switch. Resultater
etter 2 år er tidligere publisert (Søvik T. et al Ann Int Med 2011). Vi
evaluerer nå 5-års resultatene når det gjelder det primære endepunktet KMI og sekundære endepunkter som kardiovaskulære
risikofaktorer, komplikasjoner, livskvalitet, vitaminstatus, spiseadferd, gastrointestinal funksjon, kroppsammensetning og benmetabolisme. På høstmøtet ble preliminære resultater av KMI, kardiovaskulære risikofaktorer, komplikasjoner og livskvalitet presentert.
Vi fant at begge prosedyrene gir et betydelig og vedvarende
vekttap 5 år etter kirurgi, og at duodenal switch gir et større
vekttap og en større reduksjon i kardiovaskulære risikofaktorer

Hilde Risstad.

sammenlignet med gastrisk bypass. Endringene i livskvalitet er
lik, men det er flere komplikasjoner etter duodenal switch.
Jeg vil gjerne takke de andre i forskningsgruppen i Oslo og
Sverige for at jeg har fått være med på denne studien som
inngår i mitt doktorgradsprosjekt. Det er veldig inspirerende å
jobbe med så mange dyktige og engasjerte kolleger. Dette er
den første randomiserte studien mellom gastrisk bypass og
duodenal switch og jeg ser fram til det videre arbeidet med
våre resultater. Jeg håper våre langtidsresultater vil være et
verdifullt bidrag i diskusjonen omkring hvilken rolle prosedyrene skal ha i behandlingen av pasienter med svært høy KMI.

Minimal-invasiv kirurgi

Beste video

PARASTOMALE HERNIER
– PRESENTASJON AV OPERASJONSMETODE
Erik Trondsen og Krstin R. Kjellevold, Oslo universitetssykehus,
Ullevål
Det finnes ingen gullstandard for operasjon av parastomale
brokk. Tradisjonelt har inngrepene medført høy residivfrekvens.
Nettplastikk har vist seg å gi best resultat, men etter «key-hole»
teknikk der nettet plasseres omkring stomien, er det rapportert hyppig residiv sentralt. Dette er sannsynligvis en konsekvens av at nettet har tendens til å krympe og dermed trekker
seg utover og etterlater en større stomiåpning enn planlagt.
Ved modifisert Sugarbaker teknikk plasseres nettet intraperitonealt
og anlegges med god margin over stomiåpningen etter at brokket er reponert og brokkporten trukket sammen. Prinsippet er
det samme som ved ventralherniekirurgi. Nettet må enten være
biologisk eller være spesiallaget for formålet med et felt som ikke
fester seg til tarmen der den ligger mellom nett og bukvegg.
Fra mai 2012 til juli 2013 har vi ved gastrokirurgisk avdeling ved
OUS operert ni pasienter for parastomale hernier med modifisert
Sugarbaker teknikk. Fire av våre pasienter ble operert laparoskopisk og fem med åpen teknikk. Av komplikasjoner utviklet en

Erik Trondsen og Kristin R. Kjellevold.

pasient abscess mellom bukvegg og nett, og en pasient fikk et
serom. I begge tilfeller ble det utført ultralyd-veiledet tapping,
og nettene ble ikke fjernet. En pasient utviklet stomi-nekrose.
Hun ble laparatomert, stomien flyttet og nettet ble fjernet.
En pasient angir tømningsproblemer fra stomien, uendret fra
før operasjonen, uviss grunn, de øvrige pasientene med
bevart nett har god stomifunksjon. Vi har så langt ikke registrert
noen residiv-hernier.
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Kunngjøringer
Foreløpig program

Thorako-laparoskopisk kirurgi 23.–25.04.2014
Kurs nr. O-27914
Kurskomité: Arne R. Rosseland (kursleder), Trond Buanes, Erik Trondsen, Bjørn Edwin, Ole-Christian Olsen, Marianne Berg, Vivi Bull Stubberud, og Stefan Kutzsche

Sted:
TEORI:
23.04.

24.04.
25.04.

kl. 10.15		
Thoracoskopisk kirurgi
		Steinar Solberg
		Overlege
		Thoraxkir. avd./OUS
kl. 10.30		

OUS, Rikshospitalet
kl 0900–1300 SEMINARROM 1 (B2.U001)
kl 1500–1600 SEMINARROM 1
OUS, Rikshospitalet
kl 0800–0940 SEMINARROM 1
OUS, Rikshospitalet		
kl 0800–1500 SEMINARROM 1

PRAKSIS:
23.04.

Minimal-invasiv kirurgi

OUS, RH, Institutt for Kirurgisk Forskning
kl 1300 – 1630
25.04. OUS, RH, Institutt for Kirurgisk Forskning
kl 1000 – 1630 (5 griser)
25.04. OUS, RH, Intervensjonssenteret
kl 1000 – 1630 (3 griser)
25.04. OUS, Ullevål, Forskningsinstitutt
kl.1000 – 1630 (3 griser)
		

Onsdag 23.

kl. 08.30-09.00
Registrering/kaffe & rundstykker
kl. 09.00 		
Åpning av kurset
		Arne R. Rosseland
		
NTLF, Intervensjonssenteret
Møteledere:

Bjørn Edwin

kl. 09.05		
Hvordan trene laparoskopi?
		Anders Debes
		
Urologisk avdeling, Akershus Univ.sh
Simulatortrening
kl. 09.20		
		Fredrik Halvorsen
		OUS
kl. 09.30		
Hva er den ideelle anestesiform ved
		laparoskopiske prosedyrer
		Anestesiteknikker Kirsti Myre
		Overlege
		Anestesiavd./OUS
		
kl. 09.45		
Hvordan etablere pneumoperitoneum
		
(åpen/lukket tilgang - videoillustrert)
		
Hvordan vurdere kirurgiske teknikker?		
		Trond Buanes
		Professor
		Kir. avd./OUS
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Kaffe og frukt

kl. 10.45		
Urologi
		Bjørn Brennhovd
		
Overlege, kir. avd./A-hus
kl. 11.00		
Gynekologisk akutt abdomen
		Anton Langebrekke
		Overlege
		Gyn. avd./OUS
		
kl. 11.20		
Teoretisk gjennomgang av diatermi ved
		
representant fra Covidien
kl. 11.35		
		

Teoretisk gjennomgang av ultralydsaks
(vibrasjon) ved representant fra Ethicon

Kl. 11.50		

Teoretisk gjennomgang av rack ved Olympus?

Kl. 12.05		

Suturteknikk ved Ole-Christian Olsen

kl. 12.15–13.15

Lunsj

kl. 13.15–16.30
Praktiske øvelser ved Rikshospitalet,
		
Institutt for Kirurgisk Forskning
		Instruktører: Ole-Christian Olsen,
		
Ronald Mårvik, Fredrik Halvorsen,
		
Anders Debes, Trond Buanes, Bjørn Edwin,
		
Bård Røsok, Olaug Villanger, Robin Gaupeset,
		
Thomas Moger, Kristin Kjellevold, Caroline
		
Skagemo, Åsmund Fretland, Ragnhild Størkson,
		
Arne R. Rosseland, Vivi Bull Stubberud,
		
Stefan Kutzsche og representanter for firmaene.
kl. 15.00		

Kaffe og kringle

kl. 16.30		

Slutt

kl. 20.00		
KURSMIDDAG
		

Torsdag 24.		
kl. 07.45		

Kaffe og rundstykker

Møteledere:

Ole Christian Olsen & Ronald Mårvik

kl. 08.00		
Laparoskopisk brokk-kirurgi
		Robin Gaupeset
kl. 08.20		
Ventralhernier
		Bård Røsok
		
Overlege kirurgisk avdeling, OUS
kl. 08.40		
Laparoskopisk colonkirurgi
		Ole-Christian Olsen
		
Kir. avd./Vestre Viken
kl. 09.15		

Åsmund Fretland, Ragnhild Størkson,Arne R.
Rosseland, Vivi Bull Stubberud, Stefan
Kutzsche og representanter for firmaene.
Arne R. Rosseland

kl. 08.00-08.30
Teknikker for stansning av blødning
		Ole-Christian Olsen
kl. 08.30–08.50
		

Komplikasjonsvideoer
Olsen, Rosseland og Buanes

Kaffe og frukt		

kl. 09.30		
The difficult gall-bladder.
		Intraoperative cholangiografi.
		Trond Buanes
Laparoscopisk håndtering av choledoccusstein
kl. 10.00		
		Thomas Moger
		Overlege, kir.avd.
		Lillehammer sykehus

Avanser laparoscopisk kirurgi
kl. 11.00		
		
(milt, pancreas, lever, binyrer)
		Bjørn Edwin
		Professor,
		
Seksjonsoverlege, IVS og kir.avd., OUS

Praktiske øvelser på griser		
kl. 09.00-14.15
		Instruktører: Ole-Christian Olsen, Ronald Mårvik,
		Fredrik Halvorsen, Anders Debes, Trond Buanes,
		
Bjørn Edwin, Bård Røsok, Olaug Villanger,
		Robin Gaupeset, Kristin Kjellevold, Thomas Moger,
		
Caroline Skagemo, Ragnhild Størkson,
		
Arne R. Rosseland, Vivi Bull Stubberud,
		
Stefan Kutzsche og representanter for firmaene.
kl. 10.00		

Kaffe og frukt

ca. kl. 12.00

Lunch/Pizza

kl. 14.30-15.00
KURSPRØVE MED EVALUERING
			
kl. 15.00		Slutt		
Mindre forandringer i programmet forbeholdes.

Lunch

kl. 13.00-16.30
Praktiske øvelser
		Instruktører: Ole-Christian Olsen, Ronald Mårvik,
		Fredrik Halvorsen, Anders Debes, Trond Buanes,
		
Bjørn Edwin, Bård Røsok, Olaug Villanger,
		
Robin Gaupeset, Kristin Kjellevold,
		
Thomas Moger, Caroline Skagemo, Åsmund
		
Fretland, Ragnhild Størkson, Arne R. Rosseland,
		
Vivi Bull Stubberud, Stefan Kutzsche og
		
representanter for firmaene.

Minimal-invasiv kirurgi

kl. 10.30		
Difficult gallbladder, komplikasjoner (video)
		Buanes, Mårvik, Moger
		Rosseland, Olsen

kl. 12.00		

		
		
		
Møteleder:

Fredag 25.
kl. 07.45		

Kaffe og rundstykker

		Instruktører: Ole-Christian Olsen, Ronald Mårvik,
		Fredrik Halvorsen, Anders Debes, Trond Buanes,
		
Bjørn Edwin, Bård Røsok, Olaug Villanger,
		
Robin Gaupeset, Kristin Kjellevold,
		
Thomas Moger, Caroline Skagemo,
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Kurs nr.: OBasalkurs i laparoskopisk kirurgi
28.08.2014– 29.08.2014

Minimal-invasiv kirurgi

Ansvar:		
Kontor for legers videre- og etterutd Oslo
Leger under utdanning i generell kirurgi
Målgruppe:
		
og gastroenterologisk kirurgi. Gyn ?
Indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater
Læringsmål:
		
og kvalitetssikring innen laparoskopisk kirurgi.
		
Kurset vil omhandle teoretisk undervisning og
		
praktiske øvelser på simulatorer samt D-boks
		og pop-trainere.
Temaoversikt:
Laparoskopets oppbygging og vedlikehold,
		
fysiologiske effekter av pneumoperitoneum,
		
anestesi ved laparoskopi, laparoskopi ved akutt
		
abdomen og galle. Praktiske øvelser under
		
supervisjon på modeller og simulatorer vil være
		
en vesentlig del av kurset
Kurssted:
OUS - Rikshospitalet
Trond Buanes og Arne R. Rosseland (kursledere),
Kurskomite:
		
Anders Debes, Ronald Mårvik, Erik Trondsen,
		
Bjørn Edwin, Ole-Christian Olsen,
		
Marianne Berg, Vivi Bull Stubberud,
Påmelding til:
Kontor for legers videre- og etterutd Oslo,
		
Medisinsk fagavdeling, Postboks 1152 Sentrum,
		
N - 0107 OSLO
Epost:		
kurs.oslo@legeforeningen.no
Påmeld. frist:
28.06.2014
Maks deltakere: 24
Ant. kurstimer: 20
Andre opplysninger: Sted: TEORI: Rikshospitalet, B2.U001,
		
PRAKSIS: Rikshospitalet/Institutt for
		Kirurgisk Forskning
Kurspris Leger: 3000
Kurspris Ikke leger: 6000

Kursprogram
Torsdag 28.08.2014
kl. 8.30		
Registrering/kaffe & rundstykker
kl. 9.00		
Introduksjon av kurset
		Arne R. Rosseland
Møteleder:

Trond Buanes

kl. 9.10		
Kirurgisk trening
		Anders Debes
kl. 9.25		
Spesielle forhold ved laparoskopi
		Arne R. Rosseland
kl. 9.45		
Etablering av pneumoperitoneum
		Trond Buanes
kl. 10.15		

PAUSE Kaffe og frukt

kl. 10.30		

Laparoskopiske rack Olympus

kl. 10.45		

Diatermi (Covidien)

kl. 11.00		

Ultralydsaks (Johnson&Johnson)
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kl. 11.15		
Laparoskopisk suturering
		Ole Christian Olsen
kl. 11.30		

Lunsj

kl. 12.30		

Praktiske øvelser, eget program

kl. 16.00		

Slutt for idag

Fredag 29.08.2014
kl. 08.00		

Kaffe og rundstykker

Møteleder:

Arne R. Rosseland

Akutt abdomen
kl. 08.30		
		Rolf Riis
Laparoskopisk appendektomi
kl. 09.00		
		Arne R. Rosseland
Praktiske knep ved laparoskopi
kl. 09.20		
		Ole Christian Olsen
kl. 09.40		

PAUSE Kaffe og frukt

Hemostase ved laparoscopi
kl. 10.00		
		Ole Christian Olsen
Laparoskopisk cholecystectomi
kl. 10.30		
		Trond Buanes
kl. 11.15		

Lunsj

kl. 12.00		

Praktiske øvelser m/praktisk kursprøve

kl. 15.00		

Evaluering av kurset

kl. 15.15		

Kurs prøve

kl. 16.00		

Slutt

Norsk Thoraco-Laparoskopi-forenings pris
for beste foredrag, video og eksperimentelle/
vitenskapelige innlegg og for nykommer innenfor
mini-invasiv kirurgi
Formålet med prisene er henholdsvis å
fremme god klinisk og eksperimentell
forskning innenfor mini-invasiv kirurgi (foredragsprisen) og å fremme god undervisning/formidling av nye kirurgiske teknikker
(videoprisen). I tillegg til disse to prisene
vil det også bli utgitt en pris for beste
eksperimentell vitenskapelige innlegg og
for beste innlegg/video fra yngre kollega.
Kriteriene for utvelgelse av beste
foredrag er primært presentasjon av
holdbare og relevante forskningsresultater, men det legges også vekt
på selve presentasjonsformen.

3.
Ved utvelgelsen av beste video vil
det bli lagt vekt på følgende forhold:
1.

2.

Aktualitet – i hvilken grad er stoffet
relevant/aktuelt for norske kirurger?
Originalitet – hvilken nyhetsverdi har
stoffet? Både patologisk anatomi og
kirurgisk tilnærming bør representere
ny kunnskap eller spesielt konstruktive
løsninger på et vanskelig problem for at
videoen skal skåre høyt på originalitet.

4.

5.

Pedagogisk klarhet/fremstillingsevne: Evnen til å presentere en
klinisk situasjon sammen med forslag
til behandlingsløsning, evalueres
som et viktig kvalitetskriterium.
Billedkvalitet ansees også
for å være vesentlig for en
god videopresentasjon.
Sammenheng/totalinntrykk: Alle
de fire første kriteriene må være
oppfylt på en god måte, og innhold må passe til presentasjonsform for å lage en god video.

*Norsk thoraco-laparoskopi forening er
en arbeidsgruppe oppnevnt av styret i
Norsk kirurgisk forening etter mandat fra
generalforsamlingen i 1992 og rapporterer til styret i Norsk kirurgisk forening.
*Norsk thoraco-laparoskopi forening har
representanter fra gastroenterologiske, thoraxkirurgiske og urologiske miljøer og velger
selv sin leder, sekretær og kasserer. Representantene foreslås av spesialforeningene
og utnevnes av Norsk kirurgisk forening.
*Norsk thoraco-laparoskopi forening skal
belyse fordeler og ulemper ved minimalt

invasiv kirurgi versus åpen kirurgi ved
thoracale- og abdominale inngrep.
*Norsk thoraco-laparoskopi forening skal
fremme minimalt invasiv kirurgi gjennom
styrking av utdanning, forskning og utvikling
av kvalitetsregistre. Gruppen skal initiere og
koordinere kursvirksomhet innen minimalt
invasiv kirurgi i Norge og i Skandinavia.
*Norsk thoraco-laparoskopi forening
skal formidle kunnskap om minimalt
invasiv kirurgi gjennom regelmessige
møter/symposier og eget nyhetsbrev.

*Gruppens sekretariat står for kontakt
med de internasjonale foreninger for
minimalt invasiv kirurgi og sørger for
spredning av informasjon om internasjonale møter, kurs og kongresser.

Minimal-invasiv kirurgi

Statutter for Norsk thoraco-laparoskopi forening
(NTLF) (revidert i henhold til vedtak i styremøte
23. oktober 2007)

*Norsk thoraco-laparoskopi forening sørger
for egen finansiering i tråd med Den Norske
Legeforenings regler og har eget budsjett
med egen kasserer. Regnskapet følger
kalenderåret og revideres av samme revisor
som Norsk kirurgisk forenings revisor.
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Referat fra NTLF’s symposium ved høstmøtet 2013

Training in colorectal surgery/LapCo
v. Professor Mark Coleman

(Consultant Surgeon at Derriford Hospital and The Nuffield Hospital, Plymouth)

Ole Christian Olsen
olsenoc@online.no
Drammen sykehus, Styremedlem NTLF
Laparoskopisk colorectalkirurgi for cancer
fikk som de fleste vet en trang fødsel etter
tidligstudier som viste en foruroligende
forekomst av portmetastaser. Dette førte
i sin tur til at flere randomiserte multisenterstudier ble startet både i USA (COST)
og Storbritannia (CLASSICC) samt COLOR
1 og 2. Prof. Eva Haglin fra Sahlgrenska
universitet hadde en gjennomgang av
foreliggende dokumentasjon under fjorårets NTLF seminar og de fleste fagmiljøer
er vel per dags dato enige om at man
kan nå kan si at åpen og laparoskopisk
operasjon er likeverdig mht onkologiske
resultater og langtidsoverlevelse.
Det er derfor noe overraskende at mange
land fortsatt har en relativt lav andel laparoskopiske inngrep for colorectal cancer.

Minimal-invasiv kirurgi

NTLF hadde derfor invitert Prof. Mark Coleman, leder for LapCo som er et nasjonalt
treningsprogram i England, finansiert av
Department of Health for å høre deres erfaringer med sentral, organisert opplæring.
Bakgrunnen for etablering av LapCo var
at NICE «National Institute for Health
and Care Excellence», som er et statlig
«Best practice» råd for å si det kort, i 2006
vedtok at «All suitable patients should be
offered laparoscopic resection by appropriately trained surgeons». Ansvar
for opplæring ligger under Department of
Health. Dette førte i sin tur til at LapCo ble
etablert og finansiert av myndighetene i
2006. Budsjettet er ca. 6 mill pund. Mark
Coleman har vært leder fra oppstarten.

treningsprogrammet hvilket skulle gi en
netto innsparing på 4,7 mill. pund årlig(!).
«The National Training Programme» (NTP)
som ble etablert i 2006 tok i første rekke
sikte på å lære opp tilstrekkelig mange
instruktører, «Theach the teachers». 60
eksperter med over 100 inngrep hver ble
inkludert. Hver kandidat som søkte ble
selektert etter gitte kriterier, deretter gikk
de gjennom ukeskurs med teori, liveoperasjoner og «hands on» i smågrupper på
4-6 deltagere. Deretter mentored training.
Målet var at alle skulle gjennom minimum
20-25 operasjoner med systematisk
supervisjon over en periode på 6 mndr.
Dette ble praktisk gjennomført dels ved at
deltagerne hospiterte ved instruktørenes
avdelinger eller at instruktørene reiste
til deltagernes avdeling. Etter gjennomført supervisert treningsprogram måtte
hver deltager sende to videoer av sine
solooperasjoner som ble evaluert av et
panel av to uavhengige eksperter etter et
standardisert evalueringsskjema (GASform) etter at videoene var anonymiserte.
Dersom disse ble underkjent måtte to
nye videoer evalueres etc. til bestått.
LapCo vil fra og med 2012 bygge ned sitt
program og den statlige støtten reduseres da man mener at målet om ca. 50 %
laparoskopi gir en god nok plattform for å
vokse videre. De vil i stedet bestå som en
internasjonal kompetanseorganisasjon som
skal finansieres gjennom konsulentbistand.
England hadde i 2006 en andel av laparoskopiske colorectalreseksjoner på ca. 5
%, 49 % i 2012. I følge Colemans tall har
Sverige ca. 5 %, USA 8,6 %, Norge 15
%(?), Tyskland 17 %, Spania 21 %, Australia
25 %, Frankrike 35 %, og Holland 45 %.

sket er om å øke andelen i Norge. Mange
miljøer er fortsatt noe skeptiske og mange
hevder at innføring av laparoskopi er for tidog resurrskrevende i forhold til krav om produksjon. Det som det var stor enighet om
var at tilbud og mulighet for systematisert
opplæring er mangelfull. Da reiser neste
spørsmål seg; har vi muligheter og resurser
til å organisere opplæring i Norge og hvilket
organ eller organisasjon vil ta på seg ansvaret? Det er vel få som tror at myndighetene
vil stille lignende resurser til rådighet som
i England. Krav om sertifisering er vel heller ikke spesielt imøtesett i de kirurgiske
miljøer her til lands. En utfordring har også
vært at mye av den laparoskopiske virksomheten har vokst fram utenfor de store
universitetsmiljøene. LapCo er som nevnt
en organisasjon som stiller sin kompetanse
til rådighet, men uten midler, autoritet og
engasjement er handlingsrommet lite.
NTLF takker Professor Mark Coleman for et meget interessant og inspirerende foredrag som dessverre
altfor få fikk anledning til å høre.
http://www.lapco.nhs.uk

LapCo har utgitt en rekke publikasjoner
bla i forhold til forskjeller på læringskurver
mellom Mentored og Non-mentored læring
relatert til parametre som konverteringsrate, komplikasjoner, anastomoselekkasjer
og mortalitet. I følge LapCo vil læringskurven nå «Performance standard» etter
mean 150 cases ved autodidakt læring
mot ca. 70 ved å delta i det nasjonale
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Etter foredraget ble det en engasjert diskusjon i plenum i forhold til norske forhold.
Det første man kan diskutere er hvorvidt de
norske tallene representerer dagens situasjon. Inntrykket er at laparoskopi foregår i
større eller mindre grad ved stadig større
andel av Norske sykehus og at andelen pr.
i dag nok ligger nærmere 20 enn 15 %. Et
annet spørsmål er hvor stor viljen og øn-
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THERE IS A THIN LINE
BETWEEN INFECTION
AND SUCCESFUL
SURGERY.
YOU ARE WATCHING IT.

For å redusere faren for sårinfeksjoner
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.

