TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING

www.kirurgen.no

NR. 2/2014

TEMA

Multimodal behandling av

Rektumcancer

Norge rundt
NTLF nytt

innhold
NOW, AN ADVANCED ENERGY DEVICE THAT’S BREAKING BOUNDARIES…

UTGIVER
Norsk Kirurgisk Forening
Postboks 17 Kjelsås
0411 Oslo
ISSN 1504-88 88
REDAKSJON:
Peter Wiel Monrad-Hansen (redaktør)
OUS Ullevål
E-post: peter.monrad-hansen@kirurgen.no

The
unmatched
precision
you trust

HARMONIC®

WN
LigaSure™

WI1N

Now
140% stronger
large-vessel sealing
than LigaSure™ 5 mm
Blunt Tip*

Usman Saeed (webredaktør)
OUS Ullevål
E-post: usman.saeed@kirurgen.no
Olaug Villanger (redaksjonsmedlem)
OUS Rikshospitalet
E-post: olaug.villanger@ous-hf.no
ovillang@gmail.com

FASTE SPALTER

LAYOUT, PRODUKSJON
OG ANNONSESALG:
DRD DM, reklame og design • Pb 7011
Majorstuen • 0306 Oslo
E-post: ragnar.madsen@drd.no og
morten.jordal@drd.no
FORSIDEFOTO:
Shutterstock.
Informasjon til forfattere
og annonsører - se side 56 og 57

Håvard Ølstørn (redaksjonsmedlem)
OUS Ullevål
E-post: HAAOEL@ous-hf.no
havard.olstorn@gmail.com
Anders Debes (redaksjonsmedlem)
Akershus Universitetssykehus
E-post: anders.debes@kirurgen.no
anders@debes.no

The precision you’ve come to expect, now with
Advanced Hemostasis for vessels up to 7 mm.

Gjennom KIRURGEN når du alle som jobber med kirurgi i Norge. Medlemmer og andre
med interesse for faget leser KIRURGEN for å holde seg oppdatert på viktige foreningssaker, politiske vedtak, faglige spørsmål og bladet inneholder informasjon om det viktigste
møtet i norsk kirurgi - HØSTMØTET.
KIRURGEN distribueres i et opplag på 3.000 og leses av alle medlemmer i NKF.
Det distribueres også til læresteder, forskningsmiljøer, sykehus etc.
Vitenskapelige forhandlinger – utgis ifm HØSTMØTET og inneholder komplett program
og samtlige abstrakts, foredrag etc. Publikasjonen er et helt nødvendige hjelpemiddel for
alle deltakere på HØSTMØTET og har lang levetid. Det er et viktig oppslagsverk for alle
kirurger.

Fagmedisinske redaktører
4 Norsk barnekirurgisk forening - Morten Vigen - Morten.Vigen@stolav.no
4 Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi - Brynjulf Ystgaard - brynjulf.ystgaard@stolav.no
4 Norsk forening for håndkirurgi - Hebe Kvernmo - hebe.kvernmo@ous-hf.no
4 Norsk karkirurgisk forening - Erik Mulder Pettersen - erik.mulder.pettersen@sshf.no
4 Norsk forening for mamma- og endokrinkirurgi - Turid Aas - turid.aas@helse-bergen.no
4 Norsk forening for maxillofacial kirurgi - Christian Ziegler - Christoph.Ziegler@stolav.no
4 Norsk nevrokirurgisk forening - Ruby Mahesparan - rmah@helse-bergen.no
4 Norsk ortopedisk forening - John Olav Drogset - jon.o.drogset@ntnu.no
4 Norsk plastikkirurgisk forening - Elisabeth Valio Sætnan - esaetnan@hotmail.com
4 Norsk forening for reumakirurgi *
4 Norsk thoraxkirurgisk forening - Alexander Wahba - alexander.wahba@ntnu.no
4 Norsk urologisk forening - Christian Beisland - christian.beisland@helse-bergen.no
* Mangler fagmedisinsk redaktør p.t.

MATERIELLFRIST NR. 3 2014
15. OKTOBER 2014

For more information on this breakthrough in advanced energy,
please speak with your sales representative or visit ethicon.com

*In a benchtop test using 5 to 7 mm porcine carotids that compared median burst pressure for HARMONIC ACE® + 7
(1419 mmHg) and LigaSure™ 5 mm Blunt Tip (591 mmHg) (P<.001). Data on file (PRC064872).
The third-party trademarks used herein are trademarks of their respective owners.

PO 249 © 2014 Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH
Please refer always to the Instructions for Use / Package Insert that come
with the device for the most current and complete instructions.

TEMAER I 2014			
NR. 3 2014 UROLOGI			
NR. 4 2014 TRAUMEKIRURGI		

56

Leder		

57

TEMA: RECTUMCANCER
Innledning ved temaredaktør

59

Diagnostikk og stadievurdering ved cancer recti

61

Treffsikkerhet ved MR-staging av cancer recti

65

PET/CT – nytteverdi ved cancer recti (CR)?

68

Patologisk vurdering ved rektumcancer

69

Kirurgisk behandling av levermetastaser
ved rectumcancer		

72

Palliativ behandling ved cancer recti

75

FAGMEDISINSKE FORENINGER

Vitenskapelige forhandlinger er i A5 format, har stiv rygg og er på ca. 400 sider.
Har du et budskap som du ønsker å formidle til kirurger i Norge, er en kombinasjon av
KIRURGEN og Vitenskapelige Forhandlinger trolig den rimeligste og mest målrettede kanal
du kan benytte.

Introducing the HARMONIC ACE®+ 7 Shears

Redaktørens hjørne

Høstmøtet 2014		

80

Griseflaks eller del av obligatorisk
opplæringsprogram?

82

NKKFs Vintermøte		

84

Den 24. EWMA-konferansen i Madrid

86

Utdanning av kirurger i Skandinavia

87

KIRUB dagarna 2014

88

Onkologisk Forum		

90

FAGNYTT/DEBATT
Appendisitt: Sier andel perforasjoner
noe om kvalitet? 		

91

NORGE RUNDT
Gastrokirurgisk seksjon,
Sørlandet sykehus-Kristiansand

92

Kirurgisk avdeling - Sykehuset Østfold
- klare for fremtiden?

94

NTLF
Modern thoughts about surgical treatment of
colorectal liver metastases

96

Få mest mogleg att for innsatsen
– ta translasjonsforskning med i studien!

98

Rapport fra konstituerende møte «UEMS network for
Accreditation of clinical skills centres in Europe»
99

Utgivelsesdato
15.10.14
15.12.14

Referat fra «Kurs i thorako-/laparoskopisk kirurgi» 100
Testfasilitet og innovasjonsarena for
ny medisinsk teknologi

102

Vurdering av kurs: Basalkurs i laparoskopi

103

Statutter for NTLF		

103

en oppdatering i posten som nå. Jeg må
rette en stor takk til alle bidragsytere som
på tross av samtidig arbeid med nasjonal
handlingsplan, har funnet tid og energi til
å dele denne oppdateringen med oss.
Peter Wiel Monrad-Hansen
Redaktør
peter.monrad-hansen@kirurgen.no
Kjære kollega!
Endelig er solen her og redaksjonen kan
stolt vise frem sin sommerutgave.
Vi følger opp forrige temanummer med
høyaktuell multimodal behandling av
rektumcancer. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at forrige temanummer falt
i god smak og har kommet godt til nytte
både i utdannelsen av LiS og daglig praksis.
Behandling av både kolon- og rektum cancer foregår i større grad i multidisiplinære
forum, og således kan det være godt å få

Vi har valgt å spare artikler om kirurgisk
behandling til neste nummer av
Kirurgen. Da vil vi presentere en fullstendig og total gjennomgang av ulike
prinsipper ved rektumcancerkirurgi og
trilogien fremstår da som komplett.
Videre presenterer vi i dette nummeret
sammendrag fra ulike kurs og seminarer,
og Usman Saeed beskriver de ulike
utdanningsmodellene til våre naboland.
Vi oppfordres til å lage et fellesforum for
LiS-leger for å sikre ønsker og behov i en
fremtidig omlegging av spesialiseringsløp. Dette bør vi absolutt imøtekomme!
Vi presenterer for første gang vår nye spalte: Norge Rundt. Her inviteres ulike sykehus
til å beskrive praksis, utvikling, utfordringer

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

Kan vi gjøre noe med dette?
I Dagens Næringsliv 28. april i år skrev
rektor ved Handelshøyskolen, Tom
Colbjørnsen, om etterpåklokskapens
tyranni i helsevesenet. Hans konklusjoner
er verdt å sitere:

og satsningsområder, samt litt lokal kultur
og geografi. Sørlandet sykehus og Sykehuset
i Østfold har æren av å åpne spalten, og vi
oppfordrer alle sykehus til å følge etter.
NTLF utgis med Kirurgen i to av fire
nummer per år, og i denne utgaven
presenteres kursreferat, forskningsråd,
oppdatering om parenchymsparende
leverkirurgi og IVS nye seksjon: Seksjon
for Metodeutvikling og Industrisamarbeid.

1. Mye tid og ressurser blir brukt på
rene bagateller.
2. Oppmerksomhet blir ensidig rettet
mot å skape feilfrie prosesser, og for
lite orientert mot å skape resultater
som verdsettes av eiere og kunder.

Arne-Christian Mohn
Leder, NKF
macmohn@hotmail.com
Kjære kolleger

Vi håper dere setter pris på sommerutgaven av Kirurgen og at dere får tid til
et aldri så lite dypdykk i artiklene mellom
bading, sene sommerkvelder og vakter.
Husk solkrem og moderate mengder rødt
kjøtt på grillen for den perfekte sommerhud
og en glad tarm.
Med dette ønsker jeg alle en riktig god
sommer og god vakt i sommer-Norge!

Siden sist har NKF-styret arbeidet mye
med utdanning mot framtiden og vi har
uttalt at vi ikke kan innføre nye oppgaver
uten å velge vekk andre (omskjæring av
guttebarn på barselavdelinger). Presset på
å øke antall operasjoner (produksjonen)
samtidig med stadig flere rapporter og
dokumentasjoner, går ut over tiden til opplæring av LIS og mester-svenn forholdet.
Når over 50 % av tiden til LIS foregår foran
en PC, er vi på ville veier.

-Aloha-

INFORMASJON TIL FORFATTERE
Kirurgen foreligger i en papirversjon
og en nettversjon www.kirurgen.no

Visjoner og endringer

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:
peter.monrad-hansen@kirurgen.no
Innlegg til websiden
Kirurgen.no kan sendes
til webredaktør
Usman Saeed på
usman.saeed@
kirurgen.no

3. Formelle dokumentasjonskrav og prosedyrebeskrivelser blir utformet i detalj, vel
så mye for å dokumentere at man har
systemer på plass, som fordi man trengte
beskrivelsene for å produsere effektivt.
4. Kreativitet og nyskapning blir hemmet.
Feil og avvik er nødvendig for refleksjon
og nytenkning både om hvordan man kan
effektivisere eksisterende prosesser, og
om hva som kan gjøres helt annerledes.
5. Avvik fra regelverket blir betraktet som
uheldige smutthull som må tettes
igjen med nye regler. Dermed oppstår et selvforsterkende regelvelde.

Dette uttales altså av rektor i blårussens høyborg, Handelshøyskolen. Burde
ikke da noen klokker ringe for sykehuslederne, RHF-lederne og Helse- og
omsorgsdepartementet og for ikke å
snakke om helsepolitikerne? Jeg tror at
pendelen har svingt til ytterpunktet og
at tiden er inne til å justere vår tellemani
og rapporteringsvelde. Det er viktig at
kirurgene går foran og problematiserer.
Ellers arbeider styret med å tenke tilpasning av utdannelsen til EU og Norden, slik
at framtidens kirurger fortsatt kan arbeide
på tvers av landegrensene, iallfall i Norden.
Vi diskuterer kortere turnustid på sykehus,
introduksjonsår på sykehus, hospiteringsregler felles i Norden på ukesbasis og
fellowship-løsninger på lengre gjesteopphold. Vi snakker med de andre lederne
av de kirurgiske foreningene i Norden, de
europeiske medlemmene av UEMS (felles
utdanning), samt politikere, aktivister og
HDir. Vi har tro på dialog og spredning av
kunnskap.

Leder
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Del to i trilogien om
colorectalcancer

Jeg er optimist og ønsker dere alle en riktig
god sommer og et enda bedre helsevesen basert på medisinsk faglig kunnskap
og ikke på trosretninger innen ledelse.

Presenter dine produkter for norske kirurger
Norske kirurger er en stor og viktig personellgruppe ved landets kirurgiske avdelinger,
og har stor innflytelse på innkjøp av utstyr, medikamenter og forbruksmateriell.
Du kommer kostnadseffektivt i kontakt med norske kirurger ved å annonsere i
Kirurgen, Vitenskaplige Forhandlinger (VF) og på www.kirurgen.no.
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
STR.
BREDDE
1/1 side
145 mm

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

ANNONSEMATERIELL
PDF-filer eller digitale EPS-filer.
Alt materiell leveres på CD eller mail, høyoppløst (300 dpi) CMYK.
UTGIVELSESPLAN 2014
Tema
Nr. 3 Urologi
Nr. 4 Traumekirurgi

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
12.000

Bestillingsfrist/
Materiellfrist
5/9
5/11

Levering Posten
15/10
15/12

Ring 22 59 90 07 eller send en e-post til ragnar.madsen@drd.no for å
bestille annonse
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GI Surgery

Don’t risk your surgical success
in GI surgery
Infection rates are reduced by two-thirds in GI surgery with Collatamp®1
Patients with wound infection
1
after elective colorectal surgery21

Percentage of patients

Prospective, randomised controlled
study of 221 patients

18.4%

5.6%

(n=114)

Forrige nummer av «Kirurgen» var viet kolon cancer, mens vi i
dette nummeret presenterer en artikkelserie om rektum
cancer. Den tverrfaglige utredningen og behandlingen er godt
etablert i Norge, med en viss sentralisering til større enheter
med gode faglige miljøer innen onkologi, patologi, radiologi og
kirurgi. Fordelene ved denne utviklingen er dokumentert i en
rekke publikasjoner fra enkelt-institusjoner og fra Kolorektalcancer registeret, som viser stadig bedre behandlingsresultater.

Collatamp® and
systemic antibiotics
(n=107)

Reduce infection rates, and reduce unplanned readmissions with Collatamp® 2
Patients with deep infection or abscess after
abdominoperineal resection222
2: De Bruin et al. 2008

29%

Retrospective study of 40 patients.
All patients underwent radiotherapy
and abdominoperineal resection.

Percentage of patients

30

5%

p=0.05

0

Systemic
antibiotics only

Collatamp® and
systemic antibiotics

(n=21)

(n=19)

www.collatamp.no
001COL-NO-2014

Tidligere ble kolon og rektum som oftest studert og beskrevet samlet, uten nærmere differensiering.
Utviklingen har imidlertid vist at det på mange måter dreier seg om to sykdommer. Anatomiske forskjeller,
ulike funksjoner og ulikheter ved sykdomsutvikling tilsier at diagnostisk tilnærming, planlegging og
gjennomføring av behandlingen nødvendigvis må bli forskjellig, noe utviklingen de siste 20 årene har vist.

Ole Helmer Sjo
ole.sjo@ous-hf.no

p<0.01

0

Systemic
antibiotics only

Tverrfaglig diagnostikk, utredning
og behandling av cancer recti
Tema

20

1: Rutten and Nijhuis, 1997

TEMA

Swedish Orphan Biovitrum AS
Østensjøveien 18- Bryn
0661 Oslo, Tlf.: 66 82 34 00
www.sobi.com www.collatamp.no

I disse dager revideres Helsedirektoratets «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og
oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm», og vi venter oss oppdaterte og evidensbaserte anbefalinger som kolleger bør
setter seg grundig inn i. Vi presenterer her artikler om indikasjoner,
gjennomføring og diagnostisk treffsikkerhet ved klinisk diagnostikk,
inkludert rektal ultralyd, MR og PET-CT. Utviklingstrekk og
forventet framtidig bruk av bildediagnostikk omtales også, dessuten hvordan denne diagnostikken kan brukes ved evaluering av
respons på neoadjuvant behandling og ved mistanke om residiv.
Indikasjonene for operasjon av levermetastaser har endret seg
mye de siste årene og vi diskuterer stadig hvordan sekvensering
av operasjon for primærtumor og metastaser bør gjøres. Dette
belyses i egen artikkel fra to av våre største sentra. Videre kan
vi by på en grundig gjennomgang av palliativ behandling av
fremskreden sykdom, dens muligheter og begrensninger.
I neste nummer av «Kirurgen» vil vi etter planen komme nærmere inn på de kirurgiske aspekter; åpen eller laparoskopisk
operasjon, indikasjoner og begrensninger for lokal eksisjon, samt
robotens rolle i rektumkirurgien. Vi ønsker dere en god lesning!
Vi ønsker dere en god lesning!
På vegne av redaksjonskomiteen
Ole Helmer Sjo
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Diagnostikk og stadievurdering
ved cancer recti
Klinisk og ultrasonografisk undersøkelse

Tema

Frisk blødning per anum og endret avføringsmønster er kardinalsymptomene ved rektumcancer.
Dette er alarmsymptomer som må føre til umiddelbar henvisning til sykehus. Primærlegen bør som et
minimum utføre rektal eksplorasjon, undersøke på okkult blod og ta en god sykehistorie. Henvisning bør
være poengtert og med tilstrekkelige opplysninger til at det er mulig for sykehuset å prioritere riktig.

Arild Nesbakken
arild.nesbakken@medisin.uio.no
Gastrokirurgisk avdeling, Oslo
Universitetssykehus.
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Centre for Cancer Biomedicine,
University of Oslo.
KG Jebsen-senter for tarmkreft, Oslo
Universitetssykehus.
Utredningen tar sikte på å stille korrekt
diagnose og avklare sykdommens stadium
– det vil si kartlegge lokoregional utbredelse og om det er tegn til fjernmetastaser.
Utredningen skal munne ut i en konklusjon om klinisk stadium (cTNM), og på
det grunnlaget kan man vurdere behandlingsstrategien i multidisiplinært møte.
I denne artikkelen presenteres noen viktige
momenter ved den kliniske undersøkelsen
som kan være nyttige, spesielt for de som
ikke er veldig erfarne. Bruk og nytte
av transanal ultrasonografi (heretter
kalt ultralyd) vil også bli presentert.

Anamnese
Karakterisering av blødning og avføringsendringer, symptomenes varighet,
allmennsymptomer og vekttap samt
smerter er viktige opplysninger. Hyppig
avføring (frequency) samt raskt innsettende og øket avføringstrang (urgency)
er vanlige symptomer. Dersom dette gir
mye plager, kan det være indikasjon for
avlastende stomi dersom pasienten skal
ha neoadjuvant (preoperativ) behandling.
Det er viktig å eksaminere på dette, men
det glemmes ofte. Stenosesymptomer er
sjelden et problem ved tumor i ampullen.
Det er viktig å kartlegge komorbiditet og
allmenntilstand fordi dette kan ha betydning
for utredning, behandling og oppfølging.
Henvisning til kardiolog, lungelege, geriater
(bred geriatrisk vurdering) kan være aktuelt
i tillegg til den preoperative vurderingen
som rutinemessig foretas av anestesilege.

Fig 1. Typisk villøst adenom, sannsynlig benignt.

Det er også viktig å avklare om det kan
foreligge familiær opphopning av kreftsykdom. Dersom det er indikasjon for
genetisk utredning, kan pasienten allerede
før operasjon spørres om de ønsker dette.

Endoskopi
Før innføring av skop skal analkanalen og
distale rektum eksploreres for å sjekke at
skopet kan føres inn uhindret, og analkanalen skal smøres godt. Det er en stor
fordel om undersøkelsen gjøres med et
fleksibelt gastroskop som er langt mindre
smertefullt for pasienten og gir mye bedre
visualisering av rektum enn når stivt skop
brukes, særlig ved store svulster som kan
gi passasjeproblem for stort skop. Mindre
svulster helt distalt i rektum visualiseres
også langt bedre med fleksibelt skop
som inverteres (loopes) enn med et stivt
rektoskop. Etter at full kartlegging er gjort
a ileocolica
med det fleksible skopet avslutter man så
med stivt skop for å måle lengden opp til
nedre kant av tumor. I daglig praksis er det
ofte slik at legen som utreder pasienten
ikke har trening i eller tilgang til fleksibelt
skop og hele undersøkelsen må da gjøres
med stivt skop. I så fall vil det være en
mes inf
fordel å utføre undersøkelsen i dypa sedasjon - særlig ved lokalavanserte svulster,
men det er jo veldig ressurskrevende.
Ved endoskopi skal man ut fra svulstens
utseende vurdere om den er sikker benign,

a col med

a col sin

Fig 2: Villøst adenom, suspekt cancer sentralt.
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Fig 3. Typisk cancer med sentral depression, trolig dyp T2.

Tumors utbredelse i anal-oral retning og
rundt circumferensen skal angis. Det gir
informasjon om hvilke naboorganer som
kan være truet dersom tumor vokser gjennom tarmveggen. Når man bruker fleksibelt
skop må man orientere seg circumferensielt ved å fylle litt vann i rektum og se
hvor vannspeilet er; hvis pasienten ligger
på venstre side og man roterer skopet til
vannspeilet står vertikalt og med vannet i
venstre bildekant (dvs til høyre på skjermen
sett fra skopøren), vil det som er klokka 12
på skjermen tilsvare midt fortil i rektum.

Biopsi

Fig 4. Ultralyd - utstyret.

sikker malign eller om funnet er
usikkert. Vekstmønster kan også
oppgis – exofytisk (polyppøst) eller
flatt (depressed) voksende tumor.
Tumors nivå skal angis i cm fra analåpningen til nedre kant av tumor målt med
stivt rektoskop. Når tumor er fritt mobil
kan tarmvegg med tumor forskyves i oral
retning med skopet, og noen ganger kan
tumor «henge ned» i rektum, og begge
deler kan føre til at nivåmålingen blir feil.
Det er også viktig at analåpningen visualiseres og at det måles eksakt på skopets
centimeter-skala for å unngå feil. Når man
måler med stivt skop retter man jo ut
anorektale vinkel og rektumrøret og det er
ikke alltid samsvar mellom nivåmålingen
som er gjort med skop og måling på MRbilder. Ideelt sett skulle MR-avstanden fra
musculus puborektalis til tumor være lik
rektoskopimålet minus 2 cm (eldre kvinne
med kort analkanal) til minus 4 cm (voksen
mann), men i praksis synes jeg ofte at
MR-målet blir lengre enn man forventer.
Informasjon om tumors eksakte lokalisasjon bør hentes fra begge undersøkelser.
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Det kan være vanskelig å få representativ
biopsi. Kreftsvulsten utgår fra adenom, og
biopsier viser ikke alltid infiltrerende vekst,
særlig når prøven er tatt i kanten av tumor.
Fra områder av tumor som er svært fast,
eller der det er mye nekrose, kan det også
være vanskelig å få representativ prøve. Ved
bruk av fleksibelt skop får man vanligvis
best visualisering av tumor, men biopsitengene er små og glipper lett av svært harde
tumorpartier. Det er lurt å «palpere» med
biopsitangen og velge et område med fast,
men ikke knallhardt tumorvev. Ved rektoskopi kan man bruke grovere biopsitenger
og få større vevsbiter, men det kan være
vanskelig å treffe korrekt område. Uansett
metode bør det tas multiple biopsier og
ved inspeksjon og «palpasjon» av bitene
som er tatt ut får man et ganske godt
inntrykk av om prøvene er representative.

Rektal eksplorasjon
Undersøkelsen er ofte smertefull og bør
derfor gjøres til slutt. Den er vanskelig,
spesielt hos kraftig bygde og overvektig
menn og dersom pasienten er anspent.
De fleste vil mene at undersøkelsen blir
best når pasienten ligger i ryggleie og
benholdere. Hos de fleste pasienter kan
man da få undersøkt opp til cirka 10 cm fra
analåpningen, og i det området vokser
om lag 2/3 av alle rektum-cancere.
Tumors lokalisasjon – nedre grense
og utbredelse rundt circumferensen
skal vurderes også ved eksplorasjon
og kompletterer funnet ved skopi.
Tumor konsistens er viktig, spesielt
dersom man er i tvil om malignitet ut fra
det endoskopiske utseendet. Et godartet
adenom og en cancer med infiltrasjon bare
i øverste del av submukosa vil være helt
mykt ved palpasjon; straks det er dypere
infiltrasjon vil området få øket konsistens

Selv om de fleste pasienter nå gjør preoperativ MR, er tumors mobilitet ved rektal
(rektovaginal hos kvinner) eksplorasjon
fortsatt viktig for å vurdere relasjonen til
naboorganer. Det skal angis om tumor
er fritt mobil, har redusert mobilitet, eller
er fast fiksert. Dersom tumor ikke er fritt
mobil skal det angis hvor den henger
og hvilke(t) naboorgan som kan være
involvert – bekkenvegg, sfinkterapparat/
bekkenbunnsmuskulatur, vagina, uterus og prostata. Ved mistenkt innvekst i
vagina bør bakre vaginalvegg inspiseres.
Rektal eksplorasjon blir også best med
pasienten i narkose/dyp sedasjon. Dersom
dette ikke er utført før operasjonen, bør
man på operasjonsbordet etter innledet
narkose og før steril oppdekning, gjøre rektal eksplorasjon. Dersom det overraskende
finnes mer avansert tumorsituasjon enn
forventet, kan man da avslutte operasjonen
og gjennomføre neoadjvuvant behandling dersom det er indikasjon for det.

Rektal ultralyd
Endorektal ultralyd gjøres vanligvis ved
transanal innføring av probe på stivt skaft.
På enden sitter en roterende endosonisk
transducer omgitt av ballong som kan
fylles med vann for å oppnå god akustisk
kontakt. Det er viktig at anatomien og
tumor lokalisasjon er kartlagt ved endoskopi
på forhånd fordi proben innføres blindt.
Dersom det ikke er uttalt stenose kan man
vanligvis få plassert proben i tumorområdet opp til nivå ca 12 cm (forbi Houston’s
første og andre fold), men det er vanskelig å komme høyere opp. Undersøkelsen
er teknisk vellykket hos 80-90 % (1).
Ved ultralyd fremtrer ballong/rectumvegg
som femlaget med tre høyekkogene
(hvite) linjer og to ekko-fattige (mørke)
linjer (2). Den tredje linjen (innenfra) er
hvit og representerer submukosa, den
fjerde er mørk (muscularis propria) og
den femte er hvit (grensesonen mellom muscularis propria og perirektalt
fettvev. Tumors dybdevekst i relasjon til
disse linjene/lagene forsøkes kartlagt.

I de fleste studier er det brukt 2-dimensjonale transducere med frekvens 10-12 MHz.
Sannsynligvis kan diagnostikken forbedres
med 3D prober med høyere frekvens (3).
Rektal ultralyd er generelt akseptert som
beste bildediagnostikk ved tidlig- cancer
i rektum (4-7). Rapportert T-stadium
accuracy varierer fra 63 % til 96 %
(8-14). Variasjonen skyldes trolig forskjell i
undersøkerens kompetanse og erfaring og
forskjellig kvalitet på ultralyd-utstyret.
Det rapporteres ofte lavere accuracy i
store multisenter studier enn i studier fra
enkeltinstitusjoner, sannsynligvis fordi
undersøkelsen der utføres av mer spesialisert personell: I tre store multisenter
studier var T-stage accuracy 63–69 %
(8-10). Treffsikkerheten var lavere for
T1 (51-59 %) og T4 enn for T2 og T3
svulster. Andre har rapportert høyere
treffsikkerhet også for T1 cancer (1, 15).
Ultralyd har brukbar sensitivitet men lav
spesifisitet for påvisning av lymfeknutemetastaser (8-14). Størrelse av lymfeknuter
er alene et usikkert kriterium for malignitet.

Tema

Tema

Eksakt angivelse av tumors lokalisasjon
er til stor hjelp før man gjør undersøkelse
med transrektal ultralyd og MR, og
bør angis på røntgen-rekvisisjonen.

ved palpasjon, inntil det er hardt vev når
infiltrasjon går ned i muscularis propria.
Palpasjonsfunnet vil således svekke eller
styrke mistanke om malignitet ved usikkert
endoskopisk funn, og også i tilfelle med
negativ biopsi. Det kan her også nevnes
at ved slyngereseksjon eller lokal eksisjon av bredbaset polypp bør preparatet
alltid monteres på korkplate og palperes.
Dersom det er område(r) med økt konsistens bør det trådmerkes for patologen.

Fig 5: Ultrasonografisk T1 cancer. Mellom pilene er
submukosa (hvit) brutt.

Denne forfatter publiserte i 2003 (13)
resultatene etter at to kirurger startet
med rektal ultralyd, og fant treffsikkerhet for T-stadium på 74 % og N-stadium
på 66 %. Det viser at undersøkelsen har
verdi etter en relativt kort læreperiode.
Lokal excisjon er anerkjent tilstrekkelig
behandling med kurativ intensjon ved pT1
sm1 cancer, mens det er ulike synspunkter
vedrørende pT1 sm2. Selv om ultralyd har
brukbar treffsikkerhet for å identifisere pT1
cancer, kan den dessverre ikke påvise grad
av dybdevekst i submukosa. Det betyr at
metoden alene ikke er god nok til å velge
ut de pasientene som er ferdigbehandlet
med lokal eksisjon. Vanligvis må man
derfor gjøre en TEM (transanal endoskopisk
mikrokirurgi) eksisjonsbiopsi, og vente på
endelig histopatologisk diagnose før man
kan konkludere om pasienten er ferdigbehandlet eller trenger formell reseksjon.
Rektal ultralyd inngår ikke i rutinediagnostikken ved flertallet av norske sykehus i dag.
Jeg mener det er en obligat undersøkelse
ved tidlig cancer, og også har stor verdi
ved mer avansert cancer. Spesielt kan
undersøkelsen supplere og komplettere
MR-undersøkelsen i vurdering av tumors
relasjon til sfinkterapparatet, prostata og
vagina. Relasjon til andre naboorganer og til
mesorektale fascie gjøres bedre med MR.
Nye teknikker som feks. sonoelastografi
(16) kan være nyttig for å skille adenomer
og tidlig cancer, men foreløpig er ikke
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Høyoppløst MR er den metoden som
har høyest treffsikkerhet ved staging av
avansert tumorstadium. Dedikert endoluminal ultralyd (EUS) i øvede hender har
best treffsikkerhet ved lavtsittende og små
tumores for differensiering av T1/2 og T2/3.
Den store europeiske multisenterstudien
av MERCURY-gruppen [2,3,4] viste at
MR er en presis metode med veldig god
korrelasjon mellom MR-funn og histologi
ved estimering av ekstramural tumordybde
(EMD) og avstand til mesorectale fascie
(MRF). I en systematisk review- og metaanalyse konkluderte Al-Sukhni et al med
god generell treffsikkerhet ved vurdering
av T-stadium [5]. Spesifisitet for T-kategori
var 75 % (CI 65 til 80) og sensitiviteten 87
% (CI 81 til 92). Resultatene viser imidlertid
betydelig heterogenitet i de vurderte studiene og gjenspeiler trolig forskjeller i teknisk
standard og radiologisk erfaringsgrunnlag.
Treffsikkerheten er best ved tumor lokalisert i midtre del av mesorectum, der mesorectalt fett skiller tarmvegg og MRF. MR
har tendens til overstaging fordi mesorectal
fibrose/desmoplastisk reaksjon tolkes som

tumor. I øvre avsnitt kan tarmbevegelse
vanskeliggjøre detaljfremstillingen, men MR
kan ofte påvise affeksjon av peritoneum.
Feil scanvinkel mot tarmveggen vil kunne
forårsake både over- og underestimering.
Dedikert radiolog må avgjøre vinkling under
scanningen. I nedre avsnitt er diagnostikken vanskeligere fordi mesorectum smalner
skrått mot anus med lite fett mellom
tarmvegg og MRF. Dersom tumor vokser
gjennom muscularis propria (T3) i områder
uten fettsjikt, (feks. mot prostata), vil klinisk
vurdering om tumor er fiksert være avgjørende for estimering av stadium. Høyoppløste T2-sekvenser parallellt med tarmveggen er nødvendig ved vurdering av levator
og sphincterapparat (bilde1). Det er lansert
to MR-stagingsystemer ved lav rectumcancer til støtte for valg av kirurgi [4,7,8].
Det hevdes at disse stagingsystemene
forbedrer treffsikkerheten. Radiologens
kjennskap til de ulike kirurgiske teknikker
er essensielt ved denne vurderingen.

Relasjon til mesorectale fascie
(MRF)
MR gir detaljert fremstilling av MRF og
predikerer derfor fri margin til reseksjonflaten, forutsatt at kirurgen lykkes med å
holde seg i fascieplanet ved total mesorectal eksisjon (TME). MERCURY-studien fant
at MR kunne predikere fri reseksjonsrand

med en treffsikkerhet (accuracy) på 91 %
[2]. Al-Sukhny rapporterte i en metaanalyse
at MR hadde spesifisitet for affeksjon av
MRF på 94 % [3]. Den gode presisjonen er
grunnlaget for at MR brukes for å selektere pasienter til neoadjuvant behandling
(EURECCA, NGICG). Taylor et al hevder at
1 mm avstand på MR er tilstrekkelig [4,6],
men det er ikke internasjonal dette. Noen
miljøer ønsker å ta høyde for radiologisk og
kirurgisk usikkerhet ved å benytte større
margin som terskelverdi for neoadjuvant
behandling. De norske retningslinjene
anbefaler nå > 2 mm fri margin fra tumor og
fra lymfeknute med sannsynlig metastase.

Tema
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Extramural venøs infiltrasjon
(EMVI)
Karaffeksjon er en uavhengig, negativ
prognostisk faktor og kan påvises med MR.
Smith et al undersøkte MRs treffsikkerhet for påvisning av EMVI hos 94 primært
opererte pasienter [9]. De brukte en scanprotokoll beskrevet i MERCURY-studien og
et scoringssystem for påvisning av EMVI
og fant en sensitivitet og spesifisitet på
henholdsvis 62 og 88 %. Det diskuteres
om MR i visse tilfeller kan være mer sikker
enn gullstandarden histopatologi for å skille
EMVI fra mesorectal tumordeposisjon.
MR fremstiller karinfiltrasjonens typiske
slyngede forløp til den blodførende del av

Den nye "RCS" er le� og komfortabel
10w LED gir et kra�ig lys
Modul med variabel spot størrelse: 20mm‐80mm @ 16"
Lysintensitet: 43000 Lux @ 16"
Le� ba�eri som festes på beltet og varer 2t 45min på maksimal intensitet

Medis�m Norge AS ▪ Pb 6631 E�erstad ▪ 0607 Oslo
Tlf. 23 03 52 50 ▪ Faks 23 03 52 51 ▪ www.medis�m.no
Bilde 1: Skrå Cor T2, 3mm. T: tumor i anorectalovergangen.
PR: m.puborectalis. L: m.levator anii

BIlde 2: Ax T2, 3mm. Typisk EMVI.

Kirurgen nr. 2, 2014 65

A

C

B

karet (bilde 2). På tversnitts-histopatologi
kan imidlertid karinfiltrasjonen fremstå
som en isolert rund lesjon, vanskelig å
skille fra en mesorectal tumordeposisjon.

Mucin
Mucin er lett å påvise på MR da det gir
høyt signal på T2 og lavt signal på T1.
Solid adenocarcinom har intermediært T2signal. Tumor kalles mucinøs når over 50 %
av tumorstroma representerer extracellulært mucin, men rectumtumor er ofte
heterogen med mucinøse komponenter.
Stanley Yu et al viste at MR har nær 5
ganger høyere deteksjonsevne for mucinøs
tumortype enn primær diagnostisk biopsi.
De viste at MR-påvist mucinøs tumor er en
uavhengig markør for dårligere respons på
CRT (kjemoradioterapi) [10]. Det er vist høyere andel av tumorinvolvert reseksjonskant
ved mucinøs tumortype. Mucinøs tumor
induserer oftest ikke fibrøs desmoplastisk
reaksjon og tumor synes velavgrenset.
En særegenhet er den ofte omgivende velavgrensede, smale randsonen med lavt T2signal som kan forlede granskeren til å tro
at tumor respekterer tilgrensende strukturer. Tumor kan allikevel vokse infiltrativt og
understaging er en risiko. Mucinøs tumor
kan feiltolkes som abscess eller inflammatoriske forandringer (bilde 3). Diffusjonsvektede bilder (DWI) kan ofte hjelpe i differensieringen. Mucinholdige lymfeknuter/
deposisjoner ansees alltid som metastaser.

Lymfeknuter
Det er bred enighet om at MR kun har
moderat treffsikkerhet for påvisning av
lymfeknutemetastaser. Størrelse er en
upålitelig faktor isolert, men svært mange
lymfeknutestudier er basert på størrelse
alene. På høyoppløst MR vurderes størrelse, form og ytterkonturer, samt signal-
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Bilde 4: Ax T2, 3mm. Metastatiske lymfeknuter i og utenfor MRF.

forhold og homogenitet på T2 for å øke
treffsikkerheten. Det mest sikre tegnet på
metastase er uskarp avgrensning forårsaket
av perinodal tumorinfiltrasjon, dernest
inhomogent signal i lymfeknuten [12,13]
(bilde 4). Dersom det benyttes 3D-sekvenser med 1 mm tynne snitt, gjelder andre
kriterier for vurdering av signalet innad i
lymfeknuten. På T2 har hilus høyt signal,
mens lymfefolliklene i periferien har lavt
signal og på tynne snitt kan normal knute
derfor være inhomogen. DWI kan vanligvis
ikke benyttes til å skille benigne fra maligne
lymfeknuter. Mikrometastaser i lymfeknuter
er med dagens bildediagnostiske teknologi ikke påvisbare. Lymfeknutespesifikke
MR-kontrastmidler (som USPIO) er fortsatt
ikke i klinisk bruk. Studier viser forskjellig
treffsikkerhet og er vanskelige å sammenligne internt pga. varierende teknikk
og kriterier for metastaser. I en liten studie
(n=42) fra 2003 fant Brown et al sensitivitet
85 % og spesifisitet på 97 % for påvisning av lymfeknutemetastaser [12], men
dette er ikke representativt for flertallet
studier. En metaanalyse av Al-Sukhni et al
fant en sensitivitet på 77 % og spesifisitet
på 71 %[5]. Noen mener at MR-staging
av lymfeknuter ikke er pålitelig nok som
basis for terapivalg. Den oppsiktsvekkende
forskjellen i resultater reflekterer hvor
vanskelig og usikker lymfeknutediagnostikk
er på MR. Det er derfor viktig å benytte
validert MR-teknikk og vurderingskriterier
[12,13]. Ved rapportering av lymfeknuter
er det hensiktsmessig å operere med tre
kategorier: 1) Benignt utseende knuter, 2)
Usikre knuter og 3) Metastatisk utseende
knuter. Hvorvidt kort avstand mellom en
usikker knute og MRF skal få behandlingsmessig konsekvens, må drøftes i
tverrfaglige møter der usikkerheten sees
i sammenheng med andre risikofaktorer.

Responsevaluering:
MR etter neoadjuvant terapi skal visualisere
behandlingsinduserte endringer. Vurderingen av MR etter kjemoradiasjon (CRT)
byr imidlertid på utfordringer som fibrose,
inflammatorisk vev i tumorsengen og mucosalt ødem. Diagnostisk treffsikkerhet er
dårligere enn på MR før behandling [14-16].
I tillegg til tumorvolum, vurderes endring
av T2-signal som tegn på morfologisk
endring og eventuell gjenværende tumor
kan gi signal på diffusjonsvektede bilder.
Oppsummert er MR egnet til å påvise behandlingsrespons, det vil si skille gode fra
dårlige respondere og indikere prognose,
men ikke egnet til å utelukke gjenværende
tumorvev. Manglende entydige terskelverdier gjør treffsikkerheten avhengig av
radiologens erfaring og tilbakemeldinger fra
patolog er essensielt. Responsevaluering
bør derfor gjøres av erfarne radiologer
som drøfter funn i MDT-team. Da ingen
av dagens bildedannende modaliteter kan
utelukke små gjenværende viable tumorøyer i fibrose etter CRT [17], anbefaler
gjeldende internasjonale retningslinjer
kirurgisk fjerning av arrvev der det tidligere
har vært tumor. Det diskuteres imidlertid
om mindre ekstensiv kirurgi eller aktiv
overvåkning uten kirurgi kan være en mulighet for utvalgte pasienter med komplett
behandlingsrespons. Betydningen av MR
for responsevaluering er derfor uavklart.

Konklusjon:
Forskningen viser at MR har varierende
treffsikkerhet ved staging og responsevaluering av rectumcancer. Enkelte studier
viser at gode og solide resultater kan oppnås med god teknikk og erfarne tolkere i
MDT-team. Andre studier viser skuffende
resultater. Som for kirurgi, illustrerer dette
at sluttresultatet avhenger av god teknikk,
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Bilde 3a: Ax T2, 1mm. Blandet tumortype. A: abscess. B: mucinøs, ekstramural tumor.
C: solid, tubulovilløs tumor.

erfaring, volum og samarbeid. Kunnskapsbygging tar tid og krever et visst jevnlig
volum, samt deltagelse i MDT-møter der
klinikere formidler spørsmål og gir
tilbakemeldig om kliniske funn, skopifunn,
patologisvar og funn ved kirurgi. Vi har i
Norge varierende MR-maskinpark,
kompetanse, volum og rapporteringsform,
og må derfor forvente ulikheter i grad av
treffsikkerhet. Standardiserte radiologiske definisjoner, scanteknikk og
rapporteringsform vil trolig hjelpe [2,18,19].
Hvilket diagnostisk presisjonsnivå den
enkelte institusjon har, kan bare avgjøres
ved lokale studier/kvalitetssikring.
Ingen sekvenser eller metoder har så langt
vært den quick-fix som vi ønsket skulle gi
oss sannheten på nær histologisk nivå. I
fremtiden vil kanskje tumors metabolske
egenskaper fremstilt ved kombinasjon av
funksjonelle teknikker (MR og PET) gi
bedre diagnostisk treffsikkerhet, bedre
grunnlag for individualisert behandling
og mer presis responsevaluering.
Diagnostikken er fortsatt utfordrende,
ressurskrevende arbeid og behandlingsvalget baserer seg fortsatt på en skjønnsmessig vurdering av samlede funn.
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Primærutredning
PET/CT har ifølge dagens retningslinjer
ikke rutinemessig plass i primærutredningen av CR. Undersøkelsen vurderes
når annen billeddiagnostikk gir mistanke
om utbredt sykdom (1-3). Videre er PET/
CT indisert når CT og/eller MR har påvist
metastaser og metastasekirurgi er aktuelt.
I de tilfeller hvor kliniker vurderer risikoen
for residiv som høy, kan det diskuteres
om det bør gjøres baseline PET/CT. Det
er økende evidens for nytteverdi av PET/
CT i primærdiagnostikken, og en Cochrane
protokoll er opprettet (4). Ozis et al. viste
endret stadium og modifisert behandlingsopplegg hos 14 av 97 pasienter som
initialt gjennomgikk PET/CT (5). Klinikere
kan benytte muligheten til å gjøre høydose
CT, eventuelt med kontrast, i samme
seanse som PET/CT. Dette kan forenkle
pasientforløpet og samtidig sikre oppdatert
billeddiagnostikk ved valg av behandling.

Oppfølging
I oppfølgingen av CR pasienter vurderes
PET/CT ved klinisk mistanke om lokalt
residiv når annen utredning ikke har gitt
avklaring (1). En vanlig problemstilling er å

skille postoperative og/eller postirradiære
forandringer fra viabelt tumorvev. PET/
CT benyttes ved stigende CEA (ref. 1, pkt.
16.3 Kontrollopplegg) som hjelp til lokalisering av eventuelt residiv og for preoperativ vurdering ved potensielt resektable
metastaser (1,2,6). I sistnevnte situasjon
er nytteverdien av PET/CT størst ved
muligheten for oppdagelse av eventuelt
ikke-forventet metastatisk utbredelse.

Det er flere områder hvor selve PET/
CT undersøkelsen kan optimaliseres.
Det største forbedringspotensialet ligger
i utviklingen av tumorspesifikke radiofarmaka samt radiofarmaka spesifikke for
spesielle egenskaper ved tumorvevet.
Mulighetene er her i teorien tilnærmet
ubegrenset så lenge man finner et ideelt
bærermolekyl for den radioaktive isotopen.
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Kreft i rektum er henholdsvis den 6. og 8. hyppigste kreftformen hos menn og kvinner i Norge med
en noe økende insidens. Vurdering av operasjonspreparatene fra rektum har noen viktige tilleggsfaktorer
i forhold til vurdering av kreft utgått fra tykktarmen, og rapporten fra patologen er viktig med tanke på
kvalitetskontroll, prognose og videre oppfølging.

Anatomi
I Norge defineres rektum som tarmavsnittet mellom linea dentata og nivå 15 cm over
analåpningen målt på stivt skop (1). Øvre
tredjedel av rektum ligger intraabdominalt
og er dekket av peritoneum i fremre og laterale del, mens bakre del ligger retroperitonealt. Midtre og nedre del av rektum ligger i
sin helhet ekstraperitonealt. Det er et indre
sirkulært muskellag i rektum, et ytre longitudinelt lag samt at det er langsgående fibre
anteriort og posteriort på grunn av fusjon
av teniae coli. Mesorektum er et fettholdig
bindevev som ligger utenfor muskulaturen,
er fra knapt mm-tykk helt distalt og opp til
flere cm tykk lenger oralt, og er omgitt av
en mesorektal fascie. I mesorektum finner
man blod- og lymfekar samt lymfeknuter.

Vurdering av mesorektum og
circumferente reseksjonsflater
Ved mistanke om kreft i rektum taes det
biopsier og patologene bekrefter eller
avkrefter malignitet. Adenokarsinom
er den absolutt hyppigste kreftformen
og denne klassifiseres tilsvarende som
man gjør i tykktarmen (2).
Kirurgisk behandling av rektumcancere
bygger på total mesorektal eksisjon
(TME) som ble introdusert av Heald
og Ryall på 80-tallet (3). MacFarlane
publiserte senere oppfølgingsresultater
fra disse studiene og man fant at

Etter uttak av preparatet bør kirurgen vurdere kvaliteten av kirurgien ved å studere
reseksjonsflatene og integriteten av den
mesorektale fascie og fettpute. Funnene
bør inngå som en del av operasjonsbeskrivelsen. Orale del av rektumresektater skal
klippes opp fortil ned til øvre tumorkant,
mens distale del ikke bør klippes opp
fordi det da kan være vanskelig å vurdere
distale reseksjonmargin. Eventuelle stifter
som lukker distale tarmløp må fjernes slik
at fikseringsvæsken kommer godt til.
Integriteteten av mesorektale fascie og fettpute bør også vurderes av patologen og
klassifiseres som komplett, nesten komplett eller inkomplett slik som beskrevet blant
av Quirke og Nagtegaal (5,6), se tabell 1.
Preparatet skal fikseres i minst 48 timer.
Tumorområdet snittes deretter i 0,3-0,5 cm
tykke transversale skiver.

Avstand fra tumor og
lymfeknuter til reseksjonsflaten
Vedrørende «margin» og forkortelsen
CRM: I engelsk medisinsk terminologi
er margin «a boundary, edge, or border,
as of a surface or structure». Den korrekte norske oversettelse av begrepet
circumferential resection margin (CRM) er
derfor sirkumferensielle reseksjons-flate
(evt reseksjonskant); hele den dissekerte
ytre flate av preparatet utgjør reseksjonsflaten. På norsk kunne derfor forkortelsen CRM være erstattet med SRF.
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Tabell 1. Vurdering av mesorektum (Nagtegaal et al,
Eur J Cancer 2002; 38, 964-72)
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Incomplete

Mesorectum
Defects
Coning
CRM

Intact, smooth
Not deeper than 5 mm
No coning
Smooth, regular

Mesorectum
Defects
Coning
CRM

Moderate bulk, irregular
No visible muscularis propria
Moderate
Irregular

Mesorectum
Defects
Coning
CRM

Little bulk
Down onto muscularis propria
Yes
Irregular

*CRM, circumferential resection margin: Both the specimen as a whole and the slices of the
resection specimen should be examined to come to a reliable verdict.

68 Kirurgen nr. 2, 2014

Dersom vi på norsk bruker begrepet sirkumferensielle reseksjonsmargin vil mange
tenke på dette som uttrykk for avstand,
og ikke som uttrykk for en reseksjonsflate.
Noen bruker derfor begrepet CRM som avstanden fra tumor til reseksjonsflaten, hvilket ikke er korrekt. I denne artikkel brukes
CRM som forkortelse for reseksjonsflaten.

Tema
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PET/CT er en helkroppsundersøkelse som supplerer annen billeddiagnostikk med mulighet for påvisning
av lymfeknutespredning, fjernmetastaser og okkulte, synkrone cancere. Forutsetningen for nytteverdi av
PET/CT er at tumorvevet tar opp den radioaktivt merkede glukoseanalogen 18F-fluoro-2-deoksyglukose
(18F-FDG), som er det radiofarmakon vi i dag benytter ved CR. Adenocarcinomer har generelt høyt
FDG opptak, med unntak av mucinøse adenocarcinomer som kan ha lavt opptak. Det er også rapportert
falsk negativ undersøkelse ved høyt differensierte adenocarcinomer. Flere faktorer påvirker FDG opptaket.
Omfattende biopsering samt terapi (strålebehandling, operasjon) med påfølgende inflammasjon kan
gi høyt FDG opptak dersom PET/CT gjennomføres kort tid etter prosedyren. Nylig gjennomgått
cellegiftbehandling kan redusere FDG opptaket i viabelt tumorvev.

Patologisk vurdering ved rektumcancer

I øvre del av rektum kan ikke avstand til
CRM vurderes fortil og til sidene (intraabdominalt), men i øvrige deler av rektum
kan den vurderes rundt hele circumferensen. Dersom reseksjonsmarginen er stor
(over 1 cm) kan den vurderes makroskopisk
på resektatet, men ved kortere avstand
til CRM bør den også måles i mikroskopet. Det er vanlig å rapportere avstand
bare fra tumor og ikke fra lymfeknutene
til CRM. Bakgrunnen for dette er blant
annet at fettvevet ofte snittes i tynne
skiver for å lete etter lymfeknuter og man
kan fort miste oversikten hvor lymfeknuten ligger i forhold til reseksjonsflaten.
Kort avstand fra tumor til reseksjonsflaten
er sannsynligvis mer avgjørende for risiko
for tilbakefall enn kort avstand fra patologisk lymfeknute til reseksjonsflaten (7,8),
og dette kan være en årsak til at det ikke
blir vektlagt i patologirapporter. I Nasjonalt
handlingsprogram angir man også at kort
avstand fra patologisk lymfeknute synes å
gi mindre risiko for residiv enn kort avstand
fra primærtumor, men det er anbefalt å gi
neoadjuvant behandling dersom det ved
MR er < 2 mm avstand til MRF, enten
det er fra tumor eller lymfeknute (1).

Tabell 2. Vurdering av regresjon av
tumor (Bateman et al, Histopathology
2009;54(6):713-21)
TRG 1

Ikke påvist carcinomceller, eller
kun mindre foci av carcinomceller
i <5 % av tumorområdet.
Mucinsjøer kan sees, men
mangler carcinomceller

TRG 2

Kombinasjon av carcinomceller og
fibrose der carcinomcellene utgjør
5-50 % av tumorområdet

TRG 3

Carcinomcellene utgjør >50 % av
tumorområdet. Noe fibrose kan sees,
men kan være vanskelig å skjelne
fra desmoplastisk respons.
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Distale reseksjonsmargin
Dersom preparatet ikke blir spent opp av
kirurgen vil det ikke være samsvar mellom
reell distal reseksjonsmargin og den avstanden som blir målt av patologen. En studie
viste at avstanden til distale reseksjon
skrumpet med ca 40 % i løpet av de første
10-20 minutter etter at prepratet var tatt ut
(liggende ufiksert). En ytterligere skrumpning på 17 % ble observert etter at preparatet var fiksert i formalin (10). Dette vil si
at ved standard håndtering av preparatet vil
sann distal reseksjonmargin være opptil det
dobbelte av det patologen oppgir som mål.
Dersom preparatet monteres på korkplate
vil man unngå denne diskrepansen.
   I studier har man funnet distal mesorektal spredning i lymfeknuter/tumorvev
opp til 3 cm fra primærtumor (9). God distal
margin i mesorektum er derfor viktig. I
selve tarmveggen kan man regne med at 1
cm fri distal reseksjonsmargin er adekvat.

Lymfeknuter
Metastaser til lymfeknuter er en av de
viktigste prognostiske faktorene ved
kolorektal kreft, og det anbefales at man
undersøker minimum 12 lymfeknuter i
mesorektum for sikker konklusjon vedrørende lymfeknutestatus (11,12). Det er kjent
at det er vanskeligere å finne lymfeknuter
i mesorektum enn i mesocolon (13). I en
studie ved Marijnen et al fant man at 82
% av resektatene fra rektum hadde færre
enn 12 undersøkte lymfeknuter (14). Det
oppfordres likevel til å finne så mange
lymfeknuter som mulig for å kunne gi så
korrekt klassifisering som mulig. Stadium
II pasienter med færre enn 7 undersøkte
lymfeknuter har samme prognose som stadium III pasienter, og stadium II pasienter
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med flere enn 14 negative lymfeknuter har
bedre sykdomsspesifikk overlevelse enn
de med mindre enn 8 lymfeknuter (15,16).
   Preoperativ stråleterapi fører til at færre
lymfeknuter blir identifisert og undersøkt;
i en studie var median antall henholdsvis 9,7 og 7,7 uten og med preoperativ
strålebehandling. Antall lymfeknuter med
metastaser endret seg likevel ikke vesentlig
(fra 1,9 til 1,6) (14).Tilsvarende tall har man
sett i studier etter preoperativ kjemoradioterapi hvor nesten 30 % av resektatene
hadde under 12 lymfeknuter, mens dette
var tilfelle hos 10 % etter kirurgi alene (17).

Histopatologisk evaluering
av tumorrespons
Grad av tumorregresjon etter neoadjuvant
terapi er et mål på behandlingseffekten og
kan scores etter ulike klassifikasjoner. De
vanligste har vært et femdelt graderingssystem, Tumor Regression Grade (TRG) og
to systemer som har vært tredelte, Rectal
cancer Regression Grade (RCRG) og Royal
College of Pathologists (RCPath) (18-20).
I Nasjonalt handlingsprogram har man anbefalt et revidert tredelt graderingssystem
etter Bateman som bare vurderer mikroskopiske funn og som har gitt god reproduserbarhet mellom patologer (21), jmfr tabell 2.
   Mye av tumorvevet kan forsvinne
slik at det nesten bare er strålefibrose og
rester av slimsjøer tilbake. Det man ganske
ofte kan se er gjenværende «mikrofoci»
eller små deponier av tumorvev. Dette er
sannsynlig rester etter primærtumor og ikke
isolerte tumorknuter slik man ser i kirurgiske resektater uten forutgående kjemoradioterapi. Disse mikrofociene kan ligge i
alle lag av tarmveggen og er ofte forbundet
med kronisk betennelse og fibrose. De
er sjelden større enn 4 millimeter. Funn
av disse fociene tyder på god respons og
er forbundet med god prognose (22).
   Bruk av mal ved histopatologisk besvarelse har blitt mer utbredt de siste årene
og en vurdering av tumorrespons hører
inn her. Det er dokumentert at bruk av mal
eller sjekkliste gir mer komplett besvarelse
av viktige hovedpunkter (23). Dette ble
beskrevet i mer detalj i forrige nummer
av Kirurgen, hvor andre histopatologiske
faktorer også ble diskutert (24). I tillegg
til det som ble beskrevet der har det blitt
økt oppmerksomhet om lymfeknutemetastaser hvor tumorvevet bryter kapselen,
såkalt ekstranodulær lymfeknuteinvasjon
(ECLNI). Slik ekstranodulær/perinodal
vekst er assosiert med økt antall lymfeknutemetastaser, dårligere overlevelse og
oftere synkrone levermetastaser (25,26).

Konklusjon
Nøyaktig patologisk vurdering av operasjonspreparatene gir en direkte evaluering
av kvaliteten på den utførte kirurgien, og er
avgjørende for korrekt vurdering av sykdommens stadium og flere andre faktorer som
har stor betydning for prognosen og som
kan ha betydning for videre behandling.
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Avstand til CRM og prognose
Skade av mesorektum er en indikasjon på
inkomplett eksisjon og gir større risiko for
lokalt tilbakefall. Reseksjon av lave svulster
(≤ 5 cm fra analåpningen) er oftere inkomplette enn de som er lokalisert høyere (7).
   Ved inkomplette reseksjoner finner
man oftere ufri circumferent reseksjonsflate hvilket gir økt risiko for lokalt recidiv.
Selv om reseksjonsflaten er mikroskopisk
fri, gir inkomplett mesokolisk reseksjonen
større risiko for recidiv. Nagtegaal (7) fant
ingen forskjell i prognosen mellom gruppene som har komplett og nesten komplett mesorektum, men altså en sigifikant
dårligere prognose for de som har inkomplett mesorektum. Forfatterne poengterer imidlertid at man ikke bør akseptere
koning (tilspissing mot distale rand) av den
mesorektale eksisjon. Dette understrekes
også av Wang et al som vurderte forekomst
av isolerte tumorknuter i mesorektum
(9). De fant at nær 40 % av resektater fra
rektum hadde slike tumorknuter og at så
mange som 66 % av disse lå i den ytterste
delen av mesorektum. Det understreker
betydningen av komplett mesorektal
eksisjon for å oppnå R0-reseksjon.
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Kirurgisk behandling av
levermetastaser ved rectumcancer
Kirurgisk behandling av metastaserende rectumcancer med kurativt siktemål må kunne sies å representere
en av de aller største utfordringer i gastrointestinal kirurgi, fordi vi her står overfor to kreftentiteter som
hver for seg krever spesiell kirurgisk kompetanse. Derfor er behandlingen av både primærtumor i rectum
og behandlingen av levermetastaser sentralisert til utvalgte sykehus.

Introduksjon
Foruten lokale og regionale lymfeknutemetastaser, er fjernmetastaser til lever den
vanligste form for spredning av maligne
svulster utgående fra endetarmen. Mer enn
halvparten av pasienter med rectumcancer
har metastaser på diagnosetidspunktet. Av
disse vil ca 25 % ha isolerte levermetastaser og derfor være aktuelle for kartlegging
med tanke på antatt kurativ reseksjon. En
ytterligere stor andel utvikler metastatisk
sykdom på et eller annet tidspunkt i
løpet av oppfølgingen av sykdommen.
Kirurgi ved metakrone levermetastaser
vil i prinsippet følge de samme anbefalinger som for metakrone levermetastaser
ved coloncancer. Disse anbefalinger er
omtalt i tidligere utgaver av Kirurgen [1]
og vil ikke bli gjennomgått her. Vi vil i
dette innlegget derfor fokusere på utredning, planlegging samt gjennomføring av
den kirurgiske behandlingen av synkrone
levermetastaser ved rectumcancer.
Når en cancer i rectum og rectosigmoideum først er diagnostisert er det viktig at
man på et tidlig tidspunkt får klassifisert
primærtumor og utbredelse av eventuelle
metastaser med tanke på preoperativ behandling. Ved disseminert, non-resektabel
metastatisk sykdom, vil det i regelen ikke
på noe tidspunkt bli aktuelt med kirurgisk
behandling av metastasene. Pasienter
med denne type sykdomsutbredelse vil
kun få tilbud om palliativ kjemoterapi og
eventuelle palliative avlastende inngrep ved
symptomgivende tumorkomplikasjoner,
se egen artikkel om palliativ behandling.

Multidisiplinære team (MDT)
Dersom det på diagnosetidspunktet foreligger levermetastaser eller annen resektabel
metastatisk sykdom, må pasienten på et så
tidlig tidspunkt som mulig drøftes i multidisiplinære team (MDT) hvor alle relevante
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kirurgiske fagfelt samt onkologer og radiologer med spesialkompetanse er representert. Dersom det foreligger levermetastaser,
må MDT inkludere en erfaren leverkirurg til
å vurdere resektabiliteten av levermetastasene. Når beslutningen om mulig resektabilitet er tatt, vil neste steg være å beslutte
rekkefølgen av den preoperative behandilngen samt legge en plan for potensielt
kurative kirurgiske inngrep. For rectosigmoideumcancere, cancere i midtre rectum og
T2 cancere som ikke krever neoadjuvant
radiokjemoterapi, vil terapivalget være som
ved coloncancere. Ved T3 og T4 cancere er
beslutningsstrategien noe mer kompleks.

Radioterapi ved metastatisk
rectumcancer
Standard behandling av avansert T3 og T4
cancere i rectum er lokal radioterapi. Denne
behandlingen vil normalt finne sted samtidig med strålesensitiviserende kjemoterapi.
Når bekkentumor er adekvat bestrålt vil
primærtumor deretter kunne fjernes. Tidspunktet for rectumoperasjonen avhenger
av hvilken strålebehandling som er gitt
(begrenset 5 X 5 Gy eller full 25 X 2 Gy
stråledose). Pausen mellom avsluttet neoadjuvant radiokjemoterapi og bekken-kirurgien kan være et gunstig tidspunkt for å
kunne gjennomføre eventuell leverkirurgi.
Dette vil vi komme tilbake til i noe mer
detalj senere.

Simultane reseksjoner
Ved begrenset metastasering til lever på
diagnosetidspunktet kan det være aktuelt å
foreta kombinerte reseksjoner av primærtumor og eventuelt av levermetastasene.
Det er stort sett kun aktuelt dersom
primærtumor sitter i øvre rectum eller
rectosigmoideumovergangen og metastaseutbredelsen er av en slik art at det ikke
kreves en større formell anatomisk leverreseksjon. Kirurgisk behandling av lavere
rectumcancere og spesielt T3/T4 cancere
skal i regelen ikke gjøres samtidig med
reseksjon av levermetastaser. I det største
enkeltsentermaterialet fra MD Anderson
[2] sammenlignet man komplikasjonsforekomst og mortalitet ved klassisk rekkefølge

(primærtumor før lever), simultan reseksjon samt omvendt rekkefølge (lever før
primærtumor). Simultane reseksjoner i
dette materialet hadde ikke større komplikasjonsrate enn de øvrige reseksjonsstrategiene. I tillegg var fem års overlevelsen noe
høyere, men gjennomsnittlig antall svulster
i lever hos pasienter som gjennomgikk
denne behandling var 1 (sammenlignet
med 3, respektive 4 i henholdsvis klassisk
og omvendt rekkefølge), hvilket indikerer at
sykdomsutbredelsen på diagnosetidspunktet her var svært begrenset og prognosen
således i utgangspunktet noe bedre. Et
åpenbart hinder for simultane reseksjoner
er at de krever kirurgisk kompetanse innen
både lever- og rectumkirurgi hvilket kan
være logistisk vanskelig å få til. I tillegg vil
også snittføringen for rectumkirurgi vanligvis ikke være velegnet for leverreseksjoner
med mindre den ene eller begge reseksjonene kan gjennomføres laparoskopisk.

Valg av behandlingsstrategi
Det er i dag ikke noe entydig svar på hva
som er den beste behandlingsstrategien
av rectumcancer med synkrone levermetastaser (og/eller andre resektable
organmetastaser). Det er utarbeidet et
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og
oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
[3] som i noen grad omtaler prinsippene for
behandling av levermetastaser ved rectumcancer. Likedan har National Comprehensive Cancer Network (NCCN) publisert et
anbefalingsalgoritme på sine hjemmesider
(www.nccn.org [4] - tjenesten er gratis
men krever registrering og innlogging) om
behandlingsvalg ved metastatisk rectumcancer. Algoritmen åpner for flere muligheter hvilket understreker kompleksiteten av
sykdommen og nødvendigheten av individuelle vurderinger for hver enkelt pasient.
Et av målene er å ha kontroll på den
svulsten (enten det er lever eller rectum)
som planlegges operert sist. Derfor må
behandlingen legges opp slik at den gir god
midlertidig kontroll av primærtumor (med
radioterapi eller radiokjemoterapi) dersom

Om man skal lage en enkel oversikt over
mulige strategier for behandling av
lave recumcancere (T3/T4) er det i
prinsippet 4 muligheter:
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fokus i starten er på behandlingen av
metastasene, og å forhindre progresjon av
levermetastasene (med kjemoterapi) dersom primærtumor i rectum skal behandles
først. En tommelfingerregel kan være at
alvorligheten av primærtumors- eller
metastasenes utbredelse til en viss grad er
avgjørende for rekkefølgen av reseksjonene.
Eksempelvis vil det, dersom det foreligger
en «greit» resektabel rectumcancer med
kompleks levermetastasering, være vellykket behandling av levermetastasen(e) som
til slutt avgjør pasientens endelige prognose
og som derfor må stå i fokus fra starten av.

Hilus ferdig dissekert.

1) Neo-adjuvant kjemoterapi
etterfulgt av kirurgi
Denne strategien har som fordel at de
gir kontroll av levermetastasene, men gir
subotimal kontroll på en avansert primærtumor. Rekkefølgen på kirurgien blir som
regel i «omvendt» rekkefølge med reseksjon av levermetastasene først, etterfulgt
av kjemoradioterapi mot primærtumor og til
sist rectumreseksjon. Simultane reseksjoner kan teoretisk tenkes for enkel sykdom
med svært begrenset levermetastasering.

2) Kjemoterapi etterfulgt av
begrenset radioterapi
Fordelen med denne strategien er at den
kan gi adekvat kontroll av fjernmetastasene samtidig som den gir bedre kontroll
på primærtumor enn alternativ 1 (ikke
nødvendigvis for T4 cancere). Kortvarig strålebehandling gir også minimal forsinkelse
av hele behandlingsforløpet. Rekkefølgen
av kirurgien ved dette alternativet vil etter
avsluttet radioterapi være «klassisk» med
rectum før lever, alternativt med intervallkjemoterapi mellom rectum- og leverkirurgi. Sistnevnte vil i tilfelle det oppstår
komplikasjoner i forbindelse med rectumkirurgien bli vanskelig å gjennomføre.

3) Fulldose radioterapi initialt
Dette gir umiddelbar kontroll på primærtumor men suboptimal kontroll på fjernmetastasene. Rekkefølgen på kirurgi vil i
dette tilfellet bli «klassisk» med rectum
før lever, men dersom kjemoterapi ikke
startes før etter avsluttet bekkenradiasjon
eller etter gjennomgått rectumkirurgi,
vil det naturlig nok gi betydelig forsinket
behandling av metastasene.

4) Systemisk kjemoterapi (med
responsevaluering) etterfulgt
av kjemoradiasjon før kirurgi
av noen art
Denne strategien er den foretrukne både
ved OUS og på Haukeland sykehus, der
artikkelforfatterne er tilknyttet. Fordelen

Peroperativ ultralyd. Foto: Intervensjonssenteret RH.

er at man på et tidlig tidspunkt får kontroll
på både primærtumor og på fjernmetastasene. Rekkefølgen av reseksjonskirurgien
kan da baseres på de prinsipper vi har
nevnt tidligere i denne artikkelen med:

partition and portal vein ligation in
staged hepatectomy) hvilket krever svært
velfungerende dialog og god planlegging
på alle nivåer.

Kjemoterapi etterfulgt av kjemoradiasjon
før rectumkirurgi og til slutt leverreseksjon
(eventuelt med intervallkurer med kjemoterapi), eller med

Kirurgisk behandling av metastatisk
rectumcancer er komplekst og krever god
planlegging, god dialog og nødvendig kunnskap om avansert bekken- og leverkirurgi.
Beslutningene om behandlingsforløpet for
slike pasienter skal ikke tas uten at både
dedikerte radiologer, onkologer, rectumkirurger og leverkirurger involveres i de
multidisiplinære beslutningsmøtene.

«Reversert» rekkefølge der man etter
responsevaluering etter kjemoterapi gjennomfører bekkenradiasjon og opererer
levermetastasene i «vinduet» mellom avsluttet radioterapi og planlagt bekkenkirurgi.
En slik strategi krever velfungerende MDT
og god kommunikasjon mellom onkologene, rectumkirurgene og leverkirurgene.
Enda mer komplekst blir det i de tilfeller
omfanget av levermetastasene er så vidt
komplekst at det vil kreves to-trinns leverkirurgi med volumekspansjon av fremtidig
leverrest (FLR) enten i form av portveneembolisering (PVE) eller den nyere
teknikken «ALPPS» (associated liver

Konklusjon
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Om lag 20 % av alle nydiagnostiserte
pasienter med cancer recti har metastasert sykdom, og ca 30-40 % av pasienter
som behandles med kurativ intensjon
opplever residiv eller metastaser (2). Mens
flere pasienter enn før kan få tilbud om
metastasekirurgi med kurativt potensiale,
vil likevel halvparten av pasienter med
cancer recti på et eller annet tidspunkt
få behov for palliativ behandling (3).
Palliativ behandling kan rette seg primært
mot tumorsykdommen, eller primært mot
pasientens symptomer når tumorrettet
palliativ behandling er avsluttet. Følgelig
er behandlingens hovedmål rettet mot
å sikre best mulig livskvalitet i tillegg til
lengst mulig overlevelse. Dette innebærer
at behandlingen må evalueres i forhold
til pasientrapporterte resultatmål.
Behandlingsvalg for palliasjon baserer seg –
som for øvrig – på en grundig evaluering av
tumorsykdommen og pasientens symptomer. Utover dette er det noen grunnleggende spørsmål som er avgjørende for
meningsfull palliativ behandling (Figur 1):
1. Hvor befinner pasienten seg i
forløpet av sin cancersykdom?
2. Behandlingsintensitet – hvor aggressiv
skal behandlingen være?
3. Det individuelle behandlingsmål – hva
skal behandlingen oppnå for at den
enkelte pasient får oppfylt sine ønsker
for den gjenværende levetiden?

Disse spørsmål kan besvares helt forskjellig og avhengig av den enkelte pasientens
livssituasjon, selv om de objektive funn
vedrørende tumorsykdommens utbredelse
kan være like. En yngre pasient vil som regel ha andre behandlingsmål og ønske seg
maksimal tumorrettet behandling, mens
en eldre pasient er heller interessert i å tilbringe sin gjenværende levetid på en annen
måte. I slike situasjoner er det meget viktig
at den ansvarlige legen har en åpen dialog
med pasienten og får god innsikt i hvordan
pasienten vurderer sin situasjon og hva han/
hun ønsker (Figur 2). Funksjonsstatus er
en viktig faktor for valg av behandlingsintensitet. I Norge er ECOG klassifiseringen
(Eastern Cooperative Oncology Group
performance status) den mest vanlige
(Figur 3). Aggressive behandlingstilbud er
som regel ikke indisert ved funksjonsstatus
ECOG 3 eller 4. Denne kunnskapen om pasienten er helt nødvendig for å ta realistiske
behandlingsvalg som gagner pasienten.
Enhver form for behandling, enten kirurgisk
eller onkologisk, er forbundet med
uønskete behandlingseffekter og mulige
komplikasjoner. Når en behandling gis for
å lindre symptomer og bedre livskvalitet,
er det særlig viktig å ta høyde for at slike
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Begrepet «palliativ behandling» forbindes ofte med krevende smerteproblemer hos terminale pasienter
med inkurabel sykdom. «Palliativ behandling» brukes også når tumorrettet behandling ikke medfører
helbredelse, som for eksempel ved en R2 reseksjon av en primærtumor med utbredte metastaser. På denne
måten brukes begrepet komplementært til begrepet «kurativ» uten å ta hensyn til symptomlindring. Ordet
«palliasjon» kommer fra det latinske ord «pallium», som betyr «klede» eller «kåpe», og palliativ behandling
kan da forstås som «å dekke over» noe som man ikke kan fjerne. Palliasjon (engelsk «palliative care») er
definert av WHO som behandling som retter seg mot pasientens fysiske og psykiske plager og sosiale
og åndelig-eksistensielle problemer (1). Dette innebærer at palliativ behandling ved cancer recti sikter til
å optimalisere pasientens livskvalitet i et større perspektiv enn bare å redusere sykdommens omfang. I
denne artikkelen beskrives tilnærmingen til pasienter med behov for palliativ behandling, og de hyppigste
problemstillinger hos pasienter med avansert cancer recti som krever palliativ behandling.
komplikasjoner kan redusere pasientens
livskvalitet og avgjøre hvordan pasientens
siste levetid blir. Dette gjelder spesielt
kirurgiske intervensjoner, der behandlingseffekten som regel er irreversibel i motsetning til medikamentell behandling.

Den palliative pasienten og det
multidisiplinære team
Multidisiplinære team har blitt et meget viktig arbeidsforum som står for en god del av
fremskrittet i moderne onkologisk behandling. Dette gjelder spesielt for de pasienter
som har avansert kreftsykdom. Drøftingen
av komplekse sykdomsbilder er en forutsetning for at de mulighetene som ligger i dagens multimodale behandling kan komme
pasientene til gode. Tilstander som tidligere
ble ansett som inkurabel vurderes nå stadig
oftere for til dels svært omfattende behandling med kurativt potensiale. På denne
måten har grensegangen mellom kurativ og
palliativ behandling blitt stadig mer utvisket,
og behandlingsintensjonen kan endre seg
fra kurativ til palliativ i forløpet. Det er derfor
desto viktigere å kjenne godt til pasientens
holdninger og ønsker når behandlingsvalg
skal tas: «The feasibility of a treatment is
not an indication alone to perform it».

Figur 1. Ulike faser i et typisk
sykdomsforløp med inkurabel kreft med betydning for
valg av behandlingsintensitet og pasientens individuelt
behandlingsmål. Gevinsten
av kirurgiske intervensjoner
må veies nøye opp mot mulige ulemper, og er som regel
ikke aktuelle ved forventet
levetid under 2 måneder
(fase 3 og 4).
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Avansert cancer recti - de
hyppigste problemstillinger

behandlingstilbud. I slike situasjoner bør
også en avlastende stomi vurderes.

De vanligste plagene hos pasienter med
avansert cancer recti er obstruksjon,
blødning, lokale symptomer som smerter
relatert til lokal innvekst i bekkenet eller
siving av illeluktende sekret. Imidlertid er
det også en gruppe pasienter som har lite
eller ingen symptomer fra primærtumor,
mens det foreligger uttalt metastasering.
I det følgende gis en oversikt over de
viktigste behandlingsmuligheter (Figur 4).

Asymptomatisk primærtumor
ved metastasert sykdom
– reseksjon eller ikke?

Figur 2. Viktige faktorer for
prosessen i vurdering av palliative
problemstillinger og individuelle
behandlingsvalg som imøtekommer
pasientens ønsker og behov.

Obstruksjon

Hos mange pasienter vil andre og mindre
belastende behandlingsmuligheter være
ønskelig fremfor reseksjon for å behandle
obstruksjonsplager. Selvekspanderende
metallstenter er et godt behandlingsalternativ for obstruerende svulster lokalisert
i rectosigmoid overgangen eller øvre
rectum (8). En norsk multisenter studie har
dokumentert at denne behandlingen gir god
symptomlindring på både kort og lang sikt
ut fra pasientens perspektiv med lav risiko
for alvorlige komplikasjoner (9, 10). Imidlertid er det viktig at stentens nedre begrensning har tilstrekkelig avstand, minst 3-5 cm,
til bekkenbunnen for å unngå smerter, blødning og tenesmer. Dersom strålebehandling
av tumor er planlagt bør man ikke velge
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stent, da sikkerheten av denne behandlingen over lengre tid ikke er dokumentert.
En kolostomi er aktuell hos pasienter med
obstruerende rectum svulst når verken
reseksjon eller stentbehandling kan tilbys.
I de fleste tilfeller vil man tilstrebe en sigmoideostomi eller en transversostomi som
legges ut på tilsvarende lokalisering som en
kolostomi. Endekolostomi kan benyttes dersom tarmen kan settes av umiddelbart over
tumor, ellers må det anlegges bøylekolostomi eller endekolostomi med avlastende
mukokutan fistel til distale løp. En ileostomi
vil være ugunstig hos pasienter med
obstruerende tumor og en patent ileocøkal
klaff. Anleggelse av en stomi betyr for de
fleste pasienter en ytterligere belastning.
Det er vist at god preoperativ informasjon
og merking av stomisted, samt oppfølging
hos stomisykepleier fører til at pasienter
aksepterer sin stomi bedre og tilsvarende
har en høyere livskvalitet (11). Akutt behov
for en stomi kan derfor være særlig utfordrende. Stomi-kirurgi er krevende og ofte
undervurdert, og kan medføre betydelig
reduksjon av livskvalitet i form av lekkasje,
hudirritasjon, stomiprolaps og parastomalt
hernie (12,13). Dette gjelder spesielt for
akutte operasjoner når stomien må lages
under vanskelige forhold. Litteraturen
omkring stomikirurgi er meget begrenset.

Blødning

ved behov. Det er forholdsvis liten fare for
perforasjon av tumor. Imidlertid må man
være klar over at argon gass akkumuleres
i tarmen og resorberes adskillig langsommere enn CO2 gass, og det er beskrevet
alvorlige eksplosjonsskader av colon (15).
Behandling med Nd-Yag laser nevnes også
i litteraturen, men denne metoden har stort
sett blitt erstattet av APC koagulasjon.
Lokal fjernelse av mindre tumores kan
være effektiv behandling ved hjelp av
transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM),
eller evt. transanal reseksjon (16). TEM
kan for øvrig være et viktig behandlingstilbud for rectum tumores hos pasienter
der formelle rectum reseksjoner ikke er
ønskelig på grunn av pasientens generelle tilstand eller ønsker, og kan kombineres med onkologisk behandling.

Litteraturen som omhandler dette temaet
består i hovedsak av til dels små og heterogene pasientpopulasjoner fra tidsrommet
mellom 1974 og 2000, der kjemoterapien
var basert på 5-FU regimer. Tre systematiske oversikter (17-19) kommer til ulike og
til dels motsigende konklusjoner. Mens
Stillwell (17) og Eisenberger (19) anbefalte
kirurgi på grunn av en overlevelsesgevinst
på 6 måneder hos pasienter der tumor ble
resesert, konkluderte Scheer (18) at resek-

Palliativ onkologisk behandling
Onkologisk behandling er vesentlig for å
oppnå symptomkontroll hos pasienter med
inkurabel cancer recti, både i kombinasjon
med kirurgi eller uten. Dette gjelder både
lokal tumor kontroll, smertebehandling og
sekresjon fra tumor. Strålebehandling og
kjemoterapi kan også redusere blødning
fra tumor og motvirke obstruksjon, men
krever om lag to ukers behandlingstid før
klinisk effekt oppnås. Det er derfor svært
viktig at pasienter med behov for palliativ
behandling utredes optimalt og drøftes i det
multidisiplinære team med god kjennskap til
den kliniske situasjonen som utgangspunkt.

Lokale symptomer
Avansert rectum cancer medfører betydelige symptomer dersom den vokser inn
anteriort i blære, prostata og genitalia
interna, eller i andre bekkenstrukturer som
os sacrum eller nervepleksus. Omfattende
kirurgisk reseksjon som bekkeneksenterasjon vil imidlertid neppe være aktuelt
hos pasienter med avansert sykdom og
redusert forventet levetid. I slike situasjoner er palliativ strålebehandling, eventuelt
kombinert med kjemoterapi det viktigste

Nasjonale handlingsprogram

Blødning fra tumor utover det kroniske
okkulte blodtap er et annet symptom med
betydelig påvirkning av livskvalitet. Reseksjon av tumor kan være et godt alternativ
på bakgrunn av lignende vurderinger som
ved obstruksjonsplager. Det er imidlertid mange pasienter der ikke-invasive
behandlingsalternativer er ønskelig.
Argon plasma koagulasjon (APC) er det
viktigste endoskopiske behandlingsalternativ med god effekt på blødning fra
tumoroverflaten. Denne behandlingen fører
til en koagulasjon av overfladisk vev på om
lag 2-3 mm dybde og reduserer makroskopisk blødning (14), og må eventuelt gjentas

Figur 3. ECOG funksjonsstatus bør brukes til å beskrive
pasientens funksjonsstatus. Funksjonsstatus >2 tilsier
som regel at aggressiv behandling ikke er indisert.

Behandlingsvalg hos pasienter med asymptomatisk primærtumor og inkurable metastaser må foretas på individuelt grunnlag og
basert på hvor langt pasienten har kommet i
sykdomsforløpet, pasientens funksjonsnivå
og individuelle behandlingsmål. Som regel
er det metastasene som truer pasienten
mest, og de fleste pasientene som tåler
kjemoterapi vil få dette tilbudet. Hos andre
pasienter vil man ikke velge tumor-rettet
behandling. I slike situasjoner skal den
behandlingsansvarlige spesialist sørge for
at det etableres et palliativt nettverk rundt
pasient og familien i primærhelsetjenesten,
eventuelt i samarbeid med sykehusets palliative team, før pasienten skrives ut. Erfaringsmessig er overgangen mellom nivåene
i helsetjenesten utfordrende og den viktigste årsaken til svikt i gode pasientforløp. På
denne måten skapes uverdige situasjoner
for sårbare pasienter og deres familier.

Mange pasienter med diagnosen cancer
recti får behov for palliativ behandling på et
tidspunkt i sykdomsforløpet. Det er viktig
at pasientene møter helsepersonell som
har nødvendig kunnskap om palliasjon for
å gi best mulig hjelp i en svært vanskelig
og sårbar livsfase. Palliativ behandling for
kolorektal cancer er beskrevet i et eget
kapittel i Nasjonalt handlingsprogram for
utredning og behandling av kreft i tykk- og
endetarm. Utover det finner man mer
informasjon i Nasjonalt handlingsprogram
for palliasjon i kreftomsorgen. Begge er tilgjengelige på Helsedirektoratets nettsider.

De fleste palliative behandlingsforløp
følger ikke veldefinerte algoritmer slik vi
kjenner til fra kurativ behandling, men
som må tilpasses den enkelte pasientens
individuelle behov. Det er viktig at behandlingsansvarlig spesialist erkjenner hvor
pasienten er i sykdomsforløpet og definerer
behandlingsintensitet og behandlingsmål.
Dette må skje i samråd med pasient, pårørende og det palliative team, og på denne
måten sørge for et verdig forløp i livets
sluttfase. Dette er noe av det viktigste vi
kan gjøre både for den enkelte pasienten
og de nærmeste som skal leve videre.
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i særlig grad eldre pasienter: Sigurdsson
et al. (4, 5) beskrev i en studie fra Norsk
Rectum Cancer Register at 30 dagers mortalitet hos pasienter over 80 år som ble operert med palliative reseksjoner, var like høy
som hos pasienter som ikke ble behandlet
kirurgisk. Vurderer man en reseksjon med
anastomose og avlastende stomi i palliativ
hensikt, vil denne stomien hos de fleste
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en bedre løsning med lavere risiko og et forutsigbart funksjonelt resultat. Reseksjon av
svulster i rectum i palliativ hensikt vil være
en god løsning for yngre pasienter med
begrenset komorbiditet, høy funksjonsstatus og forholdsvis lang forventet levetid.

Noen pasienter får påvist uttalte metastaser som er relatert til en primærtumor
som gir lite eller ingen symptomer. Selv
om dette kanskje gjelder mer for pasienter
med colon cancer, forekommer denne
situasjonen også ved rectum cancer.
Det oppleves ofte spesielt utfordrende å
finne et godt behandlingstilbud til denne
pasientgruppen. Livssituasjonen er plutselig snudd opp ned, og man skal sikre
best mulig overlevelse og ivareta best
mulig livskvalitet. Valget står ofte mellom primær kirurgi eller kjemoterapi.
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Figur 4. Oversikt over de viktigste palliative
behandlingstilbud ved avansert cancer recti.
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nkf eller www.kirurgen.no
Skjema for innsending av abstrakt må
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skal registreres i vår database og bli
godkjent for Høstmøtet 2014.
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Griseflaks eller del av obligatorisk
opplæringsprogram?
I slutten av april dro en gruppe bestående av seks leger i spesialisering (LIS) og to overleger
(Tom Glomsaker og Tore Tholfsen) fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) til Trondheim med mål
Norsk Senter for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) ved St. Olavs hospital. Hensikten med besøket
var et to-dagers kurs med fokus på laparoskopiske prosedyrer og ferdigheter.

Første dag av kurset ble tilbragt på
simuleringslab med mulighet for trening på
ulike simulatorer; fra den enkle D-Box til
avanserte såkalte VR- (Virtual Reality)
simulatorer med mulighet til å simulere
deler av og/eller hele inngrep, som for
eksempel cholecystektomi. Det ble også
instruert i laparoskopisk sutur med påfølgende personlig veiledning av overlege
under sutur i griseventrikkel. På kursets andre
dag fikk gruppen mulighet til prosedyretrening på gris i generell anestesi. Tre LIS
og en overlege gikk sammen om en anestesert gris, og under veiledning fikk alle muligheten til å utføre vanlige prosedyrer som
appendectomi, suturere ulcus osv. Sammen
utførte gruppen cholecystektomi og
gastrektomi med anastomosering til tarm.
Gruppen av LIS var plukket ut med tanke på

at de ferskeste/sist ankomne skulle få muligheten til trening/simulering med tett oppfølging og veiledning fra erfaren overlege.

Positiv tilbakemelding
Evalueringen var unisont positiv. Alle
LIS, uavhengig av utgangspunkt, følte
at de hadde fått et betydelig utbytte av
disse to dagene. Motivasjonen for videre
egentrening var også stor. Spesielt ble
det i evalueringen vektlagt at man fikk
veiledning av egne overleger, og i samsvar
med sykehusets retningslinjer for de ulike
prosedyrene. Det å utføre prosedyrene på
levende vev opplevdes å være av stor verdi
med tanke på overførbarhet til operasjonssalen. Som ekstrabonus fikk gruppen
testet et bredt spekter av eksisterende
instrumenter/utstyr brukt ved laparoskopisk
kirurgi. Sist men ikke minst hadde ekskursjonen også et aspekt av teambuilding.

Ingen nasjonale ferdighetskrav
Simuleringstrening er per dags dato ikke
en veletablert del av et obligatorisk utdanningsforløp for en LIS i kirurgi. Avsatte

midler til slike kurs og til simuleringsutstyr
er svært begrensede, og det er avsatt lite
tid til trening i hverdagen. Treningen er
heller ikke organisert/formalisert og det
foreligger ingen nasjonale ferdighetskrav.
Dette gir anledning til ettertanke med tanke
på alternativet; at ferske leger i spesialisering skal læres opp fra grunnen av på
operasjonssalen, med alt det innebærer
som økt operasjonstid og sannsynligvis
økt risiko for feil. Det er også betenkelig når man ser på hva forskningen sier
om effekten av simuleringstrening.
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Hva sier litteraturen?
En oversiktsartikkel i «International Journal
of Surgery» utgitt i 2014, tok for seg studier
der man har undersøkt simuleringstrening
som ledd i opplæring i laparoskopisk kirurgi.
Hovedfunnet er at simulatortrening er et
effektivt verktøy som ledd i læring av komplekse laparoskopiske prosedyrer som for
eksempel sutur. Simulatorene har også vist
seg å være kostnadseffektive og ferdighetene lært ved hjelp av simulatorer har vist seg
å være overførbare til operasjonssalen, re-

Suturtrening på grisemagemodell i POP-trainer.

sulterende i kortere operasjonstid og færre
feil. Dette uavhengig av hvilken type simulator man har benyttet under opplæring.
Observasjonsstudier har vist at LIS leger
kan læres opp i laparoskopisk sutur i løpet
av korte kurs (1-5 dager) ved bruk av
simulatorer med gode prestasjoner etter
gjennomført kurs. Initialt er det behov
for veiledning fra erfaren overlege, men
studier tyder på at videre tett oppfølging
kun har begrenset verdi så lenge man
har klare målparametre og/eller kollegaer
som kan komme med tilbakemelding i det
videre forløp. Imidlertid viser det seg at
det er vanskelig å få gjennomført trening
på simulator på «frivillig basis», i studier
er den oppgitte hovedårsaken at det ikke
er satt av tid til dette innenfor arbeidstid.

Simulasjonstrening gir resultater,
men krever ressurser
Ut i fra den oppsummerte forskningen som
foreligger kan man slutte seg til at norske
sykehus ville profittere på at nye leger blir
introdusert for kirurgiske prosedyrer gjennom simuleringstrening parallelt med det
kliniske arbeidet. Studiene viser klart at
kirurger som har trent med simulator gjør
Generell ferdighetstrening ved hjelp av Drammensboksen.
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det bedre på operasjonsstuen, både hva
gjelder det kvalitative og det kvantitative.
Dette forutsetter imidlertid at sykehuset/
helseforetakene setter av midler og tid til
kurs, utstyr, opplæring og trening. Tanken
bak det nasjonale senteret vi har fått lov
til å bruke, var nettopp at alle landets
sykehus skulle ha tilgang for å trene sine
ferdigheter. En annen uløst problemstilling er hvordan et simuleringsprogram/
pensum med ferdighetskrav skal se ut,
og hvordan det kan bygges inn i den
daglige drift og i et utdanningsforløp.

Konsentrerte kursdeltakere.

Skal slike kurs i fremtiden kun være for
tilfeldig heldig utvalgte, eller en obligatorisk del av et utdannelsesforløp?
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Training? J American college of Surgeons, Vol 218, no
2, 2014.

Engasjerte
kursveiledere,
her representert
ved Ronald
Mårvik.

Simulering av generelle ferdigheter og spesifikke inngrep på levende grisemodell.
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tildelingen slik: «Studien er en grundig
gjennomgang av et komplett singelsenter
materiale. Problemstillingen er svært
aktuell, og det er gjort adekvate avklarende
statistiske analyser. Konklusjonen i studien
gir grunnlag for videre forskning som kan
avklare problemstillingen ytterligere.»

13.-16. mars 2014, Trysil

MicroMeds pris for beste frie foredrag av
utdanningskandidat går til Anne Helene
Krog for foredraget: Iatrogen skade ved
behandling av varicer – en kasuistikk.
Juryen begrunnet tildelingen slik: «Det
redegjøres for en sjelden, men alvorlig
komplikasjon til kirurgi. Problemet er svært
aktuelt innenfor en del av karkirurgien der
en stadig større andel av disse pasientene behandles utenfor sykehusene.
Det er gjort en god litteratur-gjennomgang
som belyser skaden. Foredraget er
fremført på en klar og god måte.
Abstraktet er systematisk oppbygd. Det
er angitt referanselitteratur i abstraktet».

Jes Lindholt fra Odense universitetssykehus.

NORKAR symposiet åpnet med at
møteleder Martin Altreuther hadde en
flott oversikt over registeret i Norge. Jes
Lindholdt presenterte resultater fra pågående studier i Danmark. I samarbeid med
UNIKARD ble den norske carotisstudien
(www.carotis.no) lansert med Knut Kjørstad og Arne Seternes i spissen. I studien
deltar alle norske karsentra og det gjøres
en kvalitativ registrering av pasientgruppen som går til carotiskirurgi. Resultatene
planlegges presentert på NKKFs 25 års
jubileumssymposium 27.mai 2015.

Synnøve Seljeskog og Erik Mulder Pettersen
synnove.seljeskog@gmail.com
erik.mulder.pettersen@sshf.no)
Det hele startet torsdag kveld med et
bowlingbrak, der vi hadde et uoffisielt
karkirurgisk mesterskap. Ovation-sjefen
gikk av med seieren, og dermed kunne
han bringe hjem en eminent gullvandrepokal til søta bror. Snippen var nå
løsnet litt før vi skulle ta fatt på det
mer seriøse innholdet for helgen.

I tillegg til et faglig godt og inspirerende
program bød Trysilfjellet på godt vær
og ypperligere skiforhold. Det var flere
muligheter til sosiale treffpunkt for å friske
opp kollegiale vennskapsbånd. Vintermøtet ble avsluttet med en festmiddag,
prisutdeling og ytterligere sosialisering.
Neste år arrangeres vintermøtet 12.-15.
mars. Karavdelingen, Oslo universitetssykehus står for det faglige innholdet.
Alfred Arvesen i aksjon

Martin Delle, intervensjonsradiolog fra Sodra sjukhuset, fortalte om hvordan akutt EVAR utføres i Stockholm.

Ahus sto for det faglige innholdet i årets
etter- og videreutdanningskurs hvor første
kurs-sesjon hadde «akutt-EVAR» som
tema. Egne og eksterne foredragsholdere
bidro med interessante og lærerike foredrag. Martin Altreuther fra St.Olavs Hospital
åpnet med en fin oversikt over akutt
EVAR brukt i Norge og status per i dag.

Den andre kurs-sesjonen hadde «Akutt
på kronisk legg» som tema, med fokus
på diabetes foten. Pirkka Vikatmaa
fra Helsinki Universitetssykehus presenterte ESVS retningslinjer for kritisk
iskemi. Ortoped Ketil Hvaal fra OUS
holdt et fremragende foredrag om den
amputasjonstruede diabetiske fot.

Thomas Baleszantis og Jes Lindholdt fra
Odense Universitetssykehus holdt flotte
innlegg og fortalte om deres erfaringer.
Til slutt snakket Kirsten Krogh-Sørensen
litt om veien videre med EVAR i Norge.

Dan Levi Hykkerud, intervensjonsradiolog på Ahus, holdt meget gode innlegg
om intervensjon på leggkar samt angio
som teori. Øyvind Nylenna avsluttet
sesjonen med en flott gjennomgang
av antibiotikabehandling i karkirurgi.
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Norsk karkirurgisk forening (NKKF) avholdt sitt årlige vintermøte 13.-16. mars på Radisson Blu Resort
i Trysil. Karkirurgisk avdeling på Ahus stod for det faglige programmet med tema: Akutt EVAR og
Akutt på kronisk fot, med flere dyktige internasjonale og nasjonale foredragsholdere bla. Martin Delle
(intervensjonsradiolog, Søder Sjukhus, Stockholm), Dan Levi Hykkerud (intervensjonsradiolog, Ahus),
Tomas Balezantis (karkirurg, Odense universitetssykehus), Jes Lindholt (professor Hjerte-LungeKarkirurgiskavdeling, Odense universitetssykehus) og Pirkka Vikatmaa (karkirurg, Helsinki universitetssykehus). Det ble avholdt et symposium i samarbeid med NORKAR ved Jes Lindholt fra Odense som
foreleste om bruk av dataregister og evt. sammenkobling av disse. Norsk karkirurgisk forening lanserte i
samarbeid med UNIKARD en nasjonal carotis studie. Det var totalt omtrent 110 besøkende, inkludert 15
firmaer, 34 kursdeltagere, foredragsholdere og NKKF-medlemmer med familie.

Pirkka Vikatmaa fra Helsinki Universitetssykehus intervensjonsradiolog Ahus.

Det var mange gode innlegg i år og stor
oppslutning blant utdanningskandidatene
rundt om i landet. Dette er en god trend.
Takk til Svein R. Amundsen, Ingemar
Havemann, Bjørn Håvard Wold, Terje
Lund-Iversen, Mads Helgeland, Sven Ross
Mathisen, Elin H. Laxdal, Synnøve Seljeskog, Morten Busch, Martin Altreuther
og Anne Helene Krog for fine foredrag.
NKKFs pris til beste foredrag gikk til
Elin H Laxdal for foredraget: Resultater etter
elektiv behandling av abdominale aortaaneurismer hos pasienter 65 år eller yngre
ved Haukeland universitetssykehus i
perioden 2002-2012. Juryen begrunnet

Elin Laxdal mottar prisen for beste foredrag. Anne Helene Krog mottar prisen for beste
foredrag ved utdanningskandidat. Vitenskapelig komité bestod av: Odd Grenager og
Knut Kjørstad.

Arne Seternes, St Olavs og Knut Kjørstad, UNN, presenterer den norske
carotis-studien.
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Den 24. EWMA-konferansen i Madrid,
14.–16. mai 2014

Utdanning av kirurger
i Skandinavia

Thomas Sjøberg
sjooberg@hotmail.com
Plastikkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset
i Nord-Norge (UNN)

I disse dager hvor det er store diskusjoner rundt hvordan fremtidig kirurgisk utdanning skal se ut, er det
interessant å se hvordan våre naboer til øst og sør gjør det. Overaskende nok er det ganske store forskjeller.

Kongressen er den største i Europa med
sårbehandling som fokus. Denne gang
hadde man i tillegg lagt den spanske
nasjonale foreningen (GNEAUPP) sin
årlige konferanse til samme tidspunkt og
fusjonert med EWMA-konferansen. Jeg
har ikke oversikt over antall deltakere,
men man mente å ha det høyeste antallet
work-shops og forelesninger noensinne i
EWMA sin historikk. Over 160 frie foredrag
og mer en 750 poster- presentasjoner sier
noe om dimensjonen på dette møtet.
Jeg har vært på noen EWMA-konferanser
tidligere og på samme måte som vårt
nasjonal NIFS møte, så virker de samme
temaene å komme tilbake år etter år, med
modifikasjoner etter hvert som utviklingen
drives fremover. EWMA har et meget
sterkt industrinærvær og flere av de daglige sesjonene var direkte firmasponsede.
Derved opplevdes de til en viss grad også
noe partiske ovenfor den spesielle behandlingsmetoden eller bandasjen som ble
presentert. En noe mer neutral fremstilling
av sårbehandling og valg av metoder fikk
en ved å besøke noen av de såkalte workshops som ble arrangert alle dager. En av
de mest populære i år var nok work-shopen
om larvebehandling, som fremdeles er
spennende og der man foreløpig ikke har
klart å knekke hele «koden» med hensyn til
hvordan disse krabatene egentlig fungerer.
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Usman Saeed
usman.saeed@kirurgen.no
LIS, avd for Gastroenterologisk kirurgi,
OUS Ullevål
Styremedlem NKF

Sverige

Svensk initiativ
– nasjonalt register
En workshop med nordisk valør presenterte
et svensk initiativ der man har startet opp
et nasjonalt register for sårbehandling,
med spesielt fokus på hva som skjer etter
at pasientene er utskrevet fra sykehus
eller andre behandlingsinstitusjoner. RUT
(Registry of Ulcer Treatment), ledet ved
Rut(!) Frank Øien i Blekinge, har inkludert
pasienter siden 2009 (www.rikssar.se).
Registeret har fulgt over 1500 pasienter så
langt. Resultatet av dette arbeidet, og
derved økt fokus på sårbehandling i primærtjenesten, har i betydelig grad redusert bruken av antibiotika og forkortet tilhelingstiden
for kroniske sår. Man ytret under møtet et
ønske om å komme i kontakt med de andre
nordiske land for sammen å kunne ytterligere øke databasen og bidra til den erfaring
man får ved systematisk registrering av et
behandlingsforløp. Kanskje en oppgave for
NIFS å koordinere dette arbeidet i Norge?
For øvrig hadde man et gjennomgående
tema flere dager, i år var disse e-helse,
diabetisk fot-dag og et sårhelingssymposium for veterinærmedisin. Personlig hadde
jeg stor nytte av å delta på et symposium
om biofilm, der jeg blant annet overvar flere
foredrag utgående fra Universitetet i
Køpenhamn ved Biofilm Test Facility.
Man organiserer også kurs i Biofilm
Procedures , neste gang i juni 2014 (http://
biofilmtestfacility.ku.dk). I mengden av
poster-presentasjoner, enten i papir eller
elektronisk format, dukker det alltid opp noen
gullkorn og også her var det også en del

interessante ting å få med seg. Dette
krever dog en litt større egeninnsats for å
finne frem til.
Alt i alt var konferansen i Madrid en hyggelig
opplevelse og vel verdt et besøk. Madrid er
en spennende by og konferansen var meget
godt organisert. Det er derfor all grunn til
å vurdere deltakelse på neste konferanse
for andre med interesse for sårbehandling
og spesielt kroniske sår. For medlemmer
i NIFS (www.nifs-saar.no) er det hvert år
gode muligheter for å få stipend til å delta
på denne konferansen, helt enkelt ved å
søke! Neste EWMA-konferanse arrangeres
i London 13.-15. mai 2015; tema
«Wound Care – shaping the future».

I Sverige er per dags dato generell kirurgi
en hovedspesialitet med diverse grenspesialiteter, tilsvarende her hjemme. Men
som i Norge skal generell kirurgi sannsynligvis oppløses, og alle grenspesialiteter
bli egne hovedspesialiteter. Planen er å
ha en «common trunk» felles utdanning
slik det også er planlagt i Norge. Foreløpig
oppstartsdato er satt til starten av 2015.
Dagens ordning er slik at alle gjennomfører
turnustjeneste («allmäntjänstgjöring») i 2 år.
I Sverige tjenestegjør man 6 måneder
innen kirurgi, ortopedi og anestesi, 6
måneder innen indremedisin, 3-6 måneder
innen psykiatri og 6 måneder med kommunaltjeneste. Det hele avsluttes med
en eksamen før man får sin legelisens.
Etter å ha utført sin «allmäntjänstgjöring»
(AT) kan man søke om stilling som «spesialisttjänstgjöring» (ST) (tilsvarende LIS
stilling) innen generell kirurgi. Dette er en
fast stilling uten tidsbegrensning og varer
til man er ferdig spesialist. Socialstyrelsen,
som er øverste organ for utdanning av leger, har bestemt at utdanningen skal vare i
minst 5 år. Da stillingene er populære er det
flere som går i vikariater, som regel ikketellende, før de endelig blir ansatt som STlege. Sykehusene lyser ut stillingene selv
og lønner kandidatene, selv om man roterer
til et annet sykehus for å fullføre utdanningen. Selve utformingen av utdannelsen
(rotasjoner) blir kandidaten enig med sin veileder om. Man har samtaler med sin veileder 1 gang i måneden, mens alle veiledere
innen et sykehus har et felles møte en gang
hvert halvår for å diskutere kandidatenes
fremgang. I tillegg har hver klinikk en såkalt
studierektor, som har overordnet ansvar for
utdanningen. Selv om man ikke automatisk
går over til en overlegestilling, er det naturlige utfallet nettopp dette. Siden kandidatene følger et lengre og mer forutsigbart
utdanningsløp på samme sykehus, har de

mindre sykehusene som regel få problemer
med rekruttering til overlegestillinger.
Når det gjelder kravene til innhold i utdannelsen er de utformet av sosialstyrelsen,
SKF (Svensk Kirurgisk Forening) og KIRUB
(Forening for kirurger i utdanning). Disse er
alle nedfelt i noe som kalles «Utbildningsboken» (http://www.kirub.se/st-utbildning/
utbildningsbok-2560244). Dette er en
detaljert beskrivelse av utdanningen, med
alle 20 såkalte delmål man skal oppnå. De
fleste er kliniske og operative krav, men
det foreligger også krav innen kommunikasjon og ledelse samt vitenskapelig arbeid.
Verken Sverige eller Danmark krever
operasjonliste med antall operasjoner for
spesialistgodkjenning. I stedet skal veileder
eller studierektor gå god for at kandidatene behersker de forskjellige inngrepene
som er skissert i utbildningsboken.

Danmark
I Danmark har man gått vekk fra generell
kirurgi. Det som betegnes som grenspesialiteter i Norge er hovedspesialiteter i
Danmark. Når man bruker begrepet kirurg i
Danmark, er det gastrokirurg man referer til.
Man starter sin utdannelse ved å ta en
såkalt «Introduksjonsutdannelse» på et år.
Dette er en stilling som er spesifikk for hver
hovedspesialitet og som lyses ut på vanlig
vis. Denne utdannelsen er obligatorisk for å
søke seg «Hovedutdannelsesstilling» (HUstilling). Etter å ha fullført en gastrokirurgisk
introduksjonsutdannelse skal man kunne:
- Selvstendig utføre:
o Mindre kirurgiske inngrep
som abscessdrenasje
o Åpne og lukke buken
o Diagnostisk laparoskopi
- Under supervisjon utføre:
o Appendektomi
o Laparoskopisk cholecystektomi
o Åpen lyskebrokk kirurgi
o Gastroskopi
o Rektoskopi
Etter å ha fullført introduksjonsutdannelsen
kan man søke på HU-stilling. I motsetning
til Norge hvor man kan bruke så lang tid
man vil på å velge seg spesialitet, ved å

blant annet prøve og feile med forskjellige
spesialiteter, må man i Danmark ha startet
sin HU innen 5 år etter endt studie. Og har
man hatt HU innen en spesialitet, kan man
ikke søke om en annen. Danskene har som
mål å utdanne sine spesialiteter raskt, slik
at de kan yte som spesialister så lenge
som mulig av sin yrkesaktive alder. Dette
i motsetning til Norge hvor man ofte blir
rådet til å bruke lang tid på å bli spesialist.
Selve hovedutdannelsen er på 5 år. Stillingene legges ut sentralt fra de tre ulike
regionene 2 ganger i året. Region øst
(København området) lyser ut 12 stillinger,
Region syd 5 stillinger og Region nord 5
stillinger i året. Ved ansettelse får man
en rotasjonsplan for alle 5 årene, slik at
alt skal være forutsigbart. Et utdanningsforløp innen Region øst kan se slik ut:
-
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Takket være et velvillig bidrag fra NIFS
(Norsk interessefaggruppe for sårheling)
hadde jeg i år mulighet til å delta på
European Wound Management Association
(EWMA) sin 24. konferanse, denne gang
i Madrid. Konferansen var lagt til et meget
beleilig tidspunkt sett fra spansk synsvinkel,
ved at man hele uken feiret San Isidro,
Madrids skytshelgen. Derved var det massevis av aktivitet i gatene; musikk, parader,
høytidelige taler og generelt god stemning.
Fra norsk ståsted var det kanskje litt mindre
heldig, sånn like før nasjonaldagen og 200års jubileum og alt, og det kan ha bidratt til
at det var ganske få norske deltakere i år,
bortsett fra et antall firmarepresentanter.

Nordsjælland Hospital 21 måneder
Rigshospitalet 6 måneder
Herlev Hospital 2 måneder
Nordsjælland Hospital 7 måneder
Hvidovre Hospital 12 måneder
Nordsjælland Hospital 12 måneder

Etter å ha fullført sin hovedutdannelse
kan man velge å ta subspesialisering.
Innen gastrokirurgi kan man ta ytterligere spesialisering i 2 år, innen:
-

HPB kirurgi
Kolorektal kirurgi
Øvre GI kirurgi
Barnekirurgi
Akutt/Generell kirurgi

Sistnevnte subspesialitet er interessant.
De med interesse innen traumatologi
og akuttkirurgi kan altså subspesialisere
seg innen dette. For å opprettholde den
kirurgiske kompetansen opererer de
elektive brokk, galle osv. Det har vært en
del diskusjoner i Norge om hvem som
skal ta seg av nettopp denne delen av
kirurgien, og flere har foreslått en løsning
tilsvarende det som finnes i Danmark.
Det gjenstår imidlertidig å se hvordan vi
vil løse denne problemstillingen i Norge.
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KIRUB dagarna 2014
KIRUB dagarna gikk av stabelen i Södertälje, Sverige, i perioden mellom 7.–9. mai 2014. Undertegnede og
Kjersti Hervik, LIS ved Hjerte-/kar-/thoraxkirurgisk avdeling ved UNN og medlem i spesialistkomiteen i
generell kirurgi, var så heldige å bli invitert sammen med yngre kolleger fra Danmark til å overvære disse
spennende dagene.

Forelesning i nevrotraume.

Fagmedisinske foreninger
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Live operasjon . Hud incisjon.

Forelesningssalen

Usman Saeed
usman.saeed@kirurgen.no
LIS, avd for Gastroenterologisk kirurgi,
OUS Ullevål
Styremedlem NKF
KIRUB står for «Kirurger under utbildning»
og er en forening som ivaretar interessene
til leger under spesialisering innen de
kirurgiske fagene i Sverige. Rent organisatorisk er de en delforening av Svensk
Kirurgisk Forening (SKF). Foreningen
har et eget budsjett hvor deres hovedinntekt er et årlig støttebidrag fra SKF,
som til gjengjeld krever inn årskontingent av sine medlemmer på 700 SEK.
KIRUB har 2 faste årlige virksomheter.
Under «Kirurgveckan», tilsvarende vårt
høstmøte, holdes symposier og foredrag
rettet mot kirurger i utdanning. Under
årets «Kirurgveckan» som holdes i
Karlstad i august, har de eget symposium
med temaet: Kirurgisk utdanning i et
internasjonalt perspektiv. Her vil det
være foredragsholdere fra Sverige,
Danmark, Finland, Storbritannia,
Australia og sannsynligvis Norge.
Deres andre årlige virksomhet, og den
viktigste, er å arrangere «KIRUB dagarna».
Hvert år arrangeres det et faglig seminar
over 3 dager med et program spesielt
tilpasset leger i spesialistutdanning. Et nytt
sykehus får ansvaret for arrangementet
hvert år, og i år var det Södertälje som fikk
æren. Årets tema var kolorektal kirurgi samt
traumatologi, og seminaret tiltrakk 75 deltagere fra hele Sverige. Store navn innen det
gastrokirurgiske- og traumatologimiljøet fra
Stockholm og omegn var invitert, inkludert
Karolinska Institutet. Hovedattraksjonen var
dog gastrokirurgen Bill Heald, kjent som
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grunnleggeren av Total Mesorektal Eksisjon
(TME) som revolusjonerte kirurgi ved
rektumcancer. Han utførte en lav fremre
rektumreseksjon ved Södertälje sykehus
som ble direkte overført til forelesningssalen med mulighet for direkte
kommunikasjon mellom operatør og
salen. På tross av åpen kirurgi i bekkenet
fikk man et godt overblikk av anatomien,
og prinsippene ved TME kom godt frem.
Muligheten til å se en verdenskjent kirurg
operere ble tatt godt i mot av deltakerne,
og det hele var en stor suksess.
I tillegg til live-operasjonen, var det første
dagen flere interaktive forelesninger om
temaer som:
- Håndtering ved funn av koloncancer
ved akutt operasjon
- Håndtering ved funn av peritoneal
carcinomatose ved elektiv operasjon
- Proktologi
- Laparoskopi ved akutt og elektiv
tarmkirurgi
- CME – Proksimal ligatur på alle?
- «Skjelett i garderoben» – Hvordan
håndtere komplikasjoner i et større
perspektiv
- Retningslinjer ved nevrotraume

Foredragsholdere. Fra venstre: Per-Olof Nystrøm,
Professor i gastrokirurgi ved Karolinska Institut. Ulf
Kressner, seksjonsleder Kolorektal kirurgi, Södersjukhuset. Lars Påhlman, Gastrokirurg Akademiska
sjukehus, Uppsala. Bill Heald, Gastrokirurg Basingstoke
District Hospital, Storbritannia.

tilby til alle deltakerne. Nettopp dette fikk
arrangørene til, noe de må berømmes for.

Seminarplakaten.

Alle forelesningene holdt en god faglig standard, og var perfekt satt opp for
anledningen. Dagen ble rundet av med en
grillfest på Vou Club i Södertälje sentrum.

- Ultralyd og avansert bipolar diatermi
– teori
- Valg av materiale ved brokkirurgi
- Ultralyd og avansert bipolar diatermi
– praktiske øvelser
- Laparoskopisk suturtrening
- CT abdomen tolkning for kirurger
- Plastikkirurgiske knep ved suturering
- Diskusjon rundt utdanning med
representanter fra utdanningskomiteen

Dag 2 besto av flere workshops, hvor deltagerne ble delt inn i 7 grupper og roterte
mellom de forskjellige stasjonene. Hver stasjon varte i 45 minutter. Industrien var her
godt representert og stilte opp med deres
mest populære utstyr for alle til å prøve.
De forskjellige stasjonene besto av:

Selv om mesteparten var rettet mot kolleger i starten av sin karriere, var stasjonene
nyttig gjenoppfriskning også for de med
litt lenger fartstid. For en slik forsamling,
bestående av utdanningskandidater med
alt fra to måneder til fem års kirurgisk
erfaring, er det viktig at man har noe å

Denne andre dagen ble rundet av med en
storslagen bankett på Telgias salonger. Dette lokalet ligger på toppen av Torekällberget
i Södertälje med fantastisk utsikt over hele
byen. En velsmakende 3-retters middag ble
fulgt opp av god drikke og morsomme taler,
og en fest som varte inn i morgentimene.
Temaet for den siste dagen var traumatologi med foredrag fra den anerkjente
traumekirurgen Louis Riddez ved
Karolinska Institutet.
Mellom alle de faglige innslagene møttes
styret i KIRUB sammen med representanter fra Ynge Danske Kirurger (YDK) og
utsendingene fra Norge for å diskutere
utdanning. Det ble holdt foredrag om
hvordan utdanningen arter seg i de
respektive landene. Overaskende nok er
det store forskjeller mellom oss og våre
naboland. Konklusjonen var at vi har mye
å lære av hverandre, og man bør opprette
et formelt skandinavisk samarbeid for
leger i utdanning. Derfor ble vi enige om

Workshop – Ultralyd og avansert bipolar diatermi.

Workshop – Laparoskopisk suturering.

å fortsette samtalene under Kirurgveckan
i august i forbindelse med overnevnte
symposium. Forhåpentligvis kan vi starte
et samarbeid på tvers av landegrensene
for leger i spesialisering innen kort tid!

for å knytte kontakter, eller forum hvor man
formelt kan diskutere hva vi mener om ting
som berører oss direkte, f.eks spesialistutdanning. Jeg som LIS-lege representant i
styret i NKF, blir ofte spurt om hva LISleger mener om forskjellige temaer. Utover
meningene til mine kolleger på sykehuset
hvor jeg tjenestegjør, og til en viss grad etter diskusjoner på kurs, vet ikke jeg hva den
generelle holdningen er. KIRUB har vist oss
hvor nyttig en slik forening kan være, ikke
bare ved å holde dette seminaret men ved
å blant annet vise hvordan de samarbeider
tett med SKF og deres utdanningskomite.
På denne måten har de direkte innvirkning
i hvordan utdanningen skal se ut. I disse
dager hvor utdanningen sannsynligvis skal
omorganiseres fullstendig i Norge, er det
viktig for dagens LIS-leger innen kirurgi å
involvere seg og få sagt sine meninger.

Hele arrangementet var veldig profesjonelt
organisert med støtte fra kommunen og fra
industrien. «KIRUB dagarna» har gjennom
årene opparbeidet seg et rykte for å ha et
godt faglig innhold og for å trekke til seg
mange leger, slik at støtte fra industrien
og fra de lokale kommunene er enkelt å få.
I gjengjeld opparbeider industrien seg et
forhold til fremtidens kirurger og kommunen får anledning til å vise akademikere
det beste ved deres byer for fremtidig
rekruttering. Dette kom helt tydelig frem
under talen ved ordføreren av Södertälje,
som var henrykt over å ha muligheten til
å være med å arrangere et slikt seminar.
Vårt oppdrag, som utsendinger fra Norge,
var å se om noe av dette var overførbart til
Norge. Og det syns vi definitivt! Vi har per i
dag ingen forum eller forening som ivaretar
interessene til kirurger under utdanning. Utover diverse kurser har vi heller ingen arena

I samarbeid med NKF og YLF skal man
nå se om det er mulig å opprette et eget
forum for kirurger i utdanning i Norge.
Om noen er interesserte i å være med i
oppstartsarbeidet, er det bare å ta kontakt!
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Onkologisk Forum – fra fagforum
til Forening Onkologisk Forum
Onkologisk Forum (OF) ble etablert i 1982 som et treffpunkt for faglige interessegrupper for kreftsykdommer. Underveis har dette forumet utviklet seg til å bli den største og viktigste felles arena for
de norske fagmiljøene som arbeider innen kreftbehandling og –omsorg. Målsettingen har vært å bygge
et faglig forum for utveksling av kunnskap. Med den ruvende utviklingen som skjer hva gjelder forståelsen
av ulike kreftsykdommer, og stadig nye framsteg innen diagnostikk og behandling, så favner denne møteplassen som Onkologisk Forum er blitt, både basalforskning og de mange kliniske spesialiteter.
Fagmedisinske foreninger

Diagnostikk og behandling av kreftsykdommer har endret seg vesentlig i løpet av de
siste 10-15 år. Radikal kirurgi er fortsatt den
viktigste hjørnesteinen i behandlingen av
pasienter med solide svulster når behandlingsmålet er helbredelse. Den moderne
kreftkirurgien er i dag en viktig del av et
komplekst utrednings- og behandlingsforløp.
Behandlingsvalg drøftes i multidisiplinære
team, og de individuelle behandlingsvalg
baserer seg i økende grad på en samlet
vurdering av en adekvat klinisk undersøkelse, omfattende moderne bildediagnostikk og patologisk verifiserte diagnoser,
når dette er mulig eller nødvendig. Nasjonale handlingsprogram med retningslinjer
for diagnostikk og behandling av de fleste
kreftsykdommer skal sikre et likeverdig
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Kristoffer Lassen
Kristoffer.Lassen@unn.no
Gastrokirurgisk avdeling UNN-Tromsø

tilbud for alle pasienter i landet, uavhengig
av bosted eller sosio-økonomiske forhold.
Kirurgisk kreftbehandling som den viktigste modaliteten for helbredelse av solide
svulster, er i aller høyeste grad kostnadseffektivt. I motsetning til onkologifaget, er
kreftkirurgien en del av et stort og bredt
kirurgisk behandlingstilbud. Norske kirurgiske avdelinger blir på denne måten store
kreftavdelinger – ja, kanskje den største
kreftavdelingen på mange sykehus, selv
de med egen onkologisk avdeling. Dette
er naturlig da mange av de diagnostiske
metoder og prosedyrer, og ikke minst operative tilnærminger, også vil være aktuelle
for avklaring av andre sykdommer enn kreft.
Samtidig kan dette føre til at selve kreftkirurgien blir mindre synlig eller tydelig,
ikke minst sett utenfra. På den måten kan
de gode resultater etter en krevende kirurgisk kreftbehandling gjerne bli tatt for gitt.
Innad i de kirurgiske avdelinger vil man
kunne oppleve stadig økende krav til
prioritering av kreftkirurgiske inngrep som
et problem i forhold andre pasientgrupper
uten kreftdiagnose, men som like fullt kan
trenge en helt nødvendig operasjon til
rett tid. Insidensen av kreftsykdommer
øker stadig og dette vil kreve stadig mer
ressurser i fremtiden, og på den måten
utfordre den tilgjengelige kapasiteten for
kirurgisk behandling av både kreft og andre
livstruende og viktige sykdommer. Den
stadig økende andel av eldre pasienter som
trenger operasjon for kreft stiller særlige
krav til optimale vurderinger preoperativt.
Onkologisk Forum har vært sterkt opptatt
av en den multidisiplinære tilnærmingen
til kreft. Denne utviklingen skaper et

behov for en mer formell plattform for å
samle de ulike norske fagmiljøene i en
tverrfaglig organisasjon. Styret i Onkologisk forening fikk på generalforsamlingen
i 2012 i oppdrag for å etablere OF som
en formell organisasjon. I 2013 godkjente
generalforsamlingen at OF skal opprettes som en forening med formål om
• å danne en interesseorganisasjon for fagpersoner som arbeider med kreft i Norge
• fremme kreftbehandling som et
multidisiplinært fagområde
• bidra til fagutvikling og styrket kvalitet på
norsk kreftbehandling og kreftforskning
• å være et helsepolitisk debattforum, en
pådriver for og høringsinstans i saker
av betydning for norsk kreftomsorg
• arbeide for nettverksbygging på
tvers av de norske fagmiljøene
Det er svært viktig at kreftkirurgien får
sin plass som et viktig behandlingstilbud
sammen med de andre behandlingsmodalitetene innen Onkologisk Forum.
Det er derfor nødvendig at de norske kreftkirurgiske miljøene engasjerer seg både
som medlemmer og deltakere på de årlige
møtene for Onkologisk Forum, og gjerne
stiller seg positiv til ulike verv i foreningen.
Jeg kan love et spennende faglig program
og hyggelig samvær på årets Onkologisk
Forum den 20. – 21. november på Rica
Holmenkollen Hotell i Oslo. Du finner
mer informasjon på OFs nettside
www.onkologiskforum.org. Klikk på
fanen «Web TV», der kan du se på mange
spennende foredrag fra tidligere møter.
Jeg ser frem til å treffe mange kirurgiske
kolleger på årets Onkologisk Forum!

En andel eller rate har en teller og en
nevner. Med de perforerte appendisittene
i telleren og alle appendektomier i nevneren får vi en andel som først og fremst
styres av variasjoner i nevneren; dvs. alle
appendektomier. Det er de inflammerte,
men ikke-perforerte appendisittene som
utgjør den klart største delen av nevneren.
Hvis praksis var ensartet over tid og alle
avdelinger forholdt seg helt likt til mistanke
om akutt appendisitt, ville ikke dette hatt
noen betydning. Men slik er det ikke!
Jeg kjenner ikke til gode norske populasjonsbaserte tall for appendektomier, men
dette finnes for Sverige og det er ikke
grunn til å anta at det er signifikant forskjellig i Norge. Og de svenske tallene viser en
forbløffende variasjon. Det utføres dobbelt
så mange appendektomier per 100.000
innbyggere i Danderyd som i Ryhov! Disse
to kommunene befinner seg i hver sin ende
av spekteret og de andre svenske kommunene posisjonerer seg jevnt mellom disse
to (Figur 1). Det er altså en svær variasjon
mellom de kirurgiske avdelingene i hvordan
de omhendetar en pasient med mistanke
om akutt appendisitt. Den andre viktige
observasjonen fra samme figur er at det
er gruppen med ikke-perforert appendisitt
som står for hele variasjonen! Insidensen
(altså andelen per befolkningsenhet, her
angitt per 100.000 innbyggere) av perforert
appendisitt, av negativ appendektomi og
av appendektomi med annen diagnose,
er omtrent helt lik over hele Sverige.
Konsekvensen av dette er interessant: Det
er forskjellen i aggressivitet overfor de som
har moderat klinikk som påvirker antallet
appendektomier i et nedslagsområde. Det
er dette som påvirker nevneren i brøken og
dermed hvilken andel perforerte appendisitter man har. Å bruke andelen perforasjoner
(av et totalt antall appendektomier) som

kvalitetsindikator er dermed
fullstendig meningsløst.
Man kunne innvende at det
er variasjoner i en befolknings
sykelighet som spiller inn, men
det samme svenske miljøet
(R.E. Andersson og medarbeidere) har også vist at de
drastisk kan redusere antallet
ikke-perforerte appendektomier
i sitt opptaksområde uten at
insidensen av perforert appendisitt økte. Dette oppnådde de
ved å ha en annen tilnærming
til pasienter med mistanke om
Figur 1. Insidens av perforert og ikke-perforert appendisitt, negativ
appendektomi og appendektomi med annen diagnose i tidsrommet 2004akutt appendisitt (Figur 2). Det
sier seg selv at Ryhov får en høy 2008 for alle svenske kommuner.
andel perforerte appendisitter av
det totale antallet appendektomier - nettopp fordi totalen er
blitt så liten, og de perforerte
har samme insidens som før.
Den endrede strategien i Ryhov
er basert på en vitenskapelig
tilnærming til klinikk og biokjemi
med repeterte undersøkelser
og observasjon (1, 2) og kun
selektiv bruk av radiologi, men
også på en annen forståelse av
appendisittsykdommen. Spesielt
i synet på at appendisitt kan
klinge av spontant (3) men også Figur 2. Historisk utvikling av insidens av appendektomi for perforert og
på at perforasjon ikke er et resul- ikke-perforert appendisitt og negativ appendektomi i perioden 1988 til
2008 i de kommuner som tilhører Länssjukhuset Ryhovs og Danderyds
tat av utvikling over tid hos den sjukhus opptaksområde. (Gjengitt med tillatelse av Roland E. Andersson).
enkelte pasient (les «forsinket
Jeg vil takke Roland E Andersson, docent
diagnose/operasjon»), men et karakteristiog overlege, Kirurgkliniken, Länssjukhuset
kum som hefter ved en liten undergruppe
Ryhov i Jönköping for å ha inspirert dette
av de som utvikler appendisitt (4).
innlegget. Videre har han velvilligst lest gjennom manuskriptet og foreslått forbedringer
Konklusjonene er disse: Andelen perforasjoner i et appendisittmateriale er helt
samt gitt tillatelse til å trykke de to figurene.
verdiløst som kvalitetsmål. Det er insidenReferanser
sen av perforert appendisitt i en befolkning
1. Andersson M, Andersson RE. The appendisitis inflammatory response score: a tool for the diagnosis
som er interessant - og det er tvilsomt om
of acute appendisitis that outperforms the Alvarado
vi kan påvirke den i det hele tatt. Det er
score. World J Surg. 2008 Aug;32(8):1843-9
videre naturlig å anta at det også i Norge er
2. Andersson RE. Meta-analysis of the clinical and laboratory diagnosis of appendisitis. Br J Surg. 2004 Jan;91(1):28-37
store variasjoner i hvordan denne pasi3. Andersson RE. The Natural History and Traditional
entgruppen omhendetaes. Sannsynligvis
Management of Appendisitis Revisited: Spontaneous Resolution and Predominance of Prehospital
opereres et stort antall pasienter unødPerforations Imply That a Correct Diagnosis is More
Important Than an Early Diagnosis. World J Surg.
vendig i det mange vil tilhele spontant. I
2007 Jan;31(1):86-92
og med at gruppen er såvidt tallrik er det
4. Andersson R, Hugander A, Thulin A, Nyström PO,
Olaison G. Indications for operation in suspected
grunn til å tro at et godt bakgrunnsmaappendisitis and incidence of perforation. BMJ
teriale etterfulgt av en standardisering
1994;608:107-10 fordelt over opptaksområdet til de
respektive sykehusene. (Gjengitt med tillatelse av
av tilnærmingen vil være ressursbespaRoland E. Andersson)
rende og til nytte for befolkningen.
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Fagnytt • Debatt

Onkologisk Forum er en viktig møteplass
for oss kolleger, med muligheter for å
knytte kontakter mellom fagpersoner og
de ulike miljøer/avdelinger både innenfor
egen spesialitet og på tvers av disiplinene.

Under Kirurgisk Høstmøte i oktober 2013 ble det lagt frem data for appendektomier utført i Tromsø
før og etter en omorganisering av den operative driften (Medby E, abstrakt nr. 126). Hensikten med
omorganiseringen var å flytte operativ virksomhet fra natt til dag, der dette var medisinsk forsvarlig.
Andelen perforerte appendicitter var uendret på ca. 28 % og det kom fra salen flere kritiske kommentarer
til dette tallet. Formatet til sesjonene “Frie foredrag” tillot ingen ytterligere diskusjon der og da.

Kommentarene fra salen målbar en gammel
misforståelse, nemlig at andelen pasienter
med perforert appendisitt sier noe om
kvaliteten på den diagnostiske og den
preoperative virksomheten. Hvis raten er
høy, har man vært for restriktiv med kirurgi.

Hartwig Kørner
koerner@online.no
Leder, Onkologisk Forum
Avdeling for Gastroenterologisk kirurgi
Stavanger Universitetssjukehus
Selv om Onkologisk Forum har vært tungt
forankret først og fremst i det onkologiske
fagmiljøet, så har det helt fra starten vært
en tydelig og ønskelig tverrfaglig profil både
hva gjelder innhold og struktur. Både kirurger, gynekologer, patologer og flere tilgrensende spesialister har vært trofaste deltakere på de faste årlige møtene i uke 47, med
over 500 deltakere. Programmet inneholder
plenumsforelesninger der internasjonale kapasiteter holder «state-of-the-art» foredrag
om nyvinninger innen ulike kreftrelatert
tema, og i tillegg er det parallelsesjoner
i regi av de ulike faggruppene. På denne
måten kan man motta mye spennende
informasjon om andre fagområder, men
ikke minst få solid faglig påfyll innen det/
de kreftområde(r) man selv arbeider med.

Appendisitt: Sier andel perforasjoner noe om kvalitet?
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Gastrokirurgisk seksjon,
Sørlandet sykehus-Kristiansand
På invitasjon fra Olaug Villanger i Norsk Kirurgisk Forening, tar jeg i mot utfordringen om en
rask presentasjon av egen avdeling, i denne nystartede spalten i Kirurgen

Odd Mjåland
odd.mjaland@gmail.com

Sørlandsidyllen finnes fortsatt, men fler og
fler ser nå behovet for å gjenskape byens
sjel, skape et handels- og kultursentrum i
byens kjerne. 15 000 studenter, fortetning i
Kvadraturen (den opprinnelige byen) og økt
næringsvirksomhet og kultur i sentrum er
nå på stadige flere aktørers agenda. Ingen
ønsker å være del «av de tapte muligheters by». Det blir spennende år fremover.

Aktivitetstall for 2013

Kultur

Hver overlege utfører ca 200 skopier
og tilsvarende antall konsultasjoner ved
gastrolab. Samlet ble 312 tynn-og tykktarmsinngrep utført, 67 rektumreseksjoner/
amputasjoner, 159 galleoperasjoner (inneliggende og dagkirurgisk), 136 bukveggsinngrep, 47 øvre GI inngrep (elektivt og
ø-hjelp) og 221 appendektomier. Tallene
illustrerer betydelig aktivitet og bredde.

Ikke bare bedehus og kirkekonserter.
Rock City, Kilden, Forfattermiljøet.
Stort billedkunst- og film-miljø samt
maritime aktiviteter preger byen.

Opptaksområde
Kristiansand hadde i 2013 størst prosentvis
befolkningsvekst av norske bykommuner.
87 000 mennesker per i dag i kommunen,
Vest Agder har 180 000 innbyggere og
Aust Agder har 115 000 innbyggere. All
cancer-kirurgi og øvrig stor kirurgi utføres
i Kristiansand. Flekkefjord dekker den
vestligste delen av fylket, mens randkommunene fra Aust Agder i stor grad
opereres i Kristiansand. Større kirurgi
utføres mao med et opptaksområde på
nesten 300 000 pasienter, ca 50 000
mindre enn Stavanger Universitetssykehus.

Byen
En tidligere politimester i byen uttalte at
«Kristiansand er omtrent halvparten så
stor som en middels amerikansk kirkegård,
og bare halvparten så livlig». Nylig har
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Sport
Byen har verdens eldste ski- og skøyteklubb Oddersjaa, og Norges første tennisklubb. Begge deler «still going strong».
Turområdene rundt byen er spennende og
lett tilgengelige, sjøen åpen for all slags
maritime aktiviteter, vintrene holder ikke
Hedemark-standard, men ca hvert annet år
lesses vi ned av snø, mens man de snøfattige vintrene sjelden trenger å kjøre mer enn
30 minutter for å finne snø. En seiler på ca
12 timer over til Skagen i Danmark. Mangfoldet i aktiviteter er stort, ishockey (spesielt populært blant de kvinnelige LIS leger),
klatring, martial arts, listen er uendelig.

Bemanningen
Seksjonen har 6 overlegehjemler (Odd
Mjåland seksjonsoverlege, Ralf Dittert,
Hans Joachim Hauss, Merethe Akselsen,
René Wakker og Lisanne Possma). 3-4 LIS
leger er tilknyttet seksjonen, hvorav én er
B-gren kandidat per i dag, fra 2015 sannsynligvis to. Lav-volumskirurgi holdes på få
hender. Bemanningen kan med fordel økes.

Arbeidsbelastning

Internt samarbeide

6-delt bakvakt, assistentlegene er i dag
rimelig erfarne. Enkelte vakter kan være
meget travle, vi ser behovet for å lage
ordninger med fri dagen etter vakt dersom
man har arbeidet om natten. Enkeltdager
med fri inngår i ordinær tjenesteplan, for
å gjøre denne både human og lovlig.

Alle overlegene jobber en full ukedag på
gastrolab, med skopier og konsultasjoner.
Det er sjelden et interessant funn eller
prosedyre som ikke blir drøftet i fellesskap.
Gastrolab drives med meget høy kompetanse og med stor deltagelse i diverse
forskningsprosjekt. Tre av gastrolegene
driver med dr.gradsprosjekter. Røntgenavdelingene fremstår i dag som en meget
komplett enhet, subspesialisert kompetanse innen onkologi, MR og intervensjon og
gjør at denne seksjonen er en viktig garanti
for samlet kirurgisk kvalitet. Tilsvarende er
Senter for Kreftbehandling en 100 % komplett enhet og viktig samarbeidspartner.
Korte avstander og god kjemi er her nøkkelord. Våre fellesmiddager står høyt i kurs.

Forskning
Én overlege har 20 % forskningsstilling. 2
leger ved seksjonen har doktorgrad. Lislege Herman Halvorsen (nå OUS) disputerer
i disse dager på en virtuell-simulator-trenings
studie utgått fra avdelingen i Kristiansand.
Både det faglige og forskningsmessige
samarbeidet fungerer utmerket med Senter
for Kreftbehandling, vi er svært aktive i
multisenterstudier, og har også en stor
studie gåede om livsstilsintervensjon hos
cancerpasienter. Seksjonenes aktivitet er
løpende stappet inn i databaser, Biobanken
ble opprettet for 4 år siden, og mulighetene
for forskning er mange, godt støttet av
Forskningsenheten ved sykehuset.

Høstmøte
Vi har de siste 10 årene hatt gjennomsnittlig
4 presentasjoner fra gastrokirurgisk seksjon.
Vi ønsker å presentere usminkede
resultater uten hensynstagen til fagpolitikk.
Vi ønsker at Høstmøtet skal være en
arena hvor vi viser våre styrker og
svakheter sammen med kollegaer fra
landets øvrige sykehus, i den hensikt
å komme tilbake med ny iver etter å
tilby våre pasienter bedre behandling.

Kvalitet
Etter modell fra Sykehuset i Vestfold,
har vi registrert alle våre operasjoner i
en prospektiv database fra 1.10.2004,
med komplikasjoner og hendelse både
under oppholdet og innen 30 dager fra
utskrivelse. Det jobbes med Statistical
Process Controll som neste skritt.

Tverrfaglighet
Våre MDT-møter er velfungerende og
illustrerende for høy kvalitet og enkel
kommunikasjon i en mellomstor «bedrift».
http://www.wjgnet.com/19485204/pdf/v5/i3/60.pdf

Samarbeide med
regionssykehusene

Norge Rundt

Norge Rundt

Sørlandet sykehus SSHF, har tre kirurgiske
enheter. Fra øst mot vest: Arendal,
Kristiansand og Flekkefjord. Det har vært
betydelige endringer mtp sentralisering de
senere år, og Kristiansand er nå det eneste
sykehuset som utfører større gastrokirurgiske operasjoner. Kun i Kristiansand er det
gren-spesialiserte vaktordninger. I Arendal
gjøres det fedmekirurgi, anoproktologi,
brokkirurgi og galleoperasjoner. Tilsvarende
i Flekkefjord bortsett fra fedmekirurgi.
All cancerkirurgi utføres i Kristiansand, og
seksjonen har bare i løpet av det siste året
langt på vei blitt en kolorektal enhet.
Det utføres med smått og stort årlig
drøye 1400 operasjoner i Kristiansand,
hvorav ca 400 som ø-hjelps prosedyrer.

samfunnsforsker og arkitekt Erling Dokk
Holm uttalt at han «ser med forferdelse
på byutviklingen i Kristiansand der Kvadraturen årelates og Sørlandsparken vokser,
akkompagnert av boligfelt spredd over
enorme avstander». Han kliner også til med
følgende: «Dersom ikke utviklingen snur,
blir vi en region som står med ryggen mot
havet og et folkeferd som lever våre liv
langs motorveiene». Det er vel få norske
byer som ikke passer til en slik beskrivelse.

OUS er vår hovedsamarbidspartner. Det
har vært en aktiv og konstruktiv dialog for
å bedre dette samarbeidet. VI skal ikke
legge skjul på at vi har opplevd de samme
utfordringer som andre sykehus i regionen.
Mye positive endringer er skjedd, men
fortsatt er potensialt for forbedringer til
stede. Vi har også et godt samarbeide med
Stavanger Universitetssykehus, hvor en
av våre overleger arbeider i 20 % stilling.

Videre utviklingsplaner
for sykehuset
Selv små endringer i pasientbehandlingen
sykehusene imellom resulterer i støy på alle
plan. Dette er ikke et isolert Sørlandsk fenomen. Innen gastrokirurgien er de største organisatoriske grepene gjort, men det drives
fortsatt kostbar og uhensiktsmessig vaktberedskap på alle tre sykehus, og spesielt mtp
traumatologien og de krav som i dag stilles
til kompetente traumeteam, vil en endring
måtte tvinge seg frem i løpet av få år.

Konklusjon
Fra meget dårlig bemanning 10 år tilbake,
fremstår seksjonene i dag som godt
og solid bemannet med 6 kompetente,
arbeidsvillige og friske overleger i fast
stilling. Store strukturelle grep er foretatt
både mtp regionsfunksjonene og i forhold
til nabosykehus, slik at det nå i all hovedsak hersker arbeidsro ved seksjonen.
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Kirurgisk avdeling - Sykehuset
Østfold - klare for fremtiden?
Sykehuset Østfold tilbyr kirurgiske spesialisthelsetjenester til i underkant av 300 000 østfoldinger
organisert i to lokaliteter - Sykehuset Østfold Moss (SØM) og Sykehuset Østfold Fredrikstad (SØF).
Ved årtusenskiftet var det 5 kirurgiske akuttmottak i fylket, i dag er all akutt kirurgisk virksomhet
samlet i nedslitte sykehusbygninger der Glomma løper ut i Oslofjorden - en times togreise fra Oslo S.
Hvordan ser fremtiden ut for kirurgien i Østfold?
Karkirurgi

Knut Steinar Isaksen
knut.steinar.isaksen@so-hf.no

Travle somre ved landets tredje
største akuttsykehus

Norge Rundt

Som andre fylker med en skjærgård rik
på øyer og små holmer, preges sommermånedene i Østfold av et stort innrykk av
ikke-fastboende. Noen sikre tall på antallet sommerturister foreligger ikke, men
pasientgrunnlaget overstiger trolig 300
000 med god margin i fellesferien hvert
år. Til tross for at den planlagte aktiviteten
tas ned, øker derfor gjennomstrømningen
av kirurgiske pasienter i akuttmottaket i
Fredrikstad om sommeren. Akuttmottaket har på få år gått fra å være et mottak
for Fredrikstad og omegn til det eneste
akuttmottaket i fylket, uten at det har
vært mulig å oppgradere lokalene for den
økte tilstrømningen. Effektiv logistikk og
erfarne kirurger under utdanning fremskutt i den akutt kirurgiske kjeden, har
vært nødvendig for å holde skuta flytende
frem mot november 2015 når det nye
Østfold sykehuset på Kalnes står ferdig.

Sykehuset Østfold Kalnes
- Europas mest moderne
sykehus i 2015
Om mindre enn 18 måneder, 2. november 2015, flytter all akutt virksomhet fra
bygget i Fredrikstad over i hypermoderne
lokaler ved E6 rett nord for Sarpsborg. Den
tyngre elektive kirurgien følger samtidig.
Listen er lagt høyt for det nye sykehusbygget, de valgte løsningene satser stort
på IT og automasjon integrert med klinisk
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drift, og systemene må fungere fra dag
én dersom kvaliteten på pasientbehandlingen skal overleve flytteprosessen.

Gastrokirurgi

Kirurgisk avdeling i Østfold er organisert
i seks seksjoner - fem for sub-spesialitetene urologi, plastikkkirurgi, gastrokirurgi,
karkirurgi og bryst- og endokrinkirurgi,
samt en egen seksjon for akutt kirurgi.
Plastikk kirurgisk seksjon har kun aktivitet
ved SØM, de øvrige sub-spesialitetene
benytter lokalisasjonene i både Moss og
Fredrikstad. Avdelingen har gruppe 1 status
i generell kirurgi. Totalt ansetter avdelingen
27 spesialister, 18 LIS og 10 turnusleger.

Gastrokirurgisk seksjon ansetter 10
spesialister, 2-3 B-gren LIS og 5-6 LIS i
rotasjon. Hovedvirkeområdet ved SØF er
kolorektal kirurgi samt gastrokirugisk akutt
kirurgi og volumet er høyt i norsk målestokk. Fra høsten 2013 er laparoskopisk
tilgang innført som standardmetode for
kolon og rektum cancer etter at selekterte
pasienter har fått dette tilbudet i flere år.
Ved SØM er det stor dagkirurgisk aktivitet
med vekt på benign laparoskopisk kirurgi,
overvektskirurgi og anoproktologi. Avdelingen har et eget anofysiologisk laboratorium
der blant annet sacral nervestimulering
inngår som en av behandlingsmetodene.

Urologi

Bryst og endokrin kirurgi

Urologisk seksjon i Østfold har i mange
år vært meget aktive innenfor avansert
laparoskopisk kirurgi og ansetter per i dag
6 spesialister. Seksjonen har to utdanningsstillinger i urologisk kirurgi og sysselsetter i tillegg 1-2 LIS i rotasjon. Som
ved urologiske enheter flest, er det stor
poliklinisk aktivitet, nærmere 7000 årlige
konsultasjoner. Urologisk poliklinikk er
lokalisert ved SØF. Her utføres også de
tyngre urologiske inngrepene, herunder
cancer reseksjoner, mens dagkirurgiske og
transuretrale inngrep utføres ved SØM.

Bryst og endokrin seksjonen har 3 overleger og 2 B-gren stillinger samt 1-2 LIS i
rotasjon. Brystdiagnostisk senter med dedikerte mammaradiologer er lokalisert ved
SØF og seksjonen har et nært samarbeid
med patologisk avdeling også for utredning av sykdommer og tilstander i glandula
thyroidea og parathyroidea. Halsinngrepene
utføres ved både SØM og SØF, mens brystinngrepene i all hovedsak utføres ved SØF.

Én avdeling - seks seksjoner

Plastikk kirurgisk seksjon
Seksjonen ansetter per i dag 3 overleger og
har 2 utdanningsstillinger tellende for 1 år

i spesialiteten plastisk kirurgi. All planlagt
virksomhet er ved SØM, men det utføres
også tilsyn ved SØF ved behov. Seksjonen
utfører omlag 1200 inngrep per år, hvorav
omtrent halvparten i generell anestesi. Det
er etablert et nært samarbeid med brystkirurgene om primære rekonstruksjoner etter
brystkreft reseksjoner, og seksjonen var
først ute i Norge med sentinel node teknikk
for malignt melanom. Seksjonen har delt
regionsfunksjon for post-bariatrisk kirurgi.

Seksjon for akutt kirurgi
Avdelingens ferskeste seksjon ble etablert
i januar 2012 for å møte utfordringene knyttet til en stadig økende mengde pasienter
med behov for akutte kirurgiske vurderinger og behandling. Alle vaktgående LIS
er tilknyttet seksjonen og er organisert i
to døgnbemannede 9-delte vaktsjikt etter
erfaringsnivå og kompetanse. Vaktlaget
inkluderer også 1-2 turnusleger, med
ekstra styrkning i den travleste tiden på
døgnet. Seksjonen administrerer et eget
akutt operasjonsteam på dagtid, der alle
opererende avdelinger har mulighet til å be
om tilgang. Tjenesten som sekundærvakt
(erfaren LIS ) er krevende og avdelingens
målsetning er minimum 4 års erfaring før
man rykker opp. I praksis kan dette være
utfordrende, og i perioder må LIS med
mindre erfaring lære å svømme raskt
etter å ha blitt kastet ut på dypere vann.
Omlag 40 % av de kirurgiske pasientene
som henvises til akuttmottaket behandles
poliklinisk og i tillegg ses småskader ved en
egen skadepoliklinikk. Grunnet sykehusets
status som akuttsykehus med traumefunksjon, må LIS legene som minimum bestå
ATLS og kurs i hemostatisk nødkirurgi
før opprykk til sekundærvaktsjiktet.

Utdanning
Legene i spesialisering ved avdelingen
tjenestegjør vekselvis i vakttjeneste og
tjeneste ved de fagspesifikke seksjonene.
I de første årene av utdanningen går omlag
60 % av tjenesten med til vakt og utdanning i akutt kirurgi, men etter opprykk til
sekundærsjiktet øker andelen av tiden

som benyttes til utdanning i elektiv kirurgi
betraktelig. Volumet av pasienter sykehuset
behandler gjør at de kirurgiske LIS raskt blir
kompetente innenfor de vanligste
kirurgiske tilstandene, feks behandles
omlag 450 pasienter per år med laparoskopisk appendektomi. Omlag 280 pasienter
tas imot med traumeteam per år.
Flere av avdelingens LIS er involvert i
kvalitets og forskningsprosjekter og
gastrokirurgisk seksjon har en LIS i
kombinert D-stilling.

Mot nytt bygg ved Kalnes
Det siste året har sett Moss sykehus
oppgradert til moderne standard og bygget huser i dag 11 nye operasjonssaler.
Den tyngste kirurgien utføres paradoksalt nok i betydelig eldere omgivelser i
Fredrikstad, men avdelingen har i flere
år planlagt driften for overgang til tidsmessige fasiliteter og klarer nok å løse
oppdraget i de gjenværende 18 månedene
før det nye akutt sykehuset er klart.

Norge Rundt

Som de øvrige seksjonene utfører karkirurgisk seksjon brorparten av sine større
inngrep ved SØF. Avdelingen har et tett
samarbeid med radiologisk avdeling om
endovasculær stentgraft behandling av
infrarenale aorta aneurysmer, og på Kalnes
planlegges det for en spesialdesignet hybrid operasjonssal for blant annet disse inngrepene. Seksjonen deltar i en studie i regi
av OUS som sammenligner laparoskopisk
mot åpen tilgang ved AAA inngrep. Ved
SØM er det sirkulasjonsfysiologisk laboratorium, og laserbehandling av varicer utføres
her. Seksjonen har per i dag 5 spesialister
og 2 B-gren LIS samt 1-2 LIS i rotasjon.

Ved Kalnes blir det 8 operasjonssaler i
tillegg til en traumestue i akuttmottaket
dimensjonert som en fullverdig operasjonsstue med to plasser. Planen innebærer at
inngrep som kan utføres ved SØM skal
utføres der, mens akutt kirurgien og de
største elektive inngrepene vil bli utført
ved Kalnes.

Produksjon og kvalitet
Som ved andre kirurgiske avdelinger i
Norge er god pasientbehandling hovedformålet ved aktiviteten. Sykehuset er i
stor grad et «produksjonssykehus» med
et høyt antall behandlede pasienter per
legeårsverk, og det er lagt stor vekt på
systemer som skal sørge for at kvaliteten i
behandlingen ikke påvirkes av svingninger i
pasienttilstrømningen. Overgangen til nytt
sykehusbygg ved E6 i november 2015 vil
forventningsvis legge til rette for fortsatt
effektiv og avansert kirurgisk pasientbehandling av høy dokumenterbar kvalitet
i Østfold.
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Kjære lesere!
Bjørn Edwin
bjoedw@ous-hf.no
Leder
Ja vi elsker dette landet!!! 17.mai har
passert i fantastisk vær og endelig kommer
2.utgaven av NTLF til Kirurgens lesere!
NTLFs bidrag i Kirurgen omhandler denne
gangen regler om akkreditering av
opplærings- og treningssentre i Europa.
Dette burde interessere spesielt
universitetssykehusene i Norge.

Videre vil viktige tanker innenfor
laparoskopisk leverkirurgi og randomiserte
studier bli diskutert.
Både innenfor urologi og gynekologi har
man blitt mer opptatt av å spare
parenchym når man fjerner ondartede
svulster fra organer. Dette er også et
prinsipp som kan brukes ved behandling
av kolorektale levermetastaser.
I vår tid blir det mer og mer moderne og
avanserte behandlingsmetoder og det er
derfor viktig med arenaer der nye metoder
kan testes og sammenlignes med dagens
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standard. Intervensjonssenteret har
derfor opprettet en ny seksjon der nye innovasjoner og medisinsk teknologi kan testes.
Se innlegg der dette blir orientert om.
B-gren kurs i laparoskopisk kirurgi for
gastrokirurger har blitt etterspurt av mange
og vil bli avholdt 26.–28. november
2014 ved Oslo universitetssykehus.

Laparoscopic liver surgery has become a widely accepted procedure
for treatment of colorectal liver metastases the last decades.
The introduction of laparoscopic surgery has been accompanied by the
rapid adaptation of new equipment for
dissection and transection of liver parenchyma. Concerns related to margin
status have increased the last years.
Repeated resections for recurrence also
show good oncological results with an
overall 5-year survival rate of 30-60 %,
which is comparable to survival after
resection of initial metastases. However,
a small future liver remnant may be a
limiting factor for redo-surgery, due to
risk of postoperative liver insufficiency.
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Another important factor that must be
considered when we choose the
type of liver resection, is the recurrence
pattern of the liver lesions.
All mentioned factors have increased the interest for parenchyma-sparing techniques.
We will present our studies to evaluate
some of these factors.

Materials and methods
324 laparoscopic liver resections for colorectal liver metastasis were performed in
our institution between 1998-2013. 68 % of
procedures were performed with usage of
non-anatomical parenchyma-sparing techniques, 25 % as left lateral resections and 7
% as major hepatectomies. The patients
were evaluated in three projects in order to:
1) Find a spreading pattern for liver
recurrence;
2) Show correlation between predicted and
observed survival;

Intraoperative discussing.

Resected specimen.

3) Show correlation between resection
margin and local recurrence.

tients (45 %) to the right, and eight
patients (40 %) to both lobes.

Results

Project 2
100 patients had observation time over
5 years and 35 patients over 10 years.
Predicted survival was calculated using
the Fong score and BPI-index.
Mean preoperative BPI score was 6.1,
predicting a 47.5 % 5-years survival.
Mean Fong score was 1,76,
predicting a 41 % 5-years survival.
Observed 5-years survival was 53 %.
Observed 10-years survival 23 %
(8 of 35 patients)

Recurrence in the resection bed developed in three (1.9 %) patients, including
two (6.1 %) patients in Group 1. Rates
of actuarial 5-year overall, disease-free
and recurrence-free survival were 49
%, 41 % and 33 %, respectively.

Project 1
85 patients with initial metastasis and
liver recurrence during the observation
period of nine to 192 months following
liver surgery were included in the study.
Patients were divided into three groups:
Group I - initial metastases
in the left lobe (n=25),
Group II – initial metastases
in the right lobe (n=40)
Group III - bilobar distribution of
initial metastases (n=20).
In group I, six patients (24 %) had recurrence to the same liver lobe, 12 patients
(48 %) to the contralateral lobe and
seven patients (28 %) - to both lobes.
In group II, 22 patients (54 %) had
recurrence to the same lobe, nine patients (23 %) to the contralateral lobe
and 9 patients (23 %) to both lobes.
In group III, three patients (15 %) had
recurrence to the left lobe, nine pa-

Project 3
155 patients with primary resections
were classified into four groups according
to resection margin width:
Group 1, margins of < 1 mm [n = 33,
including 17 patients with positive margins
(Group 1a)];
Group 2, margins of 1 mm to < 3 mm
(n = 31);
Group 3, margins of ≥ 3 mm to < 10 mm
(n = 55), and
Group 4, margins of ≥ 10 mm (n = 36).

Postoperative BPI, which includes margin
status among the core factors
will predict postoperative survival
less precise than preoperative BPI.
Margin status had no significant
impact on patient survival.
Illustration below shows an example
of parenchyma-sparing liver surgery: a
patient with large tumor in the posterior
segment. Resection area was planned
before operation using a 3D liver modeling.

Conclusion
All these results strengthen the theory
that parenchyma-sparing technique
should be the preferred surgery in
the modern multi-modal treatment of
colorectal metastasis to the liver.

Cosmetic results after surgery.
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Introduction

Previous resection by laparotomy may
make repeated resections difficult due
to massive adhesions.

3D-modeling of liver: you can see
liver arteries (red) and portal veins
(blue), tumor (yellow) and resection
area (green).

Videre minner vi om prisene under Kirurgisk
høstmøte, se statuttene senere i avsnittet.

Modern thoughts about surgical
treatment of colorectal liver metastases
L.I. Barkhatov, Å.A. Fretland,
A.M. Kazaryan, B.I. Røsok, N. Postriganova,
A. Waage, A.R. Rosseland, K.J. Labori,
B.A. Bjørnbeth, B. Edwin
bjoedw@ous-hf.no
Intervensjonssenteret og avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet og Universitetet i Oslo
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Få mest mogleg att for innsatsen
– ta translasjonsforskning med i studien!
Åsmund Avdem Fretland1,2
Bjørn Edwin1, 2, 3
aafret@ous-hf.no
1: Intervensjonsenteret, Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet
2: Seksjon for HPB-kirurgi, Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet
3: Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo

Bakgrunn
Laparoskopisk leverreseksjon er i ferd
med å bli standardprosedyre på mange
spesialistsenter over heile verda. Det
finst imidlertid ingen randomisert kontrollert studie (RCT) som kan stadfeste at
laparoskopisk og åpen leverreseksjon
er kirurgisk og onkologisk likeverdig.

Mål
Oslo CoMet-studien er ein randomisert
studie som samanliknar åpen og laparoskopisk leverreseksjon for kolorektale
levermetastasar. Primærendepunktet er
morbiditet innafor 30 dagar etter operasjon. Sekundærendepunkt er mellom anna
5-års overleving («overall» og sjukdomsfri),
reseksjonsmarginar, tilbakefallsmønster,
postoperative smerter og livskvalitet.
Ein randomisert studie er imidlertid kostbar, både med tanke på arbeidsinnsats

og økonomi. Randomisering kan også
vere belastande for pasienten, som ofte
ynskjer seg eit tydeleg råd frå kirurgen
om kva behandling som er best. Av alle
desse grunnane er det viktig å maksimalt
utnytte alle data som blir samla inn. Vi har
derfor starta ei rekkje translasjons-studiar
som går parallelt med hoved-studien.
1: Ei samanlikning av inflammasjonsrespons hos dei første 45 pasientane i
studien. Vi samanliknar respons i cytokin,
kjemokin, komplement og alarmin.
2: Alt vev som blir resesert blir ultrafryst og lagra i ein biobank. Molekylære analysar skal linkast mot klinisk
informasjon, mellom anna for å leite
etter nye prognostiske faktorar.
3: Helseøkonomisk evaluering av kostnadar
ved dei to prosedyrane, ved sjukehusinnleggelsen, i løpet av 1 år og i livstidsperspektiv.
4: Utvikling av programvare for bruk i den
kliniske studien. Denne kan vidareutviklast
til bruk i tverrfaglege møte ved kreftbehandling. Programvaren skal kunne integrere
data frå molekylære analysar av tumorvev.
5: Evaluering av to nye bildediagnostiske
metodar: CT perfusjon av lever og leverspesifikk FDG-PET.
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6: Utvikling av programvare for automatisk
segmentering og 3d-rekonstruksjon av
leveranatomi basert på preoperativ radiologi. 3d-modellen blir alt brukt under operasjonane og vidare innsats blir retta mot å
spore laparoskopiske instrument i modellen.
7: Samanlikning mellom to metodar for
postoperativ smertelindring ved åpen
leverreseksjon: Epiduralanestesi og
intravenøs smertepumpe.

Pasientar og metode
Pasientar med kolorektale levermetastasar
som er resektable utan formell leverreseksjon, kar/gallegangsrekonstruksjon
eller ablasjon, er kandidatar for studien.
Eksklusjonskriterium er ikkje-resektable
ekstrahepatiske metastasar og manglande
samtykkekompetanse. Når pasientane gir
samtykke til hovudstudien gir dei også samtykke til sub-studiane. Styrkeberekning
viser at 254 pasientar er nødvendig
for å evaluere primærendepunktet
med 80% styrke.

Oppsummering
Pr. 30. April 2014 er 157 pasientar
inkludert i Oslo CoMet-studien. Ei
rekkje sub-studiar er sett i gang og
resultata vil bli publisert fortløpande.

Rapport fra konstituerende møte
«UEMS network for Accreditation
of clinical skills centres in Europe»

2014 | Årgang 21 | Nr. 2

Arne R. Rosseland
arne.r.rosseland@gmail.com
pensjonist, NTLFs styre
NTLF fikk invitasjon til å delta på dette
møtet, og jeg var så heldig å få representere sammen med Hilde Merete Klungerbo
fra NSALK, Tom Glomsaker fra Stavanger
og Anne Vedding, gynekolog fra Bergen.
Dette var altså et møte i UEMS (European
union of medical specialists) kirurgiske
seksjon, og dreide seg om europeisk
akkreditering av treningssentre.
Navnet på dette forumet i UEMS ble da:
Network for Accreditation of Clinical
Skills Centres in Europe (NASCE).
En arbeidsgruppe med Anders Bergenfelz
fra Lund hadde jobbet med planleggningen av dette møtet, og de hadde
gjort et meget godt forarbeid.
Det ble vedtatt at Anders Bergenfelz
skulle bli leder for denne gruppen.
Retningslinjene for akkreditering ble også
vedtatt, og det ble nokså klart at dersom
Norge skal få godkjente sentere, så må
det gjøres mye i Oslo og Bergen, mens
NSALK må foreta mindre justeringer.
Under dette møtet var det
flere presentasjoner:

NTLF

NTLF
Her presenterer Emin Aksoy fra Istanbul
deres multidisiplinere treningsenter.
De har satset på trening i alle nivåer fra
ambulanse til miljø på operasjonsstuene.
Det meste avanserte treningssentrene
i dag (med 11 ansatte) ligger i Istanbul,
Aeibaden University Hospital Group
Kriteriene for akkreditering er
gjengitt nedenfor.
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Referat fra «Kurs i thorako-/
laparoskopisk kirurgi»
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- OUS-Rikshospitalet 23.-25. april 2014
Øystein Hovi Rognerud
oeyrog@siv.no
Kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF
Oslo by og Rikshospitalet badet i sol alle tre
dagene 23.-25.april i år. Fra tidlig morgen til
sen ettermiddag fikk 25 håpefulle kirurgspirer tre svært innholdsrike dager på kurs i
thorako-/laparoskopisk kirurgi ledet av Arne
Rosseland og et kobbel av solide foredragsholdere og instruktører. Dette kurset har
vært avholdt i mange år og opparbeidet
seg et solid rykte, og det lå store forventninger til kurset. Jeg kan med hånden
på hjertet si at de ble innfridd til gangs.

Dag 1 – Spente kursdeltakere
og mye praktisk trening
Kurset ble innledet med viktigheten av trening for å bli god, både overlege Müller fra
urologisk avd. ved Ahus, og overlege Goderstad fra gynekologisk avd. på OUS, viste
til tall som støttet opp omkring viktigheten
av trening, og samtidig tok luften ut av mange myter, som at alle timene med Playstation ga et fortrinn mtp. å bli god kirurg.
Anestesilege Hausken ved OUS, ga oss en
veldig fin innføring i anestesi ved laparoskopi og han var også tilstede for å ta seg
av grisene siste dagen av kurset. På tross
av fråtsing i kringle og kaffe ble heldigvis
ingen av oss deltakerne lagt i narkose.

Hele den første dagen hadde et tett
program, men kursledelsen hadde fått
inn mange gode foredragsholdere og
deltakerne satt som tente lys. Nå er det jo
ingenting som holder en kirurg våken som
viten om at man skal få operere senere på
dagen, men det understrekes at foredragene var veldig bra og svært matnyttig for
oss som står med mange av disse utfordringene i sene nattetimer ved mindre og
større lokalsykehus rundt omkring i landet.
Professor Buanes’ lærerike videoer om
vellykket og mindre vellykkede åpne/
lukkede tilganger fra glansdagene til
dagkirurgen på OUS Ullevål, ble også
vist på dette kurset til både glede og
en viss angst blant deltakerne.
Hver av de tre dagene var delt i to, med
presentasjoner og diskusjon før lunsj og
praktiske øvelser på ettermiddagen. Noe av
kursets virkelig styrke er jo all den praktiske
læringen med opptil flere instruktører på
hver stasjon og mange muligheter til å
prøve, lykkes og feile, uten de helt store
konsekvensene – selv om man selvfølgelig forsøker å unngå de verste blemmene
når man har nestorer i gastrokirurgi som
følger ens alle bevegelser med argusøyne.
En tradisjon kursledelsen har beholdt er
wienerkringle og rundstykker i kaffepausene, som foruten å være et etterlengtet

sukkerkick under lange dager også kommer med store mengder humoristiske
historier og inspirasjon fra et par hundre
år med samlet erfaring innen faget (og
morsomme, ikke-faglige livserfaringer).
Dagen ble avsluttet med en god middag på Aker brygge sponset av industrien. Morsomt å treffe igjen «kurskjente» og danne nye bekjentskap.

Dag 2 – Brokk, galleblærens
verden og skrytedag for
Rikshospitalet
Etter at gastrokirurg Flemmen fra Sykehuset i Telemark hadde undervist oss i
laparoskopisk brokkirurgi ble vi introdusert
til den gode, den onde og den grusomme
galleblæren. Både professor Buanes,
Rosseland, Olsen og flere hadde erfaringer å dele med oss. Gastrokirurg Thomas
Moger fra Lillehammer sykehus hadde et
imponerende materiale og erfaring med
utredning og behandling av choledocusstein
og peroperativ kartlegging av galleganger.
Professor Bjørn Edwin presenterte fremskrittene man har gjort ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Veldig fjernt
fra våre hverdager med ano-/rektoskopi,
blindtarmsoperasjoner og brokk, men
et virkelig imponerende stykke teamarbeid, og man blir jo spesielt misunnelig
på kolleger som ikke må konkurrere om
operasjonsstuer og operasjonspersonell

med både gynekologene, ortopedene
og lunsjbordet på pauserommet.
Ikke bare fikk vi kyndig veiledning i å
bruke (og konkurrere i) Drammensboksen av Ole Christian Olsen, mens Arne
Rosseland pirret alles treningsiver og
konkurranseinstinkt ved å ta tiden på alles
jomfrutur i Drammensboksen den første
dagen. Det ble observert kirurger som
trosset selv de beste pause-kringlene,
for å sikre nattesøvnen ved å forbedre
seg til under 2 minutt i hinderløypa.

Dag 3 – Bariatrisk kirurgi,
hemostase, komplikasjoner
og kirurgi på gris
Dette var nok uten tvil den dagen flest hadde sett frem til, da vi fikk operere på gris.
Men først fikk vi et foredrag om bariatrisk kirurgi av overlege Ronald Mårvik
fra St. Olavs hospital i Trondheim.
Fra tidligere kurs har det vært etterlyst
undervisning i potensielle komplikasjoner
etter bariatrisk kirurgi og håndteringen
av disse, da dette jo er en stor pasientgruppe (no pun intended), og Mårvik la
frem dette på en god og forståelig måte.

Gastrokirurg Ole Christian Olsen hadde
innlegg om laparoskopisk hemostaseteknikk med videoer som fikk opp pulsen hos
selv de mest erfarne av deltakerne, men
det la likevel ikke en demper på ønsket
om en aldri så liten blødning å bryne seg
på under øvelsene. Snarere tvert imot.
Kompresjon, kompresjon, kompresjon. Vi
følte oss klare for å ta fatt på nye utfordringer, for denne dagen hadde herr og fru
Sus scrofa domescticus i mer eller mindre
frivillig grad donert sine kropper til å gjøre
oss til bedre kirurger, og ikke all verdens
simulatorer eller døde preparater kan gi
operatørene den realistiske opplevelsen av
kirurgien som det å operere på levende gris.
Vi håper selvsagt at dette er en læringsmetode som opprettholdes for kommende
deltakere på dette flotte kurset. Det var
høy aktivitet under hele seansen, da noe
av det fremste innen anestesipersonell her
i landet var tilgjengelig for at grisene skulle
ha det godt. Jeg kan melde om at ingen av
«pasientene» strammet under operasjon.
Når i tillegg undertegnede, dr Vinningland
og dr Aas Vestlid var så heldige å få operere
med 3D-utstyret fra Olympus under kyndig
veiledning av professor Buanes, så kan
man ikke annet enn å smile hele kjøreturen på vei hjem til solkysten i Vestfold.

Kurset ble avsluttet med en kursprøve
som var like humoristisk som dekkende
for hva vi skulle lære. På vegne av deltakerne takker jeg for et kjempebra kurs,
og takk til alle de svært entusiastiske
og flinke foredragsholderne/veilederne
– og ikke minst utstyrsleverandørene
for de fancy leketøyene vi fikk bruke.

Gastrokirurg Ragnhild Størkson fra SiV HF Tønsberg
demonstrerer teknikk og bruk av utstyr. Ikke alt kan
løses 100% laparoskopisk og deltakerne ble også utfordret på ekstrakorporal kirurgi mot slutten av kurset.

Så vidt meg bekjent var det likevel ingen
som forsøkte å gi sin gris en LGBP i løpet
av kurset.
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NTLF

NTLF

Størkson og
Rosseland

Professor Trond Buanes instruerer ivrig oss heldige som fikk benytte 3D-utstyret fra Olympus på gris.
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Vurdering av kurs: Basalkurs
i laparoskopi 5.-7. mars 2014
Tommy Kallåk Anundsen, Skien
tomanu@sthf.no
I regi av NSALK (Nasjonalt Senter for
Avansert Laparoskopisk Kirurgi), St.Olavs
Hospital, ble det, 5.-7. mars, arrangert
basalkurs i laparoskopisk kirurgi i Trondheim. Kurset er tilrettelagt for leger som er
tidlig i utdanningsforløpet innen kirurgiske
fag. Hovedmålet med kurset er å rette
oppmerksomhet mot riktig og effektiv
bruk av laparoskopiske instrumenter samt
basale laparoskopiske ferdigheter. I tillegg blir det undervist i effekt av trening
på D-boks, POP-trainer og simulator,
anestesi ved laparoskopi og fysiologiske
endringer ved etablering av pneumoperitoneum og potensielle farer ved bruk av
diatermi intraabdominalt for å nevne noe.

Testfasilitet og innovasjonsarena
for ny medisinsk teknologi
Ny seksjon ved Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus

Intervensjonssenteret (IVS) er en forsknings- og utviklingsavdeling for bildeveiledede intervensjoner og operasjoner ved
Oslo Universitetssykehus (OUS). En rekke
nye minimal-invasive behandlingsmetoder
er innført ved hjelp av det avanserte utstyret og ekspertisen ved IVS sammen med
en rekke samarbeidende avdelinger. Bruk
av avansert bildebehandlingsutstyr blir stadig viktigere innen diagnostikk og avansert
behandling. Som eksempler kan det nevnes
intervensjonsbehandling av hjertedefekter,
transkateter klaffe implantasjon og avansert
laparoskopisk kirurgi. For å sikre god kvalitet
på nye tjenester må kunnskapsbaserte
beslutninger ligge til grunn for innføring
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av nye metoder i helsetjenesten (ref
Stortingsmelding nr. 10). Det er derfor
viktig med arenaer der nye metoder kan
testes og sammenlignes med dagens
standard. Sikkerhet og effekt, sett også
fra et helseøkonomisk og organisatorisk perspektiv, må evalueres før
nye metoder blir standard rutine.
Ny teknologi må utvikles basert på brukerbehov, og interaksjon mellom helsepersonell, forskere, teknologer og industriens
aktører er essensielt for gode reslultater.
IVS gjør dette mulig sammen med samarbeidspartnere fra en rekke avdelinger
ved OUS. Kjernefasilitetstatusen som IVS
har oppnådd, gjør det mulig å tilby hybride
operasjonsstuer med avansert teknologi og
tverrfaglig personell til basale og kliniske
forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst. IVS har
utviklet en såkalt Testbed fasilitet i samarbeid med Oslo Medtech. Nye konsepter,
evalueringer, pre-kliniske og kliniske studier
kan utføres på oppdrag av nasjonal og inter-

nasjonal Medtech Industri. Hovedformålet
med denne konstellasjonen er å fremme
en raskere utvikling av ny teknologi og nye
metoder for forbedret pasientbehandling.
For å bistå med prosjektutvikling har Intervensjonssenteret opprettet en ny seksjon,
Seksjon for Metodeutvikling og Industrisamarbeid (SMI). Seksjonen har kompetanse innen klinisk og preklinisk forskning,
IT, helseøkonomi og prosjektledelse, og
bistår samarbeidspartnere med planlegging
og utførelse av høyteknologiske behandlings- og forskningsprosjekter.
Mer informasjon
finnes på:
http://www.ivs.
no/kjernefasilitet
og http://www.
ivs.no/testbed.

disponering av tiden var upåklagelig. For
selvtilliten til de aller fleste ble de praktiske øvelsene en berg-og-dalbane. Når vi
endelig mestret D-boksen og selvtilliten
var intakt, kom (dessverre) stoppeklokken.
Selvtilliten stupte. Du fikk noen særdeles
gode tips av kurslederne og selvtilliten
kom tilbake på lån. Du roterte fra D-boks
til POP-trainer og selvtilliten tok et nytt,
ukontrollert stup. Feil teknikk ble korrigert, og selvtilliten kom gradvis tilbake.

Denne gang kom det leger fra Kirkenes i
nord til Arendal i sør. I all hovedsak var alle
tidlig i utdanningsforløpet innen generell
kirurgi, men også innen gynekologi.

Sett bort ifra at huden over grunnleddet i
tommelen skrek etter bedre sirkulasjon, at
skuldrene nærmest krevde en ny karriere
innen indremedisin eller nevrologi og ikke
minst følelsen av å være totalt avkledd
etter klokken stoppet, er det ingen tvil
om at samtlige deltakere viste betydelig
fremgang som følge av treningen. Klokken 16.00 fredag ettermiddag føltes det
ikke lenger viktig at selvtilliten var blitt
satt på prøve fordi vi returnerer til våre
respektive sykehus med treningsmotivasjon og gjenopprettet selvtillit i bagasjen.

Trening på D-boks, POP-trainer og simulatorer utgjorde hoveddelen av kurset, og

Jeg vil rette en stor takk til Ronald Mårvik,
Gjermund Johnsen og Arne Rosseland som

har etablert et kurstilbud som er tilpasset uerfarne leger innen kirurgiske fag.
Et kurs som bør anses som obligatorisk
blant kollegaer tidlig i utdanningsforløpet.

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

NTLF

NTLF

Birgitte Booij MSc PhD, Karl Øyri MSc,
Milena Lewandowska MPhil,
Stig Ronny Kristiansen, Jacob Bergsland
MD PhD, Erik Fosse MD PhD
Birgitte.Booij@rr-research.no
Intervensjonssenteret
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*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.
*Norsk thoraco-laparoskopi forening
sørger for egen finansiering i tråd med
Den Norske Legeforenings regler og
har eget budsjett med egen kasserer.
Regnskapet revideres pr. 1. september
av Norsk kirurgisk forenings revisor.

Kirurgen nr. 2, 2014

103

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Unik kombinasjon – klar til bruk
Tachosil® – pålitelig hemostase og vevsforsegling på 3-5 minutter.1,2
• Ideell ved behov for rask effektiv hemostase2
• Kan klippes og appliseres rundt anatomiske strukturer2
• Er elastisk og har en sterk limende evne3
• Er kontraindisert til intravaskulær bruk samt ved overfølsomhet for innholdsstoffene2
1) Czerny et al. Collagen patch coated with fibrin glue components. Journ.of Cardiovasc.surg. Vol 41,no 4,553-557 2002,
2) Preparatomtale (SPC),
3) Carbon RT: Evaluation of biodegradable fleece-bound sealing: History, material science, and clinical application.
Tissue engineering and biodegradable eqiavalents. Scientific andclinical applications. Edited by Lewandrowski K-U,
Wise DL, Trantolo DJ, Gressed JD, Yaszemski MJ, Altobelli DE. Marcel Dekker, 2002.
C

TachoSil «Takeda Nycomed»
Lokalt hemostatikum.

T

ATC-nr.: B02B C30

Takeda Nycomed aS
P.B. 205, 1372 Asker
Infotelefon: +47 800 800 30
www.takedanycomed.no

www.tachosil.no

11115/R-14031

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: Skal bare brukes av erfarne kirurger.
Voksne: 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).
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. utilstrekkelige sikkerhetsog effektdata.
Tilberedning: For instruksjoner vedrørende håndtering før bruk, se pakningsvedlegg.
Administrering: Kun til epilesjonell og lokalt bruk. Skal ikke brukes intravaskulært. Se pakningsvedlegg for instruksjoner vedrørende administrering. Det er sterkt anbefalt å journalføre navn og
batchnr. hver gang preparatet benyttes.
Kontraindikasjoner: Intravaskulær bruk. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Data for anvendelse ved nevrokirurgi eller gastrointestinal anastomose
foreligger ikke. Allergiske hypersensitivitetsreaksjoner kan oppstå. Tegn på hypersensitivitetsreaksjoner er utslett, generell urticaria, tetthetsfølelse i brystet, tungpustethet, 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).

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.
Vis interaksjoner for B02B C30
Graviditet, amming og fertilitet: 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. 13 uker etter applikasjon er det kun små
rester tilbake, uten noen tegn til lokal irritasjon. Nedbrytningen ble forbundet med infiltrering av
granulocytter og dannelse av resorptivt granulasjonsvev som kapsler inn de nedbrutte restene
av TachoSil. Ingen bevis for lokal intoleranse er sett i dyrestudier. Fra erfaringen hos mennesker,
har det vært isolerte tilfeller hvor rester ble observert som tilfeldige funn uten tegn på funksjonell
svekkelse. Andre opplysninger: Leveres ferdig til bruk i sterile pakninger. 3 × 2,5 cm: 1 stk: kr
543,80. 5 stk: kr 2579,20. 4,8 × 4,8 cm: 2 stk: kr 2714,80. 9,5 × 4,8 cm: 1 stk: kr 2471,20
Pakninger og priser pr 15.10.2013: 3 × 2,5 cm: 1 stk: kr 543,80. 5 stk: kr 2579,20. 4,8 × 4,8 cm: 2
stk: kr 2714,80. 9,5 × 4,8 cm: 1 stk: kr 2471,20

