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Kirurgisk høytid
Redaktørens hjørne

Peter Wiel Monrad-Hansen
Redaktør
peter.monrad-hansen@kirurgen.no
Etter en fantastisk sommer med en
etterfølgende varm høst, er ventetiden kort
til årets kirurgiske høydepunkt: Høstmøtet!
Samlingspunktet for nysgjerrige studenter,
kunnskapstørste LiS og spesialister
med fokus på erfaringsutveksling,
faglighet og en stor dose sosialt
samvær. Programmet er omfattende og
interessant som alltid! Uken starter med
trauma research day og fortsetter som
vanlig med frie foredrag, symposier og
generalforsamlinger. Kirurgmiddagen ble
relansert i ny drakt i fjor og forventningen
til årets middag er like stor. Håper å se så
mange som mulig på årets festivitas.

Vitenskapelige forhandlinger blir i år ikke
sendt ut sammen med Kirurgen, men blir
delt ut ved registrering på Holmenkollen
park hotell under høstmøteuken. For
de som synes ventetiden blir i lengste
laget, så kan programmet og abstractene
lastes ned i en elektronisk utgave
som legges ut på nettet i god tid før
arrangementet (www.hostmotet.no).

I forrige utgave av Kirurgen forklarte dr.
Lassen at andelen perforerte appendisitter
nødvendigvis ikke er en indikator på
kvalitet og diagnostikk. I denne utgaven
supplerer dr.Koerner med tall fra en norsk
doktoravhandling som en replikk til dette.
I Norge Rundt spalten denne gangen
er det Stavanger som presenterer sitt
sykehus geografisk, strukturelt og faglig.

I denne utgaven har Norsk urologisk
forening, ledet av Christian Beisland,
hatt temaansvar og leverer oppdaterte
artikler om nyreskader, behandling av
overgangsepitelkreft i øvre urinveier og
informerer om urologi i sosiale medier.

Kirurgen har vært i stadig endring fra 2006
til i dag, fra å være et høstmøtemagasin
til å bli et fagblad med 4 utgivelser per år.
Redaksjonen har bestått av personer fra
ulike fagområder som sammen har drevet
bladet fremover og fulgt den kirurgiske
utviklingen. Kirurgen er nå på utkikk etter
nye medlemmer til redaksjonen. Dersom du
ønsker å være en del av Kirurgens fremtid,
så ta kontakt med en av oss i redaksjonen.
Redaksjonsarbeidet er både spennende,
utfordrende og utviklende, og gir en unik
kjennskap til det kirurgiske miljøet.

I foreningsdelen presenterer Norsk
plastikkirurgisk forening et referat fra
Skandinavisk plastikkirurgisk konferanse
i Tromsø.Videre diskuteres den økende
bruken av avansert MR-diagnostikk i
utredning av ulike vanlige tilstander.
Dette genererer et økende behov for
spesialistvurderinger og i ytterste
konsekvens kirurgiske tiltak uten
sikker effekt på symptomatologien.
Webredaktør Saaed beskriver den
økende bruken av Kirurgens nettside og
trenden mot bruk av sosiale medier.

Neste utgave av Kirurgen har tema
traumekirurgi, og leserne kan glede seg til
et spennende og lærerikt temanummer.
Vi sees på høstmøtet! God
høst og god fornøyelse!

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

og bildeteksten skrives til slutt i worddokumentet. Bilder som ligger i PowerPoint
og Word filer gir dårligere bildekvalitet
og tekniske problemer og kan derfor ikke
aksepteres.
Krav til bilder/illustrasjoner (digitalt):
1,0 MByte eller mer pr. bilde.
i minimum oppløsning 300 dpi
i størrelse ca 10x15 cm eller større
i format JPG, EPS eller TIFF
i fargebilder leveres i CMYK eller RGB
Innlegg sendes til redaktøren som e-post:
peter.monrad-hansen@kirurgen.no
Innlegg til websiden
Kirurgen.no kan sendes
til webredaktør
Usman Saeed på
usman.saeed@
kirurgen.no

Kjære kolleger!
en sterk, omforent Legeforening, spesielt
innen de fagmedisinske foreningene.
NKF har sett at vi fortsatt kan ha innflytelse, men viktigheten av en felles holdning, kan ikke understrekes godt nok.

Arne-Christian Mohn
Leder, NKF
arne-christian.mohn@helse-fonna.no
At Norsk Kirurgisk Forening har gode
prosesser, er viktig for at kirurgene i alle
grener og etter hvert hovedspesialiteter
skal bli hørt og ha innflytelse. Dette er
svært viktig i en tid da Legeforeningen ofte
blir forbigått av både Helsedirektoratet og
Helse- og omsorgsdepartementet. NKF
synes dette er svært bekymringsfullt, da
drift av sykehus uten å lytte til en samlet
legegruppe, kan føre til mange originale
løsninger. Dette kan igjen være farlig for
pasienten og føre til legeflukt fra sykehusene. Etter at dagens Regionale Helsereform
ble innført i 2002, har dette skjedd. Slike
endringer styrker ytterligere behovet for

Så får tiden vise hva som kommer
ut av den nye sykehusplanen.

Leder

Etter forrige nummer av Kirurgen har
prosessen innen spesialistutdanningen gått
videre, og i dag har vi et forslag de fleste
kan stå bak. Dette har skjedd fordi vi har
hatt lange og gode prosesser, og vi har fått
hjelp av Fagavdelingen og Sentralstyret i å
samle spesialitetskomitéer og fagmedisinske foreninger innen kirurgi til felles møter.

Denne spesialisten kan gå som generell
bakvakt, men for å komme opp på samme
nivå som dagens gastroenterologiske
kirurg, må en velge videre kompetansebygging på to-tre år innen enten kolorectal, HPB, ØVJ eller evt. traumekirurgi.

Ha et flott Høstmøte!

Vi går inntil videre inn for å beholde turnustjenesten, men ønsker seks måneders
bolker i tjenesten, istedenfor dagens fire
måneder. Videre utvider vi introduksjonsåret til to år «common trunk», slik at vi kan
opprettholde en fornuftig vaktordning.
Etter disse to årene, vil bare LIS i den nye
spesialiteten akutt- og gastroenterologisk
kirurgi gå i generell vakt. Alle hovedspesialitetene mener vi må ha minimum fire år til
spesialisering. Siden generell- og gastrokirurgi skal slås sammen og ha vaktansvaret,
mener vi at en ny spesialitet bør kalles
«akutt- og gastroenterologisk kirurgi».

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		

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. 4 Traumekirurgi

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
STR.
BREDDE
1/1 side
145 mm

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
12.000

Bestillingsfrist/
Materiellfrist
5/11

Levering Posten
15/12

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

Kirurgen nr. 3, 2014 109

TEMA

Urologi
I dette nummeret er det urologi som er tema. Norsk urologi er inne i en brytningsfase. Samtidig med et
pågående generasjonsskifte har vi det pågående, og for vår spesialitet, helt nødvendige arbeidet med ny
spesialitetsstruktur. Tilsvarende merker vi problemene med at det enorme fokuset på kreftbehandling,
dessverre gjør at vi ikke kan tilby mange pasientgrupper det tilbudet de burde fått.

Norsk urologisk forening (NUF)
Norsk urologisk forening er nå en vital
52 åring. Vi hadde et svært vellykket
vårmøte i Drammen i mai. Foreningen har
en målsetting om at vi vil være med som
en premissleverandør for den urologiske
debatt (i videste forstand) i Norge. Urologer
prøver derfor å være overalt hvor slike føres.
Alfred Honorè beskriver i dette nummeret
hvordan sosiale medier kan være en god
arena for faglig diskusjon og oppdatering.

Urologi som hovedspesialitet
og den nasjonale kreftsatsningen
Å bli en bli en hovedspesialitet er viktig
for oss. Særlig sett i lys av den store
nasjonale satsingen på kreft. Av 30.000
nye krefttilfeller i Norge årlig, blir 7500
diagnostisert av Urologer. Moderne
kreftutrednings- og behandlingsalgoritmer
er etter hvert blitt svært komplekse. Både

for kreftpasientene, men ikke minst for
andre pasientgrupper, er det derfor svært
viktig at både nye og eldre urologer snart
kan fokusere på eget fag og fagutvikling.
Også sett i relasjon til det pågående
generasjonsskiftet, er det svært
viktig at nye urologer kan få bruke
utdanningstiden på eget fag. Dette er
nødvendig når kunnskapshullet etter
den forrige generasjonen skal fylles.

Kreft i de øvre urinveier
Utvikling av et hvert fag begynner med
kjennskap til «hvordan har det gått til
nå?». Kreft i de øvre urinveier (nyrebekken
og urinledere) er en relativt sjelden
tilstand. De siste årene har nye og
mindre invasive behandlingsmodaliteter
dukket opp også her. Når disse skal
evalueres er det viktig at man har
bakgrunnskunnskap de kan evalueres i
mot. I dette nummeret presenterer vi et
20-års materiale fra tre norske sykehus
med 25 års oppfølgningsdata. Utredningen
var nok mindre sofistikert. Resultatene

tyder imidlertid på at overlevelsen etter
kirurgi var bra, også når de vurderes
mot nyere materialer. Kanskje må nye
behandlingsmetoder mer ta sikte på å
oppnå tilsvarende overlevelsesresultater,
enn å tro at de blir så mye bedre.
Hovedfokuset kan bli å klare dette med
mindre ledsagende perioperativ sykelighet?

Tema

Christian Beisland
christian.beisland@helse-bergen.no
Leder Norsk Urologisk Forening

Skader på nyren
Nyrene er det urologiske organet som
oftest skades i ulykker. Sammen med
resten av Norden, ser vi stort sett stumpe
traumer som årsak til nyreskader. I de
aller fleste tilfeller skal disse skadene
behandles konservativt. I dette nummeret
presenterer vi en oversikt over forekomst,
skademekanismer, utredning og behandling
av slike skader. Målgruppen er (yngre)
kolleger som ikke har spesialkunnskap
om feltet, og som kan komme utfor
slike pasienter i vaktsammenheng.
På vegne av NUF ønsker jeg deg som
leser av Kirurgen; god lesning, ett godt
høstmøte og etter hvert en flott vinter.
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A turning point
in vessel sealing
Introducing ENSEAL® G2 Articulating
The first articulating tissue sealer compatible with a 5mm port
• Facilitates a perpendicular approach to vessels through 110°
of articulation with full 360° shaft rotation
• Vessels sealed with a perpendicular approach are more than
28% stronger than vessels sealed at a 45° angle1
• Seals and cuts vessels up to 7mm consistently through high
uniform compression

ENSEAL® seals like no other
To experience ENSEAL® G2 Articulating
Contact your Ethicon Sales Professional
1. ENSEAL® devices tested in a benchtop study on 5-7mm porcine carotid arteries.
With NSLG2C35A devices, median burst pressures were 51% higher for vessels
sealed at a 90° angle compared to vessels sealed at a 45° angle (P=0.0007).
With NSLG2S35A devices, mean burst pressures were 29% higher for vessels
sealed at a 90° angle compared to vessels sealed at a 45° angle (P=0.001).

AD 183 © 2013 Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH.

Langtidsoverlevelse etter behandling
av overgangsepitelkarsinom i ureter
og nyrebekken

Christian Beisland1,2 , Eskil Lundeby3, Aage
Andersen4, Magne Dimmen 5, Hans Olav
Beisland i
christian.beisland@helse-bergen.no
1
Avdeling for Urologi, Haukeland
Universitetssjukehus, Bergen.
2
Klinisk Institutt 1, Universitet i Bergen.
3
Avdeling for Urologi, OUS, Oslo.
4
Kirurgisk Avd. Sørlandet Sykehus, Arendal.
5
Kirurgisk Avd, Innlandet Sykehus, Lillehammer.
i
Se sluttnote
Tradisjonelt er svulster i nyrebekken eller
ureter behandlet med nefroureterektomi.
Gjennom de siste to tiårene har mindre
invasive metoder som laparoskopi blitt
benyttet i økende grad. Dette er særlig på
grunn av lavere perioperativ sykelighet. I
de siste årene har man også i økende grad
benyttet rene endoskopiske metoder for
behandling av utvalgte pasienter med TCC
i de øvre urinveiene. Publiserte studier
tyder på at dette er god behandling hos
utvalgte pasienter, og at man hos mange
kan klare å bevare nyret og dermed en
bedre samlet nyrefunksjon for pasienten.
Med bare ca. 100 nye tilfeller pr år, så
finnes det etter vår kjennskap ingen
andre større norske studier på hvordan resultatene etter behandling av
denne pasientgruppen har vært.
Rundt millenniumskiftet ble det samlet inn
data for alle pasienter kirurgisk behandlet for TCC i de øvre urinveier for årene
1978-97 ved det som den gang het Aker
Sykehus, Lillehammer fylkessykehus
og sentralsykehuset i Aust-Agder, Arendal. I 2000 ble det publisert kirurgiske
resultater (perioperative komplikasjoner
og mortalitet) fra dette materialet [2].
I 2003 ble det ved Nordisk Urologisk
kongress presentert overlevelsesdata
og data på prognostiske markører [3].

Ettersom det finnes få langtidsoppfølgninger ved denne sykdomsgruppen, så ble
databasen oppdatert i 2013. I denne artikkelen presenterer vi nå 25 års oppfølgningsdata på total og kreftspesifikk overlevelse
og uavhengige prognostiske faktorer for
disse. Målsettingen med artikkelen er å
angi en norsk standard som fremtidige
norske studier kan vurderes imot.

Materiale og Metode
Materialet består av pasienter med svulster i de øvre urinveiene. Pasientene ble
behandlet kirurgisk ved tre norske sykehus
i 20-årsperioden 1978-97 (Figur 1). Data er
innhentet retrospektivt fra sykehusjournaler
og operasjonsprotokoller. Totalt ble 130
fortløpende opererte pasienter inkludert
(Aker (n=56), Lillehammer (n=44), Arendal
(n=30)). Dødsårsaker ble, om de manglet
eller var uklart angitt i journalen, hentet fra
dødsårsaksregisteret. Tillatelse til å samle
inn og databehandle opplysningene ble gitt
av Datatilsynet/Statens helsetilsyn i 1998.
Pasientkarakteristika
En oversikt over grunnleggende pasientkarakteristika er vist i tabell 1. Gjennomsnittsalder ved operasjon var 71,1±1,0 år
(33-90). Av pasientene var 79 menn (61
%). En kvinne hadde plateepitelkarsinom
i ureter og ble derfor ekskludert fra videre
analyser. Seks pasienter med metastatisk
sykdom ved primæroperasjonen ble også
ekskludert fra videre overlevelsesanalyser.
Overlevelsesestimatene bygger derfor på
124 pasienter som ble antatt primært kirurgisk radikalbehandlet. De fleste svulstene i
dette materialet ble oppdaget på intravenøs
urografi tatt på bakgrunn av symptomer
som hematuri og flankesmerter. Andelen
av de ulike symptomene er angitt i tabell 1.
Lokalisering, stadium og gradering
av svulstene
Sidelokalisering av svulstene er angitt i
tabell 1. 84 av svulstene var lokalisert i
nyrebekkenet (65,1 %), mens de resterende

Tema

Overgangepitelkarsinom (TCC) finnes hyppigst i urinblæren, mens forekomsten i de øvre urinveier
(nyrebekken og ureter) er mye lavere. Av nye krefttilfeller i urinveiene, utgjør ureter og nyrebekkensvulstene bare åtte prosent. Fra kreftregisteret så angis det ca. 100 nye tilfeller av slike svulster i Norge pr år [1].
45 var lokalisert i ureter. Distribusjonen
av svulster i ureter er angitt i tabell 1.
Rutine histologiremisser og journalbeskrivelser har vært basis for bestemmelse av
stadium og tumorgrad. TNM-klassifikasjonen av svulstene er gjort i henhold til
2002-versjonen til UICC (Union for International Cancer Control). I analysene er de
lave stadiene Ta og T1 samlet i en gruppe
benevnt overfladiske svulster. T2-svulster
er benevnt muskel-invasive. Stadiene T3 og
T4 er gruppert sammen under benevnelsen
gjennomvekst. Graderingen av svulstene
følger graderingsystemet til WHO i fra 1973
(grad I er høyt differensiert og grad III er
lavt differensiert). Tabell 2 viser distribusjonen av stadium og grad i materialet.
Kirurgi og oppfølgning
Av pasientene ble 124 operert med nefroureterektomi. Total fjerning av ureter, inkludert en brem av blæreveggen ble utført i 67
tilfeller (51.9 %). De aller fleste av disse ble
operert med to separate snitt. At 57 pasienter fikk utført inkomplett ureterfjerning primært er i de fleste tilfellene begrunnet med
pasientenes generelle helsetilstand, og et
ønske om å begrense det kirurgiske traumet
for pasienten. Eksempelvis var gjennom-

Lillehammer
Oslo
Arendal

Figur 1. Deltagende sykehus.
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snittsalderen for pasienter med komplett
ureterfjerning 4-5 år lavere, enn i gruppen
med ikke-komplett ureterfjerning (68,9 vs.
73,2 år). Basert på dette har vi i analysene
benyttet inkomplett primær ureterektomi
som en surrogatmarkør for nedsatt allmenntilstand (poor performance status).
Endoskopisk reseksjon av distale ureter er ikke benyttet i dette materialet.
De siste fem pasientene i materialet
gjennomgikk annen type kirurgisk behandling, i nefronsparende hensikt,
og detaljer fremkommer i tabell 1.

Tema

Systematisk peroperativ lymfeknutedisseksjon har ikke vært utført i dette materialet.
Postoperativ etterkontroll har inkludert cystoskopi og billedundersøkelser ved alle tre sykehusene.
Statistiske analyser
I overlevelsesanalysene har vi vi benyttet
Kaplan-Meier estimater, og forskjeller mellom grupper er undersøkt for statistisk signifikans ved bruk av Log-rank test. Cox proporsjonale hazard modell er benyttet for å
se etter eventuelle uavhengige prognostiske faktorer for total- og kreftspesifikk overlevelse. En p-verdi på ≤ 0,05 er i studien
vurdert som statistisk signifikant. For kreftspesifikk overlevelse er død av TCC uansett
regnet som død av aktuelle sykdom.
Antatt totaloverlevelse for en tilsvarende
gruppe pasienter (alders- og kjønnsjustert) ble estimert ut ifra dødelighetsdata
tilgjengelig hos Statistisk Sentralbyrå.
Materialet ble siste gang oppdatert i
2013, og for gjenlevende pasienter (n=15),
var gjennomsnittlig observasjonstid
da 21.5±1.5 år (spredning 16-34 år).

Resultater
Tilbakefall av TCC i urinveiene
Av de 90 pasientene uten a) tidligere eller
samtidig blæresvulst eller b) metastatisk
sykdom ved primæroperasjonen eller c)
døde innen tre måneder etter primæroperasjonen, har 17 pasienter (18,9 %) senere
fått påvist en blæresvulst. Samlet har 46
pasienter (36 %) hatt blærekreft metakront
med svulster i ureter eller nyrebekken.
Flere av disse har videreutviklet seg til
metastatisk sykdom og død av TCC.
Av 46 pasienter primært behandlet med
inkomplett nefroureterektomi og som ikke
hadde a) disseminert sykdom ved primæroperasjonen eller b) døde innen tre måneder
etter primær operasjonen, ble seks (13 %)
pasienter operert på et senere tidspunkt på
grunn av mistenkt tilbakefall (median 5.5
måneder) i gjenstående ureterstump. Tre av
seks (50 %), hadde histologisk dokumentert tilbakefall, og en av dem døde senere
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av disseminert TCC. I dette materialet har
vi ikke observert at noen pasienter har fått
nye svulster i kontralaterale øvre urinveier.
Lokoregionale residiver og metastaser.
15 av 114 (13 %) pasienter som ikke hadde
a) disseminert sykdom ved primæroperasjonen eller b) døde innen tre måneder
etter primær operasjonen har fått påvist
logoregionale primære tilbakefall (ikke
blæremanifestasjon) under oppfølgningen. Hos seks av disse ble det samtidig
oppdaget fjernmetastaser. Alle disse
kom hos pasienter som primært hadde
hatt T2-4 svulster. Fjernmetastaser var
første tegn på progrediert sykdom hos ni
pasienter. Nesten alle hadde spredning til

mer enn et organ. Lever, lunge og skjelett
var de vanligste spredningsorganene.
Overlevelse
Totalt er 40 pasienter døde av TCC, 15
pasienter døde av andre kreftsykdommer
og 62 døde av andre årsaker. Den kreftspesifikke overlevelsen etter 5, 10, 15 og 25
år var 70,5 %, 65,1 %, 63,4 % og 63,4 %,
henholdsvis. For totaloverlevelse var tilsvarende 48,1 %, 31.0 %, 18,6 % og 8,7 %.
Pasienter med overfladisk tumor (Ta-T1)
og Grad I-II hadde 93 %, 88 % og 88 %
kreftspesifikk overlevelse etter henholdsvis
10, 15 og 25 år postoperativt. Pasienter
med mer alvorlige kombinasjoner av sta-

Tabell 1. Pasientkarakteristika
Antall

(%)

Menn

79

(61.2)

Kvinner

50

(38.8)

Hematuri

99

(76.7)

Flanke smerter

31

(24.0)

UVI

10

(7.8)

Tilfeldig eller under kontroll for blærekreft

13

(10.1)

Andre

15

(11.6)

Venstre

70

(54.3)

Høyre

59

(45.7)

Nyrebekken

84

(65.1)

Ureter

Sykdomspresentasjon (noen hadde >1 symptom)

Primær tumorlokalisasjon (n=129)

45

(34.9)

Øvre Ureter

7

(5.4)

Midtre Ureter

21

(16.3)

Nedre Ureter

17

(13.2)

Åpen nefroureterektomi

124

(96.1)

Komplett ureterektomi

67

(51.9)

Inkomplett ureterektomi

57

(44.2)

Distal ureterektomi og reimplantasjon

1

(0.8)

Åpen reseksjon av nyrebekken

3

(2.3)

Endoskopisk tumor ablasjon

1

(0.8)

Blærekreft; tidligere eller samtidig

30

(23,3)

Pasienter med disseminert sykdom pre-eller peroperativt

6

(4.7)

1978-87

66

(51.2)

1988-97

63

(48.8)

Kirurgisk primærbehandling (n=129)

Operasjonsperiode

Tabell 2. Fordeling av stadium og grad.
Stadium/Grad

Grad I

Grad II

Grad III

Totalt

Overfladisk(Ta – T1)

10 (16.7 %)

45 (75 %)

5 (8.3 %)

60 (46.5 %)

Muskelinvasiv (T2)

1(2.5 %)

17 (42.5 %)

22 (55 %)

40 (31.0 %)

Gjennomvekst (T3-T4)

0

6 (20.7 %)

23 (79.3 %)

29 (22.5 %)

Totalt

11 (8.5 %)

68 (52.7 %)

50 (38.8 %)

129 (100 %)

Figur 2A viser forskjellen i kreftspesifikk overlevelse
mellom G1-2 svulster (rød linje) og G3 svulster (blå linje).
Forskjellen er statistisk signifikant (p<0.001, Log Rank).

Tema
Figur 3. Figuren viser forskjellen i totaloverlevelse mellom G1-2 og Ta/T1 svulster (rød linje) og de øvrige svulster
(blå linje). Forskjellen er statistisk signifikant (p<0.001, Log Rank). Den stiplede linjen representerer den forventede
overlevelsen for en tilsvarende gruppe pasienter basert på nasjonale mortalitetstall.
Figur 2B viser forskjellen i kreftspesifikk overlevelse
mellom Ta/T1 svulster (rød linje), T2-svulster (blå linje)
og T3-4 svulster (svart linje). Forskjellen er statistisk
signifikant (p<0.001, 2DGF, Log Rank).

Tabell 3. Uavhengige prognostiske faktorer for overlevelse.
ENDELIG MULTIVARIAT MODELL
HR

95 % CI

p-verdi

Stadium* (kont.)

2.54

1.55 – 4.16

0.000

WHO-Grad (I-II vs.III)

2.40

1.08 – 5.34

0.026

Kreftspesifikk overlevelse

Totaloverlevelse
Alder (kont.)

1.06

(1.04 – 1.09)

<0.001

Stadium* (kont.)

1.30

(1.02 – 1.66)

0.040

1.25

(1.03 – 1.51)

0.026

Komplett ureterktomi
ved primæroperasjon
Figur 2C viser forskjellen i kreftspesifikk overlevelse
mellom G1-2 og Ta/T1svulster (rød linje) og de øvrige
svulster (blå linje). Forskjellen er statistisk signifikant
(p<0.001, Log Rank).

dium og Grad hadde en stabil kreftspesifikk
overlevelse på 45 % etter 10, 15 og 25 år
postoperativt, henholdsvis. Denne forskjellen er statistisk høysignifikant (p<<0.001).
Mellom disse to gruppene er det
en tilsvarende forskjell i total overlevelse (p=0.011) (figur 2).
Observert totaloverlevelse er lavere enn
estimert total overlevelse for tilsvarende
grupper av pasienter (normalbefolkning,
justert for alder og kjønn), og særlig blir
dette tydelig dersom ureter primært ikke
ble fjernet komplett (Figur 3 og 4).
I dette materialet kunne det ikke
påvises noen forskjeller i overlevelse mellom de tre sykehusene

(Ja vs. Nei)

* Stadium ble kjørt både som kontinuerlig og kategorisk variabel, med minimale
forskjeller i resultatet av analysen. Kont.. Kontinuerlig variabel

I en Cox regresjonsmodell for kreftspesifikk overlevelse etter 25 år var det kun
stadium og grad som var uavhengige
prognostiske faktorer. For totaloverlevelse
var tilsvarende prognostiske faktorer:
alder, inkomplett primær ureterektomi
og stadium. Resultatene av de multivariate analysene er angitt i tabell 3.

Diskusjon
Det finnes få studier på overlevelse etter
kirurgisk behandling av svulster i de øvre
urinveier med så lang oppfølgingstid som
denne. De fleste har estimater for overlevelse som strekker seg opp mot 10-15
år. Nylig publiserte studier oppgir 5-års
kreftspesifikk overlevelse ved radikal
nefroureterektomi på 72,2-75,7 % [4-6]. Vår

studie viste tilsvarende overlevelse på 70,5
%. Alle de nylig publiserte studiene er fra
en era, hvor CT diagnostikk og «staging»
har vært utbredt. Ved Aker sykehus ble CT
introdusert i 1981 og ved Lillehammer i
1985. Det foreligger derfor betydelige forskjeller i preoperativ utredning mellom vårt
materiale og mer moderne studier. Figur 5
viser hvordan moderne CT urografi fremstiller nyrebekkensvulst. Tilsvarende vil man
måtte regne med at moderne oppfølgningsregimer fanger opp residiv tidligere enn
hva som har vært tilfelle i vårt materiale.
Andel som overlever etter primærbehandlingen avtar raskt de første årene. Etter fem
år flater overlevelseskurvene ut, og etter 10
år postoperativt ser det ut til at den kreftspesifikke overlevelsen stabiliserer seg helt.
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Tema

Figur 4 . Figuren viser forskjellen i totaloverlevelse mellom G1-2 ogTa/T1 svulster
og komplett ureterektomi (rød linje), G1-2 og Ta/T1 svulster og inkomplett ureterektomi (orange line), og de øvrige svulster og komplett ureterektomi (blå linje)
og de øvrige svulster og inkomplett ureterektomi (lysere blå linje). Forskjellen er
statistisk signifikant (p=0.009, 3DGF, Log Rank). De stiplede linjene representerer
den forventede overlevelsen for de tilsvarende grupper pasienter (komplett og
inkomplett ureterektomi) basert på nasjonale mortalitetstall.

Dette stemmer godt med funnene til Ploussard et al. [5] som har sett på overlevelse
etter nefroureterektomi gitt 0-5 års overlevelse. I sin artikkel konkluderer de med at
etter hvert som tiden går etter primærbehandlingen, desto mindre betydning får de
patologiske faktorene som er svært viktige
prognostiske markører i de første årene.
At den kreftspesifikke overlevelsen
er avhengig av stadium og histologisk
grad på svulsten er velkjent og godt
dokumentert i litteraturen [6, 7].
Betydningen av tidligere eller samtidig
blæresvulst ved TCC i de øvre urinveier, har
vært diskutert i mange artikler. Forekomsten av kjent blæresvulst angis svært varierende i litteraturen fra 9 % til 48 % [7-9].
Vår andel på 22,5 % føyer seg således pent
inn i dette bildet. Bare å ha hatt blæresvulst
tidligere gir ikke noen forverret prognose
etter nefroureterektomi. Dette er i tråd med
våre funn. Nuhn et al. og Novara et al. [7, 9]
finner imidlertid at tidligere påvist muskelinvasiv blæresvulst er en risikofaktor for kreftspesifikk død. Dette har vi ikke fullstendige
nok data til å etterprøve i vårt materiale.
I det presenterte materialet er det benyttet
åpen kirurgisk tilgang. De siste 10-15 årene
er det blitt mer og mer vanlig å benytte
laparaskopi med ulike varianter for onkologisk trygg fjerning av ureter helt ned til
ostiet. Rai et al. har gjort en større sammenlikning mellom laparoskopiske og åpne
nefroureterektomier [10]. De konkluderer
med at det finnes en betydelig mangel på
kvalitetsstudier som sammenlikner disse
metodene. Forfatterene hevder dog at
laparoskopi har fordelen av lavere perioperativ morbiditet og like gode onkologiske
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Figur 5. Moderne CT – urografi som fremstiller
nyrebekkensvulst.

resultater. I motsetning til dette, hevder Fairey et al. i sin studie fra 2013, at laparoskopi
tenderte mot å gi et dårligere onkologisk
resultat [4]. Begge studiene konkluderer
forsiktig, og status pr. i dag er at metodene ansees som onkologisk likeverdige.
Symptombildet som presenteres i denne
studien likner i stor grad på det som er
presentert tidligere i litteraturen [8].
Bruken av inkomplett ureterektomi som en
surrogatmarkør for generell helsetilstand,
kan utvilsomt diskuteres. Det var imidlertid
et klart at det ofte var godt dokumentert i
journalen hvorfor man valgte dette. Det kan
virke som om kirurger dokumenterer godt,
når man velger å avvike fra hva som regnes
for helt klarlagt standard behandling. Dette
har vi sett også for andre kreftformer [11].
Den kreftspesifikke overlevelsen er lik
ved disse metodene, men totaloverlevelsen synker mye raskere ved inkomplett
ureterektomi. Dette viser seg da også
ved at dette trekket ved behandlingen
blir stående som en prognostisk markør
for total overlevelse, mens det ikke betyr
noe for den kreftspesifikke overlevelsen.

Konklusjon
Studien viser at kreftspesifikk overlevelse i
dette materialet, både totalt og stadium for
stadium, ligger omtrent på forventet nivå i
forhold til litteraturen, og at den kreftspesifikke overlevelsen stabiliserer seg etter
5-10 år. Materialet kan brukes som bakgrunnskunnskap når nye studier på denne
pasientgruppen skal gjennomføres i Norge.
Hans Olav Beisland har jobbet ved alle
tre sykehus som materialet utgår fra.

i

Han var prosjektleder for dette prosjektet, og ledet innsamling og bearbeiding
av materialet i perioden 1997 – 2009.
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Traumatiske skader i nyra

- ei orientering meint for dei utan spesialistkompetanse
Førekomst
Nyra er det urologiske organ som oftast vert skada i ulukker. Her i Skandinavia er førekomsten av penetrerande skader låg. Dei fleste skader her i landet skuldast stumpe traume (98-99 %). Sjølv ved multitraume er
førekomsten av nyreskader låg. Ved gjennom-gang av 2000 multitraumepasientar ved Ullevål Universitetssjukhus var det ikkje meir enn 1,6 % nyreskader (Wessel et al, Abstrakt #65, Vitenskapelige Forhandlinger 2000).

Skademekanisme
Ved stumpe traume skjer ei direkte
overføring av kinetisk energi. Nyra er
spesielt i faresonen dersom det i tillegg
er rask decelerasjon. Nyra og nyrebekken vert skada eller knust, sidan dette
vevet ikkje kan komprimerast. Nyrer med
hydronefrose, fleire eller store cystar er
derfor meir utsett for skade ved traume.

(funn på stiks) er eit vanlig funn, men
det er viktig å vere klar over at hos
om lag 30 % finn ein ikkje dette.
Kreatininverdiar ved innkomst reflekterer
stort sett funksjonen nyra hadde før skade.
Dyremodellar har vist at kreatinin kan
vere normal opptil 8 timar etter bilateral
nefrektomi. Dersom blødning og hematuri
ikkje samsvarer med skadeomfanget, må
ein mistenke underliggande nyrepatologi.

Klassifisering av nyreskadar
Ulike klassifiseringssystem finst, men i
dag er det American Association for
the Surgery of Trauma Organ Injury
Severity Scale for the Kidney mest brukt
og som er validert (Shariat et al. 2007).

Tema
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Bildeundersøkingar
CT med kontrast er den beste måten å
kartlegge nyreskader på. Ved mottak av
traumepasientar vert det ofte som ledd
i primær kartlegging og vurdering gjort

Ved kraftig decelerasjon vil nyrerørsla gje
særleg strekk på retroperitoneale fikseringspunkt som nyrehilus og ureteropelvinovergangen. Det kan gje knekkdannelse
på kar med nyrearterietrombose, avrivning
av nyrevenen eller nyrepedikkelen som
resultat. 2/3 av nyreskadene er på venstre
side der det er mindre støtte for nyra.
For penetrerande skader er det slik at
stikk gjennom fremre aksillærlinja gjev
lettare pedikkelskader enn tilsvarende
skader bakfra som gjev meir parenkymskader. Stikkskader både i flanke, buk
og brystkasse kan skade nyren.
Ribbeinsbrot, brot på tverrtaggane på lendevirvlane, leverskade og miltskade er skader
som kan opptre samtidig med nyreskade.
Årsaker til nyreskader er typisk fall, trafikkulykker, vold, idrett og klemskader.

Utredning
Skademekanismen avgjer om
ein bør mistenke nyreskade.
Høgenergitraume kan forekome hos ein
som sit fastklemt i bil, er kasta opp i lufta,
fart >65 km/t (barn >30 km/t) eller fall over
5 meter. Klinisk undersøking skal gjerast etter retningslinjer for traumemottak (Primær
undersøkelse etter ATLS prinsipper).
Hudavskrapning, hematom eller hevelse
i flankeregionen kan indikere nyretraume.
Blod i urin, synleg eller mikroskopisk

Bilde 1: Skademekanisme.

Tabell 1
Grad

Type
I Kontusjon
Hematom

II Hematom
Laserasjon

American Association for the Surgery of Trauma Organ Injury
Mikro- eller makroskopisk hematuri, normal billeddiagnostikk)
Subkapsulert, ikke ekspanderende, uten parenkym skade
Perirenalt , ikke ekspanderende
<1 cm i parenkymet uten urinlekkasje

III Laserasjon

> 1 cm i parenkym uten urin lekkasje eller skade på samlesystemet

IV Laserasjon

Parenkymlaserasjon gjennomgående i nyrebark , medulla,
samlesystem

Vaskulær
V Laserasjon
Vaskulær

Hovedarterie eller vene skade med blødning
Fullstendig knust nyre
Avriving av nyrehilus eller devaskulering av nyre

Ved bilaterale skader avanser en grad opp til og med grad III.
Det er foreslått å subklassifisere Grad 4 og 5 vidare, men dette er førebels ikkje implementert.
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Bilde 2. Illustrasjon til traumegradering.

Bilde 3. Nyreskade grad 1. Transplantert nyre med
subkapsulert hematom (fallskade).

Bilde 4. Nyreskade grad 1. Nyrekontusjon venstre side,
fallskade med makrohematuri og ribbeinsbrot.

Bilde 5. Nyreskade grad 3 Kortikal lacerasjon som går djupt utan sikker skade på samlesystemet. Avgrensa perirenalt hematom. Det vart ikkje tatt utskillelsebilde primært. Derfor ble det etter 2 dager tatt en urografi som viser god
utskillelse utan urinlekkasje.

Bilde 6. Urografi 2 dager etter skade.

FAST (Focused Assessment Sonography
of Trauma) på skadestue. Pasientar som
skal vidare til Traume CT eller anna CT
må vere stabile primært eller stabile etter
recusitering. Pasientar som er ustabile
etter primær resuscitering krev kirurgisk
intervensjon. Pasientar der CT bør takast er:

Mangel på kontrastopptak i nyra er teikn på
pedikkelskade. Eit parahilært hematom aukar også sannsynlegheita for pedikkelskade
sjølv om parenkymet elles er vel sirkulert.
Då kan det vere ein sentral veneskade.

Ultralyd
FAST vert no nytta i akuttmottak ved
traume for å avdekke intraabdominal
væske (og væske i pericard). Dette er
som ei orientering, og er ikkje ment for
å klassifisere laserasjoner, skader på
samlesystemet eller urinlekkasje. Ultralyd
kan brukast i oppfølging, vurdere tilbakegang av hematom, urinomar, vurdere
«ureterjet» og parenkymsirkulasjon.

Spesielle forhold barn
Barn har større sjanse for nyreskader enn
vaksne ved stumpe abdominale traume.
En naturlig tanke vil være å avgrense bildebruken hos barn spesielt med tanke på stråledose. Internasjonalt vert bildeundersøking
hos barn tilrådd etter same kriterier som
hos vaksne (Santucci et al 2004). Barn har
etter traume høg katekolaminutskilling som
kan oppretthalde tilfredstillande blodtrykk
fram til 50 % av blodvolumet er tapt. Derfor
blir det endå viktigare med nitid observasjon og nøyaktig diagnostikk hos desse,
som igjen kan rettferdiggjere bruken av CT.

Renal arteriografi
Angiografi kan brukas til å definere arterielle
skader mistenkt på CT, samt lokalisere
eller kontrollere bløding. Embolisering kan
nyttast til å stoppe en vedvarande bløding
hos ein annars stabil pasient. Transartereiall
embolisering (TAE) vert også brukt til å
stoppe sekundære vedvarande blødingar
som kan oppstå etter utvikling av pseudoaneurismar eller arteriovenøse fistlar.
Superselektiv TAE av er i dag ein effektiv og minimalt invasiv teknikk som kan
redusere behovet for større intervensjon
med eksplorasjon og mulig nefrektomi.

1. Alle penetrerande skader med sannsynlig nyreskade (hemodynamisk stabile)
2. Stumpe traume med typisk skademekanisme td. rask decelerasjon eller fall
3. Stumpe traume med synleg hematuri
4. Stumpe traume med hypotensjon
definert som systolisk blodtrykk <90
mmHg i forb-indelse med evaluering med
normalisert fysiologi etter resuscitering
Som første undersøking bør CT med
kontrast takast med bilde også i utskillingsfasen, for å avklare mogeleg urinlekkasje. Traumeansvarlig lege har ansvar
for at dette er utført. På CT-biletet kan
ein gradere skaden og dermed få ei betre
oversikt over omfanget. CT er mykje
meir sensitiv og spesifikk enn ultralyd og
urografi. CT kartlegg godt andre skader og
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er overlegen på anatomiske detaljer. Ulike
rekonstruksjonar kan lagast for å visualisere
nyreskaden. Spesielt er dette nyttig om
pasienten har underliggande anomaliar.

Bilde 8 to bilder ved siden av kvarandre. Nyreskade grad 4 med urinlekkasje dagen etter skaden, godt synleg ved
urografi. Ved kontroll seinare er det god utskillelse og avløp. Calyces i øvre del har noko endra form.

Bilde 9. Nyreskade grad 4 Ultralyd bilder med og uten Doppler som viser kor djupt lacerasjonen går, nyrebekken utan
dilatasjon og sirkulerte parenkymdeler.

Bilde 10. Nyreskade grad 5. Manglande sirkulasjon
i høgre nyre tyder på karskade, arteriell. Det er litt
kontrast i venen, tilbakestrømning. Nyren har ikkje
hematom rundt seg.

Behandling

som tegn på tilheling. Nedtrapping frå
opiathaldige smertestillande til paracetamol, vil vanlegvis gå greitt. Om smerten
ikkje minskar som forventa, kan komplikasjonar eller andre skader vere oversett.

Ved stumpe nyretraume er konservativ observasjon og varsemd med
invasive prosedyrar rett hos det store
fleirtal av pasientane. Open kirurgisk
eksplorasjon er sjeldan naudsynt.
Ikkje-operativ observasjon er standard
hos den hemodynamiske stabile pasienten, uavhengig av skadegrad.
Stumpe nyreskader gror godt om dei er behandla konservativt. Det gjeld både pasientar med urinlekkasje og med skada nyrevev.
Dei fleste nyreblødningar vil tamponere seg
sjølv innanfor Gerotas fascie. Ved gjennombrudd av Gerotas fascie vil hematomet
spreie seg perirenalt og kan raskt verte
livstrugande. Pasienten treng då svært rask
behandling. Det er rapportert at man kan
lukkas med TAE hos nyretraumepasientar
i 65 % av tilfella. TAE bør derfor vurderast
for å oppnå blødningskontroll. Alternativet
vil oftast vere open kirurgi (sjå under).
Ved penetrerande skader vil ein tenkje at
operasjon er hovudreglen. Utvalte pasientar
kan behandlast konservativt (Red. anm.

Typisk knivstikk i flanke med affeksjon av
nyre men ikke peneterasjon til bukhule),
så lenge pasienten er hemodynamisk
stabil og ikkje har anna laparotomikrevande skade. Dette krev at ein har god
primær CT kartlegging av skaden. Det må
vere tett oppfølging av pasienten, slik at
ein ikkje overser ein peritonitt i utvikling.
Av 108 hemodynamisk stabile pasientar
med nyreskader forårsaka av stikkskader
(NB: ikkje skotskader) trong ingen forsinka
nefrektomi (Armenakas et al 1999). Skader
etter knivstikk treng ofte eksplorasjon
grunna ein samtidig ikkje-urologisk skade.
Alle alvorlege nyreskader (grad 3-5)
som observeras konservativt bør overvakas nøye. Pasientane mobiliseres
tidleg i sjukehus, med eit sjukehusopphald på minst fem-sju dager avhengig av hematuri og andre skader.
Smerter som pasienten har etter en
nyreskade kan skyldas fleire forhold, det
kan være muskulære smerter relatert til
kontusjonen, det kan skyldas nekrose av
nyrevev, press frå hematomet eller urinlekkasje. Vanlegvis minskar smerten gradvis

Tema

Bilde 7. Nyreskade grad 4 . Stort hematom retroperitonealt. Gjennomgåande parenkymskade. Nyredelene er
sirkulerte.

Ved vevnadsnekrose vil det alltid tilkome
stigning i CRP. Med mindre ein mistenker
urinlekkasje som årsak, er ikkje antibiotikabehandling nødvendig. Temperaturstigning
er ikkje uvanlig som reaksjon på vevnadsnedbryting, og treng ikkje vere eit teikn på
infeksjon. Sjølvsagt vil det kliniske biletet
også avhenge av kva eventuelle andre skader den multitraumatiserte pasienten har.
Mortaliteten til pasientar med isolerte
nyretraume er låg.
Den mest vanlege arterieskaden er disseksjon/intimaskade, med partiell eller
komplett obstruksjon. Fullstendige avrivingar er sjeldan. Reparasjon av karskader
etter stumpe traume har visst seg å vere
lite effektivt. Sjølv i svært trena hender
lukkast berre rekonstruksjon av arterielle
skadar hjå ein tredjedel (Elliott et al 2007).
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Bilde 11. Ustabil pasient som går til ØH laparotomi. Leverskade vert pakka. Eit ikkje ekspanderande retroperitonealt
hematom ligg uåpna. CT tatt etterpå, nyren bevart.

Suksessraten ved endovaskulær tilnærming
er skuffande og fleire av desse utviklar hypertensjon (Haas et al 1998). Om pasienten
berre har ei nyre eller ved bilateral skade lyt
ein likevel vurdere å forsøke dette. I så tilfelle må dette handsamast svært raskt om
noko av nyrefunksjonen skal reddast (Red.
anm. I praksis kommer man alltid for sent
til da en nyre sjelden tåler varm ischemi
over en til to timer). Dette gjeld både opent
operativt og ved endovaskulær tilnærming.

urinom, må ofte drenerast perkutant. Hos
nokre vil imidlertid intern drenasje vere nok.
Stenten bør ligge i tre seks veker. Bildekontroll planleggast vanlegvis til etter fjerning.
Om det har vore mykje lekkasje og reaksjon
rundt nyra før stenten vart lagt inn, kan det
vere ønskelig å vite lokalstatus før fjerning.
Dersom pasienten utviklar ein perinefrisk abscess skal denne behandlast
med perkutan drenasje og antibiotika
til infeksjonsprøver er normalisert.

Hypertensjon med bakgrunn i skaden vil oftast gje seg til kjenne innan det første året,
men kan ligge latent og debutere seinare.

Kirurgisk eksplorasjon av nyre

Blødning inn i nyrebekken kan gje avløpshinder og avlastning internt eller
perkutant blir nødvendig. Dersom blodet
koagulerer i blæra kan dette gje blæretamponade og evakuering ved Ellik
skyll/blæreskyll må gjennomførast.

Ved vår avdeling gjev vi følgjande råd om
fysisk aktivitet ved utskriving; barn og
unge bør unngå kontaktidrett i to til fire
månader (beror på skadeomfang) og vaksne
som har tungt fysisk arbeid treng anten
tilrettelegging i arbeidet eller fritak i om
lag same periode. Vi tek alle pasientane
til kontroll etter tre månader. Den består
av samtale, blodprøver (kreatinin, Hb),
urinstiks og blodtrykksmåling. Vanlegvis
gjer vi også ei bildeundersøking, men kva
bildemetode som nyttast, vert vurdert
individuelt avhengig av skadeomfanget.
(Red. anm. Om mulig unngås strålebelastning forbundet med blant annet CT.)

Dersom det er naudsynt med eksplorasjon
bør denne gjerast transabdominalt og med
midtlinjesnitt. Standard tilnærming er ein
medialisering av viscera frå venstre (Mattox
manøver) eller høgre side (Cattel-Brasch
manøver), følgje hematomet som har dissekert seg langs m. Psoas, og oppnå hilær
kontroll bakfrå manuelt eller ved å sette
tang over nyrehilus (Hirshberg og Mattox).
På venstre er det nyttig å få kontroll på
lumbalvenen der den går inn i nyrevenen.
Sidan talet på nyreskader som treng
eksplorasjon er lågt, vil den einskilde kirurg
sjeldan ha stor erfaring med nyretraumekirurgi. Erfaringa i litteraturen tydar på at
det kan vere vanskelig å bevare nyra og
forsøke rekonstruksjon (renorafi, nyrereseksjon, polreseksjon) om ein først går
inn i det retroperitoenale hematomet.
Viktig er at dersom det retroperitoneale
hematomet er stabilt og ikkje ekspanderande så lar vi det ligge i fred.

Komplikasjonar
Tidlege komplikasjonar
Urinlekkasje tilheler i over 90 % av tilfella
spontant. Er det vedvarande urinlekkasje
etter fem til sju dager lyt ein drenere urinen. Det er anbefalt å gjere dette med ein
transuretral intern JJ-stent, men alternativt
kan perkutant pyelostomikateter i nokre
tilfeller vere nyttig. Retroperitoneal urin; et
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Reblødning kan tilkome etter utskriving,
men sjeldan seinare enn tre veker. Første
tiltak er då å drikke rikelig og redusere
aktivitetsnivå, eventuelt med sengeleie.
Dersom hematuri/blødning vedvarer må ein
vurderer angiografi for å lokalisere blødning og embolisere denne selektivt (TAE).
Seine komplikasjonar
Høgt blodtrykk er ein seinverknad.
Mekanismen kan vere at ein renovaskulær skade har gitt forsnevring i ei arterie
eller arteriegren (Goldblatt kidney).
Tidleg etter skaden kan høgt blodtrykk
skuldast trykk på nyrevev frå hematom
eller urin, seinare på grunn av arrdanning. I
nokre tilfelle kan også ein utvikling av posttraumatisk AV-fistel vere medverkande. Ved
partiell iskemi stimulerast reninangiotensin
systemet og kan gje hypertensjon. Pasientar bør utgreiast med tanke på dette om
høgt blodtrykk i etterkant av ein nyreskade
ikkje svarer på medikamentell behandling.
Fastlegen skal følgje opp blodtrykksmålingar hos pasienten, det er derfor viktig at
fastlegen får beskjed om dette i epikrisen.

Oppfølging av nyreskader
Ved utskriving må pasienten informerast om risiko for reblødning og korleis
dette artar seg anten i form av hematuri
eller lokal blødning. I tillegg må dei vite
kven dei skal kontakte om så opptrer,
om det er avdelinga eller legevakt.

Det er lite litteratur om langstidresultat etter nyreskade.

Kva veit vi om handsaming av
nyreskadar i Norge
I perioden 1999-2007 var 92 pasientar
utskrevne med diagnosen nyreskade frå
Haukeland universitetssjukehus (Hjelle et
al, Abstrakt #85, Vitenskapelige Forhandlinger 2007). Alle skadane var stumpe og
gjennomsnittleg alder var 22 år (spredning 4 -90 år). Alvorlege tilleggskader
(lever-, milt- og thoraxskade) vart funne
hos 24 (26 %) av desse pasientane.
Årsaka til skaden var hos 29 (32 %) fall,
27 (29 %) trafikkskader, 11 (12 %) vold,

10 (11 %) idrett, 5 (5 %) fall/spark av
hest, 2 (2 %) klemskade og 2 (2 %) lek.
Bildeundersøking var gjort hos 86 pasientar, og 56 av desse fekk gjort CT undersøking. Klassifisering av skadane viste
at 47 % hadde grad 1, 15 % grad 2, 14
% grad 3, 14 % grad 4 og 3 % grad 5.
Synleg blod i urinen vart funne hos 47
%. Medan det er registrert mikroskopisk
hos 23 %. Dei resterande 30 % fekk
ikkje undersøkt urinen ved innkomst.

I tillegg trong, fire pasientar (alle med
grad 4 skade) anna primær interven-

Sekundært hadde tre pasientar behov for
behandling. Ein med TAE for tilbakevendande hematuri. På grunn av vedvarande
urinlekkasje frå ein avslått nedre nyrepol
(grad 4 skade) blei det gjort polfjerning
hos ein pasient. Den tredje pasienten
gjennomgjekk nefrektomi på grunn av
utvikling av hypertensjon (grad 5 skade).
Også i to 5- års materiale fra Stavanger Universitetssjukehus og sjukehuset
på Lillehammer er det vist at dei fleste
skadane var låggradige og det var lite
behov for intervensjon (Espeland et al,
Abstrakt #31, Vitenskapelige Forhandlinger 2009) (Beisland et al, Abstrakt #64,
Vitenskapelige Forhandlinger 2000).
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90 av 92 pasientar blei primært konservativt behandla. Kirurgisk eksplorasjon
blei gjort akutt hos sju pasientar som var
ustabile sirkulatorisk og som ved FAST
hadde påvist fri væske i buken. Fem av
desse hadde lever/miltskade (fire med
nyreskade grad 3, ein med grad 4). Hos to
vart det naudsynt med nefrektomi primært.

sjon. Ein måtte få eit pyelostomikateter, ein fekk JJ-stent, ein blæreskylling
og ein fekk utført embolisering.
Samla sett var det 81 pasientar (88 %)
som ikkje trong primær intervensjon.
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#UROJC

Den internasjonale urologiske journalklubben
Fyrste søndag/måndag i kvar månad brakar det laust, eller det vil sei, då plinger det litt ekstra i telefonen
min. Då startar den månadlege internasjonale asynkrone urologiske journal-klubben. Ein førehandsoppemna artikkel er tema for diskusjon og varer i 48 timar, og ein tabell angir når det startar i di tidssone.

Det er hovudsakleg ein artikkel
om uro-onkologi, men andre aspekt i urologien er også dekte.
Det heile starta hausten 2012 då den
Canadiske urologen, Dr. Michael Leveridge, diskuterte ein artikkel via twitter med hans kollegaer. Det vakte stor
interesse og deltaking verda over, men
begrensninga var at berre dei som følgde
han kunne få med seg debatten.
I oktober 2012 blei difor #urojc starta.
Firkant-teiknet (emnetagg som språkrådet
vil kalle det) eller «hashtag» gjer det mogleg
å søka på Twitter. Søkar ein meldingar som
inneheldt #urojc, kan ein fylje debatten
utan å fylje alle dei som tek del. Om ein
nyttar PC, nettbrett eller mobil, er funksjonaliteten den same. Eg likar mobilen min.
Brukaren @iurojc (International Urological Journal Club) vart også laga, og

fungerer som moderator og knutepunkt
for debatten. Dei ville ha @urojc, men
det brukarnamnet var allereie teke av ein
urolog frå Venezuela. Han vart plutselig verdskjend (riktig nok i ein svært liten
krets, men dog). I skrivande stund er
det 2148 fyljarar, dei fleste urologar.
Etter kvart har fleire faggrupper kasta
seg på bølga, og meir vert det nok. Det
er intressant at verdas geriatere har vore
raskare ute enn mange, og gastrokirurgane er ikkje med i det heile så langt.
Ein av dei regelmessige deltakarane har publisert ein artikkel i British Journal of Urology International (BJUI) om rekkevidden ein
får i dette mediet. Kanskje, om nokre år, har
individuelle urologar sin eigen impact factor
basert på mengda følgarar og «re-tweets».
Tema i august var noko unikt. Då diskuterte ein dei nyleg publiserte retningslinjene for #nettikette på sosiale medier
(#SoMe). Ein har ei todelt rolle som både
lege i eit forum men også represantant
for yrket. Det er eit offentlig forum som

kven som helst kan lese. Konklusjonen var
jo at ein er fri til å uttrykke sine synspunkt, men at ein må moderere seg sjølv
i tråd med medisinsk-etiske prinsipp.
Formatet for twitter er at ein beskjed ikkje
kan vera meir enn 140 teikn, så ein må vera
kortfatta. Dette tvingar fram klare argument
det ikkje går an å misforstå (i motsetjing til
eit kirurgisk morgonmøte). Den som kjem
med det beste utspelet får ein liten premie
i posten, men anerkjenninga i debatten og
ikkje minst heimesidene til BJUI er nok det
viktigaste. At det er verdsomspennande
gir eit unikt perspektiv og mange vinklingar på problemstillinga ein diskuterer.

Tema

Alfred Honoré
diamias@gmail.com

Det er ikkje alltid lett å «vinne» diskusjonen
når folk som Alan Partin legg seg oppi.
Kva veit han? Når det er sagt, merkar eg
at mykje av diskusjonane, argumenta og
usemje kring faget vårt på verdsveven, er
akkurat dei same som går i gangane på mitt
forvakse lokalsjukehus på vestlandet. Det
gjer at den store verda der ute ikkje virkar
så stor likevel, og vegen til topps ikkje er
så lang heller. #intressant er det uansett.
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Kurs i laparoskopisk urologisk
kirurgi ved Ahus
Laparoskopisk teknikk brukes i økende grad i urologisk kirurgi og er førstevalg ved mange inngrep som
for eksempel nefrektomi. Innenfor kursutdanningen manglet det et kurs i laparoskopisk urologi. Vi ønsket
derfor å etablere et kurs i laparoskopisk urologi som vektlegger operasjonsteknikk gjennom live-operasjoner
og øvelser i simulatorboks.
Tema
Stig Müller
stmu@ahus.no
Urologisk avdeling
Akershus universitetssykehus
Første kurs ble gjennomført 5. og 6. mai
ved Akershus universitetssykehus. Kurskomiteen besto av Stig Müller, Frode S. Nilsen, Leif Erik Grønning og Anders Debes fra
Ahus, Jarl Hovland fra Sykehuset Østfold,
Fredrikstad og Hiten Patel fra UNN Tromsø.
Kurslokalet var på operasjonsavdelingen,
i rommet ved siden av operasjonstuen.
Første kursdag utførte vi en laparoskopisk
nyrereseksjon og en laparoskopisk pyeloplastikk. Kursdeltakerne hadde direkte
innsyn til operasjonsstuen via glassvegg,
og laparoskopi-bildet ble vist på storskjerm
inne i kurslokalet. Det var hele tiden mulighet for kommunikasjon mellom kursdeltakerne og operatørene angående teknikk,
tips og triks etc. Mellom operasjonene
ble det gjennomgått operasjonsteknikk og
fremgangsmåte teoretisk. Det var også
mulig å prøve teknikker som «sliding clip»
og sutur med V-loc i treningsboksene.
Andre dag utførte vi en laparoskopisk
nefrektomi og en laparoskopisk adrenalektomi og gikk gjennom den aktuelle operasjonsteknikk i pausen mellom
inngrepene. Forelesningene under kurset
inneholdt mye operasjonsvideoer, og
det var fokus på standardisert fremgangsmåte og problemløsning.
Kurset er godkjent av Legeforeningen som
et valgfritt kurs i urologi og generell kirurgi.
Antallet kursdeltakere var kun 15, slik at det
var rom for diskusjon under inngrepene og
forelesningene. Evalueringen fra kursdeltakerne var svært god, et slikt kurs var tydelig
etterspurt. Vi planlegger derfor å arrangere
dette kurset årlig, neste gang i mai 2015.
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For high resolution, contrast, sharpness and detail enhancement
Spatial visualization enables particularly good hand-eye coordination
Precise image guidance together with a vibration-free view of
the operating area can help surgeons to maintain a high level of
concentration
Targeted grasping and precise dissection of delicate structures
Exact positioning of needles can support easier intracorporeal suturing
Doctors in training have the potential to shorten their learning curve
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VERDENS FØRSTE FULLINTEGRERTE
BIPOLAR- OG ULTRALYDINSTRUMENT
Rask kutting og pålitelig 7 mm vevforsegling fra et enkelt kirurgisk instrument.
Fordelene med både avansert bipolar- og ultralydenergi for
full ﬂeksibilitet:

NY
·
·
·
·
·
·

Pålitelig 7 mm vevforsegling
Minimal termisk spredning
Hurtigst i klassen for kutting
Redusert dugg
Presis disseksjon
Redusert behov for bytte av instrumenter

For mer informasjon vennligst se www.olympus.no
Kontakt oss på 23 00 50 50 eller joern.eide@olympus.no

Kjelsåsveien 168, Postboks 119, N-0411 Oslo | www.olympus.no
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Velkommen til årsmøte for
Norsk kirurgisk forening
21.-24. oktober 2014

Fellesmøte med:
Norsk barnekirurgisk forening
Norsk karkirurgisk forening
Norsk forening for bryst og endokrinkirurgi
Norsk plastikkirurgisk forening
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Norsk thoraxkirurgisk forening
Norsk forening for maxillofacial kirurgi
Norsk urologisk forening
Årets Høstmøte er det 90. Høstmøtet
i regi av Norsk Kirurgisk Forening.

i sekretariatet med ditt medlemsnummer i legeforeningen eller registrere deg
manuelt med navn og arbeidssted. Du
vil ved registrering få navneskilt som vi
ønsker at du har på deg under oppholdet
på møtet og ved besøk i utstillingshallen.
De fleste utstillerne er samlet i eget
lokale, Valhall, fra onsdag 22/10. Benytt anledningen til å besøke våre utstillere, og gjøre deg kjent med nye
produkter som blir presentert!
Vi håper at Høstmøtet vil opprettholde
sin plass, som sentralt forum for faglig og
sosial interaksjon mellom norske kirurger.

Norsk Kirurgisk Forening sin generalforsamling avholdes torsdag 23. oktober kl. 17.00.
Vi gjentar suksessen fra 2013 og
arrangerer Kirurgmiddagen torsdag
23. oktober kl. 19.30-02.00 på
Månefisken på Grünerløkka. Billetter
kjøpes på Høstmøtets hjemmeside
med PayPal eller kort. Pris kr. 499,Vi takker annonsører, utstillere og
foredragsholdere.
Vel møtt til Høstmøtet.

Fagmedisinske foreninger

Lars Vasli
lars@vasli.no
Kirurgisk Klinikk,
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lars R. Vasli
Redaktør, teknisk ansvarlig

Høstmøtet arrangeres i år som de siste 22
årene på Holmenkollen Park Hotell hvor
hver fagmedisinsk forening har sine egne
seksjoner med frie foredrag og symposier.
I år starter vi tirsdag med en traume
forsknings dag og et seminar om Robotic Surgery, hvor vi har hentet inn flere
internasjonalt kjente foredragsholdere.
Den vitenskapelige aktiviteten i det kirurgiske fagmiljøet er fortsatt høy og stabil.
Resultatet er en «solid» utgave av «Vitenskapelige Forhandlinger». 239 Abstrakt
er i år akseptert og presenteres som «frie
foredrag» i relevante faglige seksjoner. I
tillegg arrangeres det flere faglige symposium med inviterte foredragsholdere. Boka
inneholder program for hele Høstmøteuken,
med alle innsendte abstrakt. Abstraktene er
i det vesentlige trykket slik de er innkommet. Alle abstrakt er vurdert og ordnet i rekkefølge av de respektive spesialforeninger.
All informasjon om årets
Høstmøte finner du på Høstmøte
linken www.kirurgen.no og
www.legeforeningen.no/nkf.
I år legger vi ut Vitenskapelige forhandlinger som en bok som kan lastes ned i god
tid før møtet starter (senest 1. oktober).
Ønsker du den trykte utgaven av boka
må du registrere deg under Høstmøtet
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Norsk karkirurgisk forenings
høstmøtesymposium 2014
Sted: Nobel, Holmenkollen Park Hotell
Tidspunkt: Onsdag 22.oktober
The norwegian carotid surgery
study – mid-term evaluation

Stentgraftbehandling
av aortaaneurismer

15:00
15:10

17:10

16:40

17:40
18:00

EVAR - fortid, nåtid og framtid
- Martin Malina, Malmø
Felles nordisk karkirurgisk møte
- Martin Malina Malmø
Slutt

Fagmedisinske foreninger

15:50

Opening
Time is Brain
- Ross Naylor, Leicester
Den norske carotisstudien
- Knut E Kjørstad, UNN
Coffee break

Høstmøtepriser
Fagområde

Pris - Stipend

Merk

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste foredrag

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste video

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste nykommer

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste eksperimentelle studie

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste eksperimentelle foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste kliniske foredrag

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus

Plastikkirurgi

PULS-prisen

Den mest interessante problemstilling og kvalitet på abstract

Plastikkirurgi

NPKF-pris

Beste vitenskapelige presentasjon

Urologi

NUF-prisen

Beste foredrag (untatt endourologi)

Urologi

NIU’s rekrutteringspris

Beste foredrag fra LiS/turnuslege etc.

Urologi

Olympus endourologi pris

Beste endourologiske inlegg

Karkirurgi

B.Braun Medical

Beste frie karforedrag

Karkirurgi

V-tech

Beste foredrag ved utdanningskandidat

Thoraxkirurgi

MediStim prisen

Beste foredrag

Mamma/endokrin

Novartis

Beste foredrag mammacancer

Mamma/endokrin

Nycomed

Beste foredrag endokrinkirurgi

Barnekirurgi

NBKF-stipendium

Beste foredrag barnekirurgi

Barnekirurgi

NBKF

Beste barnekirurgiske artikkel

Traumatologi

Norsk Luftambulanses Forskningspris

Beste traumeforskning presentert

Traumatologi

NKT-traume´s stipend

Beste abstract og posterpresentasjon under Trauma research day

Dr.Alexander Malthe’s legat

NKF

Til fremme av kirurgiske forskningsprosjekter utført av unge

Kirurgens pris

Kirurgen/NKF

Beste artikkel i Kirurgen siste 4 nummer
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Dr. Alexander Malthes Legat
Utlysning 2014
NKF har fått en stor gave av Oslo kirurgiske forening og har nå den store ære av å fordele Dr. Malthes legat.

Fagmedisinske foreninger

Dr. Alexander Malthes
legat deles ut hvert år til
yngre norske leger for
videre utdannelse i kirurgi.
Det kan søkes om forsknings- og/eller
reisestipend.
Søknadsfrist:
20 oktober 2014

Søknadsskjema
til

Stipendier som utdeles av Doktor Alexander Malthes legal,
skjenket
Norsk kirurgiske forening.
______________________________________

Søknader kan sendes til:
oleandersstensen@gmail.com
Søknadsskjema kan fås
ved henvendelse til
Anette Mellbye på epost
ame@emgs.com
(se vedlagt skjema).
Utdeling av stipend for 2014
vil skje torsdag 23. oktober
2014 på generalforsamlingen
til Norsk Kirurgisk Forening i
forbindelse med kirurgisk
uke på Holmenkollen
Park Hotel. Søkere må ha
anledning til å være tilstede under utdelingen.
På vegne av styret i
Dr. Alexander Malthes Legat
Arne-Christian Mohn
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Navn:

Personnr:

Stilling:

Arbeidssted:
Privat:

Søker kr:
Bankkonto for overføring av stipend:

Søknad
Reisestipend:
Driftsmidler:
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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

20

1: Rutten and Nijhuis, 1997

Prospective, randomised controlled
study of 221 patients

18.4%

5.6%

p<0.01

0

Systemic
antibiotics only
(n=114)

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)

001COL-NO-2014

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

Skandinavisk plastikkirurgisk
konferanse i Tromsø
Den 35. konferansen for Skandinavisk plastikkirurgisk forening og syvende konferansen for sykepleiere
i plastikkirurgi i Norden, ble arrangert i Tromsø 12.-14. juni. Med nærmere tre hundre deltakere var det
fullt hus i Tromsøs nyeste hotell; the Edge. Skandinavisk plastikkirurgisk konferanse arrangeres annethvert
år i et av de nordiske landene, og i år var det altså Norges sin tur, med Norsk plastikkirurgisk forening som
lokalt vertskap.

I løpet av to og en halv dag fikk deltakerne
presentert en rekke forelesninger og korte
foredrag som dekket de fleste nisjer innen
estetisk og rekonstruktiv plastikkirurgi.
Spesielt vellykkede var de Nordiske paneldiskusjonene, der vi inviterer representanter
fra forskjellige nordiske land for å presentere aktuell status innen Norden. Tema
for årets paneler var; onkoplastisk kirurgi,
brystrekonstruksjon ved ADM (acellulært
dermal matrix), videreutdanning i sårbehandling, fettransplantasjon og protokoller
for behandling av malignt melanom. Disse
panelene fører til en nærmere forståelse for
situasjonen i de andre landene i vår region
og som oftest til en anerkjennelse av at de
faktisk gjør ting ganske likt, også på den
andre siden av grensen. Dette øker i tillegg
mulighetene for å kunne sammenligne
resultater og samle større populasjoner
til inter-nordiske forskningsprosjekter.
Et flertall inviterte forelesere bidro med
mer inngående presentasjoner om aktuelle tema. Professor Milomir Ninkovic fra
München har i lang tid vært en av Europas
mest innovative rekonstruktive kirurger
og gjorde i to forelesninger rede for nye
indikasjoner for rekonstruksjoner ved frie
lapper. Blant annet har han vært med på å
utvikle en vellykket metode for rekonstruksjon av fungerende urinblære hos pasienter
med blæreparese, ved hjelp av overflytting
av m. latissimus dorsi. Professor Christina
Lindholm ved Karolinska sjukhuset har i
hele sin karriere vært opptatt av sårtilheling, og har i sin forskning og gjennom flere
bøker i stor grad bidratt til å styrke kjennskapen til riktig behandling av kroniske sår.
På fredag den 13. juni startet dr. Mark
Ho-Asjoe fra St. Thomas Hospital i London
med å dele sin brede erfaring med ADM,
som er en kommersielt tilgjengelig kunstig
dermis for bruk ved rekonstruksjoner av for
eksempel bryst- og abdominalveggsdefek-

ter. Denne metoden er fremdeles under
utvikling i Norden, men vil sannsynligvis
bli vanligere i en eller annen form, etter
hvert. Professor Mads Gilbert bidro med en
meget tankeverdig presentasjon av sin opplevelse i Gaza under konflikten i 2008-2009.
Julian J. Pribaz fra Harvard er en av
USAs mest anerkjente rekonstruktive
kirurger. Han var invitert for å fortelle om
estetiske aspekter i rekonstruktive kirurgi
og kunne i en rekke eksempler presentere flotte resultater ved eksempelvis
kreftkirurgi innen hode-hals området.
Fra Harvard hadde vi også spesielt invitert
dr. Bohdan Pomahac, som mottaker av
årets Tord Skoog pris for sitt fremragende
arbeid som leder av ansiktstransplantasjonskirurgien på Brigham and Women´s
Hospital i Boston. Man har etter hvert
begynt å få noe erfaring med slike operasjoner, og det vil være meget interessant
å se hvor utviklingen går, spesielt med
tanke på behovet for slik kirurgi innen
Norden. Plastikkirurgiske avdelinger på
Akademiska sjukhuset i Uppsala og ved
Universitetssykehuset i Helsinki, har gjort
en hel del forberedende arbeid for å være
klare dersom dette blir aktuelt også i vår
region, selv om en god del arbeid gjenstår.
Det vitenskapelige programmet lørdag
formiddag begynte med en forelesning av
Patrick Tonnard, som er meget anerkjent for
sitt arbeid innen kosmetisk kirurgi. Han demonstrerte effekten av fettvevstransplantasjon for utbedring av aldersforandringer i
ansikt og hals og har vært med på å utvikle
nye metoder for å forenkle slik kirurgi.
Siste mann ut denne gang var dr. Einar
Eriksen, som de seneste 15 år har hatt
sitt virke i Addis Abeba, Etiopia, der han
har vært med på å bygge opp plastikkirurgisk utdanning og behandlingstilbud til
pasienter med brannskader og medfødte
LKG-spalter. Behovet for plastikkirurgi i
mange afrikanske land er nærmest umettelig og dekkes så langt av et fåtall plastikkirurger spredt over hele kontinentet.

I tillegg til de inviterte foreleserne, hadde
styret mottatt 60 abstracts for muntligog posterpresentasjon. Gjennomgående
holdt disse meget høy kvalitet og var et
avgjørende bidrag til at konferansen ble
så vellykket. Det vitenskaplige programmet er fremdeles tilgjengelig på www.
scandplast2014.no, for nærmere ettersyn.
Det sosiale programmet ble også meget
godt mottatt, til tross for litt kjølig og vekslende vær i Nord-Norge. Første kveld ble vi
invitert til Polaria, en utstilling/et akvarium,
med demonstrasjon av arktisk miljø og
fauna i levende live og ved fremvisning av
fotopresentasjoner. Kongressmiddagen ble
avholdt på Sommarøy, cirka 45 minutters
reise fra Tromsø, helt ute ved storhavet. Der
fikk vi servert en variert meny av sprellende
fersk sjømat i meget autentiske omgivelser.
Etter diverse musikalske bidrag fra våre
nordiske naboer og livlig dans, var det en
passe trett gjeng som returnerte i den lyse
sommernatten. Vi hadde også fått meget
god hjelp av industrien som i en utstilling
av tidligere usett omfang, demonstrerte en
mengde nytt utstyr og nye behandlingsmetoder innen plastikkirurgi og sårbehandling.
Takk til alle dem for uvurderlig støtte!!

Fagmedisinske foreninger

Thomas Sjøberg
sjooberg@hotmail.com
Styreleder, Scaplas

Neste gang arrangeres Skandinavisk
plastikkirurgisk konferanse sammen med
Nordisk konferanse for brannskadebehandling. Kongressen avholdes i Uppsala, den
16.-18. juni 2016. Vel møtt til nye flotte
vitenskapelige presentasjoner og hyggelige samtaler med våre gode naboer!
Tromsø 21/6 2014
Thomas Sjøberg Styreleder, Scaplas

Den lykkelige organisasjonskomiteen på Sommarøy.
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MR av sentralnervesystemet
– hvor mye er for mye?
MR har utvilsomt betydd mye for utviklingen innen mange medisinske fagområder, ikke minst nevrologi,
onkologi og nevrokirurgi. Med høyoppløselige bilder er man langt bedre rustet til å avkrefte, diagnostisere
og monitorere ulike sykdommer og behandlingseffekter enn tidligere. Avbilding med MR er også uten
kjente biologiske skadevirkninger og bruken har følgelig nærmest eksplodert innen mange fagfelt.
Konklusjonen til det regjeringsoppnevnte Lønningutvalget fra 1987 er således blitt stående som en kuriøs
historisk profeti som eksemplifiserer hvor vanskelig det er å spå fremtidig behov for medisinsk teknologi:
MR-avbilding er «helsetjenester som er etterspurte, men som verken er nødvendige eller har klart
dokumentert nytteverdi» 1.

Fagnytt • Debatt

Ole Solheim (1,2), Asgeir Store Jakola (1,2),
Sasha Gulati (1,3), Clemens Weber (1,3)
ole.solheim@ntnu.no
1) Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital
2) Nasjonalt Kompetansesenter for ultralyd og
bildeveiledet behandling, St. Olavs Hospital
3) Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk
behandling av rygg og nakkesykdommer,
St.Olavs Hospital
Fra en forsiktig oppstart med MR-maskiner 3 steder i Norge i 1987 (Stavanger,
Trondheim og Oslo) var det 125 diagnostiske MR-maskiner ved utgangen av
2011; én skanner per 40.000 innbyggere.
Mens det opprinnelig bare var spesialister i nevrologi og nevrokirurgi som fikk
rekvirere, kan MR nå bestilles av alle
leger, kiropraktorer og manuellterapeuter.
Tross den enorme økningen i tilgjengelighet er ventetidene imidlertid fremdeles
et helsepolitisk tema slik at markedet for
MR ikke på noe vis synes å være mettet.

Cerebral MR
MR caput er foran MR kne (tross lite samsvar mellom knesmerte og MR-funn2 og
diskutabel effekt av artroskopisk knekirurgi
3,4
) hyppigste MR-undersøkelse i Norge.
Det tas nå årlig over 50.000 cerebrale MRundersøkelser av ikke-inneliggende norske
pasienter uten nevneverdige restriksjoner
når det gjelder indikasjonsstillinger, og antall
undersøkelser øker fortsatt. Terskelen for
å rekvirere MR er altså blitt lavere. Det er
få etablerte retningslinjer som sier noe om
indikasjon for eller mot MR-avbilding ved
ulike helseplager. Selv om flere retningslinjer advarer for eksempel mot å rekvirere
MR som en del av rutinemessig hodepineutredning, blir dette likevel gjort i økende
grad av både allmennleger og nevrologer.
En fersk amerikansk studie fant en økning
i MR-bruk i hodepineutredning fra 5,1 % i
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1995 til 14,7 % i 2010 5. I denne sammenhengen må man huske at tross den svært
gode følsomheten for patologi, så er MR caput en svært dårlig screeningundersøkelse
på grunn av en betydelig mengde tilfeldige
funn. MR tatt ved lav klinisk mistanke om
patologi utløser i gjennomsnitt neppe noen
positiv helsegevinst, men kan ofte resultere
i tilleggsbelastninger for både pasienten og
helsetjenesten. Andelen med patologiske
funn på MR caput øker betraktelig med
pasientens alder og når en tredel i 73-årsalder 6. Scannerinnstillinger påvirker også
følsomheten i diagnostikken. Ved dedikert
MR av hypofysen sees for eksempel
adenomer hos opp til 22.5 %7. I en studie
av friske frivillige fant man unormale funn
ved ordinær MR caput hos omkring 18 %
og nær 3 % av undersøkelsene resulterte
i en spesialisthenvisning8. Dersom man
årlig gjennomfører cerebral MR av 50.000
ulike nordmenn, vil dette følgelig kunne
resultere i tilfeldige funn hos omkring 9000
pasienter og 1500 spesialisthenvisninger.
De hyppigste tilfeldige funn ved cerebral
MR er stumme hjerneinfarkter, etterfulgt
av ikke-rumperte aneurismer, primære
hjernesvulster og araknoidale cyster.
I en stor nederlandsk studie av friske frivillige fant man primære, oftest godartede
svulster hos 1,6 % ved 1,5 Tesla cerebral MR9. Mange studier har rapportert
at forekomsten av CNS-svulster øker i
befolkningen og selv om mange har hatt
mistanke om at endringen i diagnostikk er
hovedforklaringen, har også teorier om ulike
miljøpåvirkninger (inkludert mobiltelefoni)
vært lansert. Inntil nylig har imidlertid ikke
sammenhengen mellom insidenstall og
MR-bruk vært studert direkte. Vi fant i en
fersk studie basert på data fra det norske
Kreftregisteret og data fra KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) at
regionale forskjeller i bruk av cerebral MR

i Norge er sterkt assosiert med regional
insidens av vesentlig godartede CNSsvulster10. Økende MR-utbredelse har hatt
og vil trolig også i fremtiden ha betydelige
konsekvenser for registrert forekomst av
hjernesvulster. Det er ennå uavklart om
tidlig diagnostikk og behandling av CNSsvulster generelt er fordelaktig, og om den
potensielle fordelen oppveies av eventuelle
ulemper. Enhver form for intrakranial kirurgi
er assosiert med en ikke ubetydelig risiko,
og denne risikoen må balanseres mot mulig
gevinst. Regnskapet ved kirurgisk behandling av godartede lesjoner kan hos asymptomatiske dermed lett komme negativt ut.
Et annet poeng er at de fleste helseplager
fluktuerer over tid. Pasientene søker gjerne
utredning og helsehjelp når plagene er på
sitt mest intense. Det er derfor en fare for
at aktiv behandling urettmessig kan få æren
for naturlig bedring som gjerne kommer
i forløpet av en symptomtopp omkring
diagnose- og behandlingstidspunktet. Det
å få diagnostisert en intrakranial lesjon
kan også i seg selv potensielt gi opphav til
eller forverre eksisterende plager11-13. Det
er dessuten i mange tilfeller vanskelig for
klinikeren med sikkerhet å avkrefte en sammenheng mellom subjektive plager som for
eksempel hodepine og en godartet intrakranial lesjon. Andre ganger er pasientene
fiksert på at det må være en sammenheng
mellom bildefunn og symptomer, tross
legens forsikring om det motsatte. Det kan
dermed av og til være fristende både for
pasient og lege å velge aktiv behandling i
håp om at dette kan lette plagene. Det er
imidlertid verdt å huske at noen pasienter
faktisk får kronisk hodepine som en følge
av inngrepet. Slike ex juvantibus behandlingsforsøk kan dermed straffe seg, selv om
kirurgien teknisk sett forløper ukomplisert14.
De aller fleste av de tilfeldige cerebrale
MR-funnene har ingen behandlingsmes-

nerledes og mer fredelig enn for symptomgivende svulster. Systematisk screening
blir vel neppe aktuelt for CNS svulster,
selv om dette faktisk har vært foreslått
for lavgradige gliomer18. For mammografi
har det tatt mange år å komme til dagens
kunnskapsnivå, og effekten av screening
er trolig liten og fremdeles omdiskutert,
tross mange store og metodisk gode
studier19. Sett i lys av insidenstall er det vel
heller tvilsomt at man skal kunne gjennomføre tilsvarende studier for de fleste CNS
svulster, men logisk sett kan terskelen for
å rekvirere MR caput utvilsomt bli for lav.

Spinal MR
I en annen fersk studie har vi sett på hva
slags betydning MR-utbredelse har på
kirurgisk behandling av primære intraspinale svulster 20. Fra midt på 2000-tallet
har det skjedd en gradvis dreining fra CT
som førstevalg til økende bruk av MR som
primær bildeundersøkelse ved utredning
av ryggsmerter. Nasjonale retningslinjer
har dessuten siden 2007 anbefalt MR som
standardundersøkelse i primærutredningen av lave korsryggsmerter (www.formi.
no/images/uploads/pdf/Formi_nett.pdf).
MR gir utvilsomt bedre fremstilling av den
ikke-benede anatomien. Fra å hovedsakelig
avbilde de tre nederste lumbale mellomvirvelskiver med CT, får man med MR

fremstilling av hele nedre del av ryggsøylen,
intraspinale strukturer og omkringliggende
bløtdeler i mye større detalj, uten bruk
av ioniserende stråling. Som preoperativ
undersøkelse er MR uovertruffen, men
dersom kirurgi ikke er aktuelt og det ikke er
mistanke om malignitet, er ikke den kliniske
nytteverdien av en spinal MR undersøkelse
åpenbar. Tilfeldige funn sees ofte, ikke
minst såkalt aldersnormale degenerative
forandringer. Ikke sjelden sendes pasientene hjem fra MR-institutt eller rekvirerende
leger med lange radiologiske beskrivelser
av degenerative forandringer som ikke har
sikker symptomatisk relevans og i alle fall
ingen behandlingsmessig konsekvens.
Hvordan denne praksisen med å formidle
radiologiske beskrivelser påvirker sykelighet hos den gjennomsnittlige ryggpasient
er ikke studert. Økende bruk av spinal MR
øker også sannsynligheten for å diagnostisere intraspinale svulster, symptomatiske
som asymptomatiske. De aller fleste intraspinale svulster er godartede, men det kan
være vanskelig ut fra MR å vite hva slags
histologisk patologisk type det dreier seg
om. På samme måte som for intrakraniale
svulster, kan sammenheng mellom symptomer og bildefunn være vanskelig å vurdere.
I vår studie fant vi at det fra 1980-tallet har
vært en tredobling av operasjonsrater for
primære intraspinale svulster i Norge og det
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sig konsekvens, men noen krever likevel
lang oppfølging og videre utredning. Hva
slags påvirkning de tilfeldige funnene har
på pasientenes livskvalitet og sykelighet er
ikke studert. Det samme gjelder hvordan
påvirkningen er på kirurgenes indikasjonsstilling. Innen spinal kirurgi er det en kjent
og nærmest lineær sammenheng mellom
antall kirurger i et land og antall inngrep15,
og antall nevrokirurger og antall nevrokirurgiske inngrep øker i Norge. Med økende
antall MR-undersøkelser vil det i alle fall bli
flere nevrokirurgiske konsultasjoner. Det
er bekymringsverdig dersom kirurgiske
indikasjonsstillinger sklir ut over tid når
epidemiologien endrer seg. I Danmark fant
man at observert insidens av acusticusschwannomer ble seks-doblet over tre
tiår, mens gjennomsnittlig svulststørrelse
falt fra 30 til 10 mm16. At de kirurgiske
behandlingsresultatene tilsynelatende kan
bedre seg over tid er dermed kanskje ikke
så vanskelig å tenke seg. Det er for øvrig
etter hvert økende dokumentasjon for
at det ikke er nødvendig å behandle alle
acusticus-schwannomer siden mange har
et langt fredeligere forløp enn man tidligere
har trodd17. Det naturlige forløp og nytten
av tidlig behandling for de fleste svulster i
sentralnervesystemet (CNS) er imidlertid
lite studert. Det naturlige forløp for tilfeldig
oppdagede svulster kan også være an-
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er en klar korrelasjon med tilgjengelighet
av MR-diagnostikk 20. Økningen i kirurgisk
behandling er dramatisk og hvorvidt denne
aktivitetsøkningen har gitt en helsegevinst
hos gjennomsnittspasienten vites ikke.
Intraspinal svulstkirurgi er som intrakranial
kirurgi beheftet med en ikke ubetydelig
morbiditetsrisiko. Den observerte insidensøkningen er uavhengig av pasientenes
alder og histopatologisk type. Det er videre
interessant å merke seg at økningen i
kirurgisk behandling for eksempel også
omfatter ependymomer, en tumortype der
man gjerne anser at kirurgi alltid må gjøres
da svulstene antas å progrediere over tid21.
Det er dermed ikke utenkelig at enkelte
spinale svulster har et mer godartet naturlig
forløp enn man gjerne har antatt hittil.
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Det ble for mer enn 10 år siden estimert
at en tredel av alle medisinske bildeundersøkelser er helt eller delvis unødvendige22
og bruken av bildediagnostikk har fortsatt
å øke siden. Dersom det bare dreide seg
om bortkastede ressurser hadde det vært
mindre problematisk, men pasientene
kan også bli skadelidende. Utredning og
oppfølging av tilfeldige funn krever stadig
mer av tiden ved spesialistpoliklinikker; og
hvor mye iatrogene bekymringer, sykelighet og behandlingskomplikasjoner som
kan tilskrives unødvendig og ukritisk bruk
av bildediagnostikk vites ikke, men burde
også være av interesse for bevilgende

myndigheter. Med økende MR-utbredelse
uten restriksjoner i indikasjonsstilling kan
terskelen for å ta bilder, og følgelig også
terskelen for å behandle, lett bli farlig lav.
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Nettsiden www.kirurgen.no har fortsatt
samme layout, men brukes og oppdateres
på en helt annen måte. Det har den siste
tiden blitt lagt ut flere artikler, som kun har
vært publisert på nettsiden vår. Det er lagt
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og utlandet. Motivasjonen til å fortsette
den hyppige oppdateringen er antall lesere.
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innom websiden daglig! Dette inkluderer
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lenker. Vi kan ikke bli gode uten våre lesere!
Kontakt oss på usman.saeed@kirurgen.no

Replikk til

«Appendisitt: Sier andel
perforasjoner noe om kvalitet?»
I siste nummer av «Kirurgen» nr. 2, 2014, tok
Kristoffer Lassen opp spørsmålet om andelen av
pasienter med perforert appendisitt sier noe om
kvaliteten av diagnostikk og behandling av akutt
appendisitt. Han viste ved hjelp av tall fra Sverige at
dette ikke er tilfelle, og etterlyste norske data. Disse
finnes i form av en doktorgradsavhandling (1), og de
bekrefter det som Lassen skrev i sitt innlegg.

I tidsrommet 1989 til 1993 ble alle pasienter som ble operert på mistanke om
akutt appendisitt i Sør-Rogaland registrert
prospektivt. I tillegg ble det samlet inn
kliniske data hos 542 pasienter (2). Tallene
viste betydelig forskjell i insidens i ulike
aldersgrupper, og i forhold til perforert og
ikke-perforert appendisitt. Samtidig var en
høy diagnostisk treffsikkerhet (definert som
andel av pasienter med appendisitt av alle
som ble operert) ikke relatert til perforasjonsraten. Derimot hadde pasienter med
perforert appendisitt en dobbelt så lang
sykehistorie før innleggelse sammenlignet
med pasienter uten perforasjon, median 32
mot 17 timer. Disse tallene tyder på at de
fleste perforasjoner oppstår før innleggelse
på sykehus, noe som det er ganske stor
enighet om i litteraturen (3). Med andre ord
vil en lav terskel til operativ behandling føre
til en høy andel negative appendektomier
eller negative diagnostiske laparoskopier
uten å redusere antall perforasjoner. En
annen studie fra Stavanger-tallene viste
at bruk av en strukturert innkomstjournal
og observasjon ved uklare tilfeller økte
den diagnostiske treffsikkerheten med
opp til 15 % i de ulike pasientgruppene,
uten at dette påvirket perforasjonsraten.

kvalitetsindikator er dermed
fullstendig meningsløst.

Kristoffer Lassen
Kristoffer.Lassen@unn.no
Gastrokirurgisk avdeling UNN-Tromsø
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.

En lav terskel for
operativ behandling
av pasienter med
mulig appendisitt
for å unngå perforasjoner, er en myte
som oppsto etter at
appendektomi i akutt
fase revolusjonerte
behandlingen av appendisitt på slutten
av 1800 tallet, men
nå vet vi bedre. Det
er også nye studier
som viser at utsettelse av appendektomier «fra natt til
dag» ikke medfører
økt andel pasienter
med perforert appendisitt (4, 5).

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

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
akutt appendisitt (Figur 2). Det
appendektomi og appendektomi med annen diagnose i tidsrommet
2004sier 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
tat av utvikling over tid hos den 2008 i de kommuner som tilhører Länssjukhuset Ryhovs og Danderyds
sjukhus opptaksområde. (Gjengitt med tillatelse av Roland
E. Andersson).
enkelte pasient (les «forsinket
diagnose/operasjon»), men et karakteristiJeg vil takke Roland E Andersson, docent
kum som hefter ved en liten undergruppe
og overlege, Kirurgkliniken, Länssjukhuset
av de som utvikler appendisitt (4).
Ryhov i Jönköping for å ha inspirert dette
innlegget. Videre har han velvilligst lest gjenKonklusjonene er disse: Andelen pernom manuskriptet og foreslått forbedringer
forasjoner 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
som er interessant - og det er tvilsomt om
inflammatory response score: a tool for the diagnosis
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
laborastore variasjoner i hvordan denne pasitory diagnosis of appendisitis. Br J Surg. 2004 Jan;91(1):28-37
3. Andersson RE. The Natural History and Traditional
entgruppen omhendetaes. Sannsynligvis
Management of Appendisitis Revisited: Spontaneopereres et stort antall pasienter unødous Resolution and Predominance of Prehospital
Perforations Imply That a Correct Diagnosis is More
vendig i det mange vil tilhele spontant. I
Important Than an Early Diagnosis. World J Surg.
2007 Jan;31(1):86-92
og med at gruppen er såvidt tallrik er det
4. Andersson R, Hugander A, Thulin A, Nyström
PO,
grunn til å tro at et godt bakgrunnsmaOlaison G. Indications for operation in suspected
appendisitis and incidence of perforation. BMJ
teriale etterfulgt av en standardisering
1994;608:107-10 fordelt over opptaksområdet til
de
av tilnærmingen vil være ressursbesparespektive sykehusene. (Gjengitt med tillatelse
av
Roland E. Andersson)
rende og til nytte for befolkningen.
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Jon Arne Søreide
jon.soreide@k1.uib.no
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi
Stavanger Universitetssjukehus

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.
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Appendisitt: Sier andel perforasjoner noe om kvalitet?
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Det er tydelig at akutt appendisitt fortsatt vekker engasjement blant kirurger,
og dette med god grunn. Sykdomsbildet
kan være krevende å diagnostisere selv
for erfarne kirurger, og er en viktig del
av den kirurgiske grunnutdanningen, det
være seg å lære klinisk diagnostikk av
akutt abdomen, indikasjonsstilling for
operasjon og ikke minst kirurgisk teknikk.
Spørsmålet er hvordan man skal måle
kvaliteten av utredning og behandling av
akutt appendisitt. Det er fortsatt viktig å
velge ut de pasienter til operasjon som
trenger kirurgisk behandling, og tilstrebe
en høy diagnostisk treffsikkerhet. I dagens
sykehushverdag kan det være interessant
å se på samspillet mellom klinisk evaluering og den til dels omfattende bruken av
bildediagnostikk, og dette gjelder særlig

10.06.14 14:55

CT-kapasitet og bruk av ioniserende stråling
hos en forholdsvis ung pasientgruppe.
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Norge Rundt
Olaug Villanger
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I forrige nummer av Kirurgen startet vi med en ny spalte, som vi ganske
treffende har kalt «Norge rundt». Hensikten er å vandre landet rundt og la
våre ulike sykehus og kirurgiske avdelinger få presentere seg, alt fra mindre
lokalsykehus til større sentral- og universitetssykehus. Vi er nysgjerrige
på sykehusets beliggenhet og beskrivelse av tettsted/by, sykehusets og
avdelingens størrelse, nedslagsfelt, antall ansatte osv, hvilke kirurgiske
fagområder og utdanningsmuligheter som fins, og eventuelle satsningsområder for avdelingen. Spesielt ønsker vi fokus på opplæring og utdanning
av assistentleger og hvordan avdelingen sørger for rekruttering. Vi håper
at dette vil bidra til oppdatering i det kirurgiske miljø om ulike spesialfunksjoner ved landets ulike sykehus. Vi tror også at LISene vil ha glede
av dette mht fremtidig jobbsøknad, og sykehusene kan få et vindu for
rekruttering og presentasjon av sin avdeling for det kirurgiske kollegiet.

Oversikt over tidligere (hvit prikk) og aktuelle (rød prikk)
Norge Rundt sykehus.

Vi håper selvsagt at vår nye spalte vil slå godt an og at mange vil ha et ønske om å bidra. Vi vil invitere ulike sykehus hver gang, men tar gjerne imot
bestillinger. Ta kontakt med undertegnede dersom du har noe du vil formidle. Vi satser på et litt uformelt preg og format, gjerne i form av et par artikler der LISene også kan være bidragsytere. Bilder er instruktivt og nyttig,
både av sykehuset, avdelingen og ansatte, og send gjerne med bildetekst.
Først ut var Sykehuset Østfold, som neste år får Europas mest moderne
sykehus, og Vest- Agder Sentralsykehus. I denne utgaven av Kirurgen
er turen kommet til Sentralsykehuset i Stavanger. Alle sykehusene vil
bli plottet på Norgeskartet. Vi håper at vi i hvert nummer av Kirurgen
fremover kan presentere minimum et sykehus, og etter hvert klare å nå
vår målsetting om å vise frem alle sykehusene i vårt langstrakte land.
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Gastric bypass kirurgi.

Norge Rundt

Kirurgisk avdeling
Stavanger Universitetssykehus
Beliggende mellom vakre jærstrender og fjordene i Ryfylket, ligger Stavanger universitetssykehus (SUS),
det største av to sykehus i Rogaland fylke. Et opptaksområde på om lag 350 000 byr på travle dager med
høy operativ aktivitet, stor poliklinisk virksomhet og utfordrende vakter.

Thorild Veen og Christine Hagen
torhild.veen@sus.no
Kirurgisk avdeling har alle kirurgiske
spesialiteter, bortsett fra kardiell
thoraxkirurgi. Avdelingen ble for få år
siden delt i to, en gastrokirurgisk avdeling
og en kirurgisk avdeling. Kirurgisk
avdeling består av urologisk, kar-thorax
og bryst-endokrin seksjon. Sykehuset
har traumefunksjon formelt for Rogaland,
men får også større traumer fra VestAgder. Det er en av Vestlandets største
arbeidsplasser med 7300 ansatte, 617
somatiske sengeplasser og 420 000
dagkirurgiske og polikliniske konsultasjoner.

Region Stavanger
SUS ligger på Våland, et boligområde
rett ved Stavanger sentrum. Byen har
130 000 innbyggere, og er Norges
fjerde største by. Regionen byr på et
spennende kulturliv med nytt konserthus
i 2012, Norsk Oljemuseum, Rogaland
teater og et bredt spekter av festivaler
blant annet Glamat-festivalen, den
Internasjonale Kammermusikkfestivalen
og Blink - sommerskifestival. Næringslivet
i regionen har et sterkt internasjonalt
preg og Universitet i Stavanger bidrar
til at 10 000 studenter opprettholder og
øker kompetansen i området. Stavanger
byr på et rikt friluftsliv med nærhet til
sjø og fjell. De flotte sandsstrendene
langs kysten er kjent for gode surfe- og

kitemuligheter. Det er kort vei til kjente
fjellattraksjoner som Prekestolen og Kjerag.

Vaktordning
Fordelt på gastrokirurgisk og kirurgisk
avdeling er det per i dag 22 assistentleger
i vakt, fordelt på 10 primærvakter og
12 sekundærvakter. Dette skal i løpet
av høsten økes til 26 assistentleger.
Vaktdøgnet er delt i to hvor det er
tilstedevakt for to assistentleger og én
til to turnusleger. I løpet av høsten er det
planlagt å øke vaktbemanningen med
en ekstra assistentlege ettermiddag og
kveld. Vaktene har høy arbeidsbelastning,
med ansvar for akuttmottak samt
fem sengeposter nattestid, i tillegg
til øyeblikkelig hjelp operasjoner og
traumemottak. I gjennomsnitt er det én
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BEST trening i akuttmottak.

Norge Rundt

til to operasjoner per nattevakt, blant
annet utføres det årlig 360 laparoskopiske
appendektomier. Bakvaktene er delt
seksjonsvis med urologisk, karkirurgisk
og gastrokirurgisk bakvakt.

med patologisk-anatomisk avdeling. Det er
satset på oppbygging av et traumeregister
med egen traumekoordinator, og
registeret brukes aktivt til forskning.

Traume

Gastrokirurgisk avdeling er delt i to
sengeposter; øvre og nedre gastro,
samt åtte senger for øyeblikkelig hjelp
pasienter på en delt sengpost. Totalt
utgjør dette 58 sengeplasser.

Man har ved SUS sett en kraftig økning
i antall traumemottak de siste årene.
I 2013 var det 614 traumer, hvorav 94
hadde en ISS score på over 15. Flertallet
av ulykkene er transport- eller fallulykker.
Tall fra 2014 tyder på en videre økning.
Det er sekundærvakt som fungerer som
traumeleder, og per i dag er kravet til
sekundærvakt minimum 2 års kirurgisk
erfaring samt ATLS kurs. Det er også
ønskelig at traumeledere har DSTC
kurs. Fokuset på traumemottak og
oppfølgning av traumepasienter har økt
betydelig de siste årene. Det avholdes
daglig traumevisitt med avtroppende
og påtroppende kirurg og ortoped, samt
ortopedisk, gastrokirurgisk og karkirurgisk
bakvakt. Det jobbes systematisk med
traumeopplæring med to BEST simuleringer
per år og ukentlig traumetrening med
vakthavende traumeteam. I tillegg har
man trening i nødprosedyrer i samarbeid
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Gastrokirugisk avdeling

Avdelingen har gruppe 1-status og for
høsten 2014 utgjøres assistenlegegruppen
av åtte rotasjonskandidater, tre
B-gren og én D-gren stilling. Det er
15 overleger tilknyttet avdelingen,
med ti-delt overlegevakt.
Mye av avdelingens aktivitet utgjøres
av kreftbehandling, og det gjøres i dag
åpen og laparoskopisk kolorektalkirurgi,
pancreaskirurgi, leverkirurgi og
ventrikkelkirurgi. I tillegg har man en
stor dagkirurgisk virksomhet med
brokk- og gallekirurgi og anoproktologisk
kirurgi. Det gjøres også fedmekirurgi og
robotassisterte rektopeksi. Poliklinikken er
hyppig i bruk og i 2013 ble det gjennomført
7000 polikliniske konsultasjoner.

MDT-møtene med kreftkoordinator
med på laget har gjort kreftforløpene
langt mer effektive og pasienten desto
mer fornøyde og raskere behandlet.
Det gjennomføres også tverrfaglige
møter innenfor IBD i samarbeid med
gastroenterologer og obstruktiv defekasjon
i samarbeid med radiolog og gynekolog.
Forskning har vært høyt prioritert de siste
årene og avdelingen ble i 2011 tildelt
graderingen «excellent» av Forskningsrådet,
den høyeste gradering som er tildelt en
gastrokirurgisk avdeling. Avdeling har fem
overleger med PhD og nivået opprettholdes
med seks pågående PhD-prosjekter. SUS
er tilknyttet Medisinsk fakultet i Bergen
hvor tre av overlegene har proffesorat.

Urologisk avdeling
Urologisk seksjon har åtte overlegestillinger
hvorav én er omgjort til B-grenstilling,
samt at det er ytterligere to B-grenstillinger
knyttet til avdelingen. I tillegg er
det fire assistentleger i rotasjon.
Sengeposten disponerer 22 plasser.
Seksjonen har en stor poliklinisk virksomhet
med to til tre poliklinikker daglig og opp mot
7500 konsultasjoner i året. Dagkirurgen

Sykehuset med Stavanger by i bakgrunnen.

Mamma-endokrin kirurgi
Seksjonen har nylig gjort om sin
virksomhet slik at de fleste pasienter
nå opereres ved dagkirurgisk avdeling
i Hillevåg. Mer avansert kirurgi samt
kirurgi på multimorbide pasienter utføres
fremdeles ved operasjonsavdelingen ved
SUS. Avdeling har fire overlegestillinger
samt to B-grenstillinger. Det er
ikke rotasjonskandidater ved
seksjonen. Avdelingen samarbeider
med Brystdiagnostisk senter,
samt har et godt samarbeid med
plastikkirurgen i forbindelse med
rekonstruksjonskirurgi etter mastektomi.

Kar-thorax kirurgi
Seksjonen er del av kirurgisk avdeling
og har fem overlegestillinger (fire i

karkirurgi, én i thoraxkirurgi), to LIS i
B-gren karkirurgi og to LIS i rotasjon.
Pasienter med karsykdom utredes
ved karkirugisk poliklinikk, i tillegg
disponeres en velutstyrt sirkulasjonslab
med tredemølle og tåtrykksmåler.

Seksjonen er ansvarlig for behandling
og oppfølging av multitraumepasienter
i samarbeid med de andre seksjonene.
To av de 15 sengene ved seksjonen
er dedikert traumepasienter.

Norge Rundt

har nylig flyttet til nye lokaler i Hillevåg
hvor det opereres fem dager i uken,
blant annet fimoseoperasjoner, retentio
testis, hydrocele samt annen mindre
urologisk kirurgi. Robotkirurgi innenfor
prostatakirurgi er de siste 3,5 årene blitt
veletablert og man har det siste året startet
med robotassistert partiell nefrektomi.
Laparoskopisk kirurgi utføres i stort grad
ved nefrektomier samt ved retentio tesis.

Av inngrep utføres det meste innen
infrarenal aortakirurgi, perifer karkirurgi,
carotis kirurgi og access kirurgi.
Avdelingen har et tett samarbeid med
radiologisk avdeling. Endovaskulær
stentgraftbehandling av egnede AAA er
etablert metode ved sykehuset siden
2006. Inngrepet utføres av karkirurg
sammen med intervensjonsradiolog.
For slike inngrep disponeres to
intervensjonsstuer på røntgen avdelingen.
Seksjonen utreder og behandler
pasienter med venøs insufficiens og
tilbyr behandling med endovenøs
laser- eller steambehandling,
samt kirurgi i utvalgte tilfeller.
Ved seksjonen opereres også pasienter
for lungekreft, i tillegg til thorakoskopisk
kirurgi, av mer benigne tilstander som
for eksempel bullaereseksjon.
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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

11268/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.
Pakninger og priser pr 29.09.2014: 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

