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God jul og godt nyttår!
Peter Wiel Monrad-Hansen
Redaktør
peter.monrad-hansen@kirurgen.no

I tillegg er Kongens fortjenstmedalje delt ut
til en kirurg og omtales i dette nummeret.
Årets æresmedlem av NKF presenteres
også med beskrivelse og begrunnelse.

Nå er det jul igjen, og den kom også dette
året som julekvelden på kjerringa. Det føles
ikke lenge siden høstmøtet, og her sitter vi
med årets juleutgave av Kirurgen.

Vi har tidligere omtalt forestående endring
i redaksjonen, deriblant gir Anders Debes
seg nå etter 4 år. Dette synes vi er veldig
synd, men samtidig forstår redaksjonen
at andre oppgaver og utfordringer står for
tur. Jeg trekker meg også som redaktør
av samme årsak og vi satser på at nye
krefter trår til og bringer tidsskriftet videre
som et viktig forum for faglig oppdatering
og omtaler av kurs/seminarer samt
ulike aspekter ved kirurgien i Norge. Vi
oppfordrer alle aktuelle interessenter til å ta
kontakt med oss i redaksjonen.

Tema i dette nummeret er traumatologi, og
temaredaktør Tina Gaarder (OUS Ullevål)
har samlet et knippe interessante artikler
med fokus både på spesifikk organbehandling, utdanning av traumekompetanse og
status for traumesystem.
I foreningsdelen kan vi friste med abstrakter
fra flere av årets prisvinnere fra høstmøtet.

Nå står julehøytiden for tur med alle gleder
den byr på. I tillegg vil noen av oss holde
hjulene i gang med vaktberedskap gjennom
høytiden, og jeg ønsker alle sammen god
vakt.
Vi gleder oss til nok et nytt Kirurgen-år med
spennende temanummer og oppdateringer!
Med ønske om en riktig god jul og et
forrykende godt nyttår!

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

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

spesialister, men at alle spesialitetene blir
hovedspesialiteter.
Arne-Christian Mohn
Leder, NKF
arne-christian.mohn@helse-fonna.no
Nok et vellykket Høstmøte er gjennomført
og kirurgfesten ble en suksess med sterkt
musikalsk innslag fra kolleger i Tromsø.
Rett før Høstmøtet leverte NKF sitt forslag
til framtidig spesialistutdannelse. NFGK
strakk seg langt, og generell kirurgi går
en langsom død i møte og blir en del av
gastroenterologisk kirurgi. Samtidig ligger
det an til at gastroenterologisk kirurgi
skal ha alt ansvar for den akutt kirurgiske
vaktberedskapen på sykehus som ikke har
seksjonsdelt vaktordning. Videre foreslås
det at kirurgien ikke lenger skal ha gren-

Den neste store saken er Sykehusplan
2015. Her er lite avklart. Helse og Omsorgsdepartementet har begynt arbeidet med å
se på ulike løsninger for de forskjellige sykehusene. Det er mange mulige scenarier.
Landet vårt er også innen sykehusstruktur
«Annerledeslandet». Da Helsedirektoratet
antydet en grense på 80.000 mennesker i
nedslagsfelt for å ha akuttberedskap, hørtes
det i utgangspunktet ut som et fornuftig
forslag. Men da vi fant ut at halvparten av
sykehusene våre er mindre enn dette, og at
hele Finnmark har kun 70.000 innbyggere,
kunne ikke dette være en realistisk plan.
Et annet forslag er at noen sykehus har
kun medisinsk akuttberedskap, uten akutt

kirurgi. Jeg vil ikke utelukke dette som en
god løsning for noen sykehus, spesielt
hvis det blir krav om 6-8 ortopeder for å
ha vaktberedskap og tilsvarende antall
gastroenterologiske kirurger. Svært få
sykehus utenom universitetssykehusene
har dette antallet ansatt i vaktberedskap i
dag. Dette har imidlertid ikke Legeforeningens «Sykehus for fremtiden» åpnet for.

Leder

Kjære kolleger!

Innspillet til nasjonal sykehusplan fra
Legeforeningen er et meget godt dokument
som anbefales å leses. Her tas opp en
rekke utfordringer utover akuttberedskapen. Spesielt vil jeg nevne kravet om faglig
fokus. Jeg oppfordrer alle kolleger til å stå
opp for faget før det drukner i rapporter og
dokumentasjonskrav fra en toppledelse
som fjerner seg mer og mer fra den faglige
fokus. Det handler om fagets framtid!

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 2015:
KIRURGEN
STR.
1/1 side (satsflate)
1/1 side (utfallende)
Bakside
1/2 side (satsflate)
1/2 side (utfallende)

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

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
STR.
BREDDE
1/1 side
145 mm

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

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
12.000

ANNONSEMATERIELL
PDF-filer eller digitale EPS-filer.
Alt materiell leveres på CD eller mail, høyoppløst (300 dpi) CMYK.
UTGIVELSESPLAN 2015
Tema
Nr. 1 Ortopedisk kirurgi
Nr. 2 Karkirurgi
Nr. 3 ?
Nr. 4 ?

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

Levering Posten
Mars
Juni
Oktober
Desember

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

Traumekirurgi

Tina Gaarder og Pål Aksel Næss
tinagaar@online.no
Fysisk skade forårsaker flest dødsfall
i aldersgruppen under 40 år i Norge
som i de fleste vestlige land. For hvert
dødsfall er det flere som overlever med
mer eller mindre alvorlige mén. Bedret
traumebehandling fører ikke bare til at flere
overlever, men også at det funksjonelle
sluttresultatet for den enkelte blir bedre.
Dette forutsetter optimal triage, prehospital
behandling, transport og initial behandling
i sykehus. Videre må det foreligge klare
kriterier for overflytting til traumesenter
og videre tverrfaglig oppfølging der
kontinuitet er vesentlig. Planlegging av
rehabiliteringsfasen må startes tidlig slik at
pasientene oppnår maksimalt sluttresultat.
Helsevesenet i Norge er i endring. Som
kirurger merker vi kanskje best den økende
subspesialiseringen, drastiske planer om
endringer i spesialistutdanningen og gradvis
reduksjon i antall sykehus med generell
kirurgisk vaktfunksjon. En svekkelse av
den generelle kirurgiske vaktkompetansen
utgjør en trussel for behandlingen av de
potensielt alvorlig skadde pasientene.
Det krever at vi som kirurger tar del i
utviklingen av vår egen utdanning og sikrer
at traumepasientene møtes av kompetente
kirurger som arbeider i et velfungerende
traumesystem. I dette julenummeret av
Kirurgen vil vi fokusere på noen viktige
aspekter ved traumebehandlingen og håper
dere vil ha nytte og glede av innholdet.
Etter mange år med innsats basert på
noen enkeltpersoners entusiasme, er
vi endelig midt i implementeringen av
det nasjonale traumesystemet som ble

beskrevet i «Traumesystem for Norge»
i 2007. Nasjonal Kompetansetjeneste
for traumatologi (NKTT), som ble
opprettet i 2013, er en regions-uavhengig
tjeneste, geografisk plassert i avdeling
for traumatologi ved OUS. NKTT har
på oppdrag fra RHF’ene satt i gang en
prosess for å revidere den opprinnelige
traumesystemrapporten. Leder av NKTT,
professor Torben Wisborg, beskriver i dette
nummeret kompetansetjenestens rolle
som overordnet fasilitator for koordinering
av traumesystemet og initiativtaker til
forbedring og kommunikasjon gjennom hele
behandlingskjeden.
Sykehusene og den bredt skolerte kirurgien
har en sentral rolle i behandlingen av den
alvorlig skadde pasienten. Traume er en
kirurgisk lidelse til motbevist. Til tross for
økningen i ikke-operativ behandling av
mange typer skader, er beslutningen om
ikke å operere like fullt basert på kirurgisk
kompetanse, og innebærer ofte et mer
krevende engasjement. Dette er grunnlaget
for at traumeteamsleder i Norge er kirurg.
Dette ansvaret krever bred kirurgisk erfaring
og spesifikk traumeopplæring, noe som er
grunnlaget for minimumskravet om 4 års
erfaring kombinert med relevante kurs. I
land med annen organisering har kirurgene
trukket seg ut av den initiale behandlingen
og overlatt det kirurgiske ansvaret til andre
faggrupper. Vi tror ikke traumepasienten
profitterer på en slik organisering.
Kravene til kirurgens traumekompetanse
ved akuttsykehus med traumefunksjon kan
synes strenge, men kan være livsviktige for
den kritisk skadde pasienten. Innlegget fra
Traumeutvalget ved sykehuset Innlandet
Lillehammer beskriver hvordan de har
organisert seg slik at kravene kan oppfylles.

Tema

Traume-Norge i fremgang
En måte å sikre traumekompetanse ved
sykehus med traumefunksjon er at kirurger
mot slutten av spesialiseringen skaffer seg
erfaring fra rollen som traumeteamsleder
ved traumesenteret. De bør der inngå i
et strukturert opplæringsprogram med
gode rutiner for faglig veiledning. Den
kompetansen kan de så bringe med seg til
det sykehuset de senere skal arbeide ved
som overleger. Sett fra ett av de regionale
traumesentrene er vi overbevist om at
dette er en svært verdifull ressurs som
sykehusene bør benytte seg av. Overlege
Olav Flemmen i Skien avsluttet nylig sin
tid som teamleder på Ullevål og deler sine
erfaringer med oss.
Det skal ikke bare fokuseres på system
og politikk i dette nummeret, men også
behandlingen av spesielle skadetyper
skal få oppmerksomhet. Vi har valgt
ut noen klinisk utfordrende områder
der tidsfaktoren er spesielt viktig for et
vellykket resultat, men pasienten ofte
må sendes til traumesenter for tilgang
til relevante spesialiteter og funksjoner.
Andre artikler dreier seg om behandling av
tilstander som, dels på grunn av endringer
i tilnærming og forvirrende eller mangelfullt
kunnskapsgrunnlag i eksisterende litteratur,
det er behov for å etablere standardiserte
behandlingsopplegg for. Les om behandling
av hodeskader, karskader, moderne
sårbehandling og abdominalt kompartment
syndrom, midlertidig bukveggslukking og
senere rekonstruksjon av bukvegg!
Takk til alle bidragsytere til dette
julenummeret, og samtidig ønsker
vi alle kirurger en god jul og et traumeengasjert 2015!!
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Nasjonal kompetansetjeneste
for traumatologi
Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) ble opprettet 1. mai 2013 og skal
bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett
alder, kjønn og bosted.

Vi oppnår dette gjennom å:
• Etablere nettverk
• Formidle erfaringer og
behandlingsprotokoller
• Initiere utredninger og
etablere konsensus
• Initiere og delta i forskning
• Etablere eller legge til rette for
opplæring, trening og videreutdanning
• Bidra til at pasienterfaringer inndras i
planlegging av tjenestetilbud
Kompetansetjenesten holder til ved
traumesenteret på Ullevål sykehus i
Oslo, men består av et nettverk av
regionale traumekoordinatorer og skal
tjene hele landet. Vi er bare fire ansatte
med sammenlagt 2,7 årsverk.
Vårt arbeidsområde er hele den akuttmedisinske kjeden for pasienter med
alvorlige skader, fra skadested, førstehjelp,
nødmeldetjeneste, ambulanse og avansert
prehospital akuttmedisin, lokalsykehus,
traumesentre og rehabilitering og slutter med
pasienterfaringer.

To av våre viktige aktiviteter er
ATLS og KITS-kurs
ATLS er ett avansert traumekurs for leger
og bygger på enkle prinsipper for mottak
og behandling av den skadde pasient med
fokus på den første timen etter ankomst
til et kvalifisert sykehus. Målgruppen for
kurset er kirurger, ortopeder, anestesileger,
allmennleger med tjeneste utenfor større
tettsteder, radiologer og andre leger som
behandler hardt skadde pasienter.
Målet med kurset er å gi kursdeltakerne
kunnskap om og trening i systematisk
diagnostisering og behandling av hardt
skadde pasienter. Kurset vektlegger
spesielt praktiske ferdigheter.
Kurset gjennomføres på to og en halv
dag og det er forventet at deltagerne har

studert læreboken meget godt før de møter
på kurset. Det vedlegges en pretest som
må besvares og leveres ved fremmøte for
å vise at man har arbeidet med læreboken.
ATLS-manualen finnes nå i 9. utgave. Boken
er oppdatert og er kommet i et nytt og
innbydende format. Flere av våre norske
instruktører har deltatt i revisjonsarbeidet.
Norsk kirurgisk forening er rettighetshaver
til kurskonseptet i Norge, gitt av American
College of Surgeons - Committee on
Trauma. Norsk kirurgisk forening samarbeider med Norsk anestesiologisk forening om
kurset. Nasjonal Kompetansetjeneste for
Traumatologi har den praktiske administrasjonen av kursene.
KITS (Kompetanse i Traumesykepleie) er
et to dagers kurs i traumesykepleie som
henvender seg til alle sykepleiere som jobber med mottak av traumepasienter. Kurset
tar for seg sentrale tema i traumebehandling og praktiske øvelsesstasjoner. Kurset
avsluttes med en teoretisk og praktisk test.
KITS skal gi grunnleggende kunnskap om
sykepleie til traumepasienter, og er aktuelt
for sykepleiere i mottak, operasjonssykepleier, anestesisykepleier eller sykepleiere
på post-operativ og intensivavdeling. På
mange sykehus deltar også radiografer,
bioingeniører og prehospital tjeneste.
Hvert sykehus som tar imot traumer har
sine egne instruktører, og det tilstrebes
at instruktørene kommer fra ulike
avdelinger for å kunne belyse de ulike
fagområdene innen traumebehandling
(mottakssykepleier, operasjonssykepleier
og anestesisykepleier).

NKT-Traume er sekretariat for ATLS og
KITS, og bidrar økonomisk til å spre KITS i
hele landet.

Tema

Torben Wisborg
Torben.wisborg@traumatologi.no

Revisjon av nasjonal traumeplan
NKT-Traume fikk i vinter i oppdrag å lede en
revisjon av den nasjonale traumeplan, som
ble utarbeidet første gang i 2006. Vi ser
for oss en grunnleggende revisjon der alle
ledd i behandlingskjeden, fra forebygging
til rehabilitering og nyttiggjøring av
pasienterfaringer beskrives av aktører
i de enkelte ledd. Planen skal være
evidensbasert, konkret og kravene til alle
ledd skal være målbare. Planen leveres
fagdirektørene i de regionale helseforetak
i mars 2015, og skal på høring frem til juni,
der den overleveres endelig.

Revisjon av traumesentrene
Traumesenterfunksjonen er dårlig beskrevet
i den nåværende nasjonale traumeplan.
Det er lite konkrete krav, og liten hjelp
å hente for de som er ansvarlige på det
enkelte senter. De fire traumesentrene
har derfor sammen med NKT-Traume
utarbeidet et policydokument som
beskriver en felles oppfatning av kravene
til et moderne traumesenter med funksjon
som nav i et regionalt traumesystem.
Gruppen av regionale traumekoordinatorer
og traumeansvarlige leger besøker de
enkelte traumesentre og gjennomfører
samtaler basert på policydokumentet,
og en rapport sendes det regionale
helseforetak og traumesenterets HF’s
administrerende direktør.

Traumatologisk forskning
Det foregår en del forskning innen
traumatologi i Norge, men mye er små
observasjonelle studier. Det er behov for
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å samle forskningsmiljøene og bli bedre
kjent, og på sikt ønsker vi å stimulere til
felles, nasjonale prosjekt. To slike prosjekt
er startet i inneværende år.
NKT-Traume deltok i å arrangere årets
traumeforskningsdag i forbindelse med
høstmøtene i uke 43. Det var mange gode
frie foredrag, og inviterte foredrag fra Irland
og Danmark. To priser for beste foredrag
ble delt ut, se egen sak i Kirurgen.

Status ved utgangen av 2014

Tema

Traumer er fortsatt den ledende dødsårsak
i yngre aldersgrupper, og det har blitt mer
oppmerksomhet på betydningen av såkalte
lavenergiskader hos eldre med konkurrerende sykdommer.
Norge har et godt fungerende traumesystem, som kan bli mye bedre. Vi vet veldig
lite om omfang og effekt av førstehjelp.
Nødmeldetjenesten fungerer bra, men
presisjonen i vurdering av nødmeldinger
kjenner vi ikke. Ambulansetjenesten har fått
et faglig løft de senere år med fagbrev og
autorisasjon, men tjenestene sentraliseres
og har ikke krav til responstid. Alle allmennpraktikere i kommunal legevakt har plikt til å
delta i nødmeldetjenesten på helseradionettet, men bare halvdelen varsles ved akutte
oppdrag, og av de rykker bare halvdelen
ut til alvorlige skader. Effekten av deres
innsats på skadested er ukjent. Landet
har en unik luftambulansetjeneste med 18
helikoptre og 8 fly i døgnvakt, men vi kjenner ikke effekten av deres innsats, og vet
ikke om de brukes på de riktige oppdrag.
Lokalsykehus med traumefunksjon har blitt
bedre beskrevet, men ikke alle oppfyller
kravene, og de minste svikter mest.
Kravene til traumesentre har vært dårlig
definert, og ingen har tilstrekkelig personellressurser til å fremstå som regionale
kraftsentre. Rehabilitering er dokumentert
meget variabel, med store konsekvenser
for de pasienter som får forsinket eller mangelfull rehabilitering. Pasientene opplever
et omfattende hjelpetilbud etter alvorlig
skade, men det er dårlig koordinert, og de
mangler en ressursperson som tar ansvar
og koordinerer. Nasjonalt traumeregister
eksisterer ennå ikke, selv om det nå endelig
er i pilotfase og ser ut til å starte neste år.
Grundig analyse av traumerelaterte dødsfall
kunne gitt oss mange konkrete tiltak til
forebygging, men har ikke vært prioritert.
Det er altså rikelig å ta fatt på også i 2015.
Vår prioriteringsliste ser ut slik:

Prosjekter i 2014-2015:
– Kontinuere multisenterstudier der alle
regioner deltar med forskere og data.
– Fortsatt bidra til et internasjonalt
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forskningsnettverk, og bidra med data.
– Arrangere enda en nasjonal forskningsdag med norske/utenlandske forskere
med frie foredrag og premiering av beste
abstrakter/foredrag i forbindelse med
høstmøtene (uke 43).
– Gjennomføre 12 ATLS-kurs som
sekretariat og driftsorganisasjon.
– Bidra med en halv stilling til nasjonal
utrulling av KITS-kurset til sykepleiere,
radiografer, bioingeniører m.fl. i traumeteam over hele landet. Det skal samtidig
gjennomføres en revisjon og kvalitetssikring av kurskonseptet.
– Ferdigstille ny nasjonal traumeplan, som
planlegges sendt på høring våren 2015.
– Formidling av ny fagkunnskap gjennom

tilgjengelige video-opptak fra relevante
fagmøter vil øke fagpersonells tilgang på
oppdatert viten.
– Ferdigstille konsensus om bruk av
nakkekrage.
– Bidra til å formidle brukernes erfaringer i
relevante sammenhenger.

Informasjon
Vi har en hjemmeside med oppdaterte
nyheter og bakgrunnsmateriale. Vi jobber
med en løsning for filming av fagmøter, så
presentasjoner blir tilgjengelig også for de
som ikke kan delta i møtene. Det er mulig å
abonnere på nyhetsbrev. Alt dette finner du
på www.traumatologi.no.
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Fra teamleder på Ullevål til
overlege i Skien
Tema

ST Knivstikk hals og thorax NU
Denne tekstlinjen på callingen slår en i ansiktet for eksempel klokken 03:14 en fredag i mai. Jeg liker
ingen av ordene i tekstlinjen, kanskje med unntak av «og». Linjen betyr at Stort Traumeteam innkalles,
det betyr at problemene kan begynne tidlig i alfabetet, det betyr trøbbel og det betyr at trøbbelet kanskje
allerede ligger og forblør på traumestua. På vei ned vindeltrappen til akuttmottaket, trappen med den
karakteristiske lukten av støv, svette, angst og gulvbelegg, raser tankene gjennom hodet: Hvem har vakt
på karkirurgen? Hvorfor gjør jeg dette? Hva var nummeret til kjevekirurgen? Hvor er Tina og Pål akkurat
nå? Hvorfor skulket jeg hode-hals-disseksjonen på PKI i Bergen i 1995? Disse og en hel del andre tanker
rekker innom bevisstheten før man får på seg blykjolen og blyspisesmekken og trer inn i det tropiske
klimaet på traumestua.
Så hvorfor blir denne arbeidssituasjonen likevel til å leve med, ja, til og med direkte appellerende? Det er
det selvsagt flere grunner til.

og et ansvar å få lov til å være teamleder.
Olav Flemmen
olavj-fl@online.no
Det er ikke noen operasjonsliste i traumatologi som skal fylles for å bli spesialist i
gastrokirurgi. Det er ikke noe krav til hvor
mange multitraumatiserte pasienter en skal
ha tatt imot. En kunne nesten ledes til å
tro at traumatologien var en uvesentlig del
av den kirurgiske utdanningen. Likevel er
det arbeidet i traumeteamet, etterarbeidet
og systematikken rundt traumepasientene
som jeg lærte mest av i gruppe-I-tjenesten
i gastrokirurgi ved OUS i 2012/13 og det er
den erfaringen jeg har fått mest nytte av
når jeg nå er tilbake på Sykehuset i Skien
som overlege på gastrokirurgen. Jeg hadde
min tjeneste på Ullevål og Rikshospitalet
og mine personlige refleksjoner blir naturlig
nok, preget av det. Ullevål har en særstilling
innen traumatologien i Norge, men jeg vil
tro de som har hatt sin gruppe-I-tjeneste
på andre regionssykehus kan ha gjort seg
liknende erfaringer.
833 er stikkordet på Ullevål. Det er et
callingnummer, det er betegnelsen på et
vaktsjikt bestående av spesialistkompetente gastrokirurger og ortopeder med
kursing innen nødkirurgiske prosedyrer,
god kjennskap til Ullevål sykehus, som
er vurdert og funnet egnet til å fungere
som traumeteamledere og det er som en
utmerkelse. Beslutningene til teamleder
blir fulgt opp. Teamleder kan styre Ullevåls
store vaktressurser. Teamleder blir skånet
for «uviktige» henvendelser. Det er en ære
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En må også være masochist for å trives
som teamleder. For selv om teamleders beslutninger blir fulgt opp, betyr ikke det at de
ikke kan stilles spørsmålstegn ved etterpå
– tvert imot. Det er ingen traumemottak
som går så glatt at det ikke kan gjøres enda
bedre. Og om morgenen, på traumevisitten og på de ukentlige traumemøtene,
skinner retrospektoskopets klare lys. Jeg
valgte å se på all kritikk som et ønske om
å hjelpe meg, som en gave. Det motsatte
av kjærlighet er som kjent likegyldighet og
likegyldighet er det ikke mye av på seksjon
for traumatologi. Nå kan jeg selvsagt
bare snakke for meg selv, andre får finne
sine egne overlevelsesteknikker, men jeg
opplevde mye kjærlighet på Ullevål.
Det skal heller ikke stikkes under en stol at
det er veldig kult å være teamleder. Nyte
respekten. Det er en berusende følelse å
være der det skjer, hektisk og intenst. En
gang iblant kan en ha reddet et liv, andre
ganger ikke. Det er ingen opptur høy nok til
at en ikke i neste øyeblikk kan lande hardt.
Når som helst bryter helvetet løs.
Nå er det heldigvis ikke slik at en står alene
med traumepasientene som teamleder.
Man har selvsagt traumeteamet og utenfor
det også et stort nettverk av traumeinteresserte og -kompetente folk av alle
spesialiteter. På Ullevål er det slik at alle «vil
ha» traumepasienten og ikke bare «levere
en tjeneste». Ortopeder, nevrokirurger,
thoraxkirurger, radiologer, karkirurger,

kjevekirurger – alle vurderer de traumepasientene i sine egne fora og kommer med
tilbakemelding og planer for behandling og
tiltak. Tiltakene drøftes med teamleder eller
på traumevisittene og nye planer legges.
Dette teamarbeidet er selvsagt en stor
fordel for traumepasientene, men det er
slett ingen selvfølge.
Det tverrfaglige teamarbeidet er en arbeidsform som preger kulturen på Ullevål, ikke
bare de kirurgiske, men også de medisinske
fagene. En får følelsen av at de fagfolkene
en snakker med, heller vil gjøre litt for mye
for pasienten, enn litt for lite. Det gjør at
det store Ullevål Universitetssykehus, som
lett kunne druknet pasientbehandlingen i
flytskjema og byråkrati, får et organisk preg
kjennetegnet av faglighet og ansvar. Denne
teamkulturen er en formidabel styrke for
Ullevål og kommer ikke bare traumepasientene til gode, men også andre kritisk syke
pasienter.
Selvsagt er ikke alt rosenrødt på Ullevål heller. Noen kan grynte i skjegget at
traumatologien stjeler ressurser fra resten
av sykehuset og at det store fokuset på
traumepasienter kan gå ut over andre
pasientgrupper. Mulig det. Andre pasienter
nyter godt av kompetansen med kritisk
syke som genereres gjennom traumearbeidet, traumepasientene selv nyter i alle fall
godt av det, men man kan alltids spørre om
det er verdt prisen. Med den bakgrunnen
jeg hadde fra Sykehuset Telemark, kjent
for hard økonomisk styring, ville det være
naturlig å tenke at alle spesialiteter må

Det er også slik at traumefokuset i noen
grad går utover den øvrige gruppe-Iutdanningen i gastrokirurgi ved OUS. Som
teamleder bruker en mye tid på ortopediske, nevrokirurgiske, etc problemstillinger,
på å koordinere, avklare og ringe rundt. En
må kanskje forlate en gastro-operasjon på
grunn av at et traume er meldt. En går visitt
på traumepasientene og ikke gastropasientene. Ved OUS er øvre og nedre gastro
lokalisert til Ullevål mens HPB ligger på
Rikshospitalet. I de seks månedene mine
på HPB-seksjonen, var fortsatt vaktene på
Ullevål og det ga en dårligere kontinuitet
i tjenesten på Rikshospitalet. Likevel. Det
kommer ikke pasienter for pankreas- eller
øsofaguskirurgi til Skien, men traumepasientene kommer.
Det er påfallende at det ikke er et krav om
traumatologisk kompetanse i spesialiteten
i gastrokirurgi utover kurs i ATLS og
krigskirurgi som inngår i spesialiteten i
generell kirurgi. Traumebehandling er en
nøkkelfunksjon for et akuttsykehus og
ansvaret ligger oftest på gastrokirurgen.
Jeg vil derfor ta til orde for at traumatologi
skal inngå som et kompetansekrav innenfor
spesialiteten i gastroenterologisk kirurgi.

Ullevål og så prøve å påføre det sitt eget
sykehus. Kulturen og systematikken i traumearbeidet på Ullevål er utviklet av mange
mennesker over mange år og det vil også
andre sykehus trenge. Dessuten er det ikke
mange sykehus på Ullevåls størrelse med
de fasilitetene og spesialitetene som er der.
Det er mye som går an på Ullevål som slett
ikke går an på mange andre sykehus.
Samtidig er det veldig mye av det som
gjøres på Ullevål som kan gjøres likedan
i Skien. Systematikken og effektiviteten i
traumemottaket skal være like god i Skien
som på Ullevål. ATLS-prinsippene er de
samme. Traumestua er ganske lik (hvis vi
ser bort fra CT og hybridstue vegg i vegg).
Vi skal ha samme tverrfaglige eierskap til
traumepasientene.
Så er det noen sider vi må kompensere for
i Skien. Vi har færre alvorlige skader enn
på Ullevål, derfor må vi øve og kurse oss
mer og vi må bruke de alvorlige traumene
vi behandler til å lære av på individ- og på
gruppenivå. Vi har ukentlige traumeøvelser
med simulatordukker eller markører enten
for hele traumeteamet eller for teamleder,
undersøkende kirurg og anestesilege,
hvor vi bruker kasuistikker som er kommet
til Skien. Vi begynner med månedlige
traumemøter med gjennomgang av siste
måneds traumer.
Så er det endelig en hel del som gjøres på
Ullevål som vi ikke skal gjøre i Skien.
Kunsten er å se hva det er Ullevål skal gjøre
og hva det er Skien skal gjøre i den kjeden
som begynner med en motorsykkelulykke
for eksempel på Gvarv, går via Skien til
Ullevål, tilbake til Skien og ender med at
en 21 år gammel mann kan skrives ut i live
og med minst mulig mén 6 uker senere.
Det er umåtelig nyttig å ha sett hele kjeden
for å fullt verdsette hvert enkelt ledd, (og
her skal jeg ikke falle for fristelsen til å si

at den ikke er sterkere enn det svakeste).
En ser verdien av det arbeidet som gjøres
på de mindre sykehusene når en jobber
på Ullevål, og det er lettere å se Ullevåls
funksjon når en er tilbake i Skien.
Jeg var slett ingen traumeentusiast før jeg
kom til Ullevål. Traumepasientene var som
regel uskadde folk som tok opp unødig tid
og rom. Samtidig ba jeg ved hver traumecalling en stille bønn som at de skulle være
nettopp det, altså uskadde.
Ikke misforstå! Jeg ønsker fortsatt at traumepasientene skal være uskadede, men jeg
føler meg likevel vesentlig bedre rustet til
å ta imot det ukjente og har lært meg å se
skjønnheten i et godt traumemottak.
Før min tid på Ullevål, opplevde jeg det som
om de der inne ikke stolte på noe annet
sykehus til å ta imot traumepasienter. Slik
er det altså ikke, men de som jobber med
traumer på Ullevål forventer at alle andre
også gjør sitt absolutt beste for traumepasientene. Hvis traumepasienten har det
best på Ullevål, skal han/hun til Ullevål.
Vi i Skien skal gjøre det som trengs for at
reisen blir forsvarlig og så effektiv som
mulig. Det er likevel slik at langt de fleste
traumepasientene som kommer til Skien,
har det best i Skien.

Tema

justere sine faglige ambisjoner innenfor
budsjettrammene. Derfor var det befriende
å møte traumemiljøet som til de grader
satte pasienten i sentrum, for å bruke en
klisje, og forventet like mye av alle andre.
Traumatologien er jo et faglig flaggskip
for Ullevål til forskjell fra på mange andre
sykehus. Det er et høyt nivå på fagfolk og
forskning. Samtidig drives dette arbeidet av
en ikke veldig stor gruppe mennesker, ja,
jeg vil kalle dem ildsjeler. For meg var det
veldig stimulerende å møte sanne ildsjeler
som bokstavelig talt jobbet dag og natt for
traumepasientenes ve og vel og som var så
usedvanlig på tilbudssiden med råd og hjelp
til alle døgnets tider.

Tiden på OUS ga meg svar på mye jeg
lurte på. Den ga også svar på mye jeg ikke
visste at jeg lurte på, men ikke på alt. Det er
fortsatt noen ubesvarte spørsmål.
Hvorfor må røntgenrekvisisjoner skrives på
papir, bæres gjennom hele sykehusområdet
og legges i en postkasse?
Hvordan kan det være bilder på VG-nett fra
en ulykke før den er meldt til sykehuset?
Hva er greia med superundertøy under
sykehusklærne?

Hvordan skulle det så gå å komme tilbake til
Sykehuset Telemark? I Skien er det ca 500
traumecallinger i året hvorav de fleste er
gjelder lettere skader. Men Telemark ligger
også såpass langt fra Oslo, har såpass
stor befolkning og det er såpass ofte dårlig
flyvær at også et ikke ubetydelig antall hardt
skadede pasienter kommer til Skien.
Sett med Ullevåløyne er det mye som må
gjøres med traumearbeidet i Skien, men
det er også veldig mye som fungerer bra.
Jeg var ikke den første som kom tilbake
til Skien etter å ha vært i traumeteamet
på Ullevål og mange hadde tidligere akket
seg over alt som måtte gjøres. I møte med
dem som driver traumearbeidet til daglig,
blir det lett for mye Ullevål mener ditt og
på Ullevål gjør de datt, og det kan ødelegge
samarbeidsklimaet. Det er en felle en lett
kan gå i, å tro at alt skal være slik det er på
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Akuttsykehus med traumeansvar
– hvordan ivareta ansvaret?
Mottak og behandling av multitraumatiserte pasienter krever koordinering av mange av sykehusets ressurser. For de hardest skadde har man svært kort tid på å gjøre riktige prosedyrer i riktig rekkefølge. Norge
har relativt sett få traumatiserte pasienter som er alvorlig skadd (ISS >15). Dette krever desto mer i forhold
til opplæring, trening og systemtilnærming, for å kunne behandle disse pasientene på en best mulig måte.
Tema

Munch, Johan Storm*, Høyemsvoll, Tove**,
Moger, Thomas*
t.moger@online.no
*Kirurgisk avdeling, SI-Lillehammer,
**Traumekoordinator, SI-Lillehammer
Helse Sør-Øst utarbeidet i 2010 kriterier
som sykehus som skal ta imot traumatiserte pasienter skal innfri for å være i stand
til å yte optimal behandling. Disse ble
implementert sommeren 2012.
De formelle kravene gjelder både kompetansen til de som inngår i traumeteamet,
til systemet og til materiell. En del krav har
vist seg å være mer utfordrende å innfri enn
andre, spesielt for mindre sykehus. Krav som
>4 års erfaring på traumeteamleder og
anestesilege, ATLS-kurs for legene som
inngår i traumeteam, radiolog i traumeteam
og endel utstyr har vært blant disse. Sykehuset innlandet - Lillehammer (SiL) har fått
gode tilbakemeldinger på hvordan vi har
taklet implementeringen av disse kravene,
og her beskriver vi hvordan vi har vurdert og
løst noen av utfordringene ved vårt sykehus.

Status traumatologi Lillehammer
SiL har et nedslagsfelt på litt over 100.000
mennesker, med tidvis kraftig økning,
spesielt i ferietider med mye fritidsboliger,
alpinanlegg, fjellområder, og E-6 gjennom
fylket. Antall traumealarmer har hatt en jevn
oppgang de siste år, og var i 2013 på 231
(200 pr 31.10.14). Av disse hadde 7,4 % ISS
>15 og 0,87 % hadde penetrerende skader.
SiL har i mange år hatt et aktivt Traumeutvalg, forankret direkte under direktøren.
Vi har vært med i BEST-nettverket fra
tidlig på 2000-tallet med initialt fire til fem
BEST-øvinger i året. I 2002 skrev vi vår
egen Traumemanual, basert på Ullevål sin,
men tilpasset våre forhold. Vi har to ATLSinstruktører og en traumekirurgi-instruktør
ved sykehuset. Vi har årlig gjennomført
Traumesymposium for hele sykehuset med
eksterne forelesere, og har hatt interne
Traumemøter initialt et par ganger i året.
Frekvensen av både BEST-øvingene og
Traumemøtene har økt i betydelig grad de
siste år, etter at vi fikk avsatt ressurser til
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det gjennom traumekoordinatorstillingen.
Fra 2012 er alle traumeteamaktiveringer
blitt registrert i en database, og skader
kodet etter Abbreviated Injury Scale (AIS)
og utregnet ISS.
Traumemiljøet på Lillehammer har bred
støtte fra ledelsen ved sykehuset, hvor
direktøren har formidlet at dette er et av
SiLs viktigste satsningsområder. Vi forholdt
oss umiddelbart til kravene som fornuftige
og kvalitetssikrende, og det har således
vært svært liten motstand mot å innføre de
endringer som er gjort. Kvalitetskravene har
hatt en utelukkende positiv påvirkning på
mottak og behandling av den traumatiserte
pasient ved vårt sykehus.

Ansettelser
Kravene til 50 % stilling for Traumekoordinator og 20 % stilling for lege ble raskt
innfridd. Legestillingen fra kirurgisk avdeling
ble bundet opp mot leder av Traumeutvalget. Vi ser behov for ytterligere ressurser,
og det jobbes mot økning til 100 % stilling
for Traumekoordinator, samt 20 % stilling
for anestesilege i tillegg. Det er en positiv
innstilling fra sykehusledelsen, men dette
er ikke helt på plass enda.

Kompetansekrav
Kravet til ATLS for leger har vært utfordrende å innfri, grunnet noe begrenset
kurskapasitet. Legene har få til ingen
utfordringer i å få fri fra avdelingen, men
har som ved andre sykehus utfordringer i
å få plass på kurs. Vi ser og at vi «mister»
ansatte med ATLS kurs, som går videre på
gruppe 1 spesialisering, som erstattes av
nye ferske LIS leger uten kurs.
Kravet til at Traumeteamleder skulle ha >4
års erfaring, hadde bare en løsning – gastrokirurgisk bakvakt måtte fast inn og være
Traumeteamleder. Med 231 traumealarmer
i året, vil det si ca fire traumealarmer i uken.
Vi har anslått at ca hver fjerde traumealarm
går utenom tilstedetid (frem til kl 2000 på
hverdager og 1500/1400 lørdag og søndag).
Dette innebærer at bakvakten må rykke ut
på traumealarm ca en gang per uke. Vi har
for tiden fem overleger (seks-delt vakt), som
vil si at man må rykke ut litt mindre enn en

gang i måneden. Dette ble ikke ansett som
noen stor tilleggsbelastning, og var ukomplisert å innføre i kollegiet. I tillegg innså man
raskt at dette er pasienter som er potensielt
så hardt skadd, at man som bakvakt uansett skal være der. Tilsvarende ble bakvakt
anestesi også fast del av Traumeteamet.
Vi valgte å holde på modellen med at
LIS-lege kirurgi er den som undersøker
pasienten og gjennomfører ABCDEgjennomgangen. Teamleder fortsatte å
ha «bakvaktfunksjonen»; dvs. observerte,
eventuelt korrigerte og oppsummerte. Vi
er nå i en løpende evaluering og diskusjon
for å systematisere teamleders rolle, slik at
det blir mindre variasjon, og en forsterket
systematisk struktur i teamet.
Vi hadde allerede i 2006 innført radiolog
som fast del av Traumeteamet, for å utføre
FAST og bidra i tolkningen av rtg thorax og
rtg bekken.
Kravene til Traumekirurgikurs (og ATLS)
var innfridd for gastrokirurgene før kravene
ble gjeldende. Vi har også fått de fleste
av overlegene i ortopedi gjennom disse
kursene, da man ser at ved flere pasienter
samtidig, vil ortopedene måtte gå inn som
Traumeteamledere.

Intern kompetanseheving
Vi har stilt krav om at alle som inngår i Traumeteamet ved SIL skal ha gjennomført vår
interne BEST-trening. Dette gjennomføres
nå 10-12 ganger per år, for å raskt kunne få
nyansatte klarert for vakter. Vi har prøvd ut
litt forskjellige modeller og pr i dag trenes
ett team i to timer en gang i måneden. Vi
har da en kort teoretisk gjennomgang av
primærundersøkelse og hva simuleringstrening er, før vi kjører to kasuistikker som
filmes, med debriefing etterpå. En onsdag
i måneden er det en time undervisning i
traumemottak av traumekoordinator, åpent
for alle traumeteammedlemmer.
Vi gjennomfører Traumemøter ca ti ganger
per år, for alle som inngår i Traumeteamet.
Disse møtene varer 45 minutter, og består
av et faglig innlegg på 20-25 minutter, noe
informasjon fra Traumekoordinator, og så

en gjennomgang av de mest relevante og
lærerike traumemottak siden forrige møte,
med påfølgende diskusjon.
Årlig gjennomfører vi et større Traumesymposium for hele sykehuset. Traumeutvalget
har da møte med eksterne forelesere fra
OUS-Ullevål før lunsj, og etter lunsj er det
forelesninger, kasuistikker og diskusjoner for
alle ansatte. Dette prioriterer sykehuset og
legger opp til kun øyeblikkelig hjelp, rtg-avdelingen legger CT-service til denne tiden og
oppslutningen på symposiumet er svært god.

Vi arbeider også med internt kurs i traumeprosedyrer, men har ikke helt fått dette opp
å gå enda.
I tillegg holdes det jevnlig internundervisning
innen traumatologi i alle involverte avdelinger.

Materiell
I forhold til materiellkravene fra HSØ, var
det kun blodgassmaskin i mottak som ikke
var på plass. Dette var noe utfordrende,

For tiden tester vi ut TEG (TromboElastoGram). Selv om den traumatiserte pasienten
var utgangspunktet for testingen, ser det ut
til å ha vel så stor nytte på andre intensivpasienter. Testene utføres av Blodbanken.

Organisering
Traumeutvalget er blitt direkte underlagt
direktøren, som også møter på en del av
møtene. Møtehyppigheten er ca en gang
i måneden, og man har lagt vekt på at de
berørte avdelinger stiller med personer
som har beslutningsmyndighet for egen
avdeling. I tillegg inviteres alle instruktører
innen BEST og KITS.

Traumemanualen oppdateres kontinuerlig
og ligger i Kvalitetssystemet. Den er også
trykt opp i lommeformat, som deles ut til
nyansatte ved berørte avdelinger. Tiltakskortene for den aktuelle funksjonen man vil
inneha er i tillegg laminert i lommeformat.
Traumeutvalget har fått sitt eget budsjett.
Dette dekker utgifter til kursing og kompetanseheving, i form av kursavgift, reise og
opphold. Fritak fra avdelingen, og eventuelt
innkjøp av vikarer dekkes av egen avdeling.
Materiellanskaffelser dekkes ikke over dette
budsjettet, men av avdelingen. Erfaringene
med budsjettet har vært utelukkende positive, hvor Traumeutvalget har kunnet styrt
kursaktiviteten. Samarbeidet med avdelingene
har vært uproblematisk rundt disse kursene.

Oppsummering
For Sykehuset Innlandet – Lillehammer har
implementeringen av krav til mottak og
behandling av traumatiserte pasienter vært
utelukkende positiv. Man har bred støtte
fra ledelsen for å sette fokus på denne
pasientgruppen. Innføring av gastrokirurgisk
bakvakt som Traumeteamleder har fungert
svært bra, materiell har blitt anskaffet og
systemet tilpasset seg. Det er fortsatt mye
å jobbe videre med, som kan bli bedre, men
det er skapt et godt grunnlag med kontinuerlig fokus på kompetanseøkning og utvikling.

Tema

Traumeutvalget arbeider for at KITS (Kurs i
Traume Sykepleie) skal være obligatorisk for
alle sykepleiere som inngår i Traumeteamet.
Vi har fire KITS instruktører, og har per nå
hatt seks kurs med til sammen 76 deltakere. Vi har fortsatt en vei å gå før kravet
til obligatorisk KITS er innfridd, og har som
mål å holde tre til fire kurs per år.

men kom etter hvert. Vi har innført som fast
prosedyre at det tas blodgass fra lyske på
alle pasienter, med mindre man har svært
gode grunner for å la være. Etter noen
initielle utfordringer, fungerer dette nå bra.
Vi har òg optimalisert hypotermiforebyggende tiltak som varmelampe i tak på
akuttstua, nytt varmeskap til væske og
tepper og ny og forbedret væskevarmer.
Felles Nødkirurgiske prosedyrer i Sykehuset
Innlandet er kommet i Kvalitetssystemet.
Frysetørket plasma, LyoPlas N-w, er også
tatt i bruk, slik at Massiv Transfusjon
Protokoll nå består av fem enheter SAG,
fem enheter plasma (to enheter LyoPlas
+tre enheter Octaplas) og to enheter
trombocyttkonsentrat.

THERE IS A THIN LINE
BETWEEN INFECTION AND
SUCCESFUL SURGERY.
YOU ARE WATCHING IT.
For å redusere faren for sårinfeksjoner har
Ethicon introdusert verdens første antibakterielle
suturer. Ethicons Plus suturer dreper bakterier
og hindrer bakteriell kolonisering av suturen.
Dette er til pasientens beste!
Besøk ethicon.com for mer informasjon om
Ethicons Plus Suturer.
*Wang et al. Systematic review and meta-analysis of
triclosan-coated sutures for the prevention of surgical site
infection. Br J Surg 2013 Mar;100(4):465-73.
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Nevrokirurgisk behandling av hodeskader
Traumatiske skader er et stort samfunnsproblem og utgjør den klart største risiko for død i alder under
44 år (1). Hovedårsaker er trafikkulykker, fall og vold. Alkohol er en ytterligere risikofaktor og 1/3 av
traumedødsfall skjer under alkoholpåvirkning. Hodet og nakken er utsatt når store krefter er i sving,
og ved 30-50 % av traumedødsfall foreligger det hjerneskade (2). I de europeiske land varierer insidensen
av hodeskader mellom 150-300/100.000/år. Dermed er det 7500-15.000 som får slike skader i Norge
per år. Ressursbruken er stor og alle sykehus med akuttmottak må ha en oppdatert plan for utredning og
behandling av disse pasientene.
Tema
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Inndeling av hodeskader
Hodeskader inndeles som oftest etter
Glasgow coma scale (GCS) og Head Injury
Severity Scale (HISS). GCS er basert på
tre kategorier: øyeåpning, beste motoriske
respons og verbal respons. En bevisstløs
pasient uten noen form for reaksjon får
minste score 3, beste score 15 oppnås
hos en fullt våken og samarbeidende
pasient uten nevrologiske utfall. HISS deler
hodeskader inn i fire alvorlighetsgrader,
basert på GCS: minimal (GCS 15), mild
(GCS 14 eller 15), moderat (GCS 9-13),
alvorlig (GCS 3-8) (tabell 1). Med økende
alvorlighetsgrad stiger sannsynligheten for
intrakranial skade. Hensikten med å benytte
disse skalaene er derfor å sortere ut hvilke
pasienter som har risiko for intrakranial
skade, behov for radiologiske undersøkelser
og eventuelle nevrokirurgiske tiltak.
I tillegg til en klinisk vurdering og inndeling
etter alvorlighetsgrad, deler man skadene
inn på patologisk-anatomisk grunnlag
ut fra radiologiske funn. Et ytre traume
mot hoderegionen kan gi skader av alle

underliggende vev, og i tillegg medføre
skader i tilliggende områder som hals,
nakke og ansikt. Vanlig forekommende
tilstander etter hodetraume er: skalplaserasjoner, kraniebrudd, epiduralt hematom
(figur 1), subduralt hematom (figur 2),
traumatisk subaraknoidalblødning, contusio
cerebri (figur 3), intraventrikulær blødning,
traumatisk aksonal skade og alle tenkelige
kombinasjoner av disse. Andre viktige
tilstander som kan inntreffe er disseksjon
av pre- og intracerebrale arterier, da
spesielt vertebralis- og carotisarteriene,
samt trombose i de større venesinusene. I
tillegg har ca 5 % av hodeskadepasientene
en ledsagende nakkefraktur. Alle disse
forholdene nødvendiggjør adekvate
utrednings- og behandlingstiltak for å sikre
best mulig resultat for pasientene.

Vurderinger i den første fasen
etter hodeskade
Alminnelige traumeprinsipper gjelder også
for hodeskader. Man må få oversikt over
skadested, vurdere luftvei, respirasjon,
sirkulasjon og blødninger må stanses.
Nakke- og ryggsøylen må stabiliseres
dersom man mistenker skade her. Bevissthet graderes ut fra GCS og man bedømmer
nevrologisk funksjon og pupillereaksjon. Ut
fra klinisk situasjon på skadested må man
velge om pasienten skal transporteres til
legevakt, lokalsykehus eller større traumesenter. Pasienter med åpenbar alvorlig
hodeskade (GCS <9), hernieringstegn og/
eller columnafraktur, er best tjent med

Tabell 1. Head injury severity scale (HISS).
HISS-kategori

Kliniske karakteristika

Minimal hodeskade

1) GCS score 15
2) Intet bevissthetstap

Lett hodeskade

1) GCS score 14 eller 15
2) Kortvarig (<5 min) bevissthetstap eller amnesi
nedsatt hukommelse eller nedsatt reaksjonsevne

Moderat hodeskade

GCS score 9–13 eller bevissthetstap >5 min
eller fokalnevrologiske utfall

Alvorlig hodeskade

GCS score 3–8
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rask transport til traumesykehus. Før
en eventuell transport må luftvei sikres.
Dersom GCS <9, vil man som oftest måtte
intubere pasienten. Skalpsår kan blø mye
og medføre hypotensjon og blødningssjokk.
Blødende sår lukkes med grov sutur inntil
man har oversikt over situasjonen og kan gå
videre med definitiv revisjon.

Diagnostikk
Etter ankomst skadestue undersøkes
pasientene i henhold til Bedre og Systematisk Traumeundersøkelse (BEST)- og
Advanced Trauma Life Support (ATLS)prinsippene. Det faller utenfor denne
artikkelen å redegjøre for dette. CT caput
er hjørnesteinen i nevrokirurgisk utredning
av hodeskader i akuttfasen, og gir fullgod
fremstilling av skallefrakturer, intrakraniale
blødninger og ekspansjoner. Dog gir ukritisk
bruk av CT unødig strålebelastning for
pasient og personale. Scandinavian
Neurotrauma Committée publiserte derfor i
2000 retningslinjer for utredning av voksne
pasienter med hodeskade. Retningslinjene
ble revidert og oppdatert i 2013 (3). Man
benytter her HISS-graderingene og har
laget en algoritme for CT-bruk. Hensikten
har vært å redusere CT-bruk, og kun gjøre
CT på pasienter med størst risiko for
intrakranial skade. På denne måten gjøres
utredningen systematisk, med lavere
strålebelastning og reduserte kostnader
(Figur 4). I 2013 tok man for første gang
inn en biomarkør (S100B) som et alternativ
til CT og som en mulighet i diagnostikken
for en undergruppe av lette hodeskader
(4). I henhold til retningslinjene skal alle
hodeskadepasienter som er i GCS 3-13
undersøkes med CT caput. I tillegg skal alle
med lett hodeskade (GCS 14 og 15) og høy
risiko (antikoagulasjonsbehandling, kjent
koagulasjonsforstyrrelse, klinisk kraniebrudd, fokale nevrologiske utfall, kramper,
shuntbehandlet hydrocefalus) ta CT. Foreløpig er S100B-analyse kun implementert
ved noen få sykehus i Norge. Inntil videre
følger derfor de fleste norske sykehus
retningslinjene som ble publisert i 2000.
Ledsagende skader i andre organsystemer
må selvsagt avklares, og ved hodeskader er

det spesielt viktig å frikjenne nakkeskade. I
enkelte tilfeller vil den kliniske situasjon tilsi
at hodeskaden må opereres før pasienten
er ferdigdiagnostisert; i så måte tar man
pasienten tilbake til røntgenavdelingen når
pasienten er stabilisert.

Indikasjoner for nevrokirurgi
(kraniefraktur og intracerebrale
skader)
Hovedprinsippene i den nevrokirurgiske
behandling av hodeskader er nedfelt i
Traumemanualen til Oslo Universitetssykehus Ullevål (4). I det følgende utdyper
vi noen viktige deler av behandlingen.

Intrakraniale blødninger og ekspansjoner
Enhver romoppfyllende prosess i kraniehulen medfører et økt volum som initialt
kompenseres ved fortrengning av CSF og
blod, senere ved forskyvning av hjernevev
vekk fra lesjonen når kompensasjonsmekanismene er brukt opp og det intrakraniale
trykk (ICP) stiger. Dette medfører trykk mot
kritiske strukturer som regulerer bevissthet, samt baner og regioner som styrer
ulike deler av kroppen. For å sikre et best
mulig klinisk resultat etter en hodeskade,

2) Dersom det foreligger en romoppfyllende
prosess (e.g. akutt subduralt hematom)
som medfører økt ICP er det som oftest
indikasjon for kraniotomi. Vi har utarbeidet
et flytskjema som tar hensyn til GCS,
hematombredde, midtlinjeoverskytning
og lesjonens volum for å avgjøre hvilke av
disse pasientene som skal opereres (figur 5).

Figur 2. Aksialt CT-snitt. Stort venstresidig akutt subduralt
hematom med utvidet høyre temporalhorn som tegn på
hydrocephalusutvikling og medialt dislocert venstre temporalhorn som tegn på etablert transtentoriell herniering.

Figur 3. Aksialt T2-snitt. Kontusjonsforandringer med
hemorragiske innslag i begger frontallapper og venstre
occipitallapp.

må man tidlig velge hvilke pasienter som
trenger operasjon. Ved alvorlige hodeskader
anlegges intraparenkymal ICP-måler i
akuttfasen for å kunne styre behandlingen
ut fra trykkforhold i hjernen (se avsnittet
om nevrointensiv behandling). I prinsippet
foreligger tre operative muligheter for å
redusere det intrakraniale volum slik at ICP
senkes: 1) ekstern drenasje (EVD) av CSF,
2) kraniotomi med evakuering av intrakranial
ekspansjon, 3) eksisjon av skalletak og
duraplastikk (i.e. hemikraniektomi):
1) CSF produseres med en jevn takt på ca
450 ml/døgn hos voksne. Ved å drenere

Tema

Kraniefraktur og duraskade
Kraniefraktur medfører økt risiko for
intrakranial blødning, kan forårsake rifter i
dura med sekundær lekkasje av cerebrospinalvæske (CSF) og medføre kosmetisk
skjemmende defekter. Lineære, lukkede og
udisloserte frakturer i skalletaket trenger
ikke operativ behandling. Frakturer på
skallebasis er stabile og ikke tilgjengelige
for kirurgisk reponering, men kan medføre
CSF-lekkasje som trenger kirurgiske tiltak.
En pågående lekkasje av CSF kan utvikles
til en fistel og risiko for dyp infeksjon i hjernen. Ofte kan CSF-lekkasje stanses med
lumbal drenasje i noen dager; dette reduserer trykket i vannveiene slik at skaden kan
tilhele spontant. Dersom lekkasjen vedvarer
må man vurdere operative tiltak i form av
kraniotomi med duraplastikk, evt transsphenoidal tilgang med pakking av sinus
sphenoidale. Impresjonsfrakturer med mer
enn én benbreddes dislokasjon, og/eller
der det er i rift i dura, og/eller der det har
vært et epileptisk anfall etter skaden skal
opereres. Dersom det foreligger en åpen
fraktur med eksponering av underliggende
kranium eller hjerneparenkym, foretas akutt
operasjon med revisjon av parenkym- og
duraskade, samt reponering og fiksering av
fraktur. Komminutte frakturer trenger som
oftest kirurgisk revisjon og reponering med
plater og skruer, eventuelt med implantat.
Noen duraskader krever kirurgisk revisjon
for å reetablere en vanntett barriere mellom
hjernens overflate og kranium. Etter formell
kraniotomi revideres duraskaden, og man vil
eventuelt måtte utføre plastikk og vanntett
sutur med periost, fascia latae eller kunstig
durasubstitutt. Dette avgjøres av lokale
faktorer og nevrokirurgens preferanse.

Figur 1. Aksialt CT-snitt. Stort venstresidig epiduralt
hematom med lavattenuerende områder («swirl sign»)
som indikerer pågående blødning.

CSF kan man dermed redusere en av komponentene som bidrar til det intrakraniale
volum. Dersom ICP har ligget >20mmHg
i 10 minutter, eller >25mmHg i 5 minutter
vurderes CSF-drenasje. Rent anatomisk kan
man drenere CSF fra subaraknoidalrommet
hvor som helst i sentralnervesystemet. I
praksis vil dette imidlertid bety enten et
lumbalt dren med innstikk og kateter i nedre
lumbalavsnitt, eller et dren til hjernens
ventrikkelsystem. Førstnevnte tiltak
forutsetter at tredje og fjerde ventrikkel
er åpne og at de basale cisterner er åpne.
Sistnevnte tiltak krever at ventriklene er av
adekvat størrelse. Ofte skal det relativt lite
drenasje til før ICP faller markant.

Kraniotomi for hodeskade innbærer at man
anlegger en traumelapp med incisjon av
hud og nedfelling av bløtdeler i ett lag slik at
kraniet blottlegges. Størrelse og plassering
av traumelappen kan tilpasses ut fra underliggende patologi, men i prinsippet kan man
med en slik lapp få tilgang til store deler av
hjernehemisfæren for å evakuere romoppfyllende prosesser. Man bruker drill eller
trepan og anlegger borehull ned til dura.
Deretter sages det ut en fri benlapp. Ved
epiduralt hematom vil man nå komme rett
på blødningen og kan fjerne denne. Dersom
skaden ligger subduralt, må man åpne
dura for å få tilgang. Subdurale hematomer
evakueres med skylling og forsiktig sug, og
man går over hele hemisfæren for å hente
ut alt tilgjengelig hematom. Kontusjonshematomer ligger i selve parenkymet og
det kan bli nødvendig med mikrokirurgiske
teknikker og intraoperativ ultralyd for å
sikre at slike lesjoner hentes ut adekvat.
Traumatiske subaraknoidalblødninger er
ikke tilgjengelige for kirurgi. Når lesjonene
er evakuert, må man lukke dura og ta
stilling til om benlappen skal replasseres,
eller om kun huden skal lukkes ved et
manifest hjerneødem. Som oftest vil man
legge inn en intraparenkymal ICP-måler ved
traumekraniotomi. Huden lukkes i to lag
og pasienten fraktes deretter til intensiv,
eventuelt via CT først.
3) Dersom man ikke får kontroll med
ICP kan hemikraniektomi bli indisert.
Våre indikasjoner for hemikraniektomi er
et vedvarende ICP >20mmHg på tross
av alle andre nevrointensive tiltak, når
evakuering av romoppfyllende prosesser
ikke gir ICP-kontroll, der CT caput og
den kliniske situasjon er forenlig med et
meningsfylt liv og ved alder <60 år. Rent
kirurgisk innebærer hemikraniektomi en stor
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A)

Scandinavian Neurotrauma Committee
Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade
Alle pasienter ≥18 år med minimal, lett eller moderat hodeskade (GCS 9–15) innenfor 24 timer

NEI
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JA
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JA
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> 0,10
—
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Tema

NORMAL
ELLER
UNORMAL

UNORMAL

NORMAL
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Figur 4. A) Skandinaviske retningslinjer for håndtering
av minimale, lette og moderate hodeskader publisert i år 2000 (3). B) Skandinaviske retningslinjer for
håndtering av minimale, lette og moderate hodeskader
publisert i år 2013 (4)

traumelapp og korresponderende kraniotomi (>10 cm i største diameter), full åpning
av dura med multiple radiære incisjoner for
å unngå snørefurer, pålegging av kunstig
durasubstitutt og til slutt lukking i to lag. Et
par måneder etter inngrepet vil de fleste få
utført kranieplastikk med implantasjon av
egen eller kunstig beinlapp.
Etter en operasjon for hodeskade vil som
oftest pasientene bli liggende sedert på
respirator med ICP-styrte tiltak frem til
neste dag. Man vil da foreta ny CT caput
og klinisk vurdering og komme frem til om
pasienten skal vekkes, eller om ytterligere
nevrointensive tiltak er indisert. Noen
pasienter vil etter hodeskade utvikle et
alvorlig hjerneødem som vil kunne gi behov
for massive tiltak i flere uker.

Nevrointensiv behandling
En vellykket behandling av alvorlige
hodeskader krever lagarbeid som involverer
en rekke spesialiteter: nevrokirurger,
anestesileger, nevroradiologer, infeksjonsmedisinere og fysikalsk-medisinere. I tillegg
må man ha bidrag fra fysioterapeuter,
ergoterapeuter, logopeder og sosionomer.
Pasientene er ofte komorbide og mange
i tillegg multitraumatiserte. De pårørende
må også ivaretas. Behandlingen er derfor
tid- og ressurskrevende, og etter akuttfasen
må pasientene inn i et tilpasset rehabiliteringsopplegg dersom de er i stand til dette.
Det er vist at tidlig rehabilitering gir et bedre
klinisk resultat, og vi iverksetter derfor slike
tiltak allerede under intensivoppholdet.
På OUS Ullevål praktiserer vi i den tidlige
fasen etter alvorlig hodeskade såkalt ICPstyrt behandling. ICP måler vi ved å legge
inn en sensor i hjerneparenkymet (fortrinnsvis anteriort i høyre frontallapp) etter
først å ha anlagt et borehull på Kochers
punkt. Sensoren kobles til en monitor som
gir fortløpende registrering av ICP. Våre
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B)

indikasjoner for å etablere ICP-måling er
patologisk CT caput og GCS <9; ved normal
CT caput og GCS <9 og samtidig minst to
av faktorene alder >40, systolisk blodtrykk
<90mmHg, GCS-motorikk <4 på den beste
siden; samt ved GCS <13 og langvarig
kirurgi i andre organsystemer, og/eller
forventet langvarig respiratorbehandling pga
andre skader. Mange faktorer kan påvirke
ICP og ulike tiltak bli nødvendig. Dersom
ICP er >20mmHg må man sjekke om leiring
av pasienten og venøs drenasje fra hodet
er optimal, om evt CSF-drenasje fungerer,
og om sedasjonsnivå og smertelindring er
adekvat. Innstilling av respirator kontrolleres, hemodynamikk og sirkulasjon optimaliseres. Hypertont saltvann er et nyttig tiltak
dersom s-Na er <145mmol/l. Aktiv kjøling
kan også legges til dersom temperaturen
er >38 grader. Epileptisk aktivitet vil kunne
medføre ICP-stigning, og ved kliniske anfall
og/eller om EEG er patologisk gir man
antiepileptika. Dersom alle disse forhold er
håndtert og ICP fortsatt ikke er under kontroll må det tas ny CT caput for å utelukke
nye blødninger, hydrocefalus og vurdere
indikasjon for ytterligere operative tiltak.
Barbituratinfusjon er fremdeles et alternativ
dersom alle andre tiltak er benyttet.
For å kunne sikre at perfusjonen av hjernen
(CPP=cerebral perfusion pressure) er
adekvat under ulike verdier av ICP, må
vi etablere måling av middel arterietrykk
(MAP). CPP finner vi ut fra følgende formel:
CPP=MAP-ICP. For voksne med hodeskade
skal CPP holdes >60mmHg. Dersom CPP
faller under dette, må man først sikre at
ICP er redusert i henhold til retningslinjene
over. Videre tilstrebes normovolemi, og
eventuelt gis vasopressive midler. Ved OUS
benyttes noradrenalin som førstevalg i slike
situasjoner, og man bør overveie PiCCO og/
eller ekko cor dersom det er tvil omkring
volumstatus. Gjennom et nevrointensivforløp vil det daglig bli foretatt justeringer av

behandlingen, og man vurderer tett behov
for bildediagnostikk og kirurgi. Grunnet en
rekke potensielle bivirkninger og komplikasjoner bør utfasing av nevrointensive tiltak
og sedasjon starte så tidlig som mulig ut fra
den kliniske situasjon.

Oppsummering
Kirurgisk hodeskadebehandling er ressurskrevende og krever et tett samarbeid
med ulike spesialiteter for å sikre et best
mulig klinisk resultat. Etter akuttfasen med
ulike intensivmedisinske tiltak og operasjoner må pasientene inn i et tilrettelagt
rehabiliteringsopplegg. Konsekvensene av
alvorlig hodeskade kan bli betydelige og
gi innvirkninger på pasientenes sosiale og
arbeidsmessige kapasitet. Riktige tiltak til
riktig tid vil ha avgjørende betydning for det
kliniske resultat.

Figur 5. Flytskjema til bruk ved vurdering av kranotomi
ved traumatisk romoppfyllende prosess. Lesjonens volum
(V) beregnes ut fra formelen V=(AxBxC)/2, der A, B, C er
lesjonens største diameter i X-, Y- og Z-planet på CT caput.
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Karskader – fortsatt en utfordring
- Keep it simple if possible

Tema

Traume er fortsatt en ledende dødsårsak i aldersgruppen opp til 44 år (1,2), der blødning utgjør
30-40 % (2,3). Karskader forårsaker opp til 20 % og utgjør en betydelig andel av de potensielt
unngåelige dødsfallene primært relatert til blødning i thorax eller abdomen (4). Karskader forekommer hos
1-4,4 % av alle traumer (5-7) og opp til 50 % er etter penetrerende mekanisme i England (7) og 75-80 % i
USA (8). Perifere karskader utgjør 40-70 % av alle karskader og er isolert sett en sjelden årsak til mortalitet
(9-11), men har en betydelig innvirkning på morbiditet (12,13). Total amputasjonsfrekvens er 6,5-20 %
etter stumpe og 0,4-4 % etter penetrerende traumer (11). Primær blødningskontroll, rask transport og tidlig
revaskularisering er sentrale faktorer for bedret overlevelse og morbiditet (9,14-16).
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Status i Norge
Sikre tall om forekomst og resultater
av karskader i Norge er ukjent. Norsk
karkirurgisk registers (NORKAR) årsrapport
fra 2013 viser til 14 traumatiske karskader,
operativt behandlet ved 8 karkirurgiske
sentre. Oslo universitetssykehus (OUS)
har ikke rapportert noen, så det foreligger
en underrapportering. Et nasjonalt traumeregister vil sannsynligvis kunne belyse
dette. Ved OUS forekommer karskader ved
ca. 4 % av alle traumer, som er i tråd med
internasjonale tall. De færreste av disse
trenger operativ behandling.
I Norge er det er 35 akuttsykehus med
traumefunksjon og 4 traumesentre. Tall fra
NORKAR og OUS med et nedslagsfelt på
2,8 millioner mennesker, viser hvor sjelden
karskader forekommer og vi antar derfor at
de færreste har bred erfaring innen dette
området.
Formålet med denne artikkelen er å
presentere primær vurdering, utredning
og behandling av karskader basert på
gjeldende guidelines og publikasjoner.

Tidsfaktoren
Det primære fokus hos alle traumepasienter
er behandling av livstruende skader og
korreksjon av derangert fysiologi på en
systematisk måte.
Vi har lenge hevdet at seks timer er en
magisk grense for irreversibel vevskade.
Vevskade starter tidligere og allerede etter
fire timer er det påvist irreversibel skade.
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Ved akutt traumatisk ekstremitetsiskemi,
er tid til revaskularisering en viktig faktor
for resultatet. Toleranse for hypoksi er
minst for nervevev, fulgt av muskel og hud.
Derfor haster det med å få disse pasientene
til riktig sted og med riktig behandling.
Prosedyrer for rask diagnostikk og behandling/overflytting må derfor foreligge.

Skadetype og –mekanisme
Karskader kan variere fra små intimalesjoner til komplette transeksjoner (8,16,17) og
med dertil økende kompleks behandling.
Isolerte karskader forekommer hyppigere
ved penetrerende skader og er relatert til
høyere mortalitet i trunkus, mens stumpe
karskader er relatert til lavere mortalitet og
høyere morbiditet i ekstremiteter. Stump
skademekanisme dominerer i Norge og karskade forekommer ofte i kombinasjon med
alvorlige skader i andre kroppsregioner.
Både forsinket diagnose og konkurrerende
skader, vil derfor kunne påvirke utfallet.

Blødningskontroll
Blødningskontroll tilstrebes prehospitalt
og i akuttmottaket ved direkte kompresjon, pakking eller tourniquet, men dette
forutsetter at blødningskilden er tilgjengelig. Vi kan derfor skille mellom kompressibel
og inkompressibel blødning, og forenklet
kan blødningskilder deles inn i 3 regioner
(7) (fig 1):
Region 1: sentral region
• Proximalt for overgangsregionen
Region 2: overgangsregion
• Carotis
• Vertebralis
• Brachiocephalica
• Subclavia
• Axillaris
• Iliaca externa
• Femoralis communis

• Femoralis profunda
• Ledsagende vener
Region 3: perifer region
• Distalt for overgangsregionen
Blødningskilder i region 3 er kompressible
og kan ved enkle midler kontrolleres.
Karrelatert mortalitet er derfor lav og
kliniske tegn til karskade er ofte tydelige
grunnet perifer status i affisert ekstremitet.
Region 1 er derimot inkompressibel og
pasienter må operativt behandles for
blødningskontroll. Majoriteten av pre- og
inhospital karrelatert mortalitet er i denne
regionen, der intra-abdominale karskader
dominerer inhospitalt (18). Blødningskilder
i region 2 kan være tilgjengelige for direkte
kompresjon eller pakking, men må i de
fleste tilfeller operativt kontrolleres. Både
karrelatert mortalitet og morbiditet er
høy grunnet okkult blødning, utfordrende
operativ proximal kontroll og ofte behov
for kompleks karrekonstruksjon (18,19).
Karskader i region 2 er i økende grad
endovaskulært behandlet i de senere årene
og omtales senere i denne artikkelen.

Initial vurdering
Alle traumepasienter utredes og behandles
etter Advanced Trauma Life Support
(ATLS®). Primærundersøkelsen vil i gi
mistanke om inkompressibel blødning og
håndtere kompressibel blødning, mens
sekundærundersøkelsen gir mistanke om
karskade ved sikre og usikre tegn (fig. 2).
Sikre tegn til karskade trenger sjelden
ytterligere utredning før behandling, mens
usikre tegn utredes med CT- eller peroperativ konvensjonell angiografi.

Generelle prinsipper
Mindre innsnevringer, intimaskader, små
pseudoaneurismer eller AV-fistler sett på
angiografi, kan observeres nøye hos en

asymptomatisk pasient. Ved høyere skadegrad eller ved tvil, skal karet eksploreres.

Tema

• Fysiologisk påvirket pasient opereres
mens upåvirket eller normalisert kan
utredes
• Sikre tegn er indikasjon til operasjon
mens usikre tegn utredes
• Bestille blodprodukter
• 2 gram Cefalotin intravenøst og Tetanus
ved penetrerende eller åpen skade
• Pasienten leires alltid i ryggleie med
begge armer ut fra kroppen
• Det vaskes og dekkes bredt med
god tilgang til uskadet område og for
venehøsting i uskadd underekstremitet
• Karbrikke (abdominal, perifer, mikro),
forskjellige graft, forskjellige shunter
• Lupebriller og godt lys
• Systemisk ufraksjonert Heparin etter
vekt dersom ikke kontraindisert
• Tilganger er vist i figur 3
• Proximal og distal kontroll i uskadet
område
• Eksplorere og vurdere skaden
• Embolektomere proximalt og distalt med
Fogarty kateter (Martons bind for vener)
• Instillere Heparin-saltvann proximalt og
distalt
• Etablere midlertidig shunt/endelig
rekonstruere
• Vurdere tiltak opp mot fysiologi og
konkurrerende skader
• Endelig rekonstruksjon
• Kontrollere karrekonstruksjon med
flowmåler og/eller angiografi uten/med
Papaverin dersom perifer rekonstruksjon

Generelle karkirurgiske
prinsipper
• Hemostase ved karstrikk, okklusjonskateter, bulldog, kartang, Fogarty tang
• Karskaden revideres til frisk arterie
• Distale sting går fra innsiden av
karveggen og ut, for å forhindre løsning
av intima
• Intimaskade festes med U-sutur med
knuten på utsiden av karet
• Enkel lateral sutur krever ca. 50 % intakt
karvegg
• Patch-plastikk gjøres med hanging-loop
teknikk og distale del sys først
• Ende-til-ende kan gjøres dersom det
ikke tilkommer stramming i anastomosen. Karendene bør spatuleres for å
forhindre stenose. Både enkeltstående
og to fortløpende suturer kan brukes
• Interposisjon gjøres ved substanstap.
Distale anastomose er ofte vanskeligst
og bør sys først
• Bypass anlegges som beskrevet over og
karendene ligeres
• Shunt anlegges på indikasjon beskrevet
senere. Diameter bør være så stor som
mulig og lengden så kort som mulig.
Shunt bør føres inn og fikseres distalt
først

Fig. 1: Regioner

Fig. 2: Tegn til karskade.
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• Suturvalg: se figur 4
• Embolektomi: se figur 5
Primært brukes egen vene til rekonstruksjon. Dersom ikke tilgjengelig eller der
syntetisk graft kan brukes primært,
anbefales det å bruke polytetrafluoroethylen (PTFE) fremfor Dacron. Infeksjon i et
Dacron-graft er vist vanskeligere å behandle
enn PTFE-graft og oftere assosiert med
systemisk sepsis og anastomoseruptur
(20). Dette anses relevant ved karskader
der infeksjonsforebyggende tiltak er færre
og infeksjonsfaren er høyere enn ved
elektiv kirurgi.

Tema

Reduksjon av tid til revaskularisering er en
sentral faktor med innvirkning på mortalitet
og morbiditet. En shunt er en kunstig midlertidig bypass som er rask å legge og som
revaskulariserer tidlig (21,22). Det finnes
flere kommersielle shunter til varierende
bruk, men i prinsippet kan enhver tubulær
struktur brukes som midlertidig shunt.
Primært brukes shunt ved samtidig ustabile
frakturer, fysiologisk derangerte pasienter
eller «mangled limb». Shunten fikseres
midlertidig med karstrikker dersom endelig
rekonstruksjon i samme seanse, eller med
ligatur dersom i senere seanse. Arteriell
shunt er vist åpen i opp til 52 timer uten
systemisk antikoagulasjon (23). Endelig
rekonstruksjon gjøres så raskt som mulig.

Region 1:
Intra-thoracale karskader
Stumpe skader av thoracalaorta forekommer sjelden (16) men er assosiert med høy
mortalitet (1,24), primært prehospitalt (25).
Skademekanismen er klassisk rask
deselerasjon eller akselerasjon med aortaskade like distalt for avgangen av venstre
arteria subclavia. Skaden forkommer oftest
hos multitraumatiserte pasienter og påvises
og klassifiseres ved CT-angiografi (26).
Behandling avhenger av type- og assosierte
skader. Primær blodtrykk- og frekvenskontroll oppnås ved B-blokker og nitroprussid
dersom ikke kontraindisert av annen årsak
(16). Etter innføring av endovaskulær
stentgraft har mortalitet sunket med 35-45
% (25,27), og i arbeidet fra Demetriades og
medarbeidere i 2009, ble 2/3 av aortaskadene behandlet endovaskulært (27).
Behandling tilstrebes i dag endovaskulært
(28) og bør gjennomføres akutt eller innen
24 timer for type 2-4 skade (25) (fig. 6).
Intra-abdominale karskader
Pasienter med større intra-abdominale arterielle karskader, kommer sjelden levende
til sykehus (18). De hyppigste karskadene
er aorta, arteria renalis, arteria og vena
iliaca og vena cava (5,29). Opp til 90 % er
etter penetrerende skade og mortaliteten
øker med antall karskader fra 45 % ved
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Fig. 3: Kartilganger.

Fig. 4: Anbefalte suturvalg.

Fig. 5: Anbefalte embolektomi kateter.

én karskade til 100 % ved mer enn fire
karskader (29). Intra-abdominal karskader
er således blant de mest dødelige og
utfordrende skadene innen traumatologi.
Primær behandling er vanligvis åpen kirurgi
grunnet derangert fysiologi. Incisjon gjøres
fra xiphoid til symfysen (B) og abdomen
pakkes eventuelt for blødningskontroll.
Ved vedvarende arteriell blødning kan det
være aktuelt å avklemme aorta. Dette
gjøres enklest ved direkte kompresjon av
supracøliakale aorta ved hiatus.

Skader av visceralarterier er ofte assosiert
med annen intra-abdominal skade og bør
raskt revaskulariseres med shunt (18).
Tilgang til trunkus cøliakus og arteria

Tilgang til venstre arteria renalis er ved
Mattox manøver og høyre ved CatellBrasch manøver (figur 7). Mindre skader

kan sys direkte med Prolene ® 5-0. Ved
elektiv kirurgi inntreffer irreversibel skade
av nyre etter 30-40 minutter med varm
iskemi og enda tidligere hos en hypotensiv
traumepasient. Skade av arteria renalis
medfører derfor ofte nefrektomi. En rekke
publikasjoner beskriver at gjenværende
nyre må vurderes før nefrektomi. Dette
er unødvendig da pasientens fysiologi,
ledsagende skader og peroperativ vurdering
av nyreskaden er avgjørende for om nyrebevarende kirurgi skal forsøkes eller ikke.
Iliacaskader er assosiert med morbiditet
og mortalitet opp til 25-40 % og er
ofte en kombinasjon av arteriell og
venøs skade (30,31). Iliacaskade må
alltid mistenkes ved penetrerende nedre
abdominalskader (30). Stump iliacaskade
er vanligvis assosiert med bekkenfraktur,
og distal underekstremitetsstatus vil gi

Tema

Tilgang til suprarenale aorta gjøres ved
Mattox manøver (venstresidig medial
rotasjon) (fig. 7). Ved supracøliakale skader,
oppnås proximal kontroll via en anterolateral
thoracotomi. Infrarenale aorta frigjøres
ved å eviscerere tynntarmen mot høyre.
Aorta- og iliacatenger brukes for proximal
og distal kontroll. Mindre skader lukkes
direkte med Prolene ® 3-0. Mer omfattende
skader kan shuntes eller rekonstrueres med
graft (18).

mesenterica superior er på samme måte
som for suprarenale aorta. Arteria mesenterica superior, ved nedre begrensning av
pancreas, kan eksploreres gjennom bursa
omentalis. Arteria mesenterica inferior
eksploreres som ved tilgang til infrarenale
aorta. Små lesjoner av trunkus cøliacus
sys med Prolene ® 5-0. Større lesjoner kan
behandles med ligatur av proximale arteria
hepatica communis og arteria lienalis,
dersom arteria mesenterica superior er
intakt for kollateralsirkulasjon. Ligatur av
proximale 6 cm av arteria mesenterica
superior bør unngås grunnet mangel på
kollateraler. Mindre lesjoner sys direkte
med Prolene® 5-0 eller med patch-plastikk.
Større lesjoner rekonstrueres med ende-tilende anastomose, interponering av egen
vene eller et ringforsterket PTFE-graft eller
reimplantasjon til aorta eller bekkenkar.
Arteria mesenterica superior kan ligeres
dersom derangert fysiologi, men pasienten
må rask reopereres for å unngå tarmgangren. Skade på arteria mesenterica inferior
kan ligeres eller sys direkte med Prolene® 5-0.

Fig. 6: Klassifikasjon av aortaskade.

Fig. 7: Cattell-Brasch og Mattox manøver.
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klinisk mistanke om karskade. Tilgang til
bekkenarterier er i midtlinjen på samme
måte som for infrarenale aorta (B). Mindre
skader av arteria iliaca communis kan
sys direkte med Prolene ® 4-0 eller lukkes
med patch-plastikk, mens større lesjoner
rekonstrueres med interponering av PTFEgraft. Ved derangert fysiologi anlegges
shunt. Ved isolert iliacaskade uten annen
laparotomikrevende skade og normalisert
fysiologi, kan skaden vurderes for endovaskulær stent-behandling. Grunnet kollateral
sirkulasjon fra kontralaterale side og hyppig
ledsagende venøs skade, vil skade av
arteria iliaca interna ofte måtte pakkes for
kontroll. Denne arterien kan ligeres. Skaden
er ofte assosiert med bekkenskade (32) og
håndteres fortrinnsvis med angiografi og
embolisering. Forsøk på rekonstruksjon av
veneskader avhenger av omfang, tilgang
og pasientens fysiologi. Primær sutur med
Prolene ® 4-0 eller 5-0 har best patency,
dersom dette ikke er mulig, kan venen ligeres.

Fig. 8: Soneinndeling ved halsskader.

Tilgang til vena cava inferior gjøres ved
Cattell-Brasch manøver (høyresidig medial
rotasjon). Blødning fra supra- og retrohepatiske vena cava inferior er komplisert og vil
kreve mobilisering av lever og forlengelse
opp i thorax, og skader pakkes derfor med
lever mot bakre bukvegg. Kommer man
til på en enkel skade kan man sy direkte
med Prolene ® 4-0 etter at bakveggen er
forsikret intakt. Større skader som ikke lar
seg reparere kan behandles med shunt eller
i ekstreme tilfeller ligatur. Ligatur infrarenalt
er assosiert med mortalitet på 30-40 %,
suprarenalt opp mot 80 % (33).
Tilgang til vena porta er på samme måte
som vena cava inferior, men pasienten
vil nesten alltid være for dårlig til å tåle
rekonstruksjon slik at shunt bør vurderes.
Proximal kontroll via Pringle manøver (18).
Mindre skader kan sys direkte med Prolene ® 5-0 etter at fremveggen er forsikret
intakt. Ligatur gjøres kun i ekstreme tilfeller
og er assosiert med en svært høy dødelighet.

Fig. 9: Indikasjon for CT-angiografi.

Vena mesenterica superior eksploreres
på samme måte som arterien. Skader på
proximale 6 cm bør rekonstrueres enten
ved direkte sutur med 5-0 Prolene ® eller et
veneinterponat. Ligatur gjøres ved uttalte
proximale og alle distale skader. Vena
mesenterica inferior kan ligeres.
Høyre vena renalis eksploreres som ved
arterien, mens venstre kan eksploreres fra
midtlinjen eller som ved arterien. Venen kan
ligeres eller sys direkte med 5-0 Prolene ®.

Fig. 10: Klassifikasjon av stumpe halskarskader.
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Region 2:
Carotis og vertebralis
Penetrerende halskarskader forekommer
relativt hyppig i høyvolum traumesentre
(34,35). Grunnet tetthet av vitale strukturer
er multiple skader vanlig, og ved større
karskader er mortaliteten rapportert opp til
50 % (36).

Primær blødningskontroll forsøkes ved
direkte kompresjon. Dersom dette ikke er
mulig, kan et eller flere urinkatetre brukes
ved dypere skader. Kateteret skal ikke
trekkes tilbake med mindre det er blødning
inn i pleura. Sår som ikke blør, skal ikke
sonderes da det kan fremkalle blødninger.
Gjennombrudd av platysma er indikasjon for
videre utredning eller observasjon.
Sone I: Penetrerende skader kan gå inn i
thorax og forårsake intra-thoracal og/eller
ekstern blødning. Hvis pasienten er fysiologisk påvirket uten respons på resuscitering,
gjøres median sternotomi (A) for proximal
kontroll med forlengelse på hals (C) eller
supraclavikulært (D) ved behov. Hvis
pasienten er fysiologisk normal, utredes
skaden med CT-angiografi med påfølgende
operasjon, endovaskulær embolisering eller
stenting der dette er indisert.
Sone II: Pågående blødninger eksploreres
med et carotissnitt (C). Dersom pasienten
er fysiologisk normal, kan videre utredning
gjøres med CT-angiografi.
Sone III: Sonen er vanskelig tilgjengelig
kirurgisk, og utredes med CT-angiografi
dersom pasientens fysiologi er normalisert.
Ved påvirket fysiologi forsøkes endovaskulær coilembolisering eller stentbehandling
på en hybrid operasjonsstue. Dersom dette
ikke lykkes må pasienten opereres via et
carotissnitt (C). Luksasjon av kjeveleddet er
i utgangspunktet vanskelig, og kompresjon
og pakking, bruk av beinvoks og Fogarty
embolektomi-kateter har vært brukt for å
stanse blødning. Karet kan ligeres sentralt og
fogartykateteret lukkes med clips og sys fast.
Penetrerende skade av arteria carotis
communis og arteria carotis interna
påvist ved CT-angiografi er indikasjon
for eksplorasjon. Fysiologisk derangerte
pasienter tas direkte til operasjon med

Stumpe halskarskader påvises hos 1-2 %
av alle traumer (37,38). Ubehandlet kan
opp til 10-15 % av arteria vertebralis- og
30-40 % av carotisskader føre til slag
(39-44). De senere årene har en aggressiv
screening med CT-angiografi etter definerte
kriterier (fig. 9) (45) og tidlig medikamentell
behandling ført til reduksjon i antall slag
til under 10 % (39,44,46). Både arteria
vertebralis- og carotisskader kan forbli
symptomfrie (47) eller progrediere med
symptomer. Målet er å oppdage skadene
før nevrologiske utfall tilkommer. Halskarskader forekommer vanligvis samtidig med
andre nevrotraumatiske lesjoner, slik at det
nevrologiske bildet er sammensatt. En nylig
gjennomgang ved OUS viste en forekomst
på 1-1,5 % i multitraumatiserte pasienter.
Det er ingen konsensus i litteraturen for
behandling av stumpe halskarskader (48).
Endovaskulær behandling eller operasjon
kan være aktuelt ved grad 5 skader, og
endovaskulær coilembolisering kan være
aktuelt ved grad 4 skader for å forhindre
cerebral embolisering særlig ved vertebralisskader (fig. 10). Øvrige skader behandles
konservativt med lavmolekylært heparin
og følges klinisk på overvåkningsavdeling
(48). Antikoagulasjon må avveies opp mot
annen konkurrerende skade, men tidlig
antikoagulasjon bør tilstrebes (48). Det er
ikke behov for nakkekrage på indikasjonen
precerebral halskarskade (49), og skaden
følges klinisk og med CT-, MR- eller
konvensjonell angiografi etter 7-10 dager
eller ved økende symptomer (44,45). Ved
fullstendig tilbakegang av grad 1 og 2
skader, kan antikoagulasjon seponeres ved

utskrivelse. Vedvarende lesjon behandles
videre med ASA. Enkelte progredierende
grad 2 og 3 skader kan være aktuelle for
coilembolisering/stent behandling.
Stumpe halsveneskader kan observeres.
Det er sjelden disse skadene trenger
intervensjon.
Brachiocephalica, subclavia og axillaris
Dette er sjeldne skader med betydelig
morbiditet og mortalitet primært grunnet inkompressibel blødning (50). Den hyppigste
skademekanismen er penetrerende traumer
(50), og i ca. 20 % er både arterie og vene
skadd (19). Stump skade er assosiert med
betydelig energioverførsel med ledsagende
intra- og ekstra-thoracale skader, og arteria
subclavia dominerer med 47 % av skadene
(51). Tidlig og rask behandling er derfor
meget viktig for bedret utfall (52). Klinisk
undersøkelse av overekstremitet med hudtemperatur, farge, håndleddspuls, arm-arm
indeks og motorisk og sensorisk vurdering
vil kunne gi mistanke om arterieskade, men
opp til 80 % av signifikante karskader har
bevart puls i håndleddet (18).

Tema

Halsen deles inn i 3 soner av hensyn til
kirurgisk tilgang og diagnostikk (Fig. 8):
• Sone I: Nederst på halsen, nedenfor
cartilago cricoidea og omfatter thorax
aperturen
• Sone II: Midt på halsen, mellom
cartilago cricoidea og kjevevinkelen
• Sone III: Øverst på halsen, over
kjevevinkelen

incisjon langs fremre kant av musculus
sternocleidomastoideus (C). Skaden
kan sys direkte med 5-0 Prolene® eller
med patch-plastikk. Shunt bør vurderes
under inngrepet dersom hemodynamisk
instabilitet for å optimalisere cerebral flow
og redusere faren for slag. Hos pasient
med omfattende nevrologiske utfall som
antas å skyldes karskaden eller komplekse
skader, bør arterien forsøkes shuntes (35).
Dersom dette ikke er mulig kan ligatur av
arterien være eneste mulighet, med stor
fare for økt morbiditet og mortalitet (36).
Penetrerende skader av arteria vertebralis
er vanskelig tilgjengelig kirurgisk og bør
forsøkes behandlet endovaskulært. Dersom
dette ikke er mulig kan proximal kontroll
oppnås ved supraclavicular (D) tilgang
eller carotissnitt (C). Arterien er godt
dekket i kolumna og bruk av beinvoks og
embolisering med Fogarty kateter er mulige
tiltak. Veneskader og skade på arteria
carotis externa kan ligeres, men ved enkle
stikkskader som ligger til rette for primær
sutur, er dette å foretrekke.

Fysiologisk normaliserte pasienter utredes
med CT-angiografi for nivå, gradering og
påvising av ledsagende skader. Isolerte
skader av brachiocephalica forekommer
sjelden og primært ved rask deselerasjon
(18). Karmy-Jones og medarbeidere publiserte 8 brachiocephalicaskader behandlet
med åpen kirurgi. En pasient med transeksjon døde, mens de resterende 7 hadde
pseudoaneurismer og ble operert i en rolig
fase på hjerte-lunge maskin og overlevde (53).
Fysiologisk påvirkede pasienter må behandles for blødningskontroll. En kjent tilgang
for proximal kontroll av venstre arteria
subclavia, er gjennom en høy venstresidig
anterolateral thoracotomi (3. eller 4. intercostalrom). Dette er erfaringsmessig en
vanskelig tilgang av flere grunner. Pasienten
ligger i ryggleie og arterien er vanskelig å nå
gjennom thorax. En supraclaviculær tilgang
(D) er godt etablert i elektiv kirurgi, men
få har mye erfaring med denne tilgangen.
Hos en fysiologisk påvirket pasient med
pågående blødning, vil denne tilgangen
by på ytterligere utfordringer da kjente
anatomiske landemerker kan være vanskelig å identifisere. Den sikreste tilgangen
for proximal kontroll av arteria subclavia
bilateralt, er derfor median sternotomi (A)
med forlengelse supraclaviculært (D) (19).
Arteria brachiocephalica eksploreres og
kontrolleres gjennom samme snitt og vena
brachiocephalica kan deles for bedre tilgang
(18). Arteria axillaris sikres gjennom supra(D) eller infraclaviculære (E) snitt.
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Penetrerende skader av arteria brachiocephalica kan som regel behandles
direkte med sutur Prolene® 4-0, da større
skader sjelden kommer levende til sykehus.
Primær kontroll oppnås ved digital kompresjon av skaden (18). Større penetrerende
og stumpe skader behandles med et 8
mm PTFE-graft etter proximal kontroll.
Penetrerende skader av arteria subclavia
og arteria axillaris lukkes direkte med
Prolene® 5-0 dersom kontinuitet i arterien.
Ved komplett transeksjon, interponeres et
ringforsterket PTFE-graft. Ved omfattende
skader eller derangert fysiologi, anlegges
midlertidig shunt eller karet kan ligeres
ved kritisk dårlig pasient. Ledsagende
veneskade kan ligeres eller rekonstrueres
med direkte sutur, egen vene eller et
ringforsterket PTFE-graft selv om dette
bare har god korttids patency (54).
Endovaskulær behandling av arterielle
thorax apertur skader, har økt i samsvar
med endovaskulære prosedyrer, og er i
dag et godt alternativ assosiert med lavere
morbiditet (55). En review av DuBose og
medarbeidere (52) med gjennomgang
av litteratur fra 1990-2012 inkluderte 32
artikler. Ett hundre og seksti pasienter med
150 arteria subclavia og 10 arteria axillaris
skader ble behandlet endovaskulært. Over
halvparten etter penetrerende traumer og
over 50 % grunnet pseudoaneurismer.
Suksessraten var på 97 %. Fysiologisk
normaliserte pasienter kan behandles endovaskulært. Fysiologisk påvirkede pasienter
bør opereres med median sternotomi (A) og
forlengelse supra- (D) eller infraclaviculært
(E), alternativt opereres på en hybrid operasjonsstue med trenet personell og fysiologi
som tillater endovaskulær behandling.
Iliaca externa, femoralis communis og
femoralis profunda:
Skader forekommer hyppigst ved
penetrerende traumer (30) og er assosiert
med betydelig morbiditet og mortalitet.
Det er viktig med god vurdering av perifer
vaskulær status da disse skadene kan
gi underekstremitets-iskemi. Forsinket
diagnose og tid til revaskularisering grunnet
konkurrerende skader, er sentrale faktorer
for økt morbiditet (16). Pasientens fysiologi
og kliniske tegn avgjør om pasienten tas
direkte til operasjon eller utredes med
CT-angiografi. Skuddskader laparotomeres
som hovedregel da opp til 25 % har
ledsagende intra-abdominal skade (17,29).
Penetrerende skader med påvist eller tegn
til karskade skal opereres. Proximal kontroll
for arteria iliaca externa er transabdominal
(B) kontroll av distale aorta eller ipsilaterale
arteria iliaca communis, mens for arteria
femoralis communis og arteria femoralis
profunda kan en suprainguinal (F) incisjon gi
kontroll. Lyskebåndet er en naturlig barriere
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for proximal og distal kontroll, men deles
dersom behov for bedre tilgang.
Mindre skader av arteria iliaca externa
kan sys direkte med Prolene® 4-0 eller
rekonstrueres med patch-plastikk, mens
større lesjoner rekonstrueres med ringforsterket PTFE-graft. Ved derangert fysiologi
anlegges shunt. Ved isolert iliacaskade
uten annen laparotomikrevende skade og
normalisert fysiologi, kan skaden vurderes
for endovaskulær stentbehandling.
Arteria femoralis communis sys direkte
med Prolene ® 5-0 eller rekonstrueres med
vene-patch. Ved større skade anlegges et
reversert saphena magna interposisjons
graft (RSMIG). Saphena magna er i mange
tilfeller av for liten diameter og det er ofte
ikke tid til å konstruere et spiralvene-graft.
Alternativt interponeres eller anlegges en
iliaco-femoral bypass med ringforsterket
PTFE-graft. Shunt kan anlegges dersom
primære rekonstruksjon vil være tidkrevende eller ikke er mulig. Ved kritisk syk
pasient kan karet ligeres, men med over 50
% fare for amputasjon.
Isolert proximal arteria femoralis
profundaskade forkommer sjelden, og
rekonstrueres ofte samtidig med arteria
femoralis communis eller arteria femoralis
superficialis. Arteria femoralis profunda kan
trygt ligeres etter andre deling.
Ledsagende veneskade kan sys direkte
med Prolene® 5-0, eller rekonstrueres
med patch-plastikk, egen vene eller et
ringforsterket PTFE-graft selv om dette
bare har god korttids patency (54). Dette
forutsetter at pasientens fysiologi tillater
dette. Alternativt kan en shunt anlegges
eller venen ligeres.

Region 3
Perifere karskader
Primær blødningskontroll gjøres ved direkte
kompresjon eller tourniquet. Penetrerende
traumer forårsaker 50-80 % av alle perifere
karskader internasjonalt (7,8), mens det
ved OUS er stump skademekanisme som
dominerer med over 60 %. Penetrerende
skader forårsaker gjerne isolerte karskader,
mens stump skade ofte er assosiert med
fraktur og bløtdelsskade (16). Kombinerte ekstremitetsskader byr på ekstra
behandlingsutfordringer, og The Mangled
Extremity Severity Score (MESS) (56, 57)
ble i 1990 lansert som en prediktor for
amputasjon. MESS ≥ 7 ble ansett som
amputasjonsindikasjon. Senere studier
har derimot vist at rask revaskularisering
innen 5 timer i kombinasjon med liberal
fasciotomi, gir et godt funksjonelt resultat i
en ekstremitet med MESS ≥ 8 (12). Selv om
en høy MESS er assosiert med 10 ganger

større risiko for amputasjon, kan selekterte
pasienter være kandidater for rekonstruksjon. En forutsetning er at gevinsten er
større enn faren pasienten utsettes for (16).
Primær amputasjon er derfor en tverrfaglig
vurdering hvor alle aspekter ved pasienten
skal vurderes. Profylaktisk fasciotomi er vist
å redusere amputasjonsfrekvens (11,58), og
bør gjøres på liberal indikasjon (11,16,58).
Uavhengige faktorer som øker faren for
compartment syndrom er iskemi >6 timer,
ledsagende fraktur, kombinert veneskade
og ligatur av vene. Klinisk oppfølging for
compartment syndrom kan være utfordrende og konservativ behandling inkluderer
derfor kontinuerlig trykkmåling i legg (59).
Perifer karskade påvises under primær- og/
eller sekundærundersøkelse. Distal status
undersøkes for sikre og usikre tegn. Ankel/
arm indeks (AAI) eller arm/arm indeks skal
gjøres på mistanke. AAI under 0,9 eller
sideforskjell på >20 mmHg målt i liggende
stilling tyder på arterieskade (8,60) og
indikasjon for videre karutredning. Pasienter
med sikre tegn på karskade tas direkte til
operasjon dersom ikke annen indikasjon
for CT. Pasienter med usikre tegn, redusert
AAI eller med usikkert nivå, utredes med
CT-angiografi eller peroperativ angiografi.
Skulle det fortsatt være tvil om det foreligger skade etter angiografi, eksploreres
arterien.
En intimaskade med trombosering kan
som regel behandles med langsgående
arteriotomi. Karet trombendarterektomeres
og intima fikseres med Prolene® 5-0,
6-0 eller 7-0. Arteriotomien lukkes med
vene-patch. Ved mer omfattende skade,
brukes et RSMIG eller PTFE-graft. Ved
en tverravkuttet arterie uten substanstap,
kan karendene spatuleres og sys direkte
dersom det ikke medfører stramming. Ved
substanstap, traumatisert arterievegg eller
ved fare for stramming i anastomosen, må
det interponeres et graft eller anlegges
bypass. Midlertidig revaskularisering med
shunt bør anlegges ved kombinerte skader,
fraktur og før endelig rekonstruksjon for å
redusere iskemitid. Assosierte veneskader
er vanlig og dersom venen skal rekonstrueres, bør dette gjøres før arterien (58).
Arteria brachialis er den hyppigst
skadde overekstremitets arterien og
forekommer ved stumpe og penetrerende
skader. Internasjonalt er opp til 90 %
relatert til penetrerende skader (61,62)
og ved OUS 64 %. Arteria brachialis har
et godt kollateralt nettverk, og en amputasjonsfrekvens på 0-6 % (62). Arterien
eksploreres (H) og skaden vurderes. Ved
ledsagende fraktur, anlegges shunt før
frakturkirurgi. Ved stump skademekanisme
er intimaskade ofte årsaken til okklusjon

Isolerte skader av arteria ulnaris og
arteria radialis kan ligeres dersom håndarkaden er intakt og hånden er sirkulert. Ved
sirkluasjonstruet hånd, rekonstrueres beste
arterie med direkte sutur, vene-patch eller
RSMIG. Veneskader ligeres.
Arteria femoralis superficialisskade er
en av de vanligste karskadene og utgjør opp
til 70 % av alle perifere karskader i høyvolum amerikanske traumesentre (17). Opp
til 90 % er etter penetrerende traumer, og
isolerte arteria femoralis superficialis skader
utgjør over 70 % (17). Stump arterieskade
er ofte assosiert med en distal femurfraktur
og betydelig bløtdelsskade (16), og proximal
kontroll kan oppnås ved eksplorasjon av
midtre arteria femoralis superficialis (J).
Dette området er derimot ofte traumatisert
og kostbar tid kan gå tapt i et forsøk på å
begrense operasjonsfeltet. Den raskeste
og sikreste tilgangen for proximal kontroll
av alle arteria femoralis superficialisskader
er derfor gjennom et lyskesnitt (G) med
kontroll av arteria femoralis superficialis og
arteria femoralis profunda. Distal kontroll
avhenger derimot av skadenivå. Skaden
eksploreres og videre tiltak vurderes opp
mot pasientens fysiologi, assosierte skader
og ledsagende ekstremitetsskader. Isolerte
eller mindre skader kan sys direkte med

Prolene® 5-0 eller rekonstrueres med
patch-plastikk, mens øvrige skader vurderes revaskularisert midlertidig med shunt.
Endelig rekonstruksjon gjøres fortrinnsvis
med RSMIG. PTFE-graft er assosiert med
få komplikasjoner, har god patency, er
tidsbesparende og derfor et godt alternativ
(17). Behovet for fasciotomi på legg er
rapportert til 25-40 % (17,58,65) og bør
gjøres på liberal indikasjon. Forekomsten
av ledsagende veneskader er påvist i opp
til 1/3 av alle tilfellene (65), og er assosiert
med økt mortalitet (17). Venerekonstruksjon
gjøres derfor bare hvis pasientens fysiologi
tillater ekstra operasjonstid og kan gjøres
ved direkte sutur med Prolene® 5-0, eller
rekonstrueres med egen vene, patchplastikk eller et ringforsterket PTFE-graft
(54). Alternativt kan en shunt anlegges eller
venen ligeres. Asensio og medarbeidere
(17) ligerte over 50 % uten å påvise noen
langtids komplikasjoner, slik at ligatur er et
akseptabelt alternativ.
Traumatisk skade av arteria poplitea
forkommer bare i 0,2 % av alle traumer (66)
og utgjør ca. 1/3 av alle infrainguinale karskader (67,68). Få kirurger har derfor mye
erfaring med denne skaden der rekonstruksjon kan være meget utfordrende. Arteria
poplitea er betegnet som en ende-arterie
og er relatert til betydelig morbiditet med
en amputasjonsfrekvens på 12-25 %
(66,68-70) som er den høyeste blant alle
perifere karskader (16). Amputasjonsfrekvensen øker med ledsagende skader og
er opp til 50 % ved knusningsskader (71).
Både penetrerende og stump mekanisme
kan føre til skade. Internasjonalt beskrives
25-75 % etter penetrerende traumer og
ved OUS er over 90 % sekundært til stump
skademekanisme. Skjelettskade i relasjon
til kneleddet har en kjent risiko for arteria
popliteaskade og forekommer i 7 (70) -32 %
(72) av alle kneleddsdislokasjoner. Primær
vurdering av arteria popliteaskade kan være
vanskelig grunnet subtile symptomer og
ledsagende skader. En nøye klinisk vurdering i kombinasjon med AAI er sentral ved
mistanke om skade, og en liberal indikasjon
for CT-angiografi er anbefalt (73). Det finnes
to tilganger til arteria poplitea som begge
er brukt i traumatologi og elektiv kirurgi.
Bakre tilgang med pasienten i mageleie
gir god eksponering av strukturer i fossa
poplitea, men begrenses både proximalt
og distalt av muskulatur. Medial tilgang (K)
gjøres i ryggleie med abduksjon og fleksjon
i hofteleddet og lett fleksjon i kneleddet. En
pute legges under distale lår og incisjonen
må utvides over kneleddet og sartorius,
semimembranosus og semitendinosus
må deles for å eksponere fossa poplitea.
Både ved penetrerende og stump skademekanisme, er omfanget av arterieskaden
ukjent preoperativt. Ved stump skade

er ofte et større segment skadd og må
revideres eller karet er okkludert grunnet
intimaskade. Intimaskaden progredierer
gjerne ned til avgangen av arteria tibialis
anterior, og en bakre tilgang kan da være
en utfordring. Arteria popliteaskader er
i tillegg gjerne relatert til skjelettskader
i multitraumatiserte pasienter, og det er
dermed åpenbare fordeler med pasienten
i ryggleie. Det er stort sett bare isolerte
stikkskader som kan lukkes med direkte
sutur. Alle andre skader trenger vene for
patch eller RSMIG. Proximale vena saphena
magna bør fortrinnsvis brukes grunnet
størrelse og bør være over 3,5 mm for å ha
adekvat diameter (59). Dersom pasienten
opereres i mageleie, må venen høstes
før pasienten snues. Således er det bare
isolerte stikkskader i fossa poplitea som bør
vurderes eksplorert via en bakre tilgang.
Dersom egen vene ikke er tilgjengelig, kan
et ringforsterket PTFE-graft brukes. Arteria
popliteaskade er relatert til høy morbiditet
der amputasjonsrisiko øker med tid. Varm
iskemitid over 8 timer fører nesten alltid til
amputasjon (73), og rask revaskularisering
bør derfor midlertidig gjøres med shunt.
Profylaktisk fasciotomi gjøres på liberal
indikasjon (59), og er assosiert med lavere
amputasjonsfrekvens (69). Opp til 34 % har
assosiert veneskade (68,74,75), og det er
ingen konsensus vedrørende behandling
av veneskade. Flere forfattere anbefaler
rekonstruksjon av vena poplitea for å
redusere venøs hypertensjon og følgelig
fare for okklusjon av arteriell rekonstruksjon
(59), mens andre kun anbefaler dette
dersom skaden er tilgjengelig for direkte
sutur. Det er flere serier som ikke påviser
noen langtidsforskjeller ved ligatur eller
rekonstruksjon (73). Bakgrunnen for dette
er at de fleste tromboserer (59).
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og rekonstrueres som tidligere anført.
Dersom ikke direkte sutur er mulig, brukes
primært RSMIG. Et PTFE-graft kan brukes
dersom vene ikke er tilgjengelig. Veneskade
kan ligeres eller rekonstrueres med egen
vene. Behov for fasciotomi vurderes
opp mot ledsagende skader, fysiologi og
tid til revaskularisering. Opp til 25 % av
pasientene har klinisk tegn til compartment
syndrom i større penetrerende publikasjoner, og kombinert arteriell skade, åpen
fraktur og betydelig peroperativt blodtap
er vist som uavhengige risikofaktorer for
compartment syndrom (62). Stump arteria
brachialisskade forekommer i opp til 10
% av suprakondylære humerusfrakturer
hos barn (63). En hvit pulsløs hånd etter
reponering skal opereres. Imidlertid er det
en gruppe pasienter med god kapillær farge
og temperatur uten pulsasjon i håndleddet.
Noen publikasjoner beskriver pulsbortfall
som operasjonsindikasjon for å forhindre
Volkmanns kontraktur og amputasjon,
mens andre beskriver gode resultater ved
observasjon (63). Tan og medarbeidere
(64) adresserte problemstillingen i 2014
i et av de største materialene publisert i
alderen opp til 18 år. Førtini pasienter ble
operert og 70 pasienter ble observert. Det
ble ikke påvist sikker gevinst ved operasjon.
Behandling er derfor fortsatt kontroversiell,
men det synes trygt å observere barn opp
til 6 år med god kapillær fylling og farge,
men uten puls i håndleddet.

Stump leggarterieskade er vanligvis
assosiert med fraktur og en betydelig
amputasjonsrisiko. Moniz og medarbeidere
(76) beskrev amputasjonsrisiko ved skade
av 1-3 leggarterier til henholdsvis 20 %,
33 % og 100 %. Tilsvarende resultater
er publisert av Padberg og medarbeidere
(77) med 93 % amputasjonsrisiko ved
3 leggarterieskader i kombinasjon med
fraktur. Vanligvis er det nok at én leggarterie er åpen/rekonstrueres (78,79), men
forsinket frakturtilheling og økt forekomst
av osteomyelitt er vist ved skade av 2
arterier i eldre serier (80). Avgjørende for
rekonstruksjon er tegn til perifer iskemi.
Leggarterieskade uten tegn til iskemi,
kan derfor observeres (16). Ved iskemi og
forsøk på rekonstruksjon, velges beste
arterie. Mindre materialer beskriver bruk av
shunt, men korttids patency er dårlig (21,81)
og rekonstruksjon tilstrebes med RSMIG
fra kontralaterale underekstremitet primært.
Penetrerende leggarterieskader har betyde-
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lig bedre prognose grunnet færre assosierte
skader, og endovaskulær angioembolisering
av isolerte leggarterieskader er et godt
alternativ til åpen operasjon (82).

Det første døgnet:
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Pasienten overvåkes på en intensivavdeling,
der distal status skal overvåkes hver time.
Et gradvis svakere dopplersignal er et tegn
på begynnende okklusjon. Lavmolekylært
heparinbehandling startes umiddelbart
med mindre kontraindisert av annen skade.
Platehemmer er det ingen konsensus på,
men synes rimelig å bruke med mindre
kontraindisert.

Barn og karskader
Det er gode rutiner og protokoller for
initial vurdering og resuscitering av barn i
henhold til ATLS, mens karskader i denne
gruppen pasienter er lite beskrevet og
et ukjent område for de fleste. Arterier
og vener med liten diameter og uttalte
vasospasmer byr på ytterligere utfordringer
i operativ behandling. Signifikant karskade
hos barn kan være vanskelig å påvise. De
kan være asymptomatiske, assosierte med
vasospasme eller ha andre mer alvorlig
konkurrerende skader som gjør diagnostikk
utfordrende. Behandlingsstrategien for
karskader i denne sjeldne gruppen er derfor
mindre klar. Det finnes få publikasjoner som
belyser denne gruppen traumepasienter.
Shah og medarbeidere (83) publiserte
42 perifere karskader fordelt likt mellom
stump og penetrerende skademekanisme.
Arteria brachialisskader (31 %) var i over 3/4
relatert til suprakondylær humerusfraktur
og arteria femoralis superficialisskader (12
%) var alle relatert til femurfraktur. Hele
98 % ble operert, mens kun 67 % trengte
rekonstruksjon med 16 primær suturer,
7 ligaturer og 6 RSMIG. Vasospasme
med spontan normalisering av puls etter
frakturreposisjon, ble påvist i de resterende
pasientene som primært var i alderen opp
til 10 år (82 %). Dette samsvarer med tall
fra arbeidet til Tan og medarbeidere (64)
referert til under brachialisskader. Ingen
pasienter ble amputert. Corneille et al. (84)
publiserte et 13 års materiale med 138
karskader igjen fordelt likt mellom penetrerende og stump mekanisme. Tretten av
de 14 som døde hadde trunkusskader, og
høyest mortalitet var relatert til vena cava
med 66 % og aorta med 50 %. Isolerte
underarms- og leggarterieskader dominerte
i perifere karskader med 35 %. Operativ
behandling bestod av primær sutur (30
%), ligatur (26 %) og RSMIG (26 %). Kun
4 % kunne behandles med patch og 11 %
med signifikant karskade kunne observeres
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grunnet god perfusjon i hånd og fot.
Amputasjonsfrekvensen var kun på 2,6 %.
Karskader i trunkus hos barn er som
hos voksne relatert til høy mortalitet.
Perifere karskader derimot fører sjelden
til amputasjon selv ved assosiert vene- og
arterieskade, som ble påvist i 5 av 7 popliteaskader i materialet fra Corneille. Selv
signifikant karskade kan observeres dersom
distal perfusjon vurderes adekvat, og
eksplorasjon av arterien er i mange tilfeller
unødvendig som vist ved materialet til Shah
og Tan. De fleste rekonstruksjonene var
ved primær sutur, mens ligatur ble gjort på
isolerte underarms- og leggarterieskader.
Kun 4 % av skadene ble behandlet med
patch-plastikk og dette kan relateres til kar
med liten diameter og uttalt karspasme.
Større rekonstruksjon ble derfor gjort
med RSMIG. Anastomoser ble sydd med
avbrutte suturer som beskrevet i annen
litteratur (85).

Oppsummering og fremtiden
Tall fra Norge er i stor grad ukjent.
Karskaderelatert mortalitet og morbiditet
er derimot fortsatt høy og i stor grad
uforandret i litteraturen gjennom mange
år. Dette til tross for generelt bedre
prehospitale prosedyrer, raskere transport,
bedre inhospital behandling og bedre utstyr.
Prehospitalt fokus på rask kontroll av kompressibel blødning og transport til sykehus,
bør fortsatt være hovedfokus. Inkompressible karskader i region 1 og 2 er i behov
av rask kirurgisk kontroll, og prehospitale
forsøk på avansert blødningskontroll synes
i Norge lite hensiktsmessig. Inhospitalt må
pasientene raskt vurderes, resusciteres,
utredes og behandles eller overføres. Dette
krever mye av de 39 sykehusene som
tar i mot traumer i Norge. Endovaskulær
behandling innen karkirurgi utvikles stadig
og indikasjoner utvides. I løpet av de siste
10 årene er endovaskulær behandling av
stump aortaskade godt etablert, og er i dag
anbefalt som primærbehandling i guidelines
fra The Society for Vascular Surgery (86).
Videre er det etablert gode rutiner og
resultater i endovaskulær behandlingen av
milt-, lever- og bekkenskader. De senere
årene er det publisert flere case-reports og
mindre studier som beskriver endovaskulær
behandling av stort sett alle karskader (87).
Blødningskontroll kan være utfordrende.
Særlig gjelder dette i region 1 og 2. Det er
en rekke publikasjoner, særlig på subclaviaog axillarisskader som viser til redusert
morbiditet og mortalitet (55). En forutsetning for endovaskulær behandling er

derimot en fysiologisk normalisert pasient
som tåler 2-3 timer på en intervensjonsstue. Denne forutsetningen er i den senere
tiden debattert og spesielt i lys av det
økende antall hybride operasjonsstuer som
nå finnes (52,88).
Åpen operasjon med arteriell rekonstruksjon er fortsatt primærbehandlingen for
karskader, da større studier og langtidsresultater ved endovaskulær behandling i
stor grad mangler (86). Den endovaskulære
æra fortsetter likevel uten at det foreligger
større studier som viser redusert mortalitet
og morbiditet. Likevel virker en fremtid med
en kombinasjon av åpen og endovaskulær
behandling av karskader på en hyprid
traumeoperasjonsstue, både sannsynlig
og lovende.
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Midlertidig bukveggslukking med
bukveggsrekonstruksjon – kompleks problemstilling
med behov for spesialisert tilnærming?

Tema

Midlertidig bukveggslukking (også kalt «åpen buk») har blitt benyttet i utstrakt grad de siste 20 årene ved
alvorlige skader som en del av Damage Control Surgery-tilnærmingen (DCS) (1-3). Man har på den måten
forebygget abdominalt kompartment-syndrom (ACS), som er en viktig indikasjon for å legge buken
«åpen» (4). Forekomsten av ACS har derfor avtatt, noe som også skyldes endret resusciteringsstrategi de
siste årene, med mindre generøs bruk av krystalloider (5,6). Nyere tilnærming til pasienter med alvorlig
buksepsis har også medført økende bruk av midlertidig bukveggslukking. Ofte kan buken lukkes
permanent etter få dager, og det oppstår sjelden komplikasjoner til dette. Imidlertid er gjentatt bukkirurgi
assosiert med komplikasjoner, og ved langvarig behandling oppstår problemer med å trekke bukveggen
sammen på grunn av at fascien trekker seg ut til siden (retraherer seg). Ved Oslo universitetssykehus
Ullevål ble den første formelle protokollen for behandling av ACS med bruk av midlertidig bukveggslukking i form av «Vac Pack» innført i 2001 (7).
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OUS behandler et økende antall alvorlig
skadde og akuttkirurgiske pasienter med
buksepsis. I 2013 besluttet vi derfor å
opprette en tverrfaglig kompetansegruppe,
og utvikle retningslinjer for håndtering
av denne typen komplekse pasienter. I
denne artikkelen presenterer vi protokoll
for behandling med åpen buk. Vi tror at en
tidlig systematisk og konsistent tilnærming
med engasjerte spesialister reduserer
risiko for senere komplikasjoner. Spesielle
utfordringer knyttet til pasienter med fistler
vil ikke omtales i denne omgang.

Indikasjoner for åpen
midlertidig bukveggslukking
Forebygging og behandling av ACS er
viktige indikasjoner for å la bukveggen ligge
«åpen». ACS defineres ved vedvarende
intraabdominalt trykk >20 mmHg med
nyoppstått organsvikt der man ikke kan
utelukke at buktrykket har forårsaket organsvikten (4). Typisk vil man finne økende
pressorbehov, avtakende urinproduksjon,
økende luftveistrykk og fallende tidalvolum
ledsaget av stigende laktatverdi.

Sekundær ACS skyldes prosesser utenfor
bukhulen som for eksempel massiv volumrecusitering ved sepsis og brannskader.

I tillegg bør den være billig og lett å stelle.
Residiverende ACS forekommer etter
behandling for ACS.
Spesifikke indikasjoner for ikke å lukke
bukveggen etter kirurgi er:
• «Damage control surgery» ved traume,
hos akuttkirurgisk pasient der man
planlegger ytterligere kirurgi og ved
problemer med å lukke bukvegg etter
laparatomi pga betydelig tarmødem.
Målet er å unngå å sy fascien før endelig
lukking kan finne sted.
• Ventilasjonsproblem ved forsøk på lukking.
• Mistanke om økende ødemtendens og
fare for utvikling av ACS nærmeste døgn.
• Ønske om «second look» for eksempel
ved sirkulasjonsforstyrrelser og etter
skuddskader.
Midlertidig bukveggslukking utelukker ikke
muligheten for å utvikle ACS!

Metoder for midlertidig
bukveggslukking

Tilstanden kan deles i tre kategorier;
primær, sekundær og residiverende ACS.

«Vac pack» er en dekking av bukhulen som
lages av kirurgen i forbindelse med operasjonen. Den stammer fra Sør-Afrika (8).
Metoden er senere modifisert ved mange
institusjoner (9), og flere kommersielle
produsenter har laget egne løsninger. Målet
med midlertidig bukveggslukking er å:

Primær ACS skyldes akutte tilstander i buk
eller bekken som for eksempel traume,
blødning, sepsis, pankreatitt eller ødem av
andre bukrelaterte årsaker.

•
•
•
•
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• Hindre infeksjoner (lukket system)
• Tillate hurtig tilgang til bukhulen

Beskytte fascie og bukorganer
Hindre fascieretraksjon
Hindre varmetap
Drenere intraabdominal væske

«Vac Pack» har vært i bruk ved OUS Ullevål
siden 2002 (7). Generelt gjelder at suget
som genereres av vakuumdren på belgene
ligger rundt 5 cm H2O (<4mmHg). Dette
er i de fleste akutte tilfeller nok til å holde
bukhulen tilfredsstillende drenert. De kommersielle løsningene er dyrere enn «Vac
Pack» og opererer med et mye kraftigere
vakuumsug (minimum 25 mmHg og ofte
automatisk stilt på 125 mmHg). Høyt sug
må brukes med forsiktighet hos pasienter
som risikerer utvikling av tarmfistler (10).
De kan være hensiktsmessig å vente med
kommersielle vac-systemener til den initiale
ødem-/ sepsisfase er over og man begynner å trekke sammen bukveggen.

Prinsipper for anleggelse
av «Vac Pack»
• Stor Steri-Drape® (eller annen selvklebende, inert plastfilm) legges med
limsiden opp på egnet bord.
• Tilbrettet bukduk (stor kompress) legges
på limsiden slik at gjenværende limkant

1. Skjematisk fremstilling av TAWT (Trans Abdominal
Wound Traction). Borrelås-nettet er festet til bukveggen med gjennomgående suturer lateralt for rectusfascien slik at fasciekantene spares.

•
•

•

•
•

•

•

Det er viktig å samarbeide med intensivteamet for å få pasienten ut av ødemfasen
så raskt som mulig. Det kan øke muligheten

for forsinket primær lukking og redusere
risikoen for komplikasjoner. De fleste pasienter med anlagt «Vac Pack» etter traumelaparatomi kan lukkes ved første eller andre
relaparatomi som oftest etter 24 til 36 timer.
Ved indikasjon for lengre varighet av midlertidig bukveggslukking kan ren bukhule skiftes
på hvert tredje døgn. Ved kontaminert bukhule bør man planlegge operasjon etter 1-2
døgn. Åpen buk er i seg selv ikke indikasjon
for antibiotikaprofylakse utover 24 timer.

Lukking
Forsinket primær buklukking med fascie
og hud gjøres hos de fleste av pasientene
(>90%) innen 5 dager. Tradisjonelt har man
ment at lukking må gjennomføres innen 7
dager for at fascien ikke skal retraheres og
hindre lukking.
Forsinket primær lukking kan oppnås senere
enn 7 dager ved mer dynamisk tilnærming
og krever en aktiv kirurgisk oppfølging.
Sammentrekking kan starte når ødemfasen
avtar, men man bør unngå å bruke fascien
før endelig lukking. Det er viktig å huske at
midlertidig bukveggslukking med gjentatte
skift kan gi komplikasjoner som tarmfistler.
Det er essensielt med kontinuitet fra både
kirurgisk og intensivmedisinsk side.
Inntil ødemfasen er over er det viktig å
hindre adheranser mellom bukorganer og
bukvegg ved å sørge for at «Vac Pack» (eller
det vakuumsystemet man benytter), rekker
helt ut parakolisk. Et annet viktig prinsipp
er å passe på at hudkantene trekkes mot
midten når ytre steridrape anlegges etter

2. TAWT før ytre vac er anlagt. Borrelåssystemet sees under bukveggen. Bolster med
hull til suturer er klippet i endene for å tilpasses lengden av snittet.

skifte av vac pack. Hos de fleste vil man på
den måten motvirke retraksjon av fascien.
Det finnes en rekke dynamiske lukkingsmetoder (11-13). Vi tror ikke det er lurt å
trekke fascien sammen i endene da dette
øker avstanden på midten. Den enkleste
dynamiske lukkingsmetoden består i å
anlegge fortløpende hudsutur for å trekke
sammen huden som igjen trekker i fascien,
kombinert med en vakuumbasert midlertidig bukveggslukking (11). Dette forutsetter
tynt til moderat subcutant fettlag for å ha
ønsket effekt på fascien.

Tema

•

brettes rundt sidene på kompressen og
danner en 5-7 cm kant. Oversiden skal
ikke være helt dekket av plast, men skal
kunne suge opp væske som dreneres ut.
Det skal ikke lages hull i plasten på
innsiden.
Dukens størrelse skal være slik at den
dekker helt ut parakolisk bilateralt og
10 cm kranielt og kaudalt for snittet.
Ligamentum falciforme vil som regel
måtte deles for å oppnå dette.
Kun plastsiden skal ha kontakt med
bukorganer. Unngå krøller og bretting
som medfører at tarm kommer i kontakt
med kompress.
To 18 French vakuumdren anlegges
langs sårkanten (på kompressoverflaten)
og trekkes gjennom subcutis kranialt
(unngå fascien med tanke på senere
rekonstruksjon) via separate hudåpninger 5-7 cm fra sårkanten. Spissen på
drenene blir da liggende mot symfysen
kaudalt der væsken samler seg.
Eventuelle andre dren tas ut gjennom
bukveggen så langt lateralt som mulig.
Anleggelse av stomi bør som regel vente
til endelig bukveggslukking. Hvis likevel
behov tidligere, må den legges langt
lateralt og helst midtaksillært.
Huden langs kantene av snittet må være
tørr og helst hårfri. Bruk sprit som får
lufttørke.
Trekk over ytre Steri-Drape® og koble til
belger på dren for umiddelbart vakuum.

Effektivt trekk direkte i fascien kan gjøres
ved å sy inn et midlertidig nett (12,14).
For å unngå at fasciekanten brukes før
endelig lukking har vi tatt i bruk TAWT®
(Trans Abdominal Wound Traction). Det
kombineres med Wittmans borrelåssystem
(utviklet av Dr. Dietmar Wittmann i 1987)
som festes transabdominalt lateralt for
rectusskjeden. Det gir et medialt drag på
bukveggen uten å belaste fasciekanten.
Resultat ved bruk av denne metoden
hos 32 pasienter tilsier at de fleste store
defekter kan lukkes forsinket primært (15).
Ved OUS Ullevål har vi benyttet TAWT hos
7 pasienter siden vi introduserte metoden
i november 2013. Vi har oppnådd forsinket
primær lukking inntil dag 20 hos både
traume- og akuttkirurgiske pasienter med
initial bredde på bukdefekten på mer enn
15 cm.

3. TAWT etter at ytre vac er anlagt.
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Sen rekonstruksjon
Etter midlertidig bukveggslukking med
manglende fascielukking bør man vente i
9-12 måneder med rekonstruksjon. Etter
delhudstransplantat rett på tarm må kirurgi
utsettes til man kjenner at huden ikke
lenger er adherent mot tarmen, som oftest i
12 måneder. Ved komorbiditet og hos eldre
pasienter med høy risiko for komplikasjoner
ved rekonstruksjon, er konservativ behandling med brokkbelte det tryggeste og
kanskje det riktigste alternativet.

Tema

Siden det oftest dreier seg om store
defekter og risiko for mye adheranser
anbefaler vi åpen kirurgi. Likevel er dette
operasjoner forbundet med risiko både av
generell-medisinsk og operasjonsteknisk
karakter. Det bør være god indikasjon for
slik kirurgi som daglige smerter, inneklemmingsepisoder og/eller begrensning i daglig
aktivitet. Størrelsesøkning, ubehag og
kosmetiske forhold er relative indikasjoner.

4. Gradvis sammentrekking av bukvegg med TAWT.

TAWT anlegges når pasienten er gjennom
ødemfasen og i tilnærmet nullbalanse
væskemessig. For å beskytte bukorganene
anlegges TAWT i kombinasjon med en
modifisert «Vac Pack». Man skifter og
strammer minst hvert andre døgn. Ved
hvert skift må situasjonen evalueres. Midtlinjen lukkes når det gjenstår noen få cm
diastase. Behandlingen bør avsluttes hvis
man innser at forsinket primærlukking ikke
lar seg gjennomføre. Man velger da lukking
kun av hud, eller delhudstransplantat.

Når forsinket primærlukking
ikke er mulig
Hvis bukhulen er uren, må årsaken
behandles før videre lukkingsstrategi
kan etableres. I denne fasen er det viktig
å vurdere pasientens totalsituasjon og
fysiologiske reserver, og det er fornuftig å
velge den sikreste løsningen.
Tidlig rekonstruktiv kirurgi har varierende
resultater og er sjelden indisert. Hvis det er
nok hud, men ikke fascie, kan det sikreste
være å lukke huden og vurdere brokkirurgi
på et senere tidspunkt. Man kan også
vurdere å kombinere hudlukking med et
biologisk nett i fascien. Vi velger å være
tilbakeholdne med bruk av biologiske nett i
disse situasjonene på grunn av usikkerhet
rundt langtidsresultater.
Dersom det ikke er nok hud til lukking, kan
man fortsette vakuumbehandling til det har
dannet seg granulasjonsvev på tarmoverflaten og deretter dekke tarmoverflaten med
delhud. Disse pasientene vil som oftest
være aktuelle for senere rekonstruksjon.
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Under operasjonen bør man tilstrebe
lukking av fascie-defekten. Det gir betydelig
bedre funksjonelt resultat i tillegg til et
optimalt kosmetisk resultat. Dersom direkte
adaptasjon av fascien ikke er mulig velges
komponentseparasjon. Dette innebærer
insisjon i obliquus eksternus-fascien fra
costalbuen til ligamentum inguinale. Dette
er tradisjonelt gjort ved åpen operasjon
(16,17). Dette kan også gjøres laparoskopisk
ved at man lager et rom under eksternusfascien med ekspansjons-ballong. Deretter
anlegges en 5 mm port lateralt som
brukes til å dele eksternusfascien med
saks under synets veiledning. Ved denne
metoden unngår man disseksjonen og
underminering av subcutis til lateralt for
rectusskjeden Dermed reduseres risikoen
for sårkomplikasjoner ofte forbundet med
åpen komponentseparasjon.

anbefaler bruk av brokkbind i 2 måneder
postoperativt. Det er usikkert om det reduserer recidivfrekvensen, men vi har gode
holdepunkter for at brokkbind i betydelig
grad reduserer risiko for seromer.

Konklusjon
Pasienter som har behov for midlertidig
bukveggslukking har en alvorlig buktilstand
og behandlingen er kompleks. Pasientene
er svært utsatte for komplikasjoner, og
behandlingen forutsetter systematisk
tilnærming med klare retningslinjer og
engasjerte spesialister. For best mulig
behandlingsresultat må det være fokus på
kontinuitet i oppfølgingen, både på kirurgisk
og intensivmedisinsk side.
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Moderne behandling av traumatiske sår
- hva baserer vi rutinene på?
Denne gjennomgangen vil omhandle behandlingen av sår og bløtdelsskader som er påført ved høy energi.
Slike skader klassifiseres som grad III-skader dersom de beskrives i forbindelse med ledsagende bruddskader (1). Disse bløtdelsskadene er store og kompliserte. Behandling av skadene vil ofte inkludere karkirurgiske og plastikk-kirurgiske inngrep. Indikasjon for og gjennomføring av kar- og plastikk-kirurgisk
behandling av sårskadene er ikke et tema for denne artikkelen.

Hva er problemet?
Det er først og fremst to forhold som
karakteriserer sårskader forårsaket av høy
energi (2, 3):
Kontaminering
Alle høyenergetiske sår er forurenset med
bakterier eller andre mikrober fordi skadene
aldri påføres i et aseptisk miljø.
Nekrose
Celledøden er enten forårsaket av eksponering for direkte trykk- eller skjærekrefter
mot vevet eller sekundært til redusert
sirkulasjon og oksygentransport til vevet.
Kontaminerte nekroser håndteres dårlig av
vårt naturlige immunforsvar og resulterer i
at sår og brudd ikke tilheler. For pasienten
medfører dette tapt funksjon av skadet
kroppsdel. I tillegg vil det være en stor
risiko for at pasienten utvikler en alvorlig
eller til og med dødelig infeksjon dersom
den kontaminerte nekrosen ikke behandles
adekvat og raskt.

Historisk tilbakeblikk
Det er naturligvis i krig at forekomsten av
slike alvorlige skader er størst. Medisinsk
kunnskap om traumatiske sår er derfor
gjerne kommet som et resultat av erfaringer gjort i krig. Denne erkjennelsen er ikke
ny, og i et kjent sitat fra Hippokrates i «On
the Surgery» heter det: «He who desires to
practice medicine, must go to war» (4).
Feltskjærerenes amputasjoner som løsning
på komplekse bløtdelsskader under Napoleonskrigene er godt beskrevet i kildematerialer. Disse amputasjonene kan sees på som
en ekstrem variant av revisjon for bløtdels-

skade. Dog var resultatene elendige, over
1/3 av pasienten som ble primæramputert
over kne-nivå døde (5). Kirurgene kan godt
ha vært dyktige operatører, men mangel
på anestesi, antiseptisk teknikk og adekvat
postoperativ pleie, samt generelt dårlig
ernæring bidro til høye mortalitetstall.
Debridement er det fagterminologiske som
brukes om kirurgisk revisjon om sårskader,
i krigskirurgisk sammenheng betydde dette
på slutten av 1800-tallet incisjon av hud
og fascie for å avlaste en hevelse etter
ballistisk skade (6). Under Boer-krigene er
dette beskrevet som behandlingsmetode,
men fremdeles var store bløtdelsskader på
ekstremitetene vanligvis behandlet med
amputasjon. Under første verdenskrig
ble debridement-teknikken utviklet til å
inkludere fjerning av nekrotiske områder og
fremmedlegemer (6). Det rådet et betydelig
fokus på sterilisering av sårene. Repeterte
skyllinger med ulike antiseptive væsker var
anbefalt. Mest kjent er kanskje Carrel-Dakin
metoden som innebar skyll med en spesiell
antiseptiv væske (Dakin’s solution) hver
3.-5. time med bruk av et innfløkt apparat
(Carrel-apparatet). Mot slutten av krigen ble
metoden evaluert, og det ble påvist skuffende resultater med manglende tilheling av
sår og brudd, høy amputasjonsrate og høy
dødelighet ved behandlingen.
Det største paradigmeskiftet for behandling
av omfattende ekstremitetskader med
traumatiske sår kom etter publikasjonene
til Josep Trueta basert på hans erfaringer
fra den spanske borgerkrigen (7, 8). Truetas
metode fikk gjennomslag som gjeldende og
beste metode for all sårbehandling under
andre verdenskrig. Den ble etter hvert
benyttet av både allierte, russiske og tyske
militærkirurger.
Truetas oppskrift for vellykket sårbehandling kan oppsummeres i 5 punkter:
1. Så snart pasienten har fått anestesi
skal hele ekstremiteten inkludert såret
vaskes med vann, såpe og neglebørste
til alt er fullstendig rent og blødning fra

såret er synlig. Alt hår skal barberes.
Huden omkring såret skal deretter
vaskes med jod-løsning og såret skal
ikke berøres med urene instrumenter
etter vask.
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2. Sårkantene skal eksideres og alt knust
vev skal fjernes. Såret skal utvides så
mye som nødvendig. Alt vev som ikke er
viabelt skal fjernes. Muskulær viabilitet
evalueres på bakgrunn av farge, konsistens, kontraktilitet og blødningsevne.
3. Tilstøtende muskulære losjer skal åpnes,
alle dype lesjoner og defekter skal
inspiseres, hematomer skal evakueres
og drenasje fra hele såret skal sikres.
4. Alle benfragmenter som ikke er dekket
av periost skal fjernes. Alle tilgjengelige
fremmedlegemer skal fjernes. Det
er ikke nødvendig å fjerne kuler eller
kulefragmenter som er vanskelige å
lokalisere, men det er viktig å fjerne alt
organisk materiale som biter av klær,
treverk og liknende.
5. Dersom det foreligger bruddskade,
skal bruddet reponeres. Deretter skal
såret dekkes med steril forbinding og
ekstremiteten immobiliseres i gips og
pasienten skal gis tetanus antitoksin.
Punkt 2 til 4 beskriver det som Trueta definerte som adekvat debridement av slike
sår. Trueta anbefalte at sårhulen skulle
holdes åpen og veldrenert etter revisjon,
og at såret skulle sekundærtilhele uten
aktiv lukking. Sårskift var kun indisert
dersom mye gjennomsiving av sårvæske
ødela bandasjer eller gips, dersom lukten
ble uutholdelig eller at noe ved pasientens
tilstand kunne tyde på at komplikasjoner
var tilkommet. Trueta tolket vond lukt som
et symptom på vevsnekrose og infeksjon,
og dette var en indikasjon for ny revisjon av
såret. I følge Forsvarets tidligere overlege i
kirurgi, traumenestor Johan Pillgram-Larsen,
bør en god traumekirurg fremdeles beherske
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Figur 1. Grundig revisjon av traumatisk amputasjon innebærer ofte forkortning av amputasjonsnivå. Foto: P. Iversen.

kunsten å skille mellom lukten fra et sår med
ufarlig kolonisering av mikrober og lukten
av infiserte nekroser (personlig meddelelse
sannsynligvis til alle norske kirurger).
Truetas prinsipper for kirurgisk debridement
gjelder også i dag og kirurgisk revisjon
med åpen sårbehandling i initialfasen
er hjørnestenen for all behandling av
traumatiske sår påført med mye energi.
Argentinske kirurger «glemte» Truetas
anbefalinger under Falklandskrigen i 1982
og gjennomførte primær lukking av
ballistiske skader uten forutgående revisjon
med påfølgende alvorlige infeksjoner med
anaerobe mikrober (9).

Behandlingsstrategier for
traumatiske sår påført med
høy energi
Gullstandard ved behandling av traumatiske
sår er adekvat kirurgisk debridement.
Truetas metode med radikal eksisjon av
alle nekroser med intensjon om å unngå
ytterligere kirurgi er trolig kost-effektiv
dersom ressursene er sparsomme. Forutsetning for at denne strategien skal være
vellykket er at alle nekroser faktisk fjernes.
Dilemmaet kirurgen da står ovenfor er at
dersom nekrosen ikke er demarkert initialt,
blir man nødt til å fjerne for mye vev for å
være sikker på at alle nekroser er revidert
bort. Dagens anbefaling om å fokusere på
rekonstruktive muligheter, også under det
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Figur 2. Bilde av VAC-bandasje. Foto: P. Iversen.
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studier (11). Det finnes anbefalinger for
en rekke forhold omkring den kirurgiske
behandlingen av disse skadene: Hvor tidlig
etter skade bør første debridement foregå?
Hvor hyppig skal repeterte debridement
utføres? Hvor mange ganger skal debridement repeteres før såret dekkes lukkes
eller dekkes med muskellapp? Felles for
alle disse spørsmålene er at det ikke finnes
evidens med støtte i kontrollerte studier for
å besvare dem.

målemetoder for å avgjøre dette mangler
i dag. I tillegg må kirurgen ha god oversikt
over hvilke rekonstruktive muligheter som
finnes for den aktuelle skaden. Særlig ved
krigsskader vil ulike traumemekanismer
kunne gi typiske signaturskader i vevet
som kirurgen må kjenne til (14). Revisjoner
må kanskje gjentas daglig i initialfasen
ved skader med uttalt kontaminering og
vevsødeleggelse. Senere kan frekvensen
reduseres til hver andre eller tredje dag
dersom pasientens systemiske tilstand
er stabil. Det kan ta lang tid, noen ganger
10-12 dager, før alle nekroser er demarkerte
og makroskopisk synlige i traumatiske
sår. Dersom pasientens tilstand forverres
i denne perioden, kan det bli nødvendig å
revidere såret mer radikalt for å avslutte
belastningen som repeterte kirurgiske
inngrep innebærer. Noen ganger representerer amputasjon av en skadet ekstremitet
en radikal revisjon (Figur 1).

Anbefalingene sier at er fornuftig å revidere
slike kontaminert sår så raskt som mulig
etter skadetidspunktet (12). Men den
historiske «seks-timers»-regelen om at alle
sår må revideres innen seks timer etter
skade for å redusere risiko for infeksjon,
er sannsynligvis ikke riktig (13). Kirurgen
bør ha mye klinisk erfaring for å kunne
bedømme om vevet enten er viabelt, ikkeviabelt eller grense-viabelt fordi objektive

Høyenergiskader mot ekstremiteter
medfører ofte svære bløtdelsskader
kombinert med åpne frakturer og av og
til ledsagende karskader. Karskader med
distal iskemi krever rask intervensjon, enten
med temporær shunt eller endelig kirurgi,
dersom pasientens allmenntilstand og
øvrige skader tillater dette. Bruddskader
håndteres som regel med ekstern fiksasjon
med pinneplassering utenfor skadesonen.

Figur 3a og b. Bilde av traumatisk sår før (a) og etter (b) initialt debridement med kirurgisk eksisjon av alt synlig
nekrotisk vev. Foto: P. Iversen.

primære debridementet, kan sees på som
en videreutvikling av Truetas metode. I siste
utgave av de amerikanske militære kliniske
retningslinjer for behandling av sårskader
brukes begrepet «Surgical Balance» (10).
Dette innebærer at initial kirurgisk revisjon
har som målsetting å sikre at alt ikke-viabelt
vev fjernes, samtidig som man forsøker
å bevare så mye bløtvev som mulig for
å legge til rette for rekonstruktiv kirurgi.
Problemet er at det traumatiserte vevet
omkring såret, kalt «Zone of Injury» kan
fremstå skadet og påvirket, men likevel
viabelt ved første revisjon. Det er derfor
konsensus for anbefale repeterte sårrevisjoner der vevets viabilitet vurderes før såret
dekkes endelig, gjerne med en plastikkkirurgisk prosedyre som transposisjon av
lokal eller fri muskellapp (11). I medisinsk
litteratur er begrepet «Zone of Injury» ikke
klart definert og de ulike behandlingsstrategiene er kun understøttet av observasjons-
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Adjuvant behandling til kirurgisk debridement
Alle andre tiltak rettet mot såret kan ansees
som tilleggsbehandling og disse kan aldri
alene erstatte kirurgisk debridement. De
viktigste er:

Tema

Skylling av sår
Skylling av sår og bløtdelsskader er obligatorisk etter kirurgisk fjerning av ikke-vitalt
og kontaminert vev. Antall bakterier i såret
faller antagelig logaritmisk med økende
volum av skyllevæske, der anbefalte volum
er enten 1, 3, 6 eller 9 liter. De alvorligste
sårene bør skylles med minst 9 liter (15).
Sannsynligvis er type skyllevæske ikke
avgjørende for resultatet. Selv vann tappet
fra vannkran kan benyttes dersom sterilt
saltvann ikke er tilgjengelig (16, 17). Det
finnes gode kliniske erfaringer med bruk
av steril såpe løst i saltvann. Såpe har
en baktericid effekt og kan minske antall
sårinfeksjoner (18). Skyllingen bør trolig
utføres med lavt væsketrykk mot såret,
gjerne tyngdekraft når væskeposen henger
i et stativ. Det er en risiko for at høytrykksspyling med såkalt pulsatil jet lavage kan
presse mikrobene dypere inn i vevet og
dermed gi øket infeksjonsrisiko og dårligere
sårtiheling (19, 20). Etter en litteraturgjennomgang i 2007 ble følgende anbefalinger
gitt for skyll av åpne bruddskader etter
høyenergitraume:
- det bør skylles med sterilt saltvann
- additiver som antibiotika og såpe til
skyllevannet bør unngås på grunn av lite
evidens for positive effekter og uavklart
omfang av negative effekter
- bruk lavtrykks skyllesystem
- de som likevel fortsetter med pulserende skyll under høyt trykk bør redusere
trykket til under 3.45 bar (21).
Antibiotika
Alle pasienter som pådrar seg traumatiske
sår skal motta adekvat beskyttelse mot
tetanus, gjerne i form av immunglobuliner.
Det er sterke anbefalinger understøttet av
evidens med såkalt moderat kvalitet for at
intravenøs førstegenerasjon cefalosporiner
f.eks Keflin i dose 2 gram hver 6. time
skal gis i 1 døgn som tillegg til kirurgisk
debridement av alvorlige sårskader (22).
Videre anbefaling basert på evidens med
samme kvalitet sier at ekstra dekning
av gram-negative bakterier med enten
aminoglykosider eller fluorokinoloner
ikke er nødvendig. Tillegg av penicillin
for å beskytte mot Clostridium-infeksjon
eller Streptokokk-infeksjon er heller ikke
anbefalt. Lokal antibiotika i såret i form av
gentamycin kuler eller plater kan benyttes.
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Lukking og bandasjering
Forsinket lukking av såret etter debridement
gjelder fortsatt i dag, og Truetas fokus på
drenering av såret etter debridement er det
primære kirurgiske prinsippet. I manualen
for krigskirurgi som utgis av Det Internasjonale Røde Kors, anbefales grundig revisjon
og forlenget intervall, gjerne i fem dager,
før repetert kirurgi/eventuelt lukking av
såret utføres (23). Unntaket er åpne ledd
som kirurgen skal tilstrebe å få lukket med
adekvat viabel bløtdelslukning helst ved
første revisjon.

Referanser

Negative-pressure wound therapy (NPWT),
ofte kjent under produktnavnet V.A.C.
(vacuum assisted closure, KCI) er blitt svært
populært som temporær lukkingsmetode
og bandasje de siste tiårene. Ved hjelp av
undertrykk, lufttett bandasje og skumplast
eller kompresser, skapes det et vakuum i
sårflaten samtidig som hele såret uten hud
dekkes midlertidig (Figur 2). Det er gode
kliniske erfaringer med bruk av NPWT i sår
med store åpne flater og bløtdelsdefekter
gjerne ledsaget av rikelig eksudatproduksjon: Ødemet i såret reduseres og overflødig væske dreneres. Sårflaten holdes fuktig
og sårbunnen dekkes med granulasjonsvev,
og antatte effekter som øket angiogenese,
og sirkulasjon til sårkantene er gunstige
for sårtilheling (24-26). Med NPWT er
intensivstell av pasientene lettere, vev
rundt såret kan observeres og metoden er
i dag foretrukken bandasje også de første
dagene hvor man gjør hyppige og repeterte
revisjoner. I en oversiktsartikkel fra i år
trekkes NPWT frem som en metode som
har dramatisk forbedret håndteringen av
komplekse traumatiske sår (27).

7. Trueta J. The Treatment of War Fractures by the
Closed Method: (Section of Surgery). Proc R Soc
Med 1939; 33: 65-74.

Oppsummering
Det vitenskapelige fundamentet for
behandling av komplekse traumatiske sår
tilkommet etter eksponering for høy energi
er tynt og egentlig basert på tradisjonsoverføring. Josep Trueta publiserte en metode
som er førende også i dag. Dagens praksis
oppsummeres med følgende punkter:
• Bløtdelsskader forårsaket av traumemekanismer med høy energi skal
behandles med kirurgisk debridement så
tidlig som mulig etter skade.
• Nekrotisk og kontaminert vev skal
fjernes kirurgisk (Figur 3 a og b).
Serierevisjoner er som regel påkrevet.
• Planlegging av rekonstruksjonen starter
ved første debridement.
• Skylling, antibiotika og bandasje er
kun adjuvant behandling til kirurgisk
debridement.
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Priser og stipender – Høstmøtet 2014
Prisvinner

Fagmedisinske foreninger

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste foredrag

K Stormark

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste video

T Moger

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste nykommer

E Loge

Minimalt invasiv kirurgi

Norsk Thoraco Laparoskopi Forenings pris

Beste eksperimentelle studie

KDC Pham

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste eksperimentelle foredrag

MA Merok

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste kliniske foredrag

EK Aahlin

Gastrokirurgi

NFGK’s pris

Beste foredrag fra miljø utenfor
universitetssykehus

A Sandø

Plastikkirurgi

PULS-prisen

Den mest interessante problemstilling
og kvalitet på abstract

N Mobargha

Plastikkirurgi

NPKF-pris

Beste vitenskapelige presentasjon

A Begic

Urologi

NUF-prisen

Beste foredrag (untatt endourologi)

E Rud

Urologi

NIU’s rekrutteringspris

Beste foredrag fra LiS/turnuslege etc.

H Holmberg

Urologi

Olympus endourologi pris

Beste endourologiske inlegg

N Karaji

Karkirurgi

B.Braun Medical

Beste frie karforedrag

I Hjellestad

Karkirurgi

V-tech

Beste foredrag ved utdanningskandidat A Reite

Thoraxkirurgi

MediStim prisen

Beste foredrag

Delt mellom: K Hordnes
Slagsvold og S Lundemoen

Mamma/endokrin

Novartis

Beste foredrag mammacancer

H Fjøsne

Mamma/endokrin

Nycomed

Beste foredrag endokrinkirurgi

EM Opsahl

Barnekirurgi

NBKF-stipendium

Beste foredrag barnekirurgi

M Kvello

Traumatologi

NKT-traume´s stipend

Beste abstract og posterpresentasjon
under Trauma research day

1.pris Magne Kolstadbråten,
OUS Ullevål 2.pris M
Løvstad, Sunnaas

Dr.Alexander Malthe’s
legat

NKF

Til fremme av kirurgiske forskningsprosjekter utført av unge

Ingen søkere, utdeles etter
utvidet søknadsfrist

Kirurgens pris

Kirurgen/NKF

Beste artikkel i Kirurgen siste 4 nummer Magne Røkkum

Stud.med. Morten Kvello vant NBKFs pris
for beste barnekirurgiske foredrag 2014
Hans Skari
hans.skari@yahoo.no
Det var flere meget gode barnekirurgiske
foredrag som ble presentert på Kirurgisk
Høstmøte 2014. Forskerlinjestudent Morten
Kvello fra Universitetet i Oslo vant årets
konkurranse. Han hadde sammen med Rikshospitalets gastrostomiteam gjennomgått et
materiale på 669 barn som hadde fått anlagt

gastrostomi i perioden 1994-2012 (abstract
91). Både abstract og presentasjon var svært
bra, og resultatene har nyhetsverdi og er
interessante i internasjonal sammenheng.
Studien planlegges publisert. Bedømmelseskomiteen bestod av Prof. Ragnhild
Emblem (OUS-RH), overlege Morten Vigen
(St. Olavs Hospital) og overlege Hans Skari
(OUS-Ullevål). Morten Kvello ønskes lykke til
med det videre forskningsarbeidet!
Morten Kvello. Foto: Charlotte Knatten
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Karkirurgi: Priser frie foredrag
Erik Mulder Pettersen
erik_m_pettersen@hotmail.com

V-TECHs pris for beste
karkirurgiske foredrag ved
utdanningskandidat

Andreas Reite har utført en interessant epidemiologisk studie på et
viktig karkirurgisk emne og kartlegger både prehospital og hospital
forekomst av rumperte abdominale aortaaneurismer i et definert
opptaksområde. Det foreligger et godt abstrakt og en god presentasjon.

Torbjörn Jonung (t.v) tar imot BBraun-prisen på vegne av Irene Hjellestad. Den vitenskapelige komiteen bestod av Beate Viddal og Tor Flørenes.

Heder og ære til karkirurgiske seniorer

Fagmedisinske foreninger

Under årets kirurgiske høstmøte gikk V-TECHs pris for beste
karkirurgiske foredrag ved utdanningskandidat til Andreas Reite og
medarbeidere (Stavanger universitetssykehus) for presentasjonen:
Epidemiologi av rumperte abdominale aortaaneurismer i en
veldefinert norsk populasjon (abstrakt 159).

Ola D. Sæther, Lars Erik Staxrud og Tor Flørenes
ble hedret for sin innsats i Norsk karkirurgisk
forening. NKKF takker for innsatsen.
Ola D. Sæther var den andre valgte lederen av norsk karkirurgisk
forening og satt i styret fra 1991-95. Han ledet foreningen i
en etableringsfase som selvstendig fagmedisinsk forening og
hadde stor betydning for tilblivelsen av norsk karkirurgisk register
(NORKAR). Dette har hatt stor betydning for den videre utviklingen
av foreningen.

Prisen overleveres Andreas Reite på jobb ved Stavanger universitetssykehus. Juryen
bestod av Beate Viddal og Tor Flørenes.

BBrauns pris for beste
karkirurgiske foredrag
BBrauns pris for beste karkirurgiske foredrag gikk til Irene Hjellestad og medarbeidere (Haukeland universitetssykehus) for
presentasjonen: Aneurismesykdom – glykemisk status og mortalitet (abstrakt 165).
Studien retter fokus mot betydningen av diabetes mellitus (DM)
som risikofaktor ved operasjon av abdominale aortaaneurismer
(AAA). Bruk av HbA1c avdekker en relativ stor gruppe ikke tidligere
diagnostiserte pasienter med DM. Resultatene av studien viser at
pasienter med AAA og DM definert ut ifra HbA1c-verdien hadde
signifikant høyere risiko for død etter operasjon. Dette er en viktig
studie som viser at HbA1c er en nødvendig parameter å ta med
seg i den preoperative vurderingen. Det foreligger et oversiktlig
abstrakt og presentasjonen var meget klar og tydelig.

Lars Erik Staxrud satt som sekretær i foreningen i samme periode
og konsoliderte vintermøtet som et fast møtepunkt for norske
karkirurger sammen med familiemedlemmer. Han har senere vært
aktiv på utallige faglige og organisatoriske sammenkomster og har
de senere årene vært aktivt medlem i NKKFs valgkomite.
Tor Flørenes har ledet spesialistkomiteen i 2 perioder (8 år) og
vært aktiv i UEMS, både i Board of Vascular Surgery og som
eksaminator. Han har med dette vist et brennende engasjement for
utdanning av karkirurger.
Ola D.
Sæther, Lars
Erik Staxrud
og Tor Flørenes hedres
med trykket:
Et seriøst arteriovenøst
forhold (H.
Kryvi) (Ola D.
Sæther var
ikke tilstede
under overrekkelsen).
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Forskningsdagen 2014
– Trauma research day
Torben Wisborg, NKT-traume
torben.wisborg@traumatologi.no

Psykologspesialist og nevropsykolog
Marianne Løvstad fra Sunnås sykehus
fikk 2. premie for abstraktet om langvarig
bevissthetssvekkelse, og Knut Magne Kolstadbråten fikk 1. premie for abstraktet om
kroniske smerter 6 år etter skade. Nedenfor
er sammendrag av begge prisvinnerne:

Annenprisvinner Marianne Løvstad.

Førsteprisvinner Knut Magne Kolstadbråten.

skade var kun 2 % av sTBI populasjonen
i VT eller MBT. Etter ett år var gruppen
halvert til 1 %. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig aldersjustert DOC-insidens på
0.09/100.000. DOC-pasienter hadde lavere
GCS enn sTBI gruppen uten DOC, både på
skadested og i løpet av de første 24 timene,
noe som indikerer at skadene var mer alvorlig fra skadetidspunkt, og ikke var resultat
av komplikasjoner. Studien fant lav insidens
av langvarig bevissthetsforstyrrelse etter
sTBI i Norge.

Målet med studien er å definere forekomsten og alvorligheten av kronisk smerte
seks år etter traume i en traumepopulasjon
rekruttert ved et stort traumesykehus.

2. premie:
Forekomst av langvarig bevissthetsforstyrrelse i en norsk
prospektiv populasjonsbasert studie av voksne 1. premie:
med alvorlig trauma- Kroniske smerter 6 år
etter skade:
tisk hodeskade
Forekomst generelt,
Marianne Løvstad
risikofaktorer og
Et lite mindretall av pasienter med alvorlig
traumatisk hodeskade (Severe Traumatic
effekt av epidural
Brain Injury - sTBI) overlever til vedvarende
bevissthetsforstyrrelser (Disorders of
analgesi ved skader i
Consciousness; DOC), dvs. en vegetativ
(VT) eller minimalt bevisst tilstand (MBT).
brystveggen
Denne studien undersøkte forekomst
av VT og MBT tre måneder etter sTBI,
og funksjon 1 år og 2-3 år etter skade.
Studien var del av en prospektiv nasjonal
multisenterstudie av sTBI i 2009 og 2010,
og inkluderte voksne (≥16 år) med sTBI,
dvs. intrakraniell skade og Glasgow Coma
Scale (GCS) score ≤ 8 i løpet av de første
24 timene etter skade. Tre måneder etter

Knut Magne Kolstadbråten

Ved store skader vil alltid hovedfokus i
primærbehandlingen ligge på livreddende
tiltak og overlevelse. Imidlertid ser man
hos pasienter som overlever at mange får
kroniske smerter.

Fagmedisinske foreninger

Traumeforskningsdagen 2014 ble arrangert
21.10.14 på Holmenkollen. Det er var to
utenlandske forelesere, kirurg og professor
Desmond Winter fra Dublin, og anestesiolog og professor Erika Frischknecht
Christensen fra Århus/Ålborg. Det var 17
påmeldte foredrag, og de to utenlandske
professorer vurderte kvalitet, originalitet,
betydning, fremføring og abstrakt. Deres
vurdering var at det var god kvalitet på alle,
men to abstrakter ble valgt ut til premie.

Alle pasienter over 18 år som ble tatt imot
med traumeteam og registrert i traumeregisteret i 2007 samt hadde en ISS (Injury
Severity Score) ≥ 9 ble vurdert for inklusjon.
Intuberte pasienter, pasienter med isolerte
hodeskader, overførte pasienter, pasienter
som gikk direkte til kirurgi innen tre timer,
pasienter som ble utskrevet innen 6 timer
samt pasienter med kjent psykisk sykdom
ble ekskludert i studien. 125 pasienter
ble inkludert i studien. 81 % av disse
pasientene ble smertelindret med Fentanyl
i akuttmottaket. Ingen pasienter fikk
paracetamol, NSAIDs, perifere nerveblokkader eller Epidural analgesi i akuttmottaket.
De inkluderte pasientene fikk tilsendt
spørreskjema om kronisk smerte seks år
etter skade. 53 % rapporterte om kroniske
smerter seks år etter skaden hvor hos 82
% var smerteintensiteten medium eller
sterkere. Ved en undersøkelse av pasienter
med thoraxskader rapporterte 83 % av de
pasientene som fikk EDA (epidural analgesi)
om kroniske smerter. Av de pasientene
som ikke fikk Epidural rapporterte 70 % om
kroniske smerter.
I 2007 var det lite fokus på smertebehandling og profylakse og pasientene
trenger en mer agressive og multimodal
smerteprotokoll.
Gratulerer til begge!

Kirurgen nr. 4, 2014

187

Norsk Thoraco-Laparoskopisk
forenings høstmøtepriser 2014
Peter W Monrad-Hansen
peter.monrad-hansen@kirurgen.no
NTLF delte i år ut fire priser:

Fagmedisinske foreninger

Prisen for beste foredrag
gikk til K Stormark (Stavanger Universitetssjukehus)
og medarbeidere for
abstractet: 1-års overlevelse etter laparoskopisk
reseksjon i behandling
av tykktarmskreft – en
nasjonal kohort studie.

Prisen for beste eksperiementelle studie ble
overrekket til KDC Pham
(Haukeland Universitetssykehus) og medarbeidere
for abstractet: Per-oral
endoskopisk myotomi
(Poem) i behandling av
akalasi.

Prisen for beste nykommer gikk til E. Loge
(Akershus Universitetssykehus) og medarbeidere
for abstractet: Korrelerer
postoperativ tarmfunksjon etter laparoskopisk
fremre nettrektopexi med
anorektale volumetrifunn?

Prisen for beste video
gikk til T Moger (Lillehammer sykehus) og medarbeidere for abstractet:
19.august 2014. Historien
om en gallegangsskade.

Gratulerer til alle prisvinnere! NTLF omtaler
prisvinnerne i mer detalj i aktuelle utgave av
NTLF-forum.

Plastikkirurgiske priser på Høstmøtet 2014
Elisabeth Valio Sætnan
esaetnan@hotmail.com
Tradisjonen tro har PULS levert prisen for
den mest interessante problemstillingen
under frie foredrag for plastikkirurger.
Presentasjonen ble vurdert ut fra kvalitet
på abstraktet og fremføringen, i tillegg til
innhold og tema. Prisen gikk i år velfortjent
til Nathalia Mobargha ved plastikk- og håndkirurgisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus. Hun tok for seg et håndkirurgisk tema omkring tilstedeværelsen av en
ligamento-muskulær reaksjon som indikerer
en mulig beskyttende mekanisme. Tittelen
på foredraget var: Beskyttende refleks som
resultat av nevromuskulær kontroll?
Norsk plastikkirurgisk forening sin pris
for 2014 gikk til foredraget som fremla
den beste presentasjonen basert på en
klar vitenskapelig fremstilling, kvalitet
på abstraktet, relevant problemstilling,
presentasjon og fremføring. Prisen gikk i år
til Sykehuset Telemark og overlege Anadi
Begic. Han har startet opp en pilotstudie
med sekundær rekonstruksjon etter
mastektomi og strålebehandling: DIEP
eller fett transplantasjon med BRAVA.
Resultater fra pilotstudien ble presentert og
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Anadi Begic, overlege ved Sykehuset Telemark, vant
NPKF sin pris 2014. Foto: Kjersti Ausen.

Natalia Mobargha, LiS ved SUS, vant PULS prisen 2014.

vi fikk innblikk i arbeidet med å utarbeide
retningslinjer for bruk av BRAVA. Vi ser
frem til senere å bli presentert for en
randomisert prospektiv studie av en teknikk

som foreløpig ikke benyttes andre steder i
Norge.

Urologiske prisvinnere ved
Høstmøtet 2014
Christian Beisland, Leder, NUF
christian.beisland@helse-bergen.no

NUF–prisen ble i år tildelt Erik Rud om medarbeidere, OUS Aker, for foredraget «MRI
tumor volume and the apparent diffusion
coeffisient are predictors of extraprostatic
disease». Foredraget har abstraktnummer
72 i høstmøteboken. MR staging av prostatacancer er utfordrende, og resultatene er
ikke tilfredstillende for uselekterte pasienter.
Vi vet fra mikroskopiske undersøkelser at
tumorvolum og Gleason score er predikatorer for pT3. Vi vet også at MR tumorvolum
korrelerer med patologisk tumorvolum, og
at diffusjonskoeffisienten (ADC) i tumor
korrelerer med Gleason score. Så langt
brukes ikke dette ved MR staging, og disse
indirekte MR tegnene kommenteres heller
ikke i Europeiske retningslinjer.

Erik Rud.

Alle variablene kunne predikere pT3, men
ved multivariat regresjonsanalyse var bare
ADC signifikant.
Konklusjonen er at økende MR tumorvolum
og tumor kapsel lengde, økte sannsynligheten for pT3, og lav ADC var en betydelig
riskfaktor for pT3.
NIU-prisen ble vunnet av Hege Holmberg
og medarbeidere, Sykehuset i Vestfold,
for foredraget «Transuretral reseksjon av
blæretumor (TURB) innen Skagerak blærekreftgruppe 2010-2013, endringer i klinisk
praksis?». Foredraget har abstraktnummer
68 i høstmøteboken. Studien har sett på
TURB kvalitetsdata fra Skagerak blærekreftgruppe i perioden 2010-2013. Vi ser økende
bruk av PDD og instillasjonsbehandling,
og noe fallende indikasjon recurrence.
Histologisk pT0 utgjør en stor andel
(32,9 % i 2013) av inngrep med indikasjon
recurrence.

Hege Holmberg.

Olympus-prisen gikk i år til Negin Karaji
og medarbeidere, Haukeland Universitetssykehus, for foredraget «Fra inneliggende til dagkirurgisk URS for uretersten».
Foredraget har abstraktnummer 49 i
høstmøteboken.
Studien har sett på at ved Haukeland
Universitetssykehus ble ureteroskopi (URS)
tidligere utført på sentraloperasjonen hos
inneliggende pasienter. Etter åpning av ny
dagkirurgisk avdeling i september 2013
har URS for sten blitt utført her. Vi har
undersøkt om dette har hatt betydning for
prosedyren. 500 pasienter innlagt til URS
for uretersten i perioden 2004 – 2010 ble
sammenlignet med 67 pasienter behandlet
med URS på dagkirurgen fra 1. september
2013 - 1. juli 2014. Resultatene viser at
overgangen fra inneliggende til dagkirurgisk
URS for uretersten har medført økt bruk av
JJ-stent, mens stenfrihet og per- og postoperative komplikasjoner har vært uendret.
74,6 % av de dagkirurgiske pasientene ble
utskrevet samme dag.

Fagmedisinske foreninger

Ny pris av året er Olympus-prisen til
beste foredrag innen endourologi. Norsk
Urologisk Forening (NUF) deler derfor fra
nå av ut tre priser under Høstmøtet. Det er
i tillegg til den nevnte prisen, NUF-prisen til
beste frie foredrag (unntatt endourologi) og
NIU-prisen til beste foredrag presentert av
en LIS, stipendiat eller tilsvarende.

I vårt arbeid har vi analysert prediksjonsverdien til i) MR tumorvolum, ii) MR tumor
kapsel lengde og iii) tumor ADC for å
diagnostisere T3 sykdom.

Negin Karaji.
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Prisvinnere Norsk Thoraxkirurgisk forening
Aortaballongpumpe i kombinasjon med ekstrakorporeal
sirkulasjon reduserer organperfusjon under diafragma
Steinar Lundemoen
steinar.lundemoen@helse-bergen.no

Fagmedisinske foreninger

Vivariet ved Universitet i Bergen har siden
1998 muliggjort eksperimentell forskning
i ulike modeller med store dyr. Fram til nå
har denne aktiviteten resultert i 60 artikler,
16 avhandlinger (dr.med. eller PhD), flere
bokkapitler samt en lang rekke bidrag til
kongresser. Den vitenskapelige virksomheten omfatter kirurgiske og medisinske
problemstillinger innenfor felt som
gastrokirurgi, hypotermi, væskebalanse,
sirkulasjonsfysiologi, kardiologi og hjertekirurgi. I tillegg brukes vivariet til praktiske
øvelser på gris i forbindelse med kurs, blant
annet i hemostatisk nødkirurgi. På årets
høstmøte presenterte vi resultatene fra en
av grisemodellene som omfatter bruk av
hjertelungemaskin. Betydningen av pulsatil
perfusjon under hjertekirurgiske inngrep
er fremdeles omdiskutert, mer enn 60 år
etter innføringen av hjertelungemaskin i
hjertekirurgisk praksis. Vi introduserte en
ballongpumpe i torakalaorta for å oppnå
pulsatilitet under hjertelungemaskin-kjøringen. Dette er et moment som benyttes
aktivt innenfor hjertekirurgien og er særlig
aktuelt ved langvarig maskinkjøring og ved

svekket myocardfunksjon. Studien omfattet
16 dyr. Alle fikk aortaballong og ble lagt
på hjertelungemaskin i tre timer. 8 dyr ble
pulset med aortaballongen mens 8 dyr
hadde ballongen i passivt modus. Samtidig
bruk av kardiopulmonal bypass med
sentrifugalpumpe og aortaballongpumpe
medførte at det hemodynamiske energinivå
ble opprettholdt i bypass-situasjonen,
tilsvarende før kardiopulmonal bypass.
Ingen pulsatilitet ble oppnådd med inaktiv
aortaballongpumpe og sentrifugalpumpe
alene. Perfusjonstrykket ble signifikant
redusert distalt for diafragma i den
pulsatile gruppen. Organspesifikk blodgjennomstrømning ble evaluert med mikrokuleteknikk. Organer distalt for diafragma fikk
redusert sin blodgjennomstrømning med
pulserende aortaballong i større grad enn
med sentrifugalpumpe alene. Eksempelvis
fikk nyrene redusert flow med 75 %.
Blodgjennomstrømningen i hjernen økte
i pulsatil gruppe, men var ikke signifikant
forskjellig fra ikke-pulsatil gruppe. Graden
av mikrovaskulær ekstravasering var
statistisk sett lik i begge gruppene. Likevel
fant vi en klar trend over tre timer med
kardiopulmonal bypass til vedvarende høyere plasmavolum og grad av ekstravasering
i den pulsatile gruppen. Våre forsøk peker

på viktigheten av å følge perfusjonstrykket
distalt for aortaballongen under samtidig
bruk av hjertelungemaskin og aortaballongpumpe ettersom ballongen kan ha en
obstruktiv effekt. Arbeidet vil bli videreført
i vivariet med ytterligere forsøk. I første
rekke dreier dette seg om å studere ulike
effekter av kardiopulmonal bypass med og
uten rullepumpeindusert pulsatilitet.

Steinar Lundemoen.

Fjern iskemisk prekondisjonering aktiverer
protein kinase B i venstre ventrikkel hos pasienter som
gjennomgår koronarkirurgi
Slagsvold KH1,2 , Moreira JBN2 , Høydal MA 2 ,
Rognmo Ø2 , Wisløff U2 , Bye A 2 , Nordhaug D1,2 ,
Karevold A1, Winnerkvist A1, Wahba A1,2
katrine.hordnes@ntnu.no
1
Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs hospital HF
2
KG Jebsen Center of Exercise in Medicine,
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,
NTNU, Trondheim

Bakgrunn
Under hjerteoperasjoner stanses blodtilførsel til hjertet en periode mens man opererer
på det. Fjern iskemisk prekondisjonering
(remote ischemic preconditioning, RIPC)
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er en metode som potensielt kan bidra til
å beskytte hjertet ved hjertekirurgi. RIPC
går ut på å stanse blodtilførselen til en del
av kroppen i korte perioder for å iverksette
kroppens eget forsvar mot iskemisk skade.
Vi har vist at RIPC bidrar til å bevare
arbeidskapasiteten i hjertevevet under
koronar bypass-operasjoner, og har nå
sett nærmere på mekanismene bak RIPC.
Eksperimentelle studier i dyremodeller
tyder på at protein kinase B (PKB) må
aktiveres for å oppnå en beskyttende effekt
på hjertet ved RIPC. Mye er enda uavklart
når det gjelder molekylære mekanismer

ved RIPC i hjertet hos mennesker. Vi har
derfor undersøkt hvorvidt PKB aktiveres i
hjertevev i forbindelse med RIPC ved åpen
hjertekirurgi.

Materiale og metode
Studien inkluderte 60 pasienter som
gjennomgikk førstegangs koronar bypasskirurgi, hvor halvparten ble randomisert
til å gjennomgå RIPC før operasjonen, og
halvparten ble randomisert til kontrollgruppen. Pasienter randomisert til RIPC fikk
klemt av blodtilførselen i armen ved å blåse
opp en blodtrykksmansjett i 5 min x 3 like

før operasjon, mens kontrollpasientene
hadde en uoppblåst blodtrykksmansjett
på armen i tilsvarende tidsrom. Man
undersøkte hjertevev fra venstre ventrikkel
både på begynnelsen av operasjonen
(før blodtilførsel til hjertet ble stanset
ved aortaavklemming) og mot slutten av
operasjonen (etter at blodtilførsel til hjertet
var gjenopprettet). Aktivering av PKB ble
undersøkt med proteinanalyser i form av
western blotting. Man undersøkte både
total mengde PKB, mengde fosforylert
(aktivert) PKB, samt kjente substrater
(målproteiner) for PKB.

Resultater

Konklusjon
Funnene tyder på at RIPC bidrar til tidlig
aktivering av PKB i venstre ventrikkelvev
hos pasienter som gjennomgår koronarkirurgi. Aktivering av PKB i forkant av
iskemi-reperfusjon kan tenkes å kunne
forbedre beskyttelse av hjertet i form av farmakologisk prekondisjonering i fremtiden.
Studien ble nylig publisert i tidsskriftet
International Journal of Cardiology
(Slagsvold KH et al., Remote ischemic
preconditioning preserves mitochondrial
function and activates pro-survival protein
kinase Akt in the left ventricle during cardiac
surgery: A randomized trial. Int J Cardiol
2014 Dec 15;177(2):409-517).

Jon Arne Søreide
Jon.soreide@k1.uib.no
På Generalforsamlingen i NKF den
23.oktober 2014 ble Asgaut Viste (67)
utnevnt til æresmedlem i foreningen.
Viste ble cand.med. ved Universitetet
i Oslo i 1972, og er godkjent spesialist
i generell kirurgi fra 1980, og godkjent
spesialist i gastroenterologisk kirurgi fra
1987. Dr.med. (UiB) i 1986.
Han startet sin kirurgiutdanning
ved Namdal sykehus, Namsos, og
fullførte spesialiseringen ved Haukeland
universitetssykehus. Der har han også
hatt overordnende stillinger både som
seksjonsoverlege og avdelingsoverlege.
Han er nå professor ved Klinisk institutt
1/Universitetet i Bergen, og overlege ved
Avdeling for akutt- og gastroenterologisk
kirurgi, Haukeland universitetssykehus.
Gjennom flere utenlandsopphold, bla.
i USA og Japan, har han tilegnet seg
ny kunnskap, og styrket kompetansen
ved egen avdeling og i det nasjonale
fagmiljø. Men spesielt i de senere år
har Viste også bidradd til kunnskaps- og
kompetanse-overføring til deler av verden
som mangler det meste, også kirurgisk
kompetanse og organisasjonerfaring.
Innen Legeforeningens ulike avdelinger
og utvalg har Viste hatt flere verv og
oppgaver. Han har også vært nestleder
i styret i NKF, og styreleder i Norsk
Forening for Gastroenterologisk Kirurgi
(NFGK). Som underordnet lege hadde
Viste en rekke verv i Ylf, og han har vært
tillitsvalgt i flere perioder innen flere av
Legeforeningens organer.
Hans kliniske aktivitet har spesielt
vært knyttet til sykdommer i «øvregastrointestinal-traktus», og i særlig
grad fokusert på kirurgiske sykdommer i
spiserør og magesekk. Hans engasjement
innen traumeorganisering og -opplæring
(instruktør i ATLS) i tillegg til selve den
kirurgiske behandlingen på dette feltet, er
et eksempel på hans brede engasjement
og erfaring i det kirurgiske fagfeltet. Han
har en betydelig operativ erfaring, og har
vært tidlig ute med implementering av

nye metoder, også innen laparoskopisk
kirurgi og endoskopi.
Viste har vært forfatter/medforfatter av
mer enn 130 vitenskapelige publikasjoner,
og holdt en rekke foredrag nasjonalt og
internasjonalt, samt bidratt som kursarrangør og foreleser på en rekke kurs. Han
har vært veileder for flere doktorgradskandidater, og medlem av en rekke
bedømmelseskomitéer for vurdering av
doktorgradsarbeider eller for vurdering av
utlyste professorater ved de medisinske
fakulteter.
Asgaut Viste har gjennom sin faglige
innsats som kirurg og klinisk underviser,
gjennom vitenskapelige engasjement og
aktivitet som forsker og universitetslærer
og gjennom sitt brede og vedvarende
engasjement i Legeforeningens ulike
organisasjon¬s-ledd bidradd til det
kirurgiske felleskap og i det offentlige
helsevesen på en ekstraordinær måte.
Han har et godt faglig skjønn, viser
romslighet, men samtidig fasthet i faglige
vurderinger. Han er lett å be når man
trenger hjelp eller støtte.

Fagmedisinske foreninger

Før aortaavklemming var nivået av
fosforylert PKB 43% høyere etter RIPC
sammenlignet med kontroll (p<0.05), og
fosforylering av substrater for PKB økte
etter avklemming med aortatang sammenlignet med før aortaavklemming kun innad i
RIPC gruppen (p<0.05).

Nytt æresmedlem i Norsk
kirurgisk forening (NKF):
Asgaut Viste

Både hans faglige kompetanse og hans
organisasjonsmessige erfaring, innsikt
og bidrag har vært etterspurt og verdsatt
i flere sammenhenger opp gjennom
årene. Ikke minst gjennom innsats innen
undervisning og opplæring i kirurgifaget,
også i Afrika og andre U-land, har han fått
en spesiell erfaring og kompetanse både
som kirurg, kollega og medmenneske.

Asgaut Viste.

Katrine Hordnes Slagsvold.
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Kongens fortjenstmedalje til
Odd Øyvind Moen
Harpreet Dhindsa, Torill Floa Bang,
Robin Gaupset og Elisabeth Valio Sætnan
esaetnan@hotmail.com

Fagmedisinske foreninger

Øyvind Moen er en populær mann i Namsos. Enten kjenner du han som en markant
kirurg hvor han startet karrieren som
turnuslege i 1968, eller du har møtt han i
hans frivillige arbeid som er mangfoldig.
Han er en særdeles aktiv mann innen sport,
kulturliv og historie. Han kan se tilbake på
medforfatterskap i «Det grenseløse sykehus» utgitt ved 150 års jubileet for Namdal
sykehus i 1998, forfatter av artikkelen
«Nicolay Benjamin Batt – fremragende og
uegennyttig sykehuslege i utkant-Norge» i
Michael Quarterly (Det norske medisinske
selskap) (2012; 9: 325-33). Han har i flere
tiår vært svært aktiv i Namsos hoppklubb
som leder og styremedlem, rennleder og
ofte sett i bakken som aktiv tråkkemaskin.
Han har som autorisert hoppdommer hatt
oppdrag i hele landet og er fortsatt en
ildsjel i miljøet. Du kan treffe på Øyvind
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som turvenn i demensforeningen hvor
han også er aktiv som underholder og
dugnadspådriver. Hagearbeid ligger i hans
interessefelt og han inviterer barneskolen
årlig hjem til seg for å vise frem og spre
kunnskap om et rikt utvalg av urter, trær og
blomster.
Vi kjenner Øyvind først og fremst som en
stødig og god kollega som ser menneskene
rundt seg. Han har, fra kort tid etter han
startet som ledende kirurg ved Namdal
sykehus i 1980 til han gikk av i 2007, satt et
meget godt eksempel for sine kolleger. Han
har et enormt engasjement, nøyaktighet og
respekt i yrkesutøvelsen. Det er relatert til
selve håndverket men også til å se helheten
hos sine pasienter. Han var toneangivende
for behandlingen av alle relevante tilstander
i gastrointestinal og generell kirurgi ved
sykehuset. Som avdelingsoverlege var han
et forbilde, og gjorde valg som var atypiske
for mange av sine kolleger ved andre
sykehus når nye metoder ble tatt i bruk
ved sykehuset. Han løftet unge kirurger

frem og bidro med sin kompetanse slik
at nye metoder ble implementert på en
god og trygg måte. Dette dannet et godt
fundament for videreutvikling i faget med
unge, kyndige kirurger. Dette medførte at
Sykehuset Namsos under hans ledelse har
blitt anerkjent langt utover fylkesgrensene
for å levere god kvalitet ved moderne
pasientbehandlingen og utdanne dyktige
kirurger. Øyvind har viet mange år som
erfaren kirurg til utdanning av unge kirurger.
Han har med sitt gode håndlag og
meget gode didaktiske evner sørget for
solide basiskunnskaper hos alle som viste
interesse for faget. Hans evne til å se alle
pasienter med respekt og interesse var
og er retningsgivende for alle som jobber i
kirurgisk avdeling ved Sykehuset Namsos.
Odd Øyvind Moe er tildelt Kongens
fortjenstmedalje og overrekkelse fant
sted 8. november i Namsos, hvor han ble
behørig hedret.

Dr. Alexander Malthes
legat Utlysning 2014
NKF har fått en gave av Oslo kirurgiske
forening og har nå den store ære av å fordele
Dr. Malthes legat.

Onkoplastisk kirurgi
og primær rekonstruksjon
av bryst
Elisabeth Valio Sætnan
esaetnan@hotmail.com
Leder i norsk plastikkirurgisk forening

Fagmedisinske foreninger

Samarbeid var gjennomgangsordet på onsdag i høstmøteuka da
plastikkirurgisk og mammakirurgisk forening hadde gleden av å
ønske velkommen til et fellesseminar.
Oppmøtet var bra, Saga C på Holmenkollen Park var fullsatt og
flere måtte klare seg med ståplass. Plastikkirurgene fikk utvidet
sitt høstmøteprogram med en halv dag, noe som ble positivt
mottatt. Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi er et fag i utvikling og
vekst i Norge og samarbeid med andre spesialiteter er hverdagen
for en plastikk/rekonstruktiv kirurg. De sentrale spørsmålene som
ble diskutert var: hvor langt er vi kommet, hvordan organiseres
onkoplastikk og direkte rekonstruksjon av bryst og hvordan ser vi
for oss fremtiden.
Da vi planla fellesmøtet, var tanken å kunne gi fagmiljøene en
arena for å lære av hverandres erfaringer og finne gode plattformer for samarbeid. Møtet ble styrt av lederene i mamma-endokrin
foreningen Turid Aas og plastikkirugisk forening Elisabeth Valio
Sætnan.

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.
Så om du ønsker å reise på en stor kongress innen ditt fag,
kan dette stipendet være tingen. Hvis du skal legge fram en
abstrakt eller poster, kan Malthes Legat også støtte reisen
din. Det deles ut 4-5 stipend på opptil kr. 20.000,-. (Husk å
lage et budsjett som viser utgiftene!)
Søknadsfrist: 20. desember 2014
Søknader kan sendes til: oleandersstensen@gmail.com
Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Anette Mellbye
på epost ame@emgs.com (se vedlagt skjema).
Tildelingen av stipend vil gjøres på styremøte i NKF i januar
2015.
På vegne av styret i Dr. Alexander Malthes Legat.
Arne-Christian Mohn

Dagen startet med innledninger til temaet ved mammakirurgene
Ellen Shlichtling fra OUS og Helle Skjerven fra Vestre Viken,
samt plastikkirurg Christian Tiller ved SUS. Høydepunktet med
fellesseminaret var en paneldebatt der innleggsholderene samt
plastikkirurgene Jørgen Utvoll ved OUS og Tormod Westvik ved
Sykehuset Telemark deltok. Debatten var saklig og informativ og
salen deltok aktivt i debatten.
Diskusjonen ble styrt inn mot på forhånd avklarte spørsmål som
startet med status quo: hvordan er samarbeidet organisert i dag
og hvordan har utviklingen vært de siste årene. Videre hvem er det
som bestemmer hvilken type rekonstruksjon som benyttes. Er det
ut fra pasienten og hvilke behov de har, eller hva avdelingene har å
tilby. Er det likt tilbud i hele landet, og hvor store lokale forskjeller
kan aksepteres i forhold til hva som tilbys pasientene? Ansvarsfordelingen mellom spesialitetene ble diskutert uten at det ble kommet frem til en konsensus. Ulike løsninger ble diskutert, men en
er enig om at flere øyne ser bedre. Samarbeid mellom fagfeltene
mammakirurgi og plastikkirurgi skal opprettholdes eller styrkes de
fleste steder. Det begge spesialiteter kunne enes om var at vi kan
lære av hverandre og hverandres tenkemåte og at spesialistutdanningene kan ha nytte av sideutdanning hos hverandre for å få et
lite innblikk i teknikker og tenkemåter. Spesialistkomiteene ble
oppfordret til å se på mulighet for å implementere dette i fremtidige spesialistregler. På spørsmål om hvilke kunnskaper som
kreves for å drive rekonstruktiv onkoplastisk kirurgi, fant vi ikke
noe vi kan enes helt om, men er enige i målet om at kvinner som
skal få fjernet helt eller store deler av et bryst bør få vurdering av
et multidisiplinært team.
Samarbeid er veien for å få de beste resultatene til beste for våre
felles pasienter.

194 Kirurgen nr. 4, 2014

Mange pasienter og situasjoner
kan kreve høy konsentrasjon av gentamicin
Konsentrasjon av gentamicin i vevet1

Collatamp® gir høy
konsentrasjon av
gentamicin i vevet,

2000mg/l- gentamicinkonsentrasjon i vevet

der du trenger det,
når du trenger det1
MIC
1

2

3

4

5

6

7

DAG

Utarbeidet fra Ruszczak Z, Friess N. Advanced Drug Delivery 2003;55:1679–1698

Collatamp® gir langt lavere serumkonsentrasjon enn det man ser ved
systemisk administrasjon av gentamicin1
Høye konsentrasjoner av gentamicin har vist seg å være effektivt mot
de fleste resistente bakterier2
Collatamp® øker også hemostasen og påviker sårtilhelingen3
Kollagenet i Collatamp stabiliserer såret, absorberer blod og interagerer med
blodplater, fibroblaster og makrofager slik at sårtilhelingen stimuleres3

Referanser:
1. Ruszczak Z, Friess N. Advanced Drug Delivery 2003;55:1679–1698.
2. Stemberger A et al. Eur J Surg 1997; Suppl. 578:17–26.
3. Collatamp® Pakningsvedlegg, EUSA Pharma (Europe) Limited.

Swedish Orphan Biovitrum AS
Østensjøveien 18 Bryn, 0661 Oslo
Tlf.: 66 82 34 00 www.sobi.com

It’s a surgeon’s choice

www.collatamp.no

Targeted infection control
003COL-NO-2014

The 5th AHUS Colorectal Symposium
Challenges and controversies in colorectal surgery
Fagmedisinske foreninger

January 15-16 2015

Venue: The Main Auditorium at Akershus University Hospital, Lørenskog
Thursday January 15th 10.00 – 17.00

What is D3 surgery for right sided colon cancer
Live Surgery:

Dejan Ignatovic, Oslo

- Non-conventional strictureplasty for ileocaecal Crohn’s disease Anthony de Buck van
Overstraeten, Leuven

- D3 right hemicolectomy

Rationale behind non-conventional strictureplasties
The malfunctioning pouch

What do we need to know about anorectal-

Dejan Ignatovic

Anthony de Buck van
Overstraeten

Tom Øresland, Oslo

malformations and Hirschprungs disease

Pernilla Stenström, Lund

The anal fistula

Per-Olof Nyström, Stockholm

When and how to operate for diverticulitis
The consequences of a low anterior resection

Friday January 16th 09.00 – 14.00

Johannes Schultz, Oslo

Katrine Emmertsen, Århus

Surgical management of locally advanced rectal cancer

Torbjörn Holm, Stockholm

When to radiate a rectal cancer

Torbjörn Holm

Closure of the pelvic floor

Different ways of performing an APE
How to avoid complications
“Registers”

Henrik Christensen
Kristoffer Lassen, Tromsø

“Education “

Tim Rockall, Guildford

Robots in rectal surgery
Pro

TBA

Con

Tim Rockall, Guildford

Register with merete.helgeland@ahus.no Fee 1800 NOK

Welcome!
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Henrik Christensen, Århus

Åpent brev til redaktøren for publisering i Kirurgen

Om redaksjonell skikk og bruk i Kirurgen!
I Kirurgen nr. 3/2014 publiserte vi en artikkel om nyreskader. Artikkelen ble innsendt, og forfatterne fikk den tilbake med forslag til
små tekstlige endringer og om bildekvaliteten kunne bedres.
Det kom ikke noen endelig (og ferdig satt) versjon til korrektur, og desto større var derfor vår overraskelse da vi fikk se den trykte
utgaven av Kirurgen. Her er det både gjort innholdsmessige endringer i teksten vi ikke var informert om, og det var satt inn
redaksjonelle anmerkninger i parentes. Disse var ikke begrepsforklarende red. anm., men anmerkninger som direkte gikk på det
faglige innholdet i artikkelen. Disse var dessuten skrevet med en overprøvende utforming.
Vi reagerer på at Kirurgen, som de siste årene har blitt et godt blad, ikke følger vanlige redaksjonelle regler for skikk og bruk. Vi
aksepterer uten videre at det kan være innvendinger mot innholdet i en fagartikkel. Vi aksepterer imidlertid ikke at vårt innhold
overprøves i den trykte teksten uten at vi er informert.
Vanlig skikk og bruk er at alle forslag til endringer forelegges forfatterne. Forfatteren må så vurdere disse. Om redaktøren deretter
ikke er enige i forfatterens respons, har redaktøren to muligheter:
a) Ikke trykke artikkelen eller
b) trykke forfatterens versjon og så komme med en redaksjonell kommentar hvor forfatternes innhold imøtegås.
Etter vår mening skal redaksjonen aldri endre på innholdet i en artikkel uten at forfatterne er involvert. Innholdet i en artikkel er
forfatternes ansvar, og det skal ikke herske noen tvil om hvem som står bak en artikkel og er ansvarlig for innholdet.

Vi håper dette ikke vil gjenta seg, da en slik redaksjonell fremgangsmåte er ødeleggende for tilliten mellom redaksjon og forfatter(e).
På sikt vil dette medføre at seriøse forfattere vil avstå fra å skrive fagartikler i Kirurgen.

Med vennlig hilsen

Fagnytt • Debatt

Slik redaksjonen i Kirurgen har handlet denne gangen, så er forfatterne overprøvd faglig i artikkelens innhold uten mulighet til å
svare på innsigelsene. Videre trykkes dette uten at leserne informeres om hvem som står bak disse endringene.

Christian Beisland
Karin M. Hjelle

Kommentar fra Kirurgen
Redaktøren bekrefter innholdet i brevet fra Beisland og Hjelle og beklager hendelsen. Tidsnød var medvirkende til
saksgangen, men endret versjon skulle selvsagt ha vært forelagt forfatterne før publisering. Kritikken tas til etterretning og
tilsvarende situasjon vil søkes unngått i fremtiden ved bruk av alternativene a) og b) skissert av Beisland og Hjelle.
Mvh
Peter Wiel Monrad-Hansen
Redaktør Kirurgen
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«Lommekirurgi – en håndbok i
kirurgisk vaktarbeid»
Trond Dehli og Ole Kristian Losvik
Cappelen Damm akademisk. Pris 298,-

Ayham Alshbib
uxaayh@ous-hf.no
Gastrokirugisk avd. OUS - Ullevål sykehus
Denne publikasjonen henvender seg
hovedsakelig til leger i spesialisering som er
tidlig i sin kirurgiske karriere. Boken egner
seg også for studenter og turnusleger.
Forfatterne sier i forordet at idéen til boken
ble unnfanget en natt da forfatterne hadde
vakt sammen. Boken er ment som praktisk
hjelp og gir veiledning for yngre kollegaer
som har vakt ved en kirurgisk avdeling.

Fagnytt • Debatt

Boken består av åtte kapitler. Den begynner
med et introduksjonskapittel som gir et
innblikk i en kirurgisk vakthverdag. Deretter
følger kapitler som omhandler de vanligste
kirurgiske tilstander innen gastrokirurgi,
urologi og kar-/thoraxkirurgi. Flere av temaene avsluttes med en anbefaling om mer
dyptgående litteratur om temaet. Kapittel
seks gir en grundig og ryddig fremstilling
om behandlingen av pasienter med traume,

brann- og hodeskader. Kapittelet etter
omfatter temaer og problemstillinger rundt
den kirurgiske pasienten. Det er også
viet et eget kapittel om infeksjoner som
kan behandles med antibiotika og andre
som krever kirurgisk intervensjon. Boken
avsluttes med diverse relevante tabeller og
lister for kirurgisk praksis.
Boken er lettlest og oversiktlig. Den
inneholder også tabeller og bilder. Den er
praktisk lagt opp med forslag til utredning
og behandling av de vanligste akutte
sykdommer, og noen av de farligste. Undertegnede savner imidlertid et kapittel som
omhandler vanlige kirurgiske prosedyrer.
Den egner seg noe mer som en introduksjonsbok til kirurgifaget enn en håndbok
som brukes under hektiske vakter. Det er
vanskelig å se for seg boken i frakkelommen, ikke minst da formatet er litt i største
laget og teksten noe omfattende.
Boken kan absolutt anbefales og er nyttig
for kirurgisk vaktarbeid.

Ledige stillinger som redaktør og redaksjonsmedlem i Kirurgen
Kirurgen utgis 4 ganger per år med et opplag på omkring 3000 blader. Det formidles til alle
medlemmer av Norsk Kirurgisk Forening. Bladet er i stadig utvikling og vi får flere tilbakemeldinger
om at bladet leses med stor faglig interesse og brukes også i utdanning av ulike helsefaglige grupper.
De kirurgiske fagforeningene bidrar med temanummer av høy faglig kvalitet.
Redaksjonen består per dags dato av
en redaktør, en webredaktør og tre
redaksjonsmedlemmer, men vi planlegger
å redusere redaksjonsmedlemsantallet til
to, slik at redaksjonen totalt består av fire
personer. Redaksjonen bør ideelt presentere ulike fagfelt, med ulik fartstid faglig
og ulik redaksjonell og sykehusgeografisk
bakgrunn, noe som gjør bladet leselig for
både spesialister og LiS i hele Norge. Vi har
de siste årene avholdt redaksjonsmøtene
på Ullevål sykehus, noe som har fungert
greit geografisk for årets redaksjon.
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Vi søker nå et nytt redaksjonsmedlem og ny
redaktør til Kirurgen. Vi oppfordrer alle med
redaksjonell interesse å søke oppgaven.
Det er spennende, faglig interessant og
ikke minst veldig hyggelig å jobbe med
Kirurgen. Man kommer i kontakt med ulike
faggrupper og mange kjernepersoner i det
kirurgiske miljøet.
Oppgaven avlønnes etter eget budsjett
avsatt av NKF.
Oppgavene i redaksjonen fordeles etter
interesse, evne og tid, men det må

påregnes å jobbe ekstra i perioder i
forbindelse med utgivelse av bladene,
samt holde en jevn kontakt med miljøet for
å innhente artikler og nyheter fra miljøet.
Hvis dette virker interessant, hvis du er en
person med interesse for faglig formidling,
ta kontakt med en av oss i redaksjonen
for mer informasjon og en uforpliktende
samtale.

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

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

TachoSil «Takeda Nycomed»
Lokalt hemostatikum.

T

ATC-nr.: B02B C30

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

www.tachosil.no

11115/R-14031

MEDISINERT SVAMP: Hver cm2 inneh.: Humant fibrinogen 5,5 mg, humant trombin 2 IE, equint
kollagen, humant albumin, natriumklorid, natriumsitrat, L-argininhydroklorid. Fargestoff: Riboflavin (E 101).
Indikasjoner: TachoSil er indisert hos voksne som støttebehandling ved kirurgiske inngrep for å
bedre hemostasen, fremme vevsforsegling og for suturstøtte ved karkirurgi der standardteknikker
ikke er tilstrekkelige.
Dosering: Skal bare brukes av erfarne kirurger.
Voksne: Antall kollagensvamper som anvendes bør alltid være i samsvar med det underliggende
kliniske behov, relatert til størrelsen på sårflaten og må vurderes individuelt av den behandlende
kirurg. I kliniske studier har valg av dosering vanligvis variert mellom 1-3 svamper (9,5 cm × 4,8
cm), men bruk av opptil 7 er rapportert. For mindre sårflater, f.eks. ved minimal invasiv kirurgi,
anbefales kollagensvamper av mindre størrelse (4,8 cm × 4,8 cm eller 3 cm × 2,5 cm).
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. utilstrekkelige sikkerhetsog effektdata.
Tilberedning: For instruksjoner vedrørende håndtering før bruk, se pakningsvedlegg.
Administrering: Kun til epilesjonell og lokalt bruk. Skal ikke brukes intravaskulært. Se pakningsvedlegg for instruksjoner vedrørende administrering. Det er sterkt anbefalt å journalføre navn og
batchnr. hver gang preparatet benyttes.
Kontraindikasjoner: Intravaskulær bruk. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Data for anvendelse ved nevrokirurgi eller gastrointestinal anastomose
foreligger ikke. Allergiske hypersensitivitetsreaksjoner kan oppstå. Tegn på hypersensitivitetsreaksjoner er utslett, generell urticaria, tetthetsfølelse i brystet, tungpustethet, hypotensjon og
anafylaksi. Dersom disse symptomer/tegn oppstår, skal administreringen avbrytes umiddelbart.
Hvis sjokktilstand inntrer, skal gjeldende prosedyre for sjokkbehandling følges. Tiltak for å forebygge infeksjoner ved bruk av legemidler fremstilt fra humant blod eller plasma omfatter seleksjon av blodgivere, screening av hver enkelt tapping og plasmapooler for infeksjonsmarkører, og
effektiv inaktivering/fjerning av virus som en del av produksjonsprosessen. Til tross for dette kan
en ikke fullstendig utelukke muligheten for overføring av smittsomme agens. Dette gjelder også
virus eller patogener som hittil er ukjent. Tiltakene anses å være effektive mot kappekledde virus
som hiv, HBV og HCV, og mot det ikke-kappekledde viruset HAV. Tiltakene har begrenset verdi mot
ikke-kappekledde virus som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19 kan være alvorlig for
gravide kvinner (fosterinfeksjon) og for personer med immundefekt eller økt erytropoiese (f.eks.
hemolytisk anemi).

Interaksjoner: Preparatet kan denatureres ved kontakt med oppløsninger som inneholder
alkohol, jod eller tungmetaller (f.eks. antiseptiske oppløsninger). Denne type substanser skal
fjernes så godt som mulig før bruk av preparatet.
Vis interaksjoner for B02B C30
Graviditet, amming og fertilitet: Sikkerheten ved bruk under graviditet eller amming er ikke klarlagt. Eksperimentelle dyrestudier er ikke tilstrekkelige til å utrede reproduksjonstoksiske effekter,
og/eller effekter på embryo-/fosterutvikling, svangerskapsforløp, fødsel og/eller postnatal utvikling. Skal ikke administreres til gravide og ammende, hvis ikke strengt nødvendig.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Feber. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):
Immunsystemet: Hypersensitivitet eller allergiske reaksjoner kan oppstå i sjeldne tilfeller hos
pasienter behandlet med fibrin. I enkelte tilfeller har disse reaksjonene utviklet seg til alvorlig
anafylaksi. Slike reaksjoner kan spesielt observeres ved gjentatt bruk av legemidlet eller dersom
det administreres til pasienter med kjent hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene. Antistoffer mot innholdsstoffer i fibrinpreparater til sårlukking/hemostatika kan forekomme i sjeldne
tilfeller. Svært sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Livstruende tromboemboliske komplikasjoner kan
forekomme dersom legemidlet utilsiktet administreres intravaskulært.
Overdosering/Forgiftning: Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.
Egenskaper: Klassifisering: Lokalt hemostatikum. Inneholder fibrinogen og trombin som et
tørket belegg på overflaten av en kollagensvamp. Den aktive siden er farget gul. Virkningsmekanisme: Ved kontakt med fysiologiske væsker, f.eks. blod, lymfe eller fysiologisk saltvann,
oppløses innholdsstoffene i belegget og diffunderer delvis inn i såroverflaten. Dette etterfølges
av fibrinogen-trombinreaksjonen som initierer det siste trinnet av den fysiologiske blodkoagulasjonsprosessen. Fibrinogen blir omdannet til fibrinmonomere som spontant polymeriserer
til et fibrinkoagel, og som på denne måten holder kollagensvampen fast til såroverflaten.
Fibrin blir deretter kryssbundet med endogen koagulasjonsfaktor XIII, og danner derved et tett,
mekanisk stabilt nettverk med gode limeegenskaper som bidrar til å lukke såret. Metabolisme:
Fibrinkoagelet metaboliseres på samme måte som endogent fibrin ved fibrinolyse og fagocytose.
Kollagensvampen degraderes ved resorpsjon til vev. Ca. 13 uker etter applikasjon er det kun små
rester tilbake, uten noen tegn til lokal irritasjon. Nedbrytningen ble forbundet med infiltrering av
granulocytter og dannelse av resorptivt granulasjonsvev som kapsler inn de nedbrutte restene
av TachoSil. Ingen bevis for lokal intoleranse er sett i dyrestudier. Fra erfaringen hos mennesker,
har det vært isolerte tilfeller hvor rester ble observert som tilfeldige funn uten tegn på funksjonell
svekkelse. Andre opplysninger: Leveres ferdig til bruk i sterile pakninger. 3 × 2,5 cm: 1 stk: kr
543,80. 5 stk: kr 2579,20. 4,8 × 4,8 cm: 2 stk: kr 2714,80. 9,5 × 4,8 cm: 1 stk: kr 2471,20
Pakninger og priser pr 15.10.2013: 3 × 2,5 cm: 1 stk: kr 543,80. 5 stk: kr 2579,20. 4,8 × 4,8 cm: 2
stk: kr 2714,80. 9,5 × 4,8 cm: 1 stk: kr 2471,20

