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Redaktørens hjørne

Kjære lesere!
av Kirurgen og NKF takke begge for sitt
uunnværlige bidrag til Kirurgen.

Usman Saeed
Redaktør
usman.saeed@kirurgen.no
Redaksjonen i Kirurgen har vært gjennom
store endringer siden vinternummeret.
Peter Monrad-Hansen har etter 2 år
med stort engasjement dessverre
trukket seg tilbake. I løpet av sin tid
tok han tidsskriftet og nettsiden til nye
høyder med sin innovative tilnærming
og gode lederegenskaper. Samtidig har
Olaug Villanger også gitt seg etter 8 år
i redaksjonen, i starten som redaktør
for minimalt invasiv kirurgi og etterhvert
et mer redaksjonelt ansvar. Det er nå
mange års erfaring som har forsvunnet
fra redaksjonen, og savnet etter dem
vil bli stort. Undertegnede vil på vegne

Med redaktørstillingen ledig kunne jeg ikke
gjøre noe annet enn å ydmykt takke ja, når
jeg ble forespurt av NKF om å overta. Aller
først – og høyest prioritert på agendaen
var å finne en som kunne erstatte de
årene med erfaring som ble borte med
Monrad-Hansen og Villanger. Det er med
glede jeg kan meddele at Hans Skari har
blitt overtalt til å gjøre et lite comeback
i redaksjonen for de neste 3 numrene
av Kirurgen. Med sin lange erfaring som
tidligere redaksjonsmedlem og redaktør vil
han være en en stor ressurs for Kirurgen
den kommende tiden.
For egen del, som fersk i embete,
kunne ikke timingen for å bli utnevnt
redaktør vært bedre ettersom min første
oppgave har vært å få æren av å publisere
jubileumsnummeret for 25års jubileet til
Norsk Karkirurgisk Forening. Temaredaktør
og leder av NKKF Erik Mulder Pettersen
presenterer en rekke spennende emner

fra det karkirurgiske miljøet i Norge.
Blant annet skriver Frode Østrem om
perifer arteriellinsuffisiens. Henrik
Halvorsen gir oss innblikk i behandlingen
av thorakoabdominal aneurismesykdom
med bl.a. avansert stentgraftbehandling.
Kirsten Krogh-Sørensen belyser emnet om
genetisk utredning ved aortasykdom mens
Antonio Rosales orienterer om ”tissue
engineering ” fra et karkirurgisk ståsted.
I tillegg publiseres et grundig referat fra
vintermøtet til NKKF, samt spennende
referater fra Davoskurset og det
nyopprettede obligatoriske akuttkirurgi
kurset. I Norge rundt spalten presenterer
det gastrokirurgiske miljøet ved UNN
Tromsø sin daglige virksomhet. Og i NTLF
nytt skriver min tidligere veileder Erik
Trondsen en spennende gjennomgang av
laparoskopi ved traumer og ileus.
Med sommeren rett rundt hjørnet gjenstår
det kun å gratulere NKKF med sin 25 års
dag og ønske dere alle god lesning!

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

Arne-Christian Mohn
Leder, NKF
arne-christian.mohn@helse-fonna.no
Når dette leses, er nok Landsstyremøtet til
Legeforeningen over. Der blir det valgt ny
president, som står foran krevende år.
Vi har nylig vært gjennom samhandlingsreformen som inkluderte fastlegereformen.
Sistnevnte er ikke på plass alle steder,
men fra 01.01.2016 skal alle kommuner ha
tilgang til akutte døgnplasser i kommunal
regi. De flinkeste kommunene rapporterer
om et belegg på 50%, mens andre knapt
bruker sengene. Over natten skal fastlegene observere pasienter på egne senger
uten å ha spesialister som kan rettlede
dem. Det er utfordrende.

For oss kirurger blir det også utfordrende,
og ikke minst de yngre kollegaene våre.
Nå melder Helsedepartementet at den
nye spesialistutdanningen starter allerede
høsten 2016. Da gjelder tidligere turnustjeneste som del av spesialistutdanningen.
Men løpet videre etter dette første året,
vet ingen idag. Det virker som noen har
fryktelig dårlig tid.
På Landsstyremøtet skal vi diskutere om
vi skal åpne for akuttsykehus uten både
kirurg, indremedisiner og anestesiolog
tilstede. De to største politiske partiene
åpner for dette i helt spesielle tilfeller, mens
Legeforeningen har vært mer tilbakeholdne.

langt mer sentralisering, der de antyder en
cut-off på 100.000 i nedslagsfelt for å ha
akuttkirurgi.

Leder

Kjære kolleger!
Så langt kommer nok ikke Legeforeningens
Landsstyremøte til å gå, og det gjenstår å
se om politikerne har guts nok til å gå så
langt. Vi er fortsatt et langstrakt land med
både vær- og geografiske forhold som
utfordrer målet om lik behandling i hele
landet.
En ting er sikkert – det blir ikke ro i
Helsevesenet de nærmeste årene.

Ekspertutvalget nedsatt av departementet
med bl.a. våre folk har konkludert med

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		
13.000
297 (+5) mm		
13.000
250 mm		
16.000
138,5 mm		
9.000
148,5 (+5) mm		
9.000

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

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
14.000

Bestillingsfrist/
Materiellfrist
5/9
5/11

Levering Posten
Oktober
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Ring 22 59 90 07 eller send en e-post til ragnar.madsen@drd.no for å
bestille annonse
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Norsk karkirurgisk jubileumsnummer – NKKF 25 år
27. mai 1990 gikk norske karkirurger ut av en felles forening med thoraxkirurgene.
Et par år tidligere var karkirurgi blitt egen spesialitet. I år fyller Norsk karkirurgisk forening 25 år.
Jubileet ble markert med symposium arrangert på stiftelsesdagen i Gamle Logen i Oslo, utgivelse av
en egen bok om norsk karkirurgis historie og eget temanummer i Kirurgen.
Erik Mulder Pettersen
erik.mulder.pettersen@sshf.no
Leder NKKF

Karkirurgi har endret seg betydelig etter
etableringen av endovaskulær behandling.
Det medfører nye utrednings- og behandlingsforløp som krever et tett multidisiplinært
samarbeid. Karkirurgene må være aktive
i hele utrednings- og behandlingskjeden,
inkludert utførelsen av endovaskulære prosedyrer. Dahl og Ødegård beskriver hvordan
man kom frem til et samarbeid mellom
karkirugene og intervensjonsradiologene
ved St. Olavs Hospital i Trondheim.
Aneurismatisk sykdom i aorta blir omtalt
nærmere i tre oversiktsartikler. Halvorsen
og Pedersen fra Haukeland universitetssykehus, beskriver kompleks endovaskulær
behandling ved aneurismatisk aortasykdom
i form av en kasuistikk.
Krohg-Sørensen og Lingaas, ved OUS Rikshospitalet gjør rede for de ulike mulige underliggende bindevevssykdommer som kan
medføre alvorlige komplikasjoner fra hjerteog karsykdommer, bl.a. aneurismesykdom.
Reite og Vetrhus fra Stavanger universitetssykehus, gjennomgår litteraturen og egne
resultater i en artikkel om forekomsten
av rumperte abdominale aortaaneurismer
(rAAA). Det er observert fallende forekomst,
men dødeligheten er som kjent høy ved
ruptur. I Sverige, Danmark og Storbritannia
tilbys det nå screening for å oppdage
abdominale aortaaneurismer. Det er dokumentert helseøkonomisk gevinst til tross
for fallende forekomst av aortaaneurismer.
Tiden er nå moden for at fagmiljøet og
helsemyndigheter diskuterer opprettelse av
et nasjonal screeningsprogram for AAA.
Ved Akershus universitetssykehus har man
inngått et tverrfaglig samarbeid mellom de
ulike fagspesialitetene for å bedre pasientforløpene for diabetikere med aterosklerotisk
sykdom. Målet er å unngå amputasjon.
Dedikerte behandlere, klinisk årvåkenhet
og raske behandlingskjeder er nødvendig.
Man mangler i dag gode registerdata på

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) ble
startet opp i kjølvannet av opprettelsen av
egen forening. I 2009 fikk registeret status
som nasjonalt kvalitetsregister og i 2011
ble det lovpålagt å registrere behandlingsdata i databasen. Det er nå utviklet en
ny nettbasert løsning. Leder i NORKAR,
Martin Altreuther, gjennomgår historikk,
utfordringer, resultater og femtiden for et
slikt register.
Nasjonal behandlingstjeneste for dyp
rekonstruktiv venekirurgi (NOVI) orienterer
om sitt tilbud og deltagelse i nyskapende
eksperimentell klinisk forskning.
Norsk karkirurgisk forening har i samarbeid
med UNIKARD tatt initiativ til et nasjonalt
karkirurgisk forskningsprogram. Dette har
resultert i ”den norske carotisstudien”, hvor
en i ett år registrerte alle carotisoperasjoner
i Norge prospektivt. Dette nasjonale løftet
for norsk karkirurgisk forskningssamarbeid
gjøres med betydelig økonomisk støtte fra
legeforeningens fond for kvalitetsforbedring
og pasientsikkerhet. Knut E. Kjørstad ved
Universitetssykehuset i Nord Norge leder
studien, som beskriver viktige kvalitetsparametere i behandling av pasienter med
symptomgivende stenose i arteria carotis
interna. Styret i Norsk karkirurgisk forening
tror at studien vil være starten for flere nasjonale forskningsprosjekt i regi av norske
karkirurger. Dette nasjonale samarbeidet
er også forløper for opprettelsen av et
nasjonalt karkirurgisk forskningsutvalg og
vi mener at et slikt samarbeid i det norske
karkirurgiske miljøet er nødvendig for å
heve nivået og øke mengden av karkirugisk
forskning i Norge.
Erney Mattsson ved St. Olavs Hospital og
interimleder for det nyoppstartede forskningsutvalget, kommenterer akademiens plass i
det norske karkirurgiske fagmiljøet.
Ellers ble NKKFs årlige vintermøte avholdt
på Trysil. Tema var kvalitet i pasientbehandling og det var invitert flere gode og
sentrale nasjonale foredragsholdere. Det
var flere gode frie foredrag, hvorav de to
prisvinnende foredragene presenterer sine
artikler i dette nummeret av Kirurgen. Det
ble også avholdt et symposium om veiledet

trening av pasienter med intermitterende
klaudikasjon hvor Joep Teijink presenterte
et nasjonalt nettverk og tilbud for veiledet
trening og livsstilsendring (ClaudicatioNET).
Det er også i Norge behov for et slikt desentralisert nasjonalt tilbud til pasientgruppen.
Karkirurgien som eget fag er ennå ungt, og
25 år etter dannelsen av NKKF er faget og
spesialiteten igjen i endring. Foreningen er
aktiv. Vi har tro på at nye prosjekter som
opprettelsen av forskningsutvalg, tverrfaglige
samarbeid, oppstart av nasjonale program
for screening av AAA og veiledet trening
av klaudikanter vil føre til en bedre og mer
komplett forskningsbasert og kvalitetsutviklende behandling av pasienter med
karkirurgiske sykdommer.

Tema

I forbindelse med karkirurgiens år i 2009
ble det publisert en rekke oversiktsartikler
i Tidsskriftet. Disse tok for seg de vanligste
karkirurgiske sykdommene. I dette
nummeret av Kirurgen går vi dypere inn i
enkelte aktuelle problemstillinger.

pasientgruppen. I fremtiden kan kanskje
dette gis fra det nylig oppstartede amputasjonsregisteret (www.ankelogfot.no)
fra ankel- og fotseksjonen ved Oslo
universitetssykehus.

På vegne av styret i Norsk karkirurgisk
forening
Erik Mulder Pettersen
Leder NKKF

NKKF
medlemsstatus per 1.12.2014
156

Medlemmer
Kvinner

24

Yrkesaktive

84

Spesialist i karkirurgi

118

Ikke-spesialister

24

Pensjonister

44

Figur 1. Medlemstall.

Figur 2. Utvikling av antall spesialister i karkirugi.

Styret NKKF 2014-2014:
Erik Mulder Pettersen, leder
Einar A Brevik, sekretær
Therese-Mari Nybø – kasserer
Karsten Myhre – vikarkasserer
Synnøve Seljeskog, webmaster
Arne Seternes, styremedlem
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Åpen eller kateterbasert
behandling i karkirurgi

– Går radiologene og karkirurgene i
Trondheim sammen eller til hvert sitt?
Tema

I spesialistutdanningen i karkirurgi er det krav om endovaskulære prosedyrer, og i det karkirurgiske
miljøet er det enighet om at karkirurgene må tilegne seg ferdigheter med bruk av kateterteknikker. Siden
kompetanse i endovaskulær behandling og tilgang til angiografilaboratorier tradisjonelt har vært dominert
av intervensjonsradiologer, har det over hele Europa oppstått konflikter om hvordan karkirurgene skal
tilegne seg denne kompetansen. På St.Olavs Hospital har vi inngått en arbeidsavtale mellom radiologer
og karkirurger for å sikre utdanning i endovaskulære ferdigheter for begge fagene, og samarbeidet har
blitt bedre.
Torbjørn Dahl
torbjorn.dahl@stolav.no
Karkirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital,
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
NTNU, Trondheim
Asbjørn Ødegård
Røntgenavdelingen, St.Olavs Hospital
7006 Trondheim

Innledning
I dag disponerer karkirurgene både åpne
og endovaskulære teknikker for å behandle
sykdommer i perifere arterier og vener.
I Norkars årsrapport fra 2013 går det fram
at de fleste pasientene med ischemi i
underekstremitetene behandles med
endovaskulære prosedyrer (1). Fra midten
av 1990-årene kunne man behandle stadig
flere abdominale aortaaneurismer med
endovaskulære stentgraft, og i dag er
man på god vei til å behandle komplekse
thoracoabdominale aortaaneurismer med
endovaskulær teknikk (2).
Innføringen av perkutane teknikker med
ballongdilatasjon (PTA) og senere stenting
av arterielle stenoser og okklusjoner ble
møtt med skepsis og krav til dokumentasjon, men er i dag et veletablert behandlingstilbud til en rekke pasientgrupper.
En langvarig diskusjon om åpen kirurgi
eller endovaskulær behandling er beste
behandling er lite fruktbar da metodene for
en stor del utfyller hverandre, og fordi en
pragmatisk holdning tilsier at endovaskulær
behandling vanligvis kan prøves først
uten å ødelegge muligheten for kirurgisk
behandling på et senere tidspunkt (3).
Erfaringene viser imidlertid at begge behandlingsmetodene har sine komplikasjoner
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i en pasientgruppe som ofte har alvorlige
tilleggssykdommer. Dessuten gjøres
mange inngrep i forbyggende hensikt, for
eksempel operasjoner for å forhindre aneurismeruptur eller emboli fra carotisstenose.
Riktig indikasjon og preoperativ informasjon
er derfor svært viktig for pasientene.
Forutsetningen for å ta i bruk endovaskulære
teknikker har vært en rivende utvikling i
bildediagnostikk, og intraarteriell diagnostisk
angiografi er nesten helt erstattet av
ultralyd, CT- og MR-teknikker. Samtidig
med at karkirurgene utviklet sine operative
teknikker med endarterektomi, kateterbasert
embolektomi og bypassprosedyrer, tok
flere av røntgenlegene i økende grad i
bruk kateterteknikker for trombolyse,
ballongdilatasjon og stenting av lesjoner i
arteriene. Mange karkirurger så dette som
supplement til egen virksomhet, men de
som ønsket å lære seg endovaskulære
teknikker på egen røntgenavdeling ble
henvist til å følge vanlig spesialisering via
røntgen colon og venografier. Det lyktes
imidlertid å etablere et introduksjonskurs i
endovaskulær teknikk i Trondheim, og dette
var åpent for både kirurger og radiologer.
Etter hvert kom det krav om at framtidige
karkirurger skulle lære endovaskulære
teknikker i spesialistutdannningen, og
det inngår som en del av den europeiske
eksamen i karkirurgi som UEMS arrangerer
(4,5). Dette har ført til konfrontasjoner
mellom radiologer og karkirurger, og i det
følgende vil vi vise hvordan vi har forsøkt
å komme hverandre i møte på St. Olavs
Hospital i Trondheim.

Bakgrunn
Karkirurgisk avdeling er en del av kirurgisk

klinikk, der LIS-legene inngår i primærvaktskiktet. Overlegene har kun bakvakt
på karkirurgiske pasienter. Radiologene
har et todelt vaktsystem for diagnostisk
radiologi, og et eget bakvaktsystem for
endovaskulære prosedyrer. Som karkirurgisk
senter tilbyr derfor St. Olavs Hospital åpen
og endovaskulær behandling døgnet rundt
hele året. Røntgenlegene demonstrerer
fortsatt bilder for karkirurgene hver morgen,
og etter gjennomgang av angiografibildene
kommer det et felles forslag til behandling
av den aktuelle pasienten. I karkirurgisk
grenutdanning er det krav om at man har
utført 40 endovaskulære prosedyrer av
forskjellig slag. Per i dag finnes det ikke en
formalisert utdanning i vaskulær intervensjonsradiologi, men røntgenavdelingen har
en lang tradisjon for utdanning og kompetanseutvikling. Da spesialitetskomiteen i
karkirurgi økte kompetansekravet fra 20
til 40 endovaskulære prosedyrer (3), førte
dette til skarpe reaksjoner i det radiologiske
miljøet som ikke uten videre ville åpne
angiografilaboratoriene for denne opplæringen. Som regel disponeres angiografilaboratoriene av røntgenavdelingen, mens
det på flere sykehus nå installeres såkalte
hybridstuer der en vanlig operasjonsstue
utstyres med fast angiografiutstyr.I
Trondheim disponerer karkirurgisk avdeling
en slik stue i nær tilknytning til røntgenavdelingens øvrige angiografistuer. Så hva gjør
man når karkirurgene skal opparbeide sin
kompetanse i endovaskulær kirurgi?

Et historisk tilbakeblikk
I februar 1995 behandlet vi de første pasientene med abdominale aortaaneurismer
med endovaskulært stentgraft i Trondheim
(6). Operasjonene ble utført på røntgenavdelingens angiografirom, og forberedelse-

Neste skritt
Det var ikke bare på St. Olavs Hospital
at karkirurgene følte seg tilsidesatt på
endovaskulære prosedyrer, og høsten 2013
arrangerte Norsk Karkirurgisk forening et
symposium under Høstmøtet kalt «Quo
vadis, norske karkirurger? Med eller uten
endovaskulær kompetanse?». Med foredrag
fra karkirurg i Sverige og Belgia, og norske
kardiologers vei til perkutane coronare
intervensjoner var mange norske karkirurger
klare til å ta opp kampen med radiologene
på hjemstedet. Fra tidligere hadde man sett
for seg en «ny» karkirurg som behersker
åpen kirurgi, endovaskulær teknikk,
diagnostisk ultralyd og farmakologisk behandling av karsykdommer (8). Stemningen
var noe amper, og intervensjonsradiologene
svarte med et tilsvarende symposium våren
2014 med tittelen «Intervensjonsradiologi
Quo Vadis?»

Veien videre i Trondheim
Det oppstod etter hvert et anstrengt forhold
mellom radiologer og karkirurger i vårt
miljø, selv om det daglige samarbeidet om
pasientene gikk videre. Samarbeidsforholdene ble imidlertid brakt helt opp til fagavdelingen og senere viseadministrerende
direktør, før de respektive avdelingslederne
fikk beskjed om å komme fram til en avtale.

Avtalen
Etter noen runder i avdelingene ble man
enig om følgende prinsipper:
På sikt økt samarbeid mellom de to
faggruppene for å oppnå en enhetlig utredning, behandling og oppfølging av felles
pasientgrupper.

Tema

ne var ledet av professor Hans Olav Myhre
og overlege Jan Lundbom fra karkirurgisk
avdeling og overlege Staal Hatlinghus fra
røntgenavdelingen. Myhre hadde en solid
posisjon i det karkirurgiske miljøet, og
Hatlinghus hadde noen år tidligere utført
Norges første perkutane transluminale
angioplastikk (PTA) sammen med professor
Ivar Enge (7). Disse stentgraftene la
grunnlaget for et praktisk samarbeid mellom
røntgenleger og karkirurger, og begge
yrkesgruppene deltok aktivt i prosedyrene.
Senere kom røntgenlegene til å spille en
stadig større rolle i både planleggingen
og den praktiske, endovaskulære delen
av operasjonene. Når det gjaldt perkutane
prosedyrer på aterosklerotiske lesjoner var
røntgenlegene enerådende. Karkirurgene
oppnådde imidlertid et minimum av endovaskulær kompetanse med peroperative
angiografier etter bypass og embolektomi
eller deltagelse på stentgraft og kombinerte
prosedyrer med endarterektomi i lysken
og ballongdilatasjon i bekken eller lår. Blant
LIS-leger i karkirurgi og ferske overleger
vokste imidlertid misnøyen med manglende
deltagelse i endovaskulære prosedyrer.

Innleggelse av stentgraft for abdominalt aortaaneurisme i hybridstue på St.Olavs Hospital i Trondheim.

LIS-leger i karkirurgi gis anledning til å
jobbe aktivt på angiografilaboratorium på
røntgenavdelingen, anbefalt en,fast dag pr.
uke. Ordningen skal også ivareta LIS-leger
i radiologi.
Ved kombinerte prosedyrer (stentgraft,
lyskeinngrep kombinert med ballongdilatasjon) skal karkirurg delta aktivt på den
endovaskulære delen av prosedyren,
og arbeidsfordelingen skal diskuteres
på et planleggingsmøte og være klar før
inngrepet starter. For kombinerte inngrep
(lyske + ballongdilatasjon i bekken/lår) er
målsettingen at karkirurger skal kunne gjøre
dette selvstendig.
Det skal legges til rette for at karkirurger
får opplæring i anatomisk vurdering,
planlegging og bestilling av stentgraft til
aneurismer.
Røntgenleger og karkirurger skal samarbeide
om vaskulære ultralydundersøkelser.
Det skal legges til rette for at intervensjonsradiologer får delta i klinisk utredning og
oppfølging etter endovaskulære prosedyrer.
Intervensjonsradiolog skal opparbeide
kunnskap om premedisinering, antibiotikaprofylakse, smertelindring og sedering samt
behandling av komplikasjoner i samarbeid
med karkirurg.

Hvordan gikk det?
En av de karkirurgiske overlegene har
deltatt på de fleste av inngrepene der
endovaskulære prosedyrer inngår. Vi har
foreløpig valgt å opparbeide kompetansen
hos en til to overleger. Arbeidsfordelingen
har stort sett foregått etter avtale. Preoperativ planlegging og diskusjon mellom
operatørene har blitt bedre. Deltagelse på
angiografilaboratoriet har blitt mindre enn
forventet, og det har foreløpig vært vanskelig
å involvere LIS-legene på karkirurgen i

dette arbeidet. Noe av dette skyldes at
LIS-legene foreløpig har prioritert åpne
operasjoner på sin etter hvert så dyrebare
dagarbeidstid. Vi har imidlertid et rammeverk som legger føringer for samarbeid
mellom radiologer og karkirurger.

Konklusjon
Vår avtale har skaffet oss arbeidsro, og
et bedre klima for samarbeid mellom
radiologer og karkirurger. Vi har fortsatt tro
på en tverrfaglig utredning og behandling av
pasienter med perifere karsykdommer (9).
Det er viktig å sikre utdanningen for LISlegene i karkirurgi og radiologi, men man
må nok forvente ytterligere spesialisering
innenfor endovaskulær virksomhet. Det
kan derfor hende at behandlingstilbudet til
karkirurgiske pasienter på sikt må organiseres om en egen enhet uten strikt skille
mellom radiologi og karkirurgi (10,11).
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Fenestrerte og grenede stentgraft
for suprarenale og thorakoabdominale
aortaaneurismer
Tema

Avanserte stentgraft med sidehull (fenestrerte) eller sidegrener (branched) er de senere årene tatt i bruk i
behandlingen av suprarenale aortaaneurismer (SAA) og thorakoabdominale aortaaneurismer (TAAA).
Ved Haukeland Universitetssykehus ble fenestrerte og grenede stentgraft for SAA og TAAA tatt i bruk
juni 2013. Behandlingen skjer i samarbeid mellom Karkirurgisk avdeling, Hjerteavdelingen og Radiologisk
avdeling. Nedenfor redegjøres det for noen av hovedpunktene i utredning og endovaskulær behandling av
SAA og TAAA. En pasientkasuistikk belyser kompleksiteten i behandlingsopplegget og illustrerer den
trinnvise behandlingen.

Gustav Pedersen, 2Jenssen G, 3Terje Aass,
1
Henrik Halvorsen
gustav.pedersen@helse-bergen.no
1
Karkirurgisk Avdeling
2
Radiologisk Avdeling
3
Hjerteavdelingen, Thorax-kirurgisk Seksjon
Haukeland Universitetssykehus

1

Type I - V

Bakgrunn
Pasienter med suprarenale aortaaneurismer
(SAA) og thorakoabdominale aortaaneurismer (TAAA) har tradisjonelt blitt
behandlet med åpen operasjon. Dette er
store operasjoner som er beheftet med
ikke ubetydelig mortalitet og morbiditet.
Perioperativ mortalitet på 5-10 % er rapport
fra høy-volum sentra og komplikasjoner
som spinal ischemi forekommer omtrent
like hyppig. Populasjonsbaserte studier har
imidlertid vist betydelig høyere tall (1,2).
Figur 1 demonstrerer de ulike typene av
thorakoabdominale aortaaneurismer (3,4).
De senere årene har videre utvikling av
stentgraft-teknologi og ferdigheter ført til
en økende bruk av avanserte stentgraft i
behandlingen av SAA og TAAA. Ved bruk
av fenestrerte og grenede stentgraft for
komplekse aortaaneurismer unngår man
stor disseksjon samt avklemming av aorta.
Det er derfor et potensiale for å redusere
mortalitet og morbiditet (5). Ved Haukeland
Universitetssykehus ble det første gang
implantert stentgraft for et infrarenalt
aortaaneurisme i 1995 og for thorakalt
aortaaneurisme i 1998. I løpet av årene er
det til sammen implantert over 900 stentgraft for aortaaneurismer. I juni 2013 tok vi
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i bruk fenestrerte og grenede stentgraft.
Så langt er det behandlet 14 pasienter med
fenestrerte og grenede stentgraft for SAA
(n = 3) og TAAA (n = 11) ved Haukeland
Universitetssykehus.

Prinsipper ved utredning og
behandling
Utredning. Utredning av pasienter med
TAAA skjer i samarbeid med Hjerteavdelingen
og Radiologisk avdeling. I tillegg til CT
aorta gjøres det ekko cor, CT coronarkar og
spirometri. Pasientene diskuteres tverrfaglig i utredningsmøter.
Forbehandling. Hos noen pasienter vil det
være nødvendig å gjøre en åpen operasjon
for å sikre arteriell flow til bekkenarterier,
abdominalarterier og halsarterier før endovaskulær behandling kan gjennomføres,
for eksempel bypass til nyrearterie (se
kasuistikken nedenfor) eller bypass på hals
eller under subclavia.

Figur 1: Crawfords klassifikasjon av
TAAA, modifisert av Safi. Crawford
beskrev den første TAAA klassifisering
basert på anatomisk utbredelse.
Type I: Involverer det meste av descendens fra subclavia til suprarenale
abdominal aorta.
Type II: Har størst utbredelse, går fra
subclavia til aortabifurkatur.
Type III: Omfatter distale descendens
til aortabifurkatur.
Type IV: TAAAs er begrenset til abdominalaorta under diafragma.
Type V: Safi’s gruppe modifiserte
klassifiseringen ved å legge til Type V,
som går fra distale thorakalaorta til og
med truncus celiacus og mesenterica
superior, men ikke nyrearteriene.

Trinnvis
behandlingsopplegg. Med dette menes
at man deler den endovaskulære behandlingen opp i to trinn. Hos oss gjør vi dette
ved at vi i trinn 1 implanterer stentgraft
i thorakoabdominalaorta og eventuelt
aortoiliakalt. Vi bruker åpen tilgang i lyskene
ved disse operasjonene i motsetning til
standard stentgraft hvor vi bruker perkutan
tilgang. Vi kobler ikke grenstumpene på aortastentgraftet til målarteriene (nyrearterier,
mesenterica superior og truncus celiacus)
i trinn 1. Det vil derfor være arteriell flow
i aneurismesekken, og dermed også til
målarterier og spinalarterier. Dette prinsippet kalles for temporary aneurysm sac
perfusion (TASP) og er vist å være assosiert
med lavere forekomst av spinal ischemi
(6,7). Fire til åtte uker senere utfører vi så
trinn 2. I dette trinnet har vi perkutan tilgang
i lyskene, og åpen kirurgisk tilgang til høyre
arteria axillaris under clavicula. «Bridging
stentgrafts» føres så ned i aorta-stentgraftet
via introducer i høyre arteria axillaris og

Heve blodtrykket. Blodtrykket monitoreres
nøye og mean blodtrykk holdes over 85-90
mm Hg de første 36 timene, om nødvendig
med hjelp av inotrope medikamenter.
CT kontroll. Det planlegges CT kontroll etter
1 og 6 måneder og deretter årlig og ellers
når indisert.

Kasustikk
En 69 år gammel mann hadde et TAAA,
Crawford type 2 (figur 2) med største
diameter 6.5 cm. Han hadde hypertensjon
og bare en fungerende nyre (venstre).
I 1999 ble han operert med et rørgraft for et
rumpert infrarenalt aortaaneurisme. I 2003
ble han operert for et juxtarenalt aortaaneurisme med rørgraft, og venstre nyrearterie
ble reimplantert på graftet.
Forbehandling. Den venstre nyrearterien
hadde uttalt vinkling og delte seg dessuten
i to umiddelbart etter avgangen fra det
gamle aortagraftet. Den venstre nyrearterien
egnet seg derfor ikke for grenet stentgraft.
September 2014 ble det derfor utført åpen
operasjon med bypass fra venstre arteria
iliaca til venstre nyrearterie med bruk av
et 6 mm ringforsterket heparin-coated
PTFE-graft (Propaten, Gore & Ass.).
Trinn 1. I november 2014 ble det utført
trinn 1 av den endovaskulære behandlingen.
Det ble implantert et Zenith stentgraft i thorakalaorta og et Zenith t-Branch stentgraft
mellom det thorakale stentgraftet og gamle
rørgraftet i bukaorta. Stentgraftene er
produsert av Cook Medical Inc. De fire
grenstumpene på t-branch stentgraftet ble
stående åpne og fylle aneurismesekken med
arterielt blod.
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deretter ut i målarteriene. Ved både trinn 1
og trinn 2 anlegges spinaldrenasje.
Spinal drenasje. Umiddelbart preoperativt
anlegges det spinaldrenasje med planlagt
varighet 36 timer postoperativt. Hensikten
med bruk av spinaldrenasje er å senke
trykket i spinalkanalen slik at arteriell blodforsyning til ryggmargen opprettholdes. Det
gjøres prøveavklemming før drenasjen fjernes.

Trinn 2. I desember 2014 ble trinn 2 utført,
6 uker etter trinn 1. Via høyre arteria axillaris
ble det anlagt bridging stentgraft til mesenterica superior og truncus celiacus. Hos
denne pasienten var det bare to målarterier,
siden høyre nyre var ikke-fungerende og
den venstre nyrearterien hadde fått en
bypass preoperativt. De to gjenværende
grenstumpene på t-Branch stentgraftet
ble lukket med hver sin Amplatz-plugg
(St. Jude Medical Inc.). Pasienten fikk
spinaldrenasje etter protokoll. Umiddelbart
postoperativt hadde pasienten ingen
nevrologiske utfall. Om kvelden operasjonsdagen tilkom pareser i begge bein.
Ved hjelp av å øke spinaldrenasjen samt
å øke blodtrykket ble paresene reversert.
Spinaldrenasjen ble kontinuert i tre døgn til
og ble fjernet etter prøveavklemming i fire
timer. Figur 3 viser ferdig rekonstruksjon av
aorta med sidegrener, inkludert bypass til
venstre nyre.
Oppfølging. Ved utreise fra avdelingen
var pasienten oppegående, men noe
svakere i beina enn før behandling. Han
dro på rehabiliteringsopphold og har etter
det omtrent fått igjen samme førlighet
som preoperativt. CT-bilder postoperativt
har vist patente grener, god forankring
av stentgraftene og ingen endolekkasje.
Nyrefunksjon: Preoperativ GFR var 53 i
september 2014, og ved kontroll i februar
2015 var GFR 51.
Diskusjon. Endovaskulær behandling med
avanserte stentgraft for SAA og TAAA ser
lovende ut. Behandlingsopplegget er
omfattende og det er behov for tverrfaglig
samarbeid.
Vi tror at nøye utredning og pasientseleksjon er av stor betydning. Likedan legger
vi stor vekt på gode perioperative rutiner.
Trinnvis behandlingsopplegg med midlertidig perfusjon av aneurismesekkene er vist
å være assosiert med lavere forekomst av
spinal ischemi. Den refererte kasuistikken
belyser kompleksiteten i behandlingsopplegget.

Figur 2: CT-rekonstruksjon som
demonstrerer
det thorakoabdominale
aortaaneurismet
preoperativt.

Figur 3: CT-bilde
som demonstrerer
stentgraft fra
venstre arteria
subclavia til et
infrarenalt rørgraft. Grener går
ut i henholdsvis
truncus celiacus
og i arteria
mesenterica
superior. Venstre
nyre forsynes
av en bypass fra
venstre arteria
iliaca externa.
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Behandling og oppfølging av
pasienter med karsykdom og
arvelig bindevevssykdom
Arvelige bindevevssykdommer er sjeldne, men noen av dem kan medføre alvorlige komplikasjoner fra
hjerte-kar systemet. Den best kjente av disse er Marfan syndrom (MFS) med en prevalens på 2/10 000.
Andre tilstander er Loeys-Dietz syndrom (LDS) og vaskulært Ehlers-Danlos syndrom (VEDS).
Vi kjenner til henholdsvis 40-50 og 20-30 personer i Norge med disse lidelsene. Det skjer en rask utvikling
innenfor genetisk forskning, og det er beskrevet flere genmutasjoner som kan være relatert til karforandringer. Ved ulike mutasjoner kan de kliniske manifestasjoner likevel ofte være overlappende, og i
tillegg til forandringer i hjerte-karsystemet, kan pasientene blant annet ha muskel-skjelett-forandringer,
hudforandringer, øyeproblemer og lungeforandringer. Både MFS, LDS og VEDS arves autosomalt
dominant, slik at hvis en av foreldrene har mutasjonen vil hvert barn ha 50% sjanse til å arve syndromet.
Man regner med at ca. 25% av pasientene har en spontan mutasjon. De kliniske forandringene kan
debutere i barndommen, eller hos noen seinere i livet. Det er altså livsløpssykdommer, og pasientene
trenger multidisiplinær oppfølging gjennom hele livet, både før og etter kirurgisk behandling.

Marfan syndrom (MFS)

Alternativt kan man beregne en poengsum
ut fra diverse andre kliniske manifestasjoner
som hypermobile ledd, pectusdeformiteter,
pneumothorax, duraektasi, skoliose, striae,
myopi, mitralklaffeprolaps o.a. Diameter
på aortaroten indekseres i forhold til alder,
høyde og vekt.

Dette er den vanligste av de arvelige
bindevevssykdommer med karaffeksjon.
Syndromet er relatert til en mutasjon i
genet FBN1 som koder for fibrillin-1. Det
er registrert over 1000 ulike mutasjoner i
FBN1 relatert til MFS, og hver mutasjon
er oftest spesifikk for en enkelt familie.
Mutasjonen fører til en feil i produksjon av
TGF-β (transforming growth-factor beta),
og dermed svakt bindevev. Diagnosen er
basert på Ghent-kriteriene, som ble revidert
i 2010 (1), og bygger på en kombinasjon av
kliniske funn og påvist mutasjon. De to kardinalsymptomene er aortarotsdilatasjon og
linseluksasjon, og hvis begge forekommer
kan diagnosen stilles uten at mutasjon er
påvist eller uten at det finnes en familiehistorie. Hvis bare ett av kardinalsymptomene
finnes, må man enten påviste en mutasjon
i FBN1 eller det må være familieanamnese.

Organforandringene utvikles med alder,
slik at selv om man som barn/ungdom ikke
fyller de diagnostiske kriterier, kan man
ved ny vurdering etter noen år likevel få
diagnosen MFS.Det er viktig at barn følges
opp, spesielt i forhold til skoliose, fotdeformiteter, tannstilling, øyeforandringer og
aortarotsdilatasjon, da det kan være indisert
med profylaktiske tiltak. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas
sykehus har et godt tilbud til pasienter og
familier med bindevevssykdom, og nyttig
informasjon finnes på www.sunnaas.no
Den vanligste karforandring ved MFS er
aortarotsdilatasjon som medfører risiko
for ruptur, men først og fremst risiko for
aortadisseksjon, Stanford type A, som
er en livstruende tilstand. A-disseksjon
opereres akutt, men det vil oftest foreligge

Kirsten Krohg-Sørensen og
Per Snorre Lingaas
kirsten.krohg-sorensen@rikshospitalet.no
Thoraxkirurgisk avdeling, OUS Rikshospitalet
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Figur 1a.

Figur 1b.

Figur 1: Operasjonsmetoder ved dilatert aortarot:
1a: Klaffebærende condiut med mekanisk aortaventil
1b: Ulike teknikker for klaffebærende conduit.

restdisseksjon i hele aortas forløp og ut i
bekkenkar, og hos disse pasientene med
dårlig bindevev, vil det tilkomme dilatasjon
av den dissekerte aorta, med behov for
kirurgi på aortabue, descendens, thorako-

Tema

abdominale aorta og bukaorta/bekkenkar.
Pasientene må ofte gjennomgå multiple
store kirurgiske inngrep. Det er enighet
om at pasienter med bindevevssykdom
bør behandles med åpen kirurgi, og ikke
endovaskulært med stentgraft, da den
svekkede karveggen antas å ikke tåle de
radiære kreftene i et stentgraft. Unntaket
er ved reoperasjoner, der stentgraftet
forankres i kunstige proteser.
Hensikten med tett oppfølging er å utføre
elektiv profylaktisk kirurgi på aortaroten
for å hindre disseksjon. Det gjøres enten
en klaffebærende conduit med utskiftning av aortaklaffen og reimplantasjon
av coronararterier i karprotesen, eller
en klaffebevarende conduit, dersom
klaffeseilene kan bevares og strammes
opp slik at lekkasjen som kan følge med
aortarotsdilatasjon kan oppheves (Figur 1).
Profylaktisk kirurgi forbedrer prognosen
for MFS-pasienten, da man kan unngå
disseksjon og påfølgende store kirurgiske
inngrep med tilhørende risiko for komplikasjoner. Hos voksne anbefales kirurgi hvis
aortaroten er ≥50mm, alternativt ≥45mm
hvis det er andre faktorer som rask vekst,
familiehistorie med disseksjon, ønske om
svangerskap, eller klaffesykdom (aorta- eller
mitralinsuffisiens). Ved MFS er aortarotskirurgi
sjelden nødvendig hos personer som ikke
er fullt utvokst, men dette må vurderes
individuelt. Ca. 15% av MFS-pasienter får
også mitral insuffisiens, og i tillegg kan
det utvikles cardiomyopathi uavhengig av
klaffelekkasjer.
Affeksjon av andre blodårer enn aorta er
relativt sjelden ved MFS, men noen av
pasientene kan utvikle behandlingstrengende aneurismer i øvrige deler av aorta
og bekkenarterier. Disse behandles etter
standard metoder for åpen kirurgi, men
diameterterskel for operasjonsindikasjon

Figur 2: Implantasjon av Coselliprotese i thorakoabdominalt aneurisme. Protesen er anatomosert proksimalt mot aorta
descendens og den første av protesens 4 grener er suturert mot a renalis dxt. Grenene sys deretter suksessivt på a
mesenterica superior, truncus coeliacus og a renalis sin. Man kan se pefusjons-okklusjonskatetre i ostiene til disse.
Det er reoperasjon, og en gammel dacron protese er delvis fjernet.

er 50mm, i stedet for 55-60mm. Ved
thorakoabdominal aortakirurgi anbefales
ved bindevevssykdom også at aortas
greiner reimplanteres enkeltvis i protesen,
for å unngå at store patcher av aortavegg
kan dilatere til såkalte patch-aneurismer.
Alternativt kan man bruke presuturerte
proteser med greiner for intestinal- og
nyrearterier, såkalte Coselli-proteser (Figur 2).
Det er holdepunkter for at behandling med
betablokker reduserer risiko for aortarotsdilatasjon, og bremser veksten av aortaroten.
Tett oppfølging og moderne kirurgisk og
medisinsk behandling har bedret prognosen
og forventet levetid for pasienter med
MFS har øket fra ca. 40 til nå 60-70 år.
Det er foreløpig lite kunnskap om hvordan
andre organmanifestasjoner utvikles med
alderen og hva dette betyr for pasientenes
generelle helse og livskvalitet.

Loeys-Dietz syndrom (LDS)
LDS ble første gang beskrevet i 2005, og
det er nå definert fire typer: mutasjoner i
TGFBR1 gen, TGFBR2 gen, SMAD3 gen
og TGFB2 gen gir henholdsvis type I, II,
III og IV (2). Som ved MFS får man feil
i produksjonen av transforming growth
factor beta og dermed svekket bindevev,
beinstruktur og extracellulær matrix. De
kliniske manifestasjoner ved de fire typene
overlapper, og overlapper også med MFS
og VEDS. Skoliose, pectusdeformiteter,

plattfot, tynn hud med striae og hypermobile
ledd sees ofte ved LDS. Linseluksasjon er
ikke beskrevet ved LDS, men det er øket
risiko for netthinneløsning og strabisme.
Noen pasienter som tidligere var diagnostisert med MFS etter Ghent-kriterier, har fått
endret diagnose til LDS etter gentesting.
Prevalens er ukjent. LDS arves autosomalt
dominant, men det oppgis at spontane
mutasjoner er mer vanlig.
Affeksjon av aortaroten er vanlig og
medfører risiko for disseksjon som ved
Marfan syndrom. Ved LDS synes det som
om disseksjon forekommer ved lavere
diameter på aorta og det anbefales at
profylaktisk kirurgi vurderes ved ascendensdiameter ≥40mm. Det er usikkert om risiko
er lik ved de fire ulike typer av LDS. Ved
aortarotsdilatasjon anbefales også ved LDS
klaffebevarende kirurgi hvis mulig. Etter slik
profylaktisk kirurgi, kan pasientene likevel få
aortadisseksjon type B (Figur 3), også i en
normalkalibrert aorta, og det er beskrevet
risiko for svært rask dilatasjon (i løpet av
dager) av falskt lumen. LDS pasienter med
akutt B-disseksjon trenger derfor tett og
nøye overvåkning i spesialavdeling.
Noen pasienter med LDS har craniofaciale
endringer med et karakteristisk uteseende,
og spaltet uvula, evt. ganespalte, beskrives
også som typisk. Vi har imidlertid ikke
sett dette hos noen av våre pasienter. En
av våre LDS-pasienter har hatt spontan
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hypermobile ledd, klumpfot, varicer i tidlig
alder, pneumothorax, gingival regresjon, positiv familieanamnese oa. To hovedkriterier bør
være tilstede for diagnose, av VEDS som
bekreftes av påvist relevant mutasjon i
COL3A1 genet.

Figur 3: CT med 3D rekonstruksjon av pasient med
Loeys-Dietz syndrom som tidligere er operert med klaffebevarende conduit og deretter har utviklet aortadisseksjon Stanford type B med dilatasjon av aorta descendens
og thorakoabdominale aorta (Fra Radiologisk avdeling,
OUS-Rikshospitalet).

tarmperforasjon. Dette er ikke vanlig ved
LDS, men et av hoveddiagnosekriteriene
ved VEDS.
Som ved MFS, har også LDS-pasienter øket
risiko for aorta- og mitralklaffeinsuffisiens.
I tillegg til aortarotsdilatasjon, har pasienter
med LDS oftere affeksjon av mindre arterier
enn MFS-pasientene. Ved LDS har vi operert
aneurismer på a subclavia, a brachialis og
bekkenarterier hos flere av pasientene.
Noen har også fått påvist intrakranielle
aneurismer. Kirurgi anbefales ved dilatasjon
av aorta descendens > 45-50mm, og
abdominale aorta > 40-45mm. For andre
arterier anbefales kirurgi ved dimensjon 2
ganger normal diameter (2). Renovaskulær
behandling med stentgraft anbefales ikke.
Et annet typisk funn ved LDS er “arterial
tortuosity”: elongerte, kalibervekslende
kar, og dette sees oftest i arteria vertebralis
(Figur 4). Faktisk er det beskrevet en
“tortuosity index” der graden av elongering
og slynger på arteria vertebralis synes å
indikere prognose, ved at pasienter med
svært slyngede vertebralarterier er yngre
når de får disseksjon, eller de trenger kirurgisk
behandling tidligere i livet. Slyngede
vertebralisarterier kan også finnes både ved
MFS og VEDS (3).
I motsetning til MFS er det ikke uvanlig at
pasienter med LDS trenger kirurgi før de
er voksne. Ved dilatasjon av aortarot hos
barn, anbefales aggressiv behandling med
betablokker og evt. angiotensin reseptor
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Figur 4: MR-angiografi som viser slyngede kalibervekslende aa vertebrales hos pasient med Loeys-Dietz
syndrom. Legg også merke til interposisjonsgraft i a subclavia venstre side hvor pasienten er operert for aneurisme (Fra Radiologisk avdeling, OUS-Rikshospitalet).

antagonist, og å utsette kirurgi til roten
er minst 20mm, slik at det kan brukes en
protese med dimensjon som holder til
voksen alder. Hvis klinikken er fredelig, uten
rask vekst, og uten at familieanamnese
antyder aggressiv utvikling, kan man også
hos barn med LDS vente med kirurgi til
rotdiameter når 40mm.
Det er ingen kliniske kriterier for diagnosen,
som ved MFS og VEDS. Aneurisme eller
disseksjon av kar, eller familieanamnese,
kombinert med relevant mutasjon er
tilstrekkelig grunnlag for LDS-diagnose.
I motsetning til ved VEDS der kirurgi er
vanskelig pga. ekstrem skjørhet i vevet, kan
kirurgi ved LDS gjennomføres med gode
resultater.

Vaskulært Ehlers-Danlos
syndrom (VEDS)
Dette kalles også Ehlers-Danlos syndrom
type IV. EDS er relativt vanlig med en prevalens på 1/10000, men det finnes mange
typer EDS, noen med kjente og noen med
ukjente genmutasjoner, hvor de fleste arves
autosomalt dominant (4). VEDS, som medfører affeksjon av kar, skyldes en mutasjon
i genet COL3A1, som fører til manglende
eller defekt collagen type III. VEDS utgjør
bare 5-10% av alle EDS-tilfellene. For diagnose av EDS brukes kliniske kriterier beskrevet
i Villefranche-nosologien. Det er fire hovedkriterier ved VEDS: tynn gjennomsiktig hud,
karakteristiske ansiktstrekk med tynn spiss
nese og tynne lepper, utbredte blåmerker, og
vaskulær, intestinal eller uterin fragilitet/
ruptur. I tillegg er det en del bikriterier som

Det er beskrevet mange ulike mutasjoner
i COL3A1, og det forskes på å kartlegge
prognostisk betydning av de ulike typene av
mutasjon. Det kan synes som om haploinsuffisiens (hvor det produseres normalt kollagen, men bare 50% av normal mengde)
ikke er assosiert med et like alvorlig klinisk
forløp som de tilfeller hvor det produseres
unormalt kollagen fra kromosomet som
inneholder det defekte genet (5).
Ved VEDS kan det oppstå spontan ruptur
av kar uten forutgående dilatasjon eller
disseksjon. Aorta kan være affisert, men
også mellomstore arterier som intestinal-,
nyre- og bekkenarterier, samt halskar og
intrakranielle kar. Det kan også oppstå
spontan ruptur av tarm, og uterusruptur
er beskrevet, oftest i forbindelse med
svangerskap og fødsel.
Det foreligger uttalt vevsskjørhet, og
kirurgisk behandling er vanskelig og
beheftet med stor komplikasjonsrisiko.
Tradisjonelt har man ment at rutinemessig
oppfølging med bildediagnostikk ikke har
noen hensikt, siden ruptur kan oppstå i kar
med normal kaliber, og selv om man skulle
finne dilatasjon/disseksjon, er profylaktisk
kirurgi likevel ikke indisert pga høy operasjonsrisiko. I den senere tid er det kommet
rapporter om vellykkede elektive inngrep
hos pasienter med VEDS, og det anbefales
nå en individuell tilnærming. Det er ingen
sikre kriterier for seleksjon av pasienter og
indikasjon for inngrep, men nyere forskning
tyder på at også her har typen av mutasjon
betydning, ved at pasienter med haploinsuffisiens har lavere risiko for alvorlige
komplikasjoner ved kirurgi. Vi tilbyr nå
regelmessige MR/CT-undersøkelser, og vi
har behandlet f.eks. miltarterieaneurismer
som kan coil-emboliseres eller ligeres.
Vi har sett at man ved forsøk på kirurgisk
behandling av nyrearterieaneurisme fikk
livstruende blødningskomplikasjoner i et
tilfelle der VEDS-diagnosen ikke var kjent
på forhånd. Hos en annen pasient der
diagnosen var ukjent på forhånd, oppstod
iatrogen aortadisseksjon etter endovaskulær
behandling av et aneurisme på truncus coeliacus.

Familiære aneurismer

Når det gjelder abdominale aneurismer er
det også beskrevet arvelighet. Det er 24%
sannsynlig at en monozygot tvilling til en
person med AAA selv vil utvikle sykdommen,
og mellom 1-29% av pasienter med AAA
har førstegrads slektninger med sykdommen
(6). Det antas at AAA heller skyldes
multiple genetiske faktorer enn en enkelt
spesifikk mutasjon, men det bør gjøres
bildediagnostikk av hele aorta hos pasienter
med AAA. Samtidig forekomst av TAA
er ikke uvanlig og hvis det også er positiv
familieanamnese kan nærmere genetisk
utredning være indisert.

Oppfølging av pasientene
Pasienter med arvelige bindevevssykdommer
trenger livslang oppfølging i et tverrfaglig
team. Barna følges på barneklinikken med
årlige ekkocardiografiundersøkelser hos
barnekardiolog, bildediagnostikk etter
behov, og oppfølging av øyelege, ortoped
og kjeveortoped ved behov. Voksne følges
på OUS ved thoraxkirurgisk avdeling med
MR/CT-kontroll hvert 2. – 3- år ved normale
forhold og oftere hvis det er påvist patologi
i kartreet. Undersøkelsen bør inkludere
hode, hals, thorax, abdomen og bekken. Vi
samarbeider med kardiologisk avdeling for
ekkocardiografiundersøkelser.

Avdeling for medisinsk genetikk er en viktig
aktør i teamet i forhold til utredning og
genetisk veiledning.
Vi har også et nært samarbeid, både klinisk
og forskningsmessig, med Sunnaas sykehus.
På Sunnaas sykehus har pasientene og
familiene tilbud om kurs og opplæring, hjelp
og rådgivning i forhold til skole, yrkesvalg,
trening og fysisk aktivitet samt hjelp i
forhold til trygderettigheter osv.
Pasientene anbefales begrensninger i fysisk
aktivitet. Isometrisk trening (situps, pushups o.l.) og vekttrening bør unngås, samt
kontaktidrett. Yrker som innebærer store
fysiske belastninger bør også unngås. På
grunn av ”løse ledd” er pasientene utsatt
for belastningsskader, og mange plages
med muskel- og leddsmerter og trenger
smertestillende behandling og fysioterapi.
Det er også holdepunkt for at pasienter,
spesielt ved LDS, har osteoporose og øket
risiko for frakturer uten signifikant traume.
Brokk er vanlig hos disse pasientene, både
primære og postoperative, og kan behandles med nettplastikk.
Graviditet er ikke absolutt kontraindisert
for pasienter med arvelige bindevevssykdommer, men det er klart øket risiko
for komplikasjoner både for mor og barn,
og tett oppfølging under svangerskap og
fødsel er viktig. Ved OUS ivaretas dette
av Seksjon for gravide med hjertesykdom
ved Kardiologisk avdeling. Betablokkerbehandling anbefales gjennom svangerskapet, og det antas at forløsning bør skje
med keisersnitt, selv om det ikke foreligger
studier på dette. Genetisk konsultasjon
og evt. prenatal diagnostikk er aktuelt. Før
planlagt svangerskap bør full utredning med
bildediagnostikk og ekkocardiografi gjennomføres, og evt. behov for profylaktisk
kirurgi vurderes.
Pasienter med bindevevssykdom og karaffeksjon behandles vanligvis med betablokker
for å redusere hemodynamisk stress, og
det er dokumentert at dette bremser vekst
av aortaroten. Angiotensin reseptor blokker
har i tillegg til blodtrykksreduserende effekt
en direkte effekt på TGF beta kaskaden, og
man har håpet at dette kunne gi en gunstig
tilleggseffekt. En randomisert studie publisert
i 2014 viste imidlertid ingen forskjell i
veksthastighet i aortaroten med atenolol

versus losartan hos barn og ungdom med
Marfan syndrom (7). Pågående studier
vil belyse dette ytterligere i nær framtid.
Profylaktisk medisinering vurderes hos
barn og unge selv uten påvist karaffeksjon
hvis familiehistorien tyder på aggressiv
bindevessykdom.
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Hos de fleste pasienter med thorakale
aneurismer og/eller disseksjon kan man
ikke påvise noen av de arvelige bindevevssykdommene. Likevel er det ofte en tydelig
familieopphopning, da ca. 20% har en nær
slektning som er affisert. Menn er oftere
affisert enn kvinner. Det synes å være en
opphopning av bicuspid aortaklaff og persisterende ductus arteriosus. Det er identifisert en del spesifikke mutasjoner relatert
til dette, som f.eks. MYH11 mutasjon med
TAA og persisterende ductus, ACTA2 mutasjon med TAA, coronarsykdom og slag,
MYLK mutasjon med aortadisseksjon uten
forutgående dilatasjon, og PRKG1 mutasjon
med aneurisme og disseksjon i ung alder
(6). Mekanismen er enten dårlig bindevev
relatert til forstyrrelser i TGF beta systemet
eller forstyrrelser i glatte muskelcellers
kontraktilitet. Det foregår mye forskning på
dette feltet og nye mutasjoner oppdages.
Det er beskrevet over 30 genmutasjoner
relatert til arvelige bindevevssykdommer,
og avdeling for medisinsk genetikk ved
OUS kan tilby sekvensering av genpanel
med 34 kjente gener.

Kirurgisk behandling av hjerte- og karsykdom hos pasienter med arvelige bindevevssykdommer er krevende. Pasienten har
generell vevsskjørhet og dårlig tilheling.
De må ofte opereres flere ganger gjennom
samme tilgang. Det er en spesiell psykisk
belastning for pasientene, og kanskje også
for kirurg og helsepersonell, fordi flere
familiemedlemmer gjennomgår samme
type inngrep. Thoraxkirurgisk avdeling har
etablert et programområde for aortasykdom
som et samarbeid mellom thoraxkirurger,
karkirurger og intervensjonsradiologer.
Seksjon for barnehjertekirurgi involveres
også når barn må opereres. Avdelingen
har et stort volum av aortakirurgi i alle
segmenter av aorta, med totalt ca. 150
aortainngrep med hjerte-lungemaskin og 70
uten maskinstøtte, samt ca. 90 endovaskulære inngrep på aorta pr. år. Med dette
grunnlaget er det vår ambisjon å bidra i et
tverrfaglig team til å gi pasienter og familier
med arvelige bindevevssykdommer et godt
og helhetlig tilbud.
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Rumperte abdominale
aortaaneurismer og screening av
abdominale aneurismer i Norge
Rumpert abdominalt aortaaneurisme (rAAA) er en livstruende akutt kirurgisk tilstand, der rask diagnose
og kirurgisk behandling er viktig for overlevelse. Det er rapportert fallende mortalitet ved rAAA, men
flere studier indikerer fortsatt høy mortalitet på 30 – 50%1. Flere med sykdommen (rAAA) dør før de
kommer til sykehus eller før de blir operert. Den fortsatt høye mortaliteten gir grunnlag for å finne
potensielle forbedringer som kan redusere dødeligheten.

Andreas Reite og Morten Vetrhus
reanen@sus.no
Karkirurgisk seksjon. Stavanger
Universitetssykehus

Bakgrunn
Det finnes få nyere epidemiologiske studier
av rAAA, og det gjelder også for Norge2,3.
De fleste studiene begrenser seg til
overlevelse av pasienter med rAAA som er
kommet til sykehus. Flertallet av studiene
er av eldre dato, og obduksjonsraten er
sjelden oppgitt1. En Nederlandsk metaanalyse fant en total mortalitet på 81% (95%
CI, 78-83) for perioden 1977 -2012, og en
gradvis reduksjon i total mortalitet i den
senere perioden1. Prehospital død ble her
angitt til 32% og 40% døde uten operasjon
på sykehus1.

rAAA i Norge
En registerstudie fra Trondheim 2011
beskriver store regionale forskjeller mellom

helseregionene i Norge, både når det
gjelder forekomst (insidens) og mortalitet 2.
En studie fra Stavanger angir en justert
forekomst (insidens) på 11 per 100 000 per
år, som passer godt med funnene i den
norske registerstudien3. Det ble funnet
variasjoner i forekomsten over en 13 års
periode, men ingen signifikant forskjell
(P=.555) hvis en ser på utvikling over
tid3. Total mortalitet for denne perioden
i Stavanger var 68%, noe som er lavere
enn de fleste andre studier1,3. Når en ser
nærmere på mortalitets tallene, finner
en at 14% døde prehospitalt (funnet ved
obduksjon), og 86% døde på sykehus. Av
de som døde på sykehus ønsket 7% ikke
behandling, og 10% ble ikke funnet egnet
til operativ behandling av rAAA. Det ble
heller ikke funnet noen signifikant forskjell i
mortalitet over disse 13 årene (P=.884)3.
Studien fra Stavanger finner at 20% av
pasientene hadde kjent AAA. Av disse
var nærmere 40% vurdert å ikke være

operable og i overkant av 20% ønsket ikke
operasjon3. To av 44 pasienter ventet på
elektiv kirurgi da aneurismet rumperte.
Registerstudien fra Trondheim fant at i
underkant av 10% av rAAA på landsbasis
hadde kjent AAA2.
De fleste studier angir en mortalitetsratio
på 30 – 50%. De studiene med lavest
mortalitet oppgir ofte ikke intervensjonsrate
på pasienter som kommer til sykehus med
rAAA 3. I en større review-artikkel er det
angitt at 40% av pasienter som kommer til
sykehus ikke blir operert1. Det er også kun
et fåtall studier som oppgir obduksjonsrate.
De eldre studiene har som regel en høyere
obduksjonsrate enn nyere studier, da det
globalt sett har vært en fallende obduksjonsrate med årene1,3. I Stavanger var
intervensjonsraten 73%, som er betydelig
høyere enn sammenlignbare studier (tabell
1). Tabellen angir et utvalg av funn i tilgjengelige
studier som oppgir obduksjonsrate og total
mortalitet ved rAAA.
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Tabell 1. rAAA
Referanse

Total
nr rAAA

År
(midt-punkt)

Forekomst
rAAA
per100.000

Non
Perioperativ
Total
intervensjons mortalitet (%) Mortalitet
rate (%)
(%)

Obduksjons
Rate (%)

Bengtson og
Bergqvist10

215

1979

5.67

51

57

88

85

Johanson og
Swedenborg11

88

1981

5.87

80

62

94

61

Johanson og
Swedenborg12

125

1990

7.81

35

41

76

45

Lindholt et al13

Tema

6954

2001

-*

-*

47

76

15

Hafez et al14

341

2007

10.68

42

58

84

25

Reite et al3

216

2006

11.0

27

51

68

19-28

-*ikke tilgjengelig data.

Komorbiditet hos disse pasientene er lite
beskrevet i norsk sammenheng. En større
andel av disse pasientene har hjertesykdom
(41-60%). Diabetes mellitus, nyresvikt,
lungesykdom og cerebrovaskulær sykdom
er sjeldnere3.

Endovaskulær behandling
av rAAA
Endovaskulær behandling av rAAA (rEVAR)
ble første gang publisert i 1994 4. rEVAR
medfører logistikk-utfordringer da vaktlag
av karkirurg, intervensjonsradiolog og
radiografer med rEVAR kompetanse må
være tilgjengelig i tillegg til de yrkesgruppene
som er nødvendig for åpen operasjon.
Videre er god tilgjengelighet til CT og et
konsignasjonslager en nødvendighet.
Det synes å være enighet om at slike
prosedyrer bør gjøres på en hybridstue
(kombinert operasjonsstue og angiolab) da
en andel av pasientene har behov for åpen
kirurgi (konvertering eller tilleggsprosedyrer).
Et økende antall norske sykehus har i dag
hybridstuer, men rEVAR benyttes i liten
grad. Det er flere sentra internasjonalt
som nå gjør rEVAR, men tre randomiserte
studier har ikke klart å vise noen signifikant
forskjell i overlevelse ved rEVAR og åpen
kirurgi ved rAAA5. Men en review artikkel
fra 2014 som inkluderte materialet fra
de randomiserte studiene finner lavere mortalitet ved rEVAR6 hos selekterte pasienter.

Screening for AAA
Abdominalt aortaaneurisme er tilstede hos
5-10% av menn i alderen 65-79 år7. Det er
anbefalt elektiv behandling av aneurismer
som er større enn 5,5 cm hos menn og
5 cm hos kvinner. Det er publisert fire randomiserte kontrollerte studier som inngår i
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en Cochrane meta-analyse med 127 891
menn og 9342 kvinner, som konkluderer
med at screening gir en signifikant reduksjon
i aneurisme-relatert død hos menn i alderen
65-79 år7. Det ble ikke funnet noen signifikant
reduksjon hos kvinner i samme alder.
En studie fra 2011 finner at det er kostnadseffektivt med ultralyd screening i Norge,
basert på et pågående screeningprogram i
Oslo8. Flere studier mener å kunne påvise
at forekomsten av AAA er fallende9 og
man vet ikke om detvil redusere kost-nytte
effekten av screeningprogrammer.

Konklusjon
Det er observert både fallende forekomst
og mortalitet av rAAA1,9, men rAAA er
fortsatt en sykdom med svært høy mortalitet og den reelle overlevelsesraten er
vanskelig å estimere da de fleste studiene
avstår fra å angi intervensjons- og obduksjonsrate. Det forventes at mortalitet ved
åpen operasjon vil forbli høy og at man må
vurdere andre tilnærmeringer dersom totalmortaliteten skal reduseres. Screening og
rEVAR hos selekterte pasienter kan bidra
til å redusere dødeligheten av rAAA. Det er
flere steder startet opp med screening av
menn på 65 år og eldre, og det er studier
som finner at dette er en kostnadseffektiv
måte å redusere dødelighet ved rAAA 8. Per i
dag er screening i Norge kun innført i Oslo,
og hvorvidt dette skal utvides til en nasjonal
ordning må i første omgang debatteres i
Norsk karkirurgisk forening. Lokale forhold
og interesser må avgjøre om det er riktig
å starte med rEVAR. I Stavanger har vi et
erklært ønske om å kunne tilby rEVAR, men
venter fortsatt, etter 7 års planlegging, på å
få realisert en hybridstue.
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Diabetikernes risiko for
å bli amputert – kan den reduseres?

– En presentasjon av samarbeid over avdelingsgrensene
Frode Østrem
frode.ostrem@ahus.no
Karkirurgisk avdeling, AHUS
Jan Haukvik
Karkirurgisk avdeling, AHUS

Økende pasientgruppe
Pasienter med diabetes er en økende
pasientgruppe i samfunnet vårt med mange
og sammensatte problemstillinger. I vårt
sykehus vil disse pasientene være innom de
fleste av sykehusets avdelinger. Vi vet at en
viktig risikofaktor er perifer arteriosklerose,
diabetiske fotsår, fare for dyp infeksjon,
utvikling av gangren og amputasjon. Forebyggende arbeid for å redusere den uheldige
utviklingen er multidisiplinær og bør starte
umiddelbart etter at diagnosen er stilt. Når
forandringene har oppstått er rask diagnose,
utredning og behandling av sår og karsykdom
essensiell for å unngå tap av ekstremitet.

Tre sårpoliklinikker
Ahus har et opptaksområde på 470 000
og har mer enn 160 000 pasientkonsultasjoner på poliklinikkene og mer enn
40000 innleggelser i året. Det betyr at de
diabetikerne som er i risiko for å ende opp
med amputasjon får behandling mange
steder i systemet. Både ortopedisk-,
endokrinologisk- og karkirurgisk avdeling
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har sårpoliklinikker der diabetiske føtter blir
fulgt opp, men med noe ulikt fokus.

Initiativ fra
intervensjonsradiologene
Dette var utgangspunktet for den omleggingen
av praksis som vi startet høsten 2014. Våre
intervensjonsradiologer tok et initiativ overfor oss i karavdelingen fordi de syntes det
var en tendens til at diabetikere med fotsår
og arteriosklerose kom sent til behandling
hos dem. De syntes de så en tendens til at
disse pasientene ofte kom til endovaskulær
behandling så sent at selv om de teknisk
vellykket ble blokket og sårområdene ble
revaskularisert, så var gangrenet kommet så
langt at pasienten likevel måtte amputeres.
Ser vi på tallene for major amputasjoner i
vårt sykehus i 2014, ble det totalt amputert
85 pasienter på legg, gjennom kneet og på
låret. Ca. 1/2 av de leggamputerte og ca
1/3 av de låramputerte var diabetikere. Som
nevnt var disse pasientene fulgt opp for
sine sår i tre ulike avdelinger. Når gangren og
infeksjoner oppsto viste det seg at de interne
rutinene for henvisning mellom avdelingene
forsinket utredning og behandling for disse
pasientene med flere uker.

Hva sier litteraturen?
Vi gjorde da et søk for å se om denne typen
behandling i utgangspunktet er nyttig og
anbefalt for pasientgruppen.

En metaanalyse utført av Biancari og
Juvonen i mai 2014 (1) viste at det er gjort
få studier som omhandler langtidsresultatet
(> 6 mnd) av perifer karbehandling direkte
rettet mot lesjoner og de områdene (angiosomer) som karet skal forsyne i ankel og
fot. Ni artikler ble likevel vurdert til å være
relevante. Konklusjonen var at denne typen
behandling synes å bedre sårtilheling og
forhindre major amputasjoner.

Samarbeidsavtale
De tre kliniske avdelingene gikk derfor
sammen med intervensjonsavdelingen for å
diskutere hvordan vi kunne redusere denne
unødvendige forsinkelsen i systemet. Vi
diskuterte også hvordan vi skulle knipe
kritisk ischemi i god tid før forandringene
er irreversible, særlig hos diabetikere med
polynevropati som ikke får alarmerende
smerter.

Behandlingskjede
Vi ble enige om følgende pasientflyt for
diabetikere med mulig behov for kirurgisk
behandling:
1. Vurdering av lege på egen poliklinikk.
2. Ved mistanke om arteriell insuffisiens:
Direkte henvisning til CT angiografi
av bukaorta, bekkenkar og
underekstremitetsarterier uten
karkirurgisk vurdering først.
3. Ved funn på CT angio skal intervensjons-

Ortopediske
hensvisninger

Endokrinologiske
henvisninger

Ortopol

Karkirurgiske
henvisninger

Diapol

Endovaskulær
prosedyre

Karpol

Radiologi
CT/MR -anigo

poliklinikk

poliklinikk

avdelingen sørge for at pasientens bilder
blir presentert på samarbeidsmøtet
(angiomøte) mellom karkirurgene og
intervensjonsradiologene, uavhengig
av hvilken avdeling henvisende
lege tilhører.
4. Dersom ingen funn eller ikke indikasjon
for karkirurgisk eller endovaskulær
behandling: videre oppfølging på henvisende poliklinikk, evt. kirurgisk revisjon/
amputasjon i regi av ortopedisk avdeling
5. Ved behandlingstrengende arteriosklerose: Overføring til karkirurgisk avdeling for
operativ eller endovaskulær behandling,
evt kirurgisk revisjon/ amputasjon i regi
av karkirurgisk avdeling

Egen elektiv operasjonsstue
for amputasjoner
En egen operasjonsdag pr. uke ble etablert
og kapasiteten ble delt mellom ortopedisk
og karkirurgisk avdeling. Her kan sårrevisjoner, minor- og major amputasjoner
planlegges for pasienter med et behov for
kirurgisk behandling som halv-øyeblikkelig
hjelp, både før og etter at de er revaskularisert. Hensikten er å unngå at pasientene
svekkes gjennom fasting i flere omganger
før de blir operert pga lav prioritet på felles
ø-hjelps operasjonsprogram for hele sykehuset. Vi tror også at denne organiseringen
i større grad fører til at pasientgruppen blir
operert av kirurger som interesserer seg

Angiofunn

Anigomøte
Tverrfaglig vurdering med
intervensjonsradiolog og
karkirurger

poliklinikk

for problemstillingen og dermed reviderer/
amputerer på riktig nivå. Det sikrer også
at pasientene blir behandlet på et gunstig
tidspunkt på døgnet.
Pasientene plasseres postoperativt på
karkirurgisk avdeling for å få sykepleiere
med erfaring med pasientgruppen rundt
sengen, med visitt fra tilhørende avdeling,
enten ortopedisk eller kar.

Erfaringer så langt
Behandlingsflyten beskrevet over ble
startet opp i november 2014. Erfaringene
så langt er at innarbeidede behandlingsmønstre og behandlingsforløp er like
vanskelige å endre som vi forventet.
Systemene som styrer pasientflyt
involverer både merkantilt og fagmedisinsk
personell, noe som gjør at mange personer
er involvert. Spesielt vanskelig blir det
når utredning og behandling tilbys fra en
annen avdeling, og i noen tilfeller en annen
divisjon. Professor Anders Grimsmo ved
institutt for samfunnsmedisin ved NTNU
har vist at planlegging, implementering og
innarbeiding av nye rutiner i Helsevesenet
tar lang tid (2). Det tok f. eks minst 5 år
fra planlegging til implementering av nye
rutiner, og ytterligere 3-4 år før rutinen var
innarbeidet i de ti største IT satsingene i
Europa de siste årene (2). Vi mener derfor
at det fortsatt er gode forutsetninger for

Tema

Åpen
karkirurgi

Figur 1: Behandlingskjede.

at en endret og bedre pasientflyt både er
mulig og vil vise seg effektiv.
Vi planlegger nå en informasjons- og
forelesningsrunde på de aktuelle avdelinger
og poliklinikker, med angioeksempler på
vellykket behandling av pasienter med
diabetisk betinget, svært perifer karsykdom.
Dessuten vil vi registrere alle pasientene
som får utført blokkinger nedenfor kneet,
se hvem av dem som har gått gjennom
vårt nye behandlingsforløp og registrere behandlingsresultat hos alle definert som limb
salvage > 6 mnd eller sårtilheling. På sikt
tror vi dette kan si noe om hvorvidt dette
behandlingsforløpet kan redusere risikoen
for hele pasientpopulasjonen, uavhengig av
hvilken avdeling de henvises til.
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Rekonstruktiv dyp venekirurgi
– fra kompresjonsstrømpe til nasjonal
behandlingstjeneste
Tema

Før 1993 hadde Aker sykehus ingen kirurgisk behandlingsalternativ for pasienter
med dyp venøs insuffisiens. Avdelingene på sykehuset hadde i lang tid drevet
med utredning og behandlingstilbudet bestod hovedsakelig av kompresjonsstrømper og varicekirurgi. I 1993 bestemte karkirurgisk avdeling seg for å satse
på denne utfordrende pasientgruppen. I tett samarbeid med sirkulasjonsfysiologisk
avdeling ble spørsmålet stilt: ”Har rekonstruktiv dyp venekirurgi en rolle i
behandlingen av dyp venøs insuffisiens?”

1993

Vi startet med anti-refluksoperasjon
for primær og posttrombotisk dyp
venøs insuffisiens.

1997

Noen få år senere ble karkirurgisk
avdeling involvert i en studie ved
røntgenavdelingen og hematologisk
avdeling om kateterbasert
trombolyse for iliofemoral dyp
venetrombose. Pilotstudien fra
dette prosjektet ble publisert i
1999 og hovedstudien i 2004ii.

1999

Med en ny hybrid operasjonstue
tilgjengelig og i tett samarbeid
med intervensjonsradiologi, var
tiden kommet for å begynne med
stent-behandling av kroniske veneokklusjoner. En artikkel om arbeidet
ble publisert i 2010iii og fikk også
pris for beste karkirurgiske abstrakt
på karkirurgisk høstmøte 2010.

vena cava okklusjoner. Dette ble
senere presentert på konferansen
til European Society of Vascular
Surgery i 2013 og fikk også pris
for beste karkirurgiske abstrakt på
kirurgisk høstmøte i Oslo 2013.
2008

Neste skritt på veien ble å
konstruere nye klaffer fra posttrombotiske fortykkede vener
– neoklaff-metoden.

2009

Arbeidet hittil var hovedsakelig
konsentrert til underekstremiteten.
I 2009 tok man så i bruk jugularis
transposisjon og brachio-jugularis
bypass i behandling av post-trombotisk okklusjon av vena axillaris/
subclavia i overekstremitetene.

2011

Samtidig jobbet avdelingen med
videreutvikling av veneklaffplastikk
og klafferekonstruksjon basert på
arbeid påbegynt i 1993. Den første
artikkelen om ekstern veneklaffplastikk ved primær insuffisiens
ble publisert i 2006iv. Artikkel om
veneklaffrekonstruksjon ved posttrombotisk syndrom/sekundær
insuffisiens ble publisert i 2008 v.
2012
2007

Arbeidet ble så utvidet til
rekanalisering og stenting av
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I 2011, ble aktiviteten utnevnt
av Helsedirektoratet til å bli
nasjonal behandlingstjeneste for
rekonstruktiv dyp venekirurgi som
den første nasjonale behandlingstjenesten innen karkirurgi. Vi gav
tjenesten navnet NOVI - Norsk
venøs insuffisiens – Nasjonal
behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi. En
faglig referansegruppe ble også
opprettet.
Forskningsaktivitet har alltid vært
sentralt i dette arbeidet, og nå,
de senere årene har vi inngått

Antonio Rosales
Antonio.rosales@medisin.uio.no
Karkirurg og leder for Nasjonal
behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi – Norsk
venøs insuffisiens (NOVI).
Eivind Kaare Osnes, karkirurg.
Helga Loose, karkirurg
Gard Filip Gjerdalen, lege
Elisabeth Bø, forskningskoordinator

et samarbeid med Sahlgrenska
akademiet ved Universitet i
Gøteborg (Laboratorium for
transplantasjon og regenerative
medisin) om tissue engineering
(vevsregenerativ behandling med
humant vevsskjelett). Den første
artikkel fra dette samarbeidet ble
publisert i 2015vi. Samme år inngår
vi også et samarbeid med Fogarty
Institute for Innovation, USA, om
utvikling av et perkutant instrument
for veneklaff-konstruksjon. Dette
samarbeidet ble presentert på
American Venous Forum, New
Orleans i 2014.
2014

Fortsettelsen av samarbeidet med
miljøet på Sahlgrenska er nå en
klinisk studie/InVivo studie som
en videreføring av InVitro-studien
– Tissue Engineering in Chronic
Venous Insufficiency (TECVIstudien) med planlagt oppstart i
løpet av 2015.

Status 2015
Nasjonal behandlingstjeneste for
rekonstruktiv dyp venekirurgi
Norsk venøs insuffisiens - NOVI

HVA ER NOVI?
Helse- og omsorgsdepartementet opprettet
i 2011 en nasjonal behandlingstjeneste for

Tema

Gruppebilde: Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi.

rekonstruktiv dyp venekirurgi – Norsk venøs insuffisiens (NOVI).
Denne tjenesten administreres ved Oslo universitetssykehus,
men NOVI skal drives i samarbeid med alle karkirurgiske
avdelinger i Norge.

HVA GJØR VI?
Utredning og behandling
Pasienter over hele landet med sykdom i det dype venøse systemet skal ha et likeverdig tilbud i rekonstruktiv dyp venekirurgi.
Dette tilbudet skal foregå både lokalt på karkirurgiske avdelinger
og på NOVI, lokalisert ved Oslo universitetssykehus.
Henvisning av pasienter med symptomer på dyp venøs insuffisiens går til de lokale karkirurgiske avdelingene hvor første del
av utredningen foregår. Pasientene vil så sendes til NOVI for
den utredning og behandling som ikke kan gjøres lokalt. NOVI
har utarbeidet flytskjema for anbefalt utredning av pasienter
med venøs insuffisiens fra fastlege til NOVI og ved karkirurgisk
avdeling (se figur). Flytskjema samt annen informasjon ligger
også tilgjengelig på vår nettside:
(www.oslouniversitetssykehus.no/novi).
Både utredning og behandling foregår i et tett samarbeid mellom
karkirurger, fysiologer, intervensjonsradiologer, hematologer og
hudleger.
Ved NOVI kan man i dag finne disse behandlingsalternativene og
det utvikles stadig flere.
Ved reflux:
•
Klafferekonstruksjon
Ved obstruksjon (posttrombotisk obstruksjon):
•
Trombolyse
•
Stenting
•
Venebypass
•
Endoflebektomi
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A: Klaffeplastikk og klaffetransplantasjon.

B: Rekanalisering og stenting av v. iliaca
communis og externa venstre side.

C: Rekanalisering og stenting av v. cava
inferior og begge iliaka.

Tema

Ved sykdom i overekstremitetene:
• Transaxillar første costa reseksjon
• Venebypass

tjenesten best kan fungere som en nasjonal
behandlingstjeneste til beste for pasienter,
helsepersonell og samfunnet!

Rådgivning og
kompetansespredning

Nettside:
www.oslouniversitetssykehus.no/novi
E-post: novi@ous-hf.no

NOVI kan også gi råd om behandling av pasienten med sår og andre alvorligere plager
forårsaket av sykdom i overfladiske vener.
NOVI skal bidra med veiledning, kunnskapsog kompetansespredning til helsetjenesten,
andre tjenesteytere og brukere samt å drive
forskning innenfor aktuelle tema. Vi ønsker
også gjerne å tilby mulighet for hospitering
og opplæring, spesielt i forhold til diagnostikk
før man henviser til NOVI.

Hvordan treffes vi?
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D: Klaffekonstruksjon i v. poplitea.

Forskningssamarbeid om
vevsregenerativ behandling av
allogene humane veneklaffer

Antonio Rosales
Antonio.rosales@medisin.uio.no
Leder for Nasjonal behandlingstjeneste for
rekonstruktiv dyp venekirurgi
– Norsk venøs insuffisiens (NOVI).
De to hovedutfordringene innen KVI
behandling er aksial dyp venøs refluks og
obstruksjon. Miljøet ved Sahlgrenska hadde
nettopp publisert en ”proof-of-concept”
artikkel med en tissue engineered karconduit brukt for å erstatte posttrombotisk
vena porta hos barn. Spørsmål fra NOVI var
om det var mulig å gjøre det samme med
et venesegment med en fungerende klaff.
Samarbeidet ble dermed konkretisert, og vi
gjennomførte i samarbeid et in vitro studie
hvor venesegmenter fra kadaver ble høstet,
NOVI bygde et oppsett for å teste veneklaffefunksjon og kadavervener ble de- og
recellularisert samt testet igjen.
Studien het ”Vellykket vevsregenerativ
behandling (tissue engineering) av suffisiente allogene veneklaffer med humant
vevsskjelett” (Successful tissue engineering
of competent allogenic venous valves). Den
ble publisert i Journal of Vascular Surgery:
Venous and Lymphatic Disorders i 2015 (1).

ved hjelp av de-cellularisering (DC) og
re-cellularisering (RC). De de-cellulariserte
og re-cellulariserte venesegmentene ble
karakterisert biokjemisk, immunhistokjemisk
og biomekanisk.
Fire av 15 vener med klaffer ble vurdert å
være insuffisiente ved høsting. Totalt ble to
av fire segmenter med insuffisiente klaffer
og 10 av 11 segmenter med suffisiente
klaffer de-cellularisert ved hjelp av detergenter (syntetisk vasking) og DNAse. DC
resulterte i signifikant reduksjon i mengden
av verts-DNA sammenlignet med kontrollene (de som ikke ble de-cellularisert). Det
de-cellulariserte skjellet (scaffold) beholdt
betydelige matrix proteiner og sin tredimensjonale struktur. RC resulterte i vellykket
ny-vekst av endotel- og glattemuskel celler i
lumen og på klaffene. Klaffenes mekaniske
egenskaper lignet det opprinnelige vevet
selv etter DC. Åtte av ti vener med suffisiente klaffer forble suffisiente også
etter DC og RC, mens de to insuffisiente
klaffene forble insuffisiente også etter DC
og RC.

Hensikten med denne in vitro studien var å
evaluere hvorvidt vevsregenerativ behandling av humane allogene veneklaffer med
humant vevsskjelett kan gi normal lukketid
(suffisiens) og toleranse for reflukstrykk.

Konklusjonen som ble dratt var at vevsregenerativ behandling av humane allogene
veneklaffer med humant vevsskjelett gir et
valid utgangspunkt for fremtidige prekliniske
studier, og etterhvert klinisk anvendelse.
Denne teknikken kan muliggjøre erstatning
av insuffisiente eller skadede dype vener
for å behandle aksial refluks, og derved
redusere ambulatorisk venøs hypertensjon.

15 humane, allogene femoralvenesegmenter ble høstet fra kadaver. Klaffenes
lukketid og motstand mot reflukstrykk (100
mm Hg) ble vurdert i en in vitro modell for
å verifisere klaffenes suffisiens. Venesegmentene ble vevsregenerativt behandlet

Bruken av naturlig humant vevsskjelett for å
produsere vevsregenererte venesegmenter
med velfungerende klaffer kan revolusjonere
kirurgisk korreksjon av refluks hos pasienter
med kronisk venøs insuffisiens og venøse
leggsår. Rekonstruktiv dyp venekirurgi i

Tema

I 2012 tok NOVI kontakt med Laboratorium for transplantasjon og regenerativ medisin ved Sahlgrenska
akademiet ved Universitet i Gøteborg, og inviterte til et forskningssamarbeid om ”tissue engineering”
(vevsregenerativ behandling) og dets rolle i behandling av kronisk venøs insuffisiens (KVI).

form av klaffeplastikk, transplantasjon og
neoklaffekonstruksjon har begrensninger
grunnet mangel på egnede donorsteder og
uegnede betingelser for å skape nye klaffer.
Denne teknikken med vevsregenerativ
behandling med humant vevsskjelett
produserer et fungerende venesegment
med klaff, og dermed vil den kirurgiske
prosedyren kun bli implanteringen av denne
med vanlig interposisjonsteknikk.
Samarbeidsforhold med miljøet på
Sahlgrenska ble formalisert ved hjelp av
Inven2, en aktør innen kommersialisering av
forskning som eies av Universitetet i Oslo
og Oslo Universitetssykehus. I denne prosessen
har også en patentsøknad blitt generert.
Det foreligger nå en avtale om videre
samarbeid med klinisk utprøving med
miljøet på Sahlgrenska, denne gangen en
InVivo-studie som har fått navnet ”Tissue
engineering for chronic venous insufficiency” (TECVI). I disse dager jobber vi
med protokollen for studien samt søknader
til regional etisk komite og statens legemiddelverk. Da det ikke finnes dyremodell
som kan brukes verken for koagulasjonssystemet eller venøs hemodynamikk er
det mulig at vi kan få godkjenning for å gå
direkte til klinisk utprøving med henblikk på
å test immunrespons, thrombogenisitet og
infeksjon hos pasienter som får implantert
et vevsregenerert venesegment med en
fungerende klaff.

Referanser
1 Successful tissue engineering of competent allogeneic
venous valves. Kuna VK, Rosales A, Hisdal J, Osnes
EK, Sundhagen JO, Bäckdahl H, Sumitran-Holgersson S, Jørgensen JJ. Jour Vasc Surg; Venous Lymp
Dis, 2015
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NORKAR og NKKF
– Jubileumsfeiring for begge
Tema

Både Norsk karkirurgisk forening og Norsk karkirurgisk register har runde bursdager i år, NKKF
fyller 25 år mens NORKAR fyller 20. Norsk karkirurgisk register har sitt opphav i fagmiljøet, ved at
Norsk karkirurgisk forenings kvalitetsutvalg fikk et oppdrag av foreningen om å lage et kvalitetsregister
for karkirurgien i Norge i 1995. Registeret ble opprettet under ledelse av Ola Sæther, overlege ved
Regionsykehuset i Trondheim, og videreutviklet under ledelse av Erik Halbakken, overlege ved Sykehuset
Vestfold i Tønsberg. I 2009 fikk NORKAR status som nasjonalt kvalitetsregister og del av det nasjonale
hjerte- og karregisteret. Eierskapet ble da overført til Helse Midt-Norge, men inntil den tid var registeret
eid og drevet av Norsk karkirurgisk forening. Dette er trolig årsaken til at registeret er så godt integrert i
det karkirurgiske fagmiljøet, noe som både er viktig for miljøet og samtidig svært verdifullt for registeret,
som har sin aller viktigste målgruppe i foreningen.
Martin Altreuther
martin.altreuther@stolav.no
Faglig leder NORKAR
Karkirurgisk avdeling St. Olavs Hospital
Mye har skjedd i de siste 6 årene etter
at registeret fikk status som nasjonalt
kvalitetsregister. Utviklingen har vært
kompleks og krevende, og for ildsjelene
i registerets styre har ting tatt altfor lang
tid. Vender vi blikket mot Sverige, er det
omtrent slik som det må være for en
svenske som ser på langrenn nå for tiden,
nabolandet ligger langt foran i løypa både
med tanke på registerets utvikling og med
tanke på bruken av det.
Det vil imidlertid være mulig å komme opp
på samme nivå, så vi får ta de svenske
prestasjonene som oppmuntring og inspirasjonskilde. De første årsrapportene er
levert, og selv om dekningsgraden så langt
ikke er bra nok, gir rapportene et godt bilde
av norsk karkirurgi i løpet av de siste 15
årene. Kvaliteten på karkirurgien som utføres
i Norge ser ut til å være god på de fleste
områder, se bare de gode mortalitetstallene
etter operasjon for AAA fra årsrapporten for
2012 (figur 1). En må dog ta et lite forbehold
om validering av data på individnivå, og kanskje
et forbehold om hyppigheten av perioperativt slag i carotiskirurgien i fjorårets
årsrapport. Fjorårets summariske validering
av operasjoner for AAA og carotisstenose
tyder på at resultatene er til å stole på, og
etter innføring av nye NORKAR blir det
langt bedre muligheter for validering av data
ved bruk av sentrale helseregistre.
Styret har arbeidet mye med den nye
online versjonen på MRS 4, det er bedret

Figur 1: Sykehusmortalitet etter elektiv OP for AAA fra årsrapporten for 2012.

Figur 2: Pasientens hovedbilde i NORKAR på MRS 4.

funksjonalitet med tanke på mellomlagring,
og en forhåpentligvis mer intuitiv gruppeinndeling. Sammen med en mer stabil

driftssituasjon på Norsk helsenett håper jeg
at dette vil bidra til en bedre dekningsgrad,
slik at målet om å registrere all karkirurgi
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og alle intervensjoner på kar kan oppnås.
Figur 2 viser påloggingsbilde i den nye
registreringsløsningen (NB: det er fiktive
pasienter i en testversjon av den nye
registreringsløsningen). Det nye variabelsettet er kompatibelt med VASCUNET
datasettet, og de gamle registreringene på
MRS 3 vil bli overført til det nye registeret.
Den nye løsningen åpner for registrering
av flere implantater i samme prosedyre og
behandling for disseksjoner kan registreres,
noe som ikke var mulig før. Påloggingen
er som før, og den logiske strukturen er
uendret, slik at overgangen fra registrering
på MRS 3 skal være lett.
I forhold til internasjonalt samarbeid ligger
NORKAR godt an, vi er en aktiv del av et
internasjonalt registermiljø i VASCUNET,
noe som gir mulighet til å besvare spørsmål
som et enkelt register ikke har tilstrekkelig
pasientgrunnlag til. VASCUNET har publisert
to rapporter (1,2) og en rekke artikler på
forskjellige temaer innen karkirurgi (3,4,5,6).
En artikkel om popliteaaneurismer (7) ble
i februar 2014 valgt til månedens artikkel,
«editors choice», i European Journal of
Vascular and Endovascular Surgery. i januar
2015 ble det publisert en editorial om
VASCUNET registersamarbeidet i samme
tidsskrift (8), så det er åpenbart at registerforskning er i vinden.
I løpet av det siste året har kvalitetsregisteret
av den amerikanske karkirurgiske foreningen,
SVS VQI, initiert et samarbeid med
VASCUNET i et globalt registersamarbeid
ICVR, International Consortium of Vascular
Registries. VQI har kortere fartstid enn
NORKAR, og er ikke landsdekkende, men
de har lagt ned et imponerende arbeid og
kommet langt med prosjekter for kvalitetsforbedring, som vi opplagt kan lære noe
av. Det har vært flere samarbeidsmøter,
og det jobbes med et felles datasett, slik
at det vil være mulig med felles prosjekter
innenfor karkirurgien. Temaet ble presentert
og diskutert på NKKF vintermøte i år, og
tilbakemeldingene har vært positive. Styret
i NORKAR har diskutert saken og bestemt
at NORKAR skal delta i ICVR. Samarbeidet
har vært både spennende og givende så
langt, og jeg ser frem til flere internasjonale
prosjekter som NORKAR er representert i.
Det som gjenstår hjemme er i første
omgang en økning av dekningsgraden.
Registrering er lovpålagt, og når svenskene
klarer å registrere 99 % av sine operasjoner
så må vi vel også få det til. Det er også på
tide å diskutere kvalitetsindikatorer i karkirurgien, slik at fagmiljøet selv tar ansvar
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Figur 3: Fallende andel RAAA i NORKAR sin årsrapport for 2012.

Figur 4: Fallende andel operasjoner for RAAA i NORKAR sin årsrapport for 2012.

for hvor lista skal ligge, dvs hva vi anser
som godt nok resultat i behandlingen av
karkirurgiske pasienter, både med tanke på
resultatet og behandlingsforløp. Kvalitetsutvalget i NKKF har presentert et forslag på
kvalitetsindikatorer på årets vintermøte som
vil være et utmerket grunnlag for debatt.
For registeret sin del vil det være av avgjørende betydning at fagmiljøet i større
grad tar eierskap av registerdata og bruker
disse aktivt i forskning, kvalitetsforbedring
og for å justere egen praksis. Organisatorisk
vil det være best å opprette flere arbeidsgrupper som har fokus på de forskjellige
pasientgruppene innen karkirurgien. Det
er mange muligheter, og nedenfor vil jeg

bare liste opp noen temaer som kan bli
aktuelle for nærmere undersøkelse eller
konkrete prosjekter.
Den norske carotisstudien vil gi et godt
bilde av dagens situasjon i carotiskirurgien.
Om studien kan bekrefte fjorårets registertall med slagfrekvens på ca. 5%, så vil
dette være grunn nok til å iverksette et
kvalitetsforbedringsprosjekt.
En annen mulighet vil være en undersøkelse av behandlingen for claudicatio
intermittens i Norge. I siste årsrapport
er det registrert 1009 infrainguinale
behandlinger for claudicatio intermittens,

presentert på vintermøte i 2014 vist at både
antall RAAA og andel RAAA av totalt antall
operasjoner for AAA er fallende (figur 3
og 4). Jo lavere antall rupturer, dess bedre
for pasientene, så jeg håper at trenden
fortsetter. Eventuelt også ved hjelp av et
screeningprogram. En undersøkelse av
denne trenden, og sammenligning med
andre land innenfor VASCUNET samarbeidet
vil både vise hvor i løypa de enkelte landene
befinner seg, og vil kunne vise hvilken
effekt screening har hatt der det er innført.
Prosjektet er diskutert i VASCUNET og funnet interessant, men så langt ikke iverksatt.
Kjære kolleger, dere ser at det fremdeles er
mye å ta tak i. Ting tar tid, men vi er på
god vei, og jeg håper at vi har et velfungerende register som brukes til nasjonal og
internasjonal forskning og kvalitetsforbedring i karkirurgien, når NORKAR en
dag fyller 25 år.
På vegne av NORKAR styret

I forhold til abdominale aortaaneurismer har
årsrapporten for 2012 og undersøkelsen
av behandling for RAAA i Norge som ble

Martin Altreuther
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mens tilsvarende tall for Sverige er 1007.
Om man tar hensyn til dekningsgraden,
behandler vi trolig minst dobbelt så mange
claudicanter som svenskene, og så langt
finnes ikke kunnskap som gir svaret på
hvilken tilnærming som er den rette. Her
må en kartlegge både behandlingsrisiko,
resultater, og behandlingskostnadene.
Det arbeides med valideringen av
VascuQOL skjema i Norge, og skjemaet
er planlagt integrert i neste Versjon av
NORKAR på MRS 4 som utvikles i løpet
av våren. Pasientrapporterte resultatmål vil
være viktig for å kunne si noe om effekten
av operasjonen eller intervensjonen.
På den andre siden må en undersøke
komplikasjoner, amputasjoner, og mortalitet
i forbindelse med behandling av claudicatio
intermittens. Det er mange forskjellige
metoder for behandling av perifer arteriosklerose, slik at det er en kompleks materie,
og en har heller ikke noe fasit om hva som
anses som akseptabelt resultat.
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Etableringen av et nasjonalt,
karkirurgisk forskningssamarbeid
Våren 2012 tok UNIKARD, som er en nasjonal forskningssatsning i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe
for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG), i samarbeid med styret i Norsk Karkirurgisk Forening
(NKKF) initiativet til en minikonferanse i et forsøk på å samordne og styrke den karkirurgiske forskningen
i Norge. Invitasjon ble sendt til de karkirurgiske avdelinger ved universitetssykehusene. Målet var å øke den
vitenskapelige produksjonen innenfor karkirurgien, herunder å stimulere prosjekter som innebar samarbeid
på tvers av de regionale helseforetakene. Det første møtet ble avviklet 9. mai, og det ble der fremlagt utkast
til mulige protokoller som kunne egne seg for multisenterstudier. Et foreløpig arbeidsutvalg ble etablert, og
dette besto av Erney Mattsson (Helse Midt), Jørgen J. Jørgensen og Jarlis Wesche (Helse Sørøst), Torbjörn
Jonung (Helse Vest), NKKFs daværende leder Arne Seternes, og undertegnede (Helse Nord).
I september ble det gjort vedtak om å gå videre med et protokollutkast som tok sikte på å kartlegge norsk
praksis omkring behandling av symptomgivende carotisstenose, og jeg ble utnevnt som prosjektansvarlig
og koordinator for studien.

Knut E. Kjørstad
knutek@unn.no
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Bakgrunn for studien
Etter at Eastcott og medarbeidere i 1954
beskrev fjerning av et stenoserende segment
i arteria carotis interna på en pasient med
hyppige transitoriske iskemiske anfall
(TIA),1 økte antallet profylaktiske carotistrombendarterektomier (TEA) dramatisk,
og et betydelig antall av pasientene som
ble operert var asymptomatiske. Utover på
-80 og -90 tallet kom det imidlertid studier som viste at slagrisiko var knyttet til
stenosegrad og symptomatologi; To store
multisenterstudier, ECST2 og NASCET, 3
viste at pasienter med uttalt stenose
(>70 %) i arteria carotis interna har redusert
risiko for slag etter å ha gjennomgått
ipsilateral TEA innen seks måneder etter
TIA eller ikke-invalidiserende slag. 2-4 I løpet
av de siste årene er det så publisert en
rekke studier som viser at gevinsten ved
TEA er knyttet til betydelig kortere tid fra
symptomdebut til operasjon enn dette.
Hjerneslag, uansett årsak, forutgås av et
TIA hos ca 10-15 %, og omtrent like mange
har hatt et ikke-invalidiserende slag.5-7 Over

40 % av TIA-anfallene oppstår i løpet av
uken før hjerneslaget,6 og pasienter med
gjennomgått TIA eller et lite slag bør derfor
henvises raskt til spesialist for vurdering
mtp TEA. Bare 10-15 % av pasientene har
ipsilateral carotisstenose på ≥50 %, men
i denne gruppen er risikoen for slag i.l.a.
de nærmeste 2-3 måneder på nærmere
40 %, med en særlig høy risiko de første
2-3 uker.8 Disse pasientene har derfor
nytte av å bli operert innen få dager etter
symptomdebut.7, 9, 10 Nyere data har vist
at TEA reduserer risikoen for slag også
hos pasienter med moderat stenose, og
risikoreduksjonen er størst når de blir
operert innen to uker.11 En vesentlig del av
evidensmaterialet som ligger til grunn for
European Society of Vascular Surgery’s
(ESVS) anbefalinger12 har sitt utgangspunkt
i britiske fagmiljøer, og det britiske
helsedepartementet går lenger enn både de
europeiske12 og de amerikanske guidelines13
når de i sin National Stroke Strategy fra
2007 anbefaler carotiskirurgi innen 48 timer
etter et TIA eller lite slag.14
Erkjennelsen av at stenosegrad, symptomatologi, og høyst sannsynlig også ventetid
til operasjon er vesentlige risikofaktorer,
har bidratt til en mer målrettet innsats med
tanke på kirurgisk slagprofylakse. Det er
imidlertid grunn til å stille spørsmål ved
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om den dokumenterte betydningen av
tidlig kirurgi er tilstrekkelig implementert
i behandlingen av denne pasientgruppen.
I en studie fra 2012 basert på data fra
Vascunet,15 var kun 6,8 % av pasientene
som ble operert med TEA (60,1 % symptomatiske) innlagt som øyeblikkelig hjelp,
med en variasjon mellom de ulike landene
på mellom 2,1 og 24,6 %. En retrospektiv
studie fra Helsinki16 basert på pasienter
med symptomgivende carotisstenose
operert i 2010 bekrefter inntrykket; 37 %
av pasientene ble operert innen 2 uker etter
symptomdebut, og i dette materialet var
55 % av alle de opererte pasientene innlagt
som øyeblikkelig hjelp, et relativt høyt tall i
denne sammenheng.
Selv om man følger anbefalte retningslinjer
for TEA (symptomgivende stenoser >70
%), og i tillegg vektlegger betydning av
tidlig kirurgi etter symptomdebut, er det
imidlertid slik at de færreste av de opererte
pasientene ville utviklet et invalidiserende
slag selv om de ikke hadde blitt operert;
For å forebygge ett slag, må man operere
et større antall pasienter, som på sin side
ikke har nytte av operasjon. Dersom det
går mer enn tre måneder før operasjon,
må man operere over 100 pasienter for å
forhindre ett slag. Gevinsten er betydelig
større hvis pasientene opereres innen to
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uker etter den nevrologiske hendelsen;
Da forhindrer man slag hos en av fem.11
En absolutt risikoreduksjon på 20 % er et
svært godt argument for tidlig TEA etter
symptomdebut, men det ligger utfordringer
videre i å stratifisere denne pasientgruppen
ytterligere, slik at man unngår å operere de
som løper lavest risiko for slag. Viktigheten
av dette understrekes av at inngrepet
innebærer en perioperativ slagrisiko, som i
de fleste materialer ligger på 3-6 %.12 Det
er gjort forsøk på å utvikle verktøy for slik
stratifisering,17, 18 og valideringsresultatene
av ABCD2 score systemet, som er basert
på alder, blodtrykk, nevrologiske symptomer
og varigheten av dem, samt forekomst av
diabetes, har vist god korrelasjon mellom
score og risiko for slag.18

Protokollutvikling
Protokollen ble utarbeidet i løpet av høsten
2012, og ble evaluert underveis i arbeidsutvalgsmøter. Et viktig diskusjonstema var
hvor omfattende og detaljert protokollen
skulle være. I og med at denne studien
måtte betraktes som en prøveklut på det
interregionale samarbeidet, var det viktig
at registreringsarbeidet ved det enkelte
sykehus ikke ble for omfattende slik at
man risikerte lave inklusjonstall og dårlig
datakvalitet. Vi bekjente oss derfor til
dagligvarehandelens credo om at "det enkle
er ofte det beste", og besluttet at studien
skulle ha fokus på kvalitet; I Norge er det
stort sett de store internasjonale retningslinjene12, 13 som ligger til grunn for kirurgisk
behandling av sykdom i precerebrale kar,
men i hvilken grad retningslinjene blir fulgt,
vet vi lite om. Studiens hovedformål ble derfor å avklare om norsk praksis er i samsvar
med anbefalingene når det gjelder tidlig
kirurgisk behandling av symptomgivende
carotisstenose, og vi formulerte fire konkrete spørsmål som vi ønsket å få svar på:
1. Hvor lang tid tar det fra pasientene får
symptomer til TEA?
2. Har tid fra symptomdebut (amaurosis
fugax, TIA, eller ikke-invalidiserende
slag) til kirurgi betydning for risikoen for
hjerneslag?
3. Hvordan påvirker bruk av platehemmere,
antikoagulasjonsbehandling og trombolyse slagrisiko etter symptomdebut?
4. Er ABCD2 score en prediktor for
perioperativ slagrisiko?
Protokollen ble vedtatt i januar 2013,
og fremlagt til diskusjon i plenum på
NKKFs Vintermøte i februar. Alle de 15
karkirurgiske avdelingene i Norge som
utfører carotiskirurgi ble invitert til å delta,
og samtlige avdelinger stilte seg positive til
dette. I løpet av våren ble det gjort avtale
med lokale registeransvarlige kirurger
ved de ulike avdelinger, og som et ledd i
kvalitetssikringen av innrapporterte data,
ble det lagt vekt på at det skulle være bare
én registrator på hvert sted. Parallelt med
dette ble det utarbeidet Case Report Form
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(CRF), og i oktober ble protokoll og CRF
fremlagt til diskusjon på Høstmøtet. Der
kom det frem gode innspill og forslag til
justeringer som ble tatt inn i protokollen.
Programmering av databasen startet rett
over nyttår 2014, og Tor Ivar Hansen ved
Institutt for nevromedisin, NTNU, gjorde
dette på svært kort tid slik at den var
operativ to måneder senere. Samtlige av
de lokale registeransvarlige kunne da logge
seg på og registrere inkluderte pasienter
i en felles database. Inklusjonen startet
1. april 2014, og ble avsluttet 31. mars i
år. Vi planlegger å legge fram foreløpige
resultater på NKKFs 25-års jubileumsmøte i
Oslo 27. mai.
Det foreløpige arbeidsutvalget har
etter hvert blitt utvidet med Kirsten
Krohg-Sørensen (Helse Sørøst), Morten
Vetrhus og Elin Laxdal (Helse Vest), og Erik
Mulder Pettersen (NKKF). Vi har imidlertid i
økende grad sett behovet for å formalisere
samarbeidet, og arbeidsutvalget ga derfor i
februar i år Mattsson og Seternes i oppgave
å forberede et saksfremlegg til generalforsamlingen på Høstmøtet i oktober, der det
tas sikte på å etablere et formelt forskningsutvalg under NKKF.

Evaluering
Så langt har dette prosjektet vært en suksess, og jeg tror det er flere grunner til det:
1. Det fikk en god start ved at initiativet kom
fra utsiden av de etablerte fagmiljøene.
Dermed hadde ingen noe eierskap i det
fra begynnelsen; Vi sto alle på samme
startstrek.
2. Hyppige møter og diskusjoner det første
halvåret styrket tilliten mellom arbeidsutvalgets medlemmer, og gjorde det mulig
med raske justeringer før prosjektet fikk
sjansen til å komme skjevt ut. I denne
fasen var det viktig at alle fikk mulighet til
å sette sitt avtrykk på protokollen, og at
alle kunne stå inne for den.
3. Fremleggelse av protokollen på Høstmøtet og på NKKFs Vintermøte sørget for
forankring og entusiasme blant foreningens medlemmer i sin alminnelighet, og
hos de lokale registeransvarlige spesielt.
4. Det tette samarbeidet med konstruktøren av databasen gjorde at vi raskt kunne
etablere en velfungerende onlineregistreringsløsning, som praktisk talt
ikke har vært nede på noe tidspunkt.
5. Studien er fullfinansiert takket være
bidrag fra UNIKARD i oppstartsfasen,
og videre med generøse driftsmidler fra
Dnlfs Kvalitetsfond.
Vi har gjennom disse tre årene hatt det klart
for oss at dette ikke er et enkeltstående
prosjekt, men starten på en kontinuerlig
virksomhet der gode karkirurgiske forskningsprosjekter, som krever større pasientpopulasjoner enn det det enkelte sykehus
har rundt seg, kan få optimale betingelser.
Vi har nå flere prosjekter, etterhvert med

økende kompleksitetsgrad, som står klare
til oppstart. Vi håper at erfaringene så
langt, den velfungerende databasen, og
det gode, personlige kontaktnettet rundt
om på alle de karkirurgiske avdelingene i
Norge vil bidra til at dette vil lykkes også i
fortsettelsen.
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Akademia

– Hva er akademiet og hva kan

det tilby en klinisk hverdag?
Tema

Det er mange som har uklare oppfatninger om hva akademia er, og hvilken betydning det har. Enkelte
tror at det er universitetsfolk som driver med merkelige ting som Glukose-6-fosfatdehydrogenase eller
med kvelning av rotter. Aktiviteter som i festtaler blir nevnt som viktig, men som ingen egentlig ser noen
sammenheng med i det daglige kliniske liv. Et naturlig spørsmål fra dette ståsted burde være: Trenger vi
akademia og hva kan det tilby i hverdagen?

Erney Mattsson
erney.mattsson@ntnu.no
Professor, Overlege. St Olavs Hospital, NTNU,
Trondheim, Norge
Ordet akademi stammer fra Platon (387
f. kr.) som sammen med andre lærde
diskuterte ulike ting i en park i Athen som
var viet halvguden Akademos. Akademi
ble beskrivelsen på den aktiviteten som
kom på plass på disse vandringene. Det
var en metode som hadde til hensikt å
få menneskeheten til å skjønne mer av
omverdenen. Metoden var lik uansett om
temaet var medisin, astrologi eller fysikk.
De sentrale momentene var å lytte på andre
argumenter, diskusjon og å skille sak fra
person. Alle som var innblandet aksepterte
dette som den beste metoden for å lære og
for å skjønne mer.
Det er sånn det fortsatt er i dag. Akademia
kan drives av alle. Forskning er hovedsakelig en organisert trening i denne
tilnærmingsmåten. Dette er uansett om
man i utgangspunktet driver med merkelige
biokjemiske substanser eller med dyreforsøk.
Akademi øker dermed nøyaktigheten i
kliniske analyser, og en gruppe av leger som
har denne tilnærmingsmåten blir sammen
mest mulig oppegående. Utfordringen er å
akseptere dette grunnlaget som det beste
og å få det på plass.
Det er litt merkelig at akademia møter
motstand når demokrati i vår del av verden
betraktes som en selvfølge. Det finnes
andre alternativer enn demokrati til å styre
et land. Vi er overbevist om at demokrati
med det frie ord, åpen diskusjon, og der
opposisjon er like viktig som å ha makt, er
pilarer for å få et godt samfunn. Hvorfor
møter utøvelse av akademia motstand,
når det omtrent bygger på de samme
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føringene? Finnes det andre alternative utviklings- eller styringsmåter innen medisin
som er bedre?
Menneskene er flokkdyr. Vi imiterer våre
kolleger og blir en gjeng. Medisin er hierarkisk
styrt der de med høyest stilling og lengst
erfaring har størst påvirking i hverdagen.
Disse to føringene kan sammen lett lede til
ulike «sannheter» i ulike flokker. «Sannheter» blir lett utdatert og de defineres ikke
sjelden i medisin av enkeltpersoner på
forskjellige steder. Det er nødvendig med
en motkraft som tilnærmingsmåte for å sikre
et bedre skjønn med kvalitetssikret utvikling.
Akademi har av uklare grunner alltid møtt
motstand gjennom historien. Da president
George Washington den 13. desember
1799 våknet med noe legene diagnostiserte
som «strangulation» (egentlig epiglottitt),
ble han etter hvert behandlet med gjentatte
årelatinger. Presidenten døde fredelig. Noen
leger hevdet at man hadde tatt livet av presidenten, som journalisten William Cobbett
skrev om. Cobett ble stevnet av autoriteten
innen årelating, Dr Benjamin Rush, og ble
dømt til en bot på USD 5000. Dette var den
største erstatningen fram til da i USA. Det
finnes mange slike eksempler.
Akademiet har som oppgave til å utfordre
«sannheter» som ikke bare er lokale, men
også de som er allment aksepterte. I 1949
fikk Antonio Egas Moniz Nobelprisen i
medisin for lobotomi. I årene 1947 – 1957
ble det i Norge utført til sammen over
2500 slike inngrep. Denne perioden og
disse pasientene hadde vært tjent med en
akseptert plass for akademisk tilnærming.
I den informasjonstid vi lever i, der alle raskt
kan få rede på det meste, kan man fundere
på om akademi trengs? En temperaturmåler
på et lite fag som karkirurgi er om det

finnes store lokale variasjoner. Det vil si om
«sannhetene» er ulik.
Figurene viser som eksempel åreknuteoperasjoner pr år og 100 000 innbygger. Det er
250 % forskjell mellom boområdene som
opererer mest versus minst. Kommentaren
fra kilden1 er: «Relativt stor variasjon som
kan skyldes flytende indikasjonsstilling,
mangel på retningslinjer og ulik bruk av nyere
teknikker. Omfanget varierer også innad i
boområdene i de tre observasjonsårene.»
Kan en tur i Akademos park anbefales?
Det skal sies at liknende forskjeller finnes
i alle kliniske fag. Dette finnes også som
lokal variasjon. For eksempel: I Sogn og
Fjordane, var det over en 4-årsperiode
(2008 – 2012), en 480 % forskjell i antall
tonsillectomier mellom kommunene med
lavest og høyeste operasjonsfrekvens. 2 At
slike variasjoner finnes i de fleste fag gjør
ikke behovet for et kritisk miljø i hverdagen
mindre nødvendig.
Man skulle kunne tro at generelle retningslinjer og anbefalinger er en alternativ løsning
til individ- og gruppebasert akademisk
tilnærmingsmåte.
Vurderingen og anbefalingen av Prostata
Spesifikt Antigen (PSA) er at det ikke skal
benyttes som screening hos friske menn,
fordi det vil føre til overdiagnostikk og
overbehandling. I 2011 hadde 45 % av alle
menn over 40 år i Norge tatt prøven og
andelen er sikkert høyere nå. 2
Problemet med potensielt over- eller
underbruk av medisinske tester og tjenester
er internasjonal. I følge Professor Peter
C. Gøtzsche, som er leder av the Nordic
Cochrane Centre, Rigshospitalet, København,
er medisinbruk den tredje hyppigste
dødsårsaken3.

Er det derved kun mer penger og senger
som trengs for å få en bedre helsetjeneste?
Det virker som om karkirurgien lever i en
tid der alle fag i landet og internasjonalt
egentlig har et stort behov for akademisk
tilnærming. Dette for å håndtere og være
en motvekt til de ulike krefter som påvirker
valg i helsetjenesten. Spørsmålet er om
de med styringsmuligheter i praksis har
tatt seg av dette behovet som noe viktig,
utenom festtalene?

Håndteringen av spørsmålet «hvorfor» er
kjernen i en temperaturmåling av om et
miljø er akademisk eller ikke. På arbeidsplassen kan «hvorfor» bli håndtert som noe
som forstyrrer det som egentlig skal gjøres
(produksjon), eller være velkomment som
en sikring av kvalitet og utvikling. Akademi
bør finnes overalt. Det er til for alle, ikke
bare på universitetene. Det er på tide med
en generell «Hvorfor-revolusjon» innen
medisinen.
Hvis nyttige, langvarig produktive arbeidere
i en helsefabrikk er det eneste som trengs,
så burde grunnutdannelsen kortes ned
radikalt. Det kan la seg gjøre siden dette
prinsippet er på plass i Russland, og raskt
utdannede «assistant medical officers» har
i Afrika like gode resultater ved operasjoner
innen gynekologi som spesialister4.
I universitetsverdenen synes vi at det i
tillegg til forberedelse til yrkespraksis er
behov for trening av andre verdier som
ikke bidrar til tall som kan måles i form av
produksjon. Dette ses i form av akademiske
oppgaver som en del av grunnutdannelsen.
Ved det universitet som jeg representerer,
har man ved en nylig gjennomgang av
medisinerstudiet foreslått vitenskapelig
kompetanse som et langsgående tema
gjennom alle seks år. Universitetet ønsker
å tilføre en akademisk tilnærming. Det må
jo ikke være sånn at det kartet som finnes
innen universitetsverden ikke stemmer med
det kliniske terrenget. Kart og terreng må
stemme overens. Det vil si at akademi er
forenlig med den helsetjenesten som ytes,
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Det er nå klart at man kan bli autorisert lege
i Norge etter grunnutdannelsen. Turnustjeneste er ikke plikt (i visse tilfeller, red.
anm.). Det pågår ulike diskusjoner om
spesialistutdannelsen. Alle fag har et felles
tema: legene skal tidligere ut i produksjon.
Det betyr at noe må bort. Hvorfor ikke
fjerne aktiviteter som er til «lite nytte» for
pasienten, som å se på Glukose-6-fosfatdehydrogenase eller rottekvelning? Det skulle
være logikk i dette om de som ønsker
produksjon agerer ut ifra et fabrikkliknende
perspektiv. I et slikt miljø er ikke diskusjoner eller trening i spørsmålet «hvorfor» av
verdi. Det forstyrrer og stjeler tid.

og bør være en viktig faktor i det bestemmende kraftfelt av ulike påvirkningsfaktorer.
Mitt inntrykk er dessverre at de leger
som er ambisiøse og ønsker å påvirke
helsetjenesten, hekter seg i første omgang
på organisatorisk administrasjon eller
går i armkrok med kommersielle krefter.
Akademisk merittering virker, av en merkelig grunn, ikke å åpne dører til påvirkning
av helseaktiviteter. En helsetjeneste uten
innebygget kritisk granskning trenger ikke
overraskende masse penger, som til dels
går til for eksempel medisinbruk, som kan
være skadelig.
Det finnes dermed noe som vi innen
karkirurgi i Norge kan være stolt av. Vi
skjønner det ovennevnte. Vi har startet
nasjonale tiltak for å objektivere og kritisk
granske carotiskirurgien. Vi gjør det uten
å ha et firma bak oss. Vi gjør det uten at
vi må. Vi gjør det for at vi vil. Vi viser i
praksis at akademi har betydning for vårt
fag. Vi aksepterer denne tilnærmingsmåten
som en vei, et grunnlag for kvalitet. Hvilke
andre land i Europa har gjort noe liknende
innen karkirurgi? Vi vet at dette kommer
til å følges av nye tiltak som er under

diskusjon, og et forskningsutvalg kommer
til å etableres. I den tid vi lever i har dette
en symbolsk verdi for medisinen som
kanskje er langt større enn de funn vi får.
Det skal bli interessant å få mulighet å
følge denne utviklingen, og det blir ikke
en overraskelse om det plutselig kommer
sterk motstand utenfra. Dette siden vi går
inn med et tungt våpen i det kraftfelt der
det bestemmes hvilken helsetjeneste som
skal gis. Gjennom årene har slik motstand
ofte vært akademiets merkelige måte å bli
mottatt på. Underveis skal vi stimulere vår
nysgjerrighet og vår glede samt bli stimulert
av utfordringene. Hensiktene er enkle: for
alle, god jobb, felles verdigrunnlag og bedre
helsetjeneste. Se opp; her kommer Norsk
akademisk karkirurgi! Fremtiden er vår!
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Silver Graft

- impregnert med sølv for langtidsbeskyttelse
mot karproteseinfeksjoner
� Betydelig mindre bakterier
� Beskyttelse mot mikroorganismer
� Langtidsbeskyttelse gjennom integrert sølv i protesen
� Ukomplisert, naturlig og skånsom tilhelingsegenskap

B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge
Tlf. 33 35 18 00 | www.bbraun.no | E-post: officemail.bbmn@bbraun.com

NKKFs vintermøte
12.-15. mars 2015, Trysil

Erik Mulder Pettersen, leder NKKF
Erik.Mulder.Pettersen@sshf.no
Karkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus stod for det faglige programmet
med tema; Kvalitet i pasientbehandlingen
med fokus på etikk, økonomi og media.
Temaet lå utenfor den kliniske hverdagen,
men fenget tilhørerne.
Det er økende krav til offentliggjøring av
data og nasjonale kvalitetsregistre gir god
mulighet til å publisere dette. I USA og
England er dette kommet lenger enn i
Norge, hvor volum og komplikasjonsdata
publiseres på individnivå. Gjennom foredrag
fra Martin Altreuther (NORKAR), Jørgen
Jørgensen og Thorbjørn Dahl ble det belyst
og diskutert. Spørsmålet som gjenstår er
om dette er en ønsket utvikling og om vi
kan motstå den, jamfør legelisten.
Gjennom en serie foredrag ved Jan Storvik
fra juridisk avdeling ved Norsk Pasientskadeerstatning gikk man gjennom saksbehandling, trender og utvikling, samt at man
tok opp enkelte saker til illustrasjon. Det var
en nyttig og interessant gjennomgang av
NPEs arbeid.
Hans Olav Melberg (helseøkonom)
diskuterte norsk helsevesen fra en
økonoms ståsted og gikk spesifikt inn på
innførte mini-metodevurdering som et
verktøy ved evaluering og innføring av nye
behandlingsmetoder.
Helene Sandvik, journalist og kjent fra
NRKs PULS, inkluderte publikum i å
diskutere medias rolle og samspill mellom
helsearbeidere og pressen. Heidi Thorstensen,
Oslo universitetssykehus, tok opp etiske
overveininger i forhold til taushetsplikt og
personvern. Mens Knut E Braaten, kom-

munikasjonssjef i Legeforeningen, fortalte
om medias ønsker samt hvordan vi som
formidler av et budskap kan forholde oss for
å den presentert i aktuelle media.
Det ble også arrangert et NORKAR
symposium hvor man i detalj gikk gjennom
den nye oppdatering av web-løsningen,
diskuterte internasjonalt samarbeid med
VASCUNET og ICVR. Altreuther gikk også
gjennom forslag til bedre bruk av registerdata og potensielle forskningsområdet.
Tidligere år har man i et eget symposium
hatt fokus på ”den norske carotisstudien”
som samler inn prospektive data ved alle
karkirurgiske sentre. De endelige data blir
presentert på NKKFs jubileumssymposium
27.mai. I år ønsket man derfor å fokusere på
potensielle fremtidige forskningsprosjekt.
NKKFs forskningsutvalg hadde samlet seg
om å søke om midler til en nasjonal studie
på effekt av veiledet trening etter endovaskulær behandling, studien er i regi av Hisdal
og Jørgensen ved Karavdelingen, OUS.
I denne anledning hadde man invitert
Joep Teijink, professor i karkirurgi og en
av initiativtagerne til ClaudicatioNET i
Nederland. Dette er et nettverk som organiserer interesserte fysioterapeuter, driver
opplæring og forskning på veiledet trening
og livsstilsendringsråd av pasienter med
intermitterende klaudikasjon. Tilbudet er et
nasjonalt lav terskel tilbud, som karkirurger
og fastleger kan henvise direkte til. Teijink
holdt en imponerende presentasjon om
evidens for veiledet trening og praktiske
forhold rundt opprettelsen av nettverket. I
Norge har man ikke et slikt tilbud – det er et
behov for et desentralisert nasjonalt tilbud
til pasientgruppen,
Neste års vintermøte avholdes 3.-6. Mars
2016 på Radisson Blu Resort Trysil.

Fagmedisinske foreninger

Norsk karkirurgisk forening (NKKF) avholdt sitt årlige vintermøte 12.-15. mars på Radisson Blu Resort
i Trysil. Arrangementet var preget av strålende vær og gode skiforhold, sosialt samvær med kollegaer og
god stemming.

Helene Sandvik, NRK Puls, og noen av tilhørerne.

Knut E Braaten.

Hyggelig sosialt samvær, her under bowlingturneringen.
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Beste frie foredrag
Fagmedisinske foreninger

NKKFs Vintermøte 2015

Under årets karkirurgiske vintermøte på Trysil var det flere meget gode foredrag. Rognerud og Mathisen
vant hver sin pris for henholdsvis beste pris ved utdanningskandidat og beste foredrag. I dagens nummer av
Kirurgen presentererer Mathisen en artikkel basert på sitt prisvinnende foredrag og Rognerud og medarbeidere en artikkel som oppsummerer tre foredrag (som alle har vunnet pris ved karkirurgisk høstmøte
og vintermøte) om deres erfaring med carotiskirurgi i lokalanestesi.

Erik Mulder Pettersen, leder NKK
Erik.Mulder.Pettersen@sshf.no

MicroMeds pris for beste foredrag ved
utdanningskandidat
Under NKKFs vintermøte gikk MicroMeds pris for beste foredrag
ved utdanningskandidat til Øystein Hovi Rognerud og medarbeidere
(Sykehuset i Vestfold, Tønsberg) for sitt foredrag ”Gjennomgang av
carotis kirurgi i lokal anestesi ved SIV HF Tønsberg, oppfølgingsresultat august 2013 - desember 2014”. Han har gått gjennom
tallene for operasjon med trombendarterektomi av carotis interna
i lokal anestesi ved eget sykehus. Dette er en teknikk som er
lite brukt i Norge og det er komiteens oppfatning at dette er av
interesse for det norske karkirurgiske miljø. Han har presentert
dette på en fin og oversiktlig måte og er en verdig vinner av prisen.

Øystein Hovi Rognerud (nummer to fra venstre). Vitenskapelig komite bestod av Andreas
Reite, Knut Eivind Kjørstad og Odd Grenager.

78 Kirurgen nr. 2, 2015

NKKFs pris for beste foredrag
NKKFs pris for beste foredrag gikk til Sven Ross Mathisen og
medarbeidere (Innlandet sykehus, Hamar) for foredraget: EVAR,
varer ikke evig?
Mathisen presenterte en retrospektiv singel senter studie der
hensikten var å evaluere kvaliteten på endovaskulær behandling
av AAA. Arbeidet omfatter en komplett gjennomgang av alle
EVAR prosedyrer de siste 9 år for å fastslå hvor mange som måtte
reopereres for sviktende graft. Dette er et viktig kvalitetesforbedrende arbeid som kan gi grunnlag for justeringer mht indikasjon
for behandling, valg av graft og strategi i relasjon til aktuell
aortapatologi.

Sven Ross Mathisen (nummer en fra venstre), Odd Grenager, Knut Kjørstad
og Andreas Reite.

Fagmedisinske foreninger

EVAR VARER IKKE EVIG?

– Vinner av beste frie foredrag ved NKKFs Vintermøtet
Mathisen Sven Ross1, Rydningen HT 1, Brevik
EA´1, Zimmermann E 2 , Manoharan P 2.
svenross@gmail.com
Karkirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet
HF – Hamar
2
Intervensjons Radiologisk avdeling, Sykehuset
Innelandet HF - Hamar
1

”Endovascular Aortic Repair” ( EVAR ) og
”Endovascular Aortic Sealing” ( EVAS )
er en alternativ endovaskulærbehandling
for Abdominale Aorta Aneurismer ( AAA
). Metoden er mindre traumatisk enn åpen
kirurgi. Uansett er målet med behandlingen
å ekskludere AAA sekken fra blodsirkulasjonen og gjenværende lumen tromboseres.
Det intraluminale trykket skal oppheves
og AAA sekken skal skrumpe. Hvis ikke
dette skjer og AAA sekken forsetter å
vokse i diameter, har man en endolekkasje
(type 1-5). I så fall må man enten utføre en
sekundær endovaskulær prosedyre med
coil eller Onyx embolisering, eller tette lekkasjen med å forlenge stentgraftet oppover
eller nedover. Forsetter AAA sekken å
vokse i diameter til tross for dette kan det
ble nødvendig med en konvertering til en
åpen operasjon. Da fjernes stentgraftet og
erstattes med et sølvgraft eller et autologt
venegraft. Perigraft infeksjon og okklusiv
trombosering av stentgraftet kan også
nødvendiggjøre konvertering. Eurostar

Tabell 1.
Type Stentgraft

Antall

Årsak til konvertering

Antall

Type Behandling

Antall

Gore Excluder

127

Endoleak Type 1a

3

Y – graft

4

Medtronic Endurant

152

Endoleak Type II

1

Rørgraft

1

Endoleak Type V

1

Nevelsten Venegraft

1

Infisert Stentgraft

1

Axillo-Bifem Bypass

2

Rumpert AAA

1

Trombsert Stentgraft

1

Endologix Nellix
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studien hadde en konvertering-rate på 7,1
%, EVAR -1 studien hadde 4,0 % og Dream
studien 1,7 %.

Tabell 1. Vår konverteringsrate var på 2,2 %
( 8/356 ).

Metode:

Konverterings-raten vår var lav og sammenlignbar med andre internasjonale studier.
Nøyaktig oppfølging av pasientene med
CT Angio og / eller UL AAA med kontrast
er ufravikelig. Konvertering av disse få
pasientene er gjennomførbart. Pasientens
co-morbiditet og AAA anatomien påvirker
utfallet i betydelig grad.

Pasienter med behandlingstrengende AAA
i Hedmark og Oppland ble kontinuerlig
inkludert fra 24. mai 2006 til 11. februar
2015. 356 pasienter ble så retrospektivt
gransket i vårt AAA kvalitetsregister.

Resultater:

Konklusjon:

Det var åtte pasienter som ble konvertert i
denne perioden. Alle pasientene var menn
og hadde en gjennomsnittsalder på 73 år
(alders-spredning 55-86). Stentgrafttypen
benyttet, årsaken til konvertering og type
behandling pasienten fikk presenteres i
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Carots kirurgi i lokalbedøvelse
Fagmedisinske foreninger

– Vinner av MicroMeds pris for beste foredrag
av utdanningskandidat ved NKKFs Vintermøte
Øystein Hovi Rognerud
oeyrog@siv.no
Karkirurgisk seksjon
Sykehuset i Vestfold HF

Introduksjon
Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) dekker behovet for karkirurgi i Vestfold og Telemark,
og har et nedslagsfelt på rundt 410.000
personer. Vi har tilbudt pasienter med trang
halspulsåre kirurgisk behandling i et par tiår.
Som på de andre sykehusene med dette
behandlingstilbudet, har dette tidligere vært
gjennomført i narkose.
Siden 2009 har vi ved SiV HF utført dette
inngrepet i lokalbedøvelse som standard.
Store, internasjonale studier som GALA1 og
ACS NSQIP 2 har vist at det resultatmessig
ikke er noen signifikant forskjell på å gjøre
prosedyren i narkose eller lokalbedøvelse.
Vi mener imidlertid at det å gjøre prosedyren i lokalbedøvelse har sine klare
fordeler. I de senere år har antallet carotisinngrep ved SiV HF ligget stabilt på rundt 40
operasjoner hvert år.

Viktig med forberedelse og
tverrfaglig samarbeid
Pasientene har samtale med både karkirurg
og anestesilege i god tid før operasjonen og
blir nøye informert om selve prosedyren og
fremgangsmåten. Det er viktig med et godt
tverrfaglig samarbeid mellom karkirurgene,
anestesi og operasjonspersonell, og
selvsagt med pasienten, for at dette skal
kunne gjennomføres. Hos pasienter som
av forskjellige årsaker ikke kan ligge i ro
eller pasienter som har et sterkt ønske om
å slippe å være våken under operasjonen,
gjøres operasjonen i narkose. Enkelte
pasienter har kanskje sett for seg at en
slik operasjon gjøres i narkose, da det
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er tradisjon for det i Norge, men når
pasienten blir nøye forklart og tatt med på
planleggingen, så ser vi at våre pasienter
foretrekker lokalbedøvelse. De har gitt
tilbakemelding på at de føler det som svært
trygt å være våken under inngrepet, da det
gir en følelse av å være tilstede og ikke gi
fra seg all kontroll til kirurg og anestesilege.
Anestesisykepleieren, som sitter ved siden
av pasienten under hele inngrepet, holder
pasientens hånd fra begynnelse til slutt og
kommunikasjonen foregår ved at pasienten
klemmer i hånden – én gang for «ja» og to
ganger for «nei» ved spørsmål. Dersom
pasienten ønsker å si noe trenger han eller
hun bare å klemme i hånden til anestesisykepleieren. Dette gjør at karkirurgene
kan stoppe underveis, om nødvendig,
hvis pasienten ønsker å kommunisere noe
verbalt. Vi har svært positive erfaringer med
dette samarbeidet, både med andre fagfolk
og med pasientene selv.

Operasjonsmetode og
monitorering
Lokalbedøvelsen settes av anestesilege
eller karkirurg inne på operasjonsstuen og
dette gjøres ultralydveiledet for å unngå
å sette lokalbedøvelsen intravasalt. Vi har
brukt samme lokalanestesi-middel siden vi
startet med carotiskirurgi i lokalbedøvelse
i 2009 – ropivacain. Det er alltid to karkirurger tilstede under operasjonen og disse er
med på leiring av pasienten. Pasienten har,
som tidligere nevnt, en anestesisykepleier
som sitter holder pasienten i hånden under
hele inngrepet, samt holder kommunikasjonen med pasienten og sjekker om det
forekommer bortfallssymptomer under
avklemmingen.
Selve operasjonsmetoden er uendret i
forhold til hva som gjøres under narkose.
Etter frilegging av a.carotis med proksimal
og distal kontroll, gjøres prøveavklemming i

Lokalbedøvelsen settes ultralydveiledet med pasienten
på operasjonsbordet.

Anestesisykepleier holder pasienten i hånden under hele
inngrepet.

to minutter før man legger arteriotomien.
Under hele inngrepet har man kontinuerlig
måling av cerebrale oksymetriverdier
(NIRS), men dette er kun veiledende for
operatører og anestesi. Beslutning om å
legge inn shunt før man gjør avklemming
er utelukkende basert på eventuelle
bortfallssymptomer hos pasienten under
prøveavklemmingen.
Dersom det tilkommer bortfallssymptomer
går man ikke øyeblikkelig over til å bruke
shunt. Prøveavklemmingen avsluttes og
drivtrykket justeres opp før ny prøveavklemming forsøkes. Man har sett at de få
pasientene som har fått bortfallssymptomer
ved første prøveavklemming har i de fleste
tilfeller tolerert prøveavklemming etter
oppjustering av drivtrykket før prøveavklemming gjentas. På denne måten holder man

et fokus på tilstrekkelig blodtrykk for å sikre
tilstrekkelig oksygenering under inngrepet.
Man har ikke gjort systematisk registrering
av oksymetriverdier ift. prøveavklemming
og endring av drivtrykket, men våre
erfaringer er at oksymetriverdiene i seg
selv ikke gir noen sikker indikasjon på hvilke
pasienter som tåler avklemming.
Vi har ikke gått gjennom vårt tallmateriale
på operasjonstid i narkose og lokalbedøvelse, men vår erfaring er at det ikke har
vært noen endring i operasjonstiden.

Etter operasjonen
Siden dette gjøres i lokalbedøvelse er
det ingen komplikasjoner ift. narkosen og
pasienten kan øyeblikkelig flyttes over
til postoperativ avdeling, hvor man har
fokus på blodtrykkskontroll, fortløpende
vurdering av nevrologiske funksjoner, og
evt. postoperativ blødning.
Vanligvis flyttes pasienten morgenen etter
til sengepost. Også på sengepost er det
fokus på blodtrykkskontroll, nevrologiske
funksjoner og hematomutvikling. Vi har
utarbeidet en presis prosedyre for vurdering
og tiltak ved blodtrykksproblemer.

Nevrologisk kontroll 1.postoperative dag
Vi har som rutine at pasientene får tilsyn fra
nevrolog 1.post-operative dag. Det gjøres
da en systematisk vurdering, som dokumenteres i pasientens journal. Dette gir en
umiddelbar objektiv postoperativ vurdering.

Etter hjemreise
Pasienten tas inn til kontroll på karkirurgisk
poliklinikk cirka 4-6 uker etter operasjonen.
I tillegg til å undersøke pasienten, snakke
med dem om tiden etter operasjonen
og se resultatet av operasjonen, får vi
tilbakemelding på hvordan de opplevde å
gjennomføre prosedyren i lokalbedøvelse.

Tilbakemeldingene fra pasientene er svært
positive og ingen har beskrevet det som en
traumatiserende opplevelse.
Resultater og tidligere presentasjoner
Vårt arbeidet med carotiskirurgi i lokalbedøvelse ble presentert for det karkirurgiske
miljøet første gang ved NKKFs Vintermøte
i Trysil 2013. Totalt har vår arbeid høstet
tre priser og fått oppmerksomhet for gode
resultater.

Oppfølgingsdata presentert
ved NKKFs Vintermøte 2015
I perioden september 2013 til årsskiftet
2015 gjennomførte vi totalt 52 carotisinngrep. To av disse ble ekskludert fra
materialet, da én pasient ønsket narkose
av forskjellige årsaker og hos én pasient
forsøkte man inngrep i lokalbedøvelse, men
fikk bortfallssymptomer ved prøveavklemming og pasienten hadde for gracile kar til
å kunne legge shunt. Man avbrøt derfor
inngrepet og pasienten ble overflyttet til
OUS Rikshospitalet for innleggelse av stent.
Materialet utgjør derfor 50 inngrep gjort i
lokalbedøvelse.
Av disse 50 pasientene var det kun i ett
tilfelle behov for bruk av shunt. Dette
pga. bortfallssymptomer og dette bedret
seg ikke ved endring av drivtrykket, men
inngrepet ble vellykket gjennomført med
bruk av shunt.

Oppsummering av alle våre
resultater – carotiskirurgi fra
2009 til og med 2014
Siden oppstarten i september 2009 og
frem til 1. Januar 2015 har vi gjennomført
169 operasjoner i lokalbedøvelse fordelt på
162 pasienter. Våre resultater presenteres i
tabell 1, hvor vi har sammenlignet våre tall
med anerkjente, internasjonale studier.

Konklusjon
Vår vurdering er at carotiskirurgi i lokalanestesi er en trygg og god metode, både
for operatør og ikke minst for pasienten.
Det krever en tilvenning å ha våken pasient
under et slikt inngrep, men vår erfaring er
at pasientene foretrekker metoden, da de
opplever seg svært godt tatt vare på under
hele inngrepet.

Fagmedisinske foreninger

Bortfallssymptomer ved avklemming er eneste kriterie for bruk av shunt, men cerebral oksymetrimåling gjøres kontinuerlig.

Tilvenningen ved at operasjonen gjennomføres i lokalbedøvelse gjelder ikke bare for
pasienten, men også operatører, anestesiog operasjonspersonell.
Våre erfaringer fra 2009 til i dag har vist at
operatører som har gjort denne prosedyren
i narkose vegrer seg for å gjennomføre
inngrepet med våken pasient, men pr i
dag gjør samtlige av våre overleger dette
inngrepet. Det er også vanlig at konstituerte
overleger er hovedoperatør på denne typen
inngrep før gruppe 1-tjeneste.

Tabell 1.
GALA

ACS NSQIP

Antall

1771

4016

Shunt

14 %

SiV HF

169
8,2 %

Slag

3,6 %

1,4 %

1,7 %

Hjerteinfarkt

0,5 %

0,3 %

0%

Død

1,1 %

0,7 %

1,1 %

Referanser
1 GALA Trial Collaborative Group. General anaesthesiaversus local anaesthesia for carotid surgery
(GALA): a multicentre, randomised controlled trial.
The Lancet. Volume 372, Issue 9656, 20 December
2008–2 January 2009, Pages 2132–2142
2 American College of Surgeons' National Surgical
Quality Improvement Program (ACS NSQIP). Outcomes of carotid endarterectomy under general and
regional anesthesia from the
Journal of Vascular Surgery. Volume 56, Issue 1, July
2012, Pages 81–88
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Velkommen som deltager på
Ortopedisk Høstmøte 2015
Det nærmer det seg uke 43 igjen og Høstmøtet er nært
forestående.
Også i år skal all påmelding til Høstmøtet skje via KSCI
sine nettsider. Fyll ut nettskjemaet og meld deg på i god
tid slik at vi får mulighet til å forberede oss best mulig.
Du vil senere få tilsendt faktura på mail.
Deltageravgiften refunderes vanligvis av arbeidsgiver
i etterkant. Nof søker legeforeningen om godkjenning
av kurstimer.
Som tidligere vil fristen for innlevering av abstrakter og
program være 31. august.
Det er enkelt å huske denne datoen som er den samme
som tidligere år. Det betyr at alle som ønsker å bidra
med et foredrag til Høstmøtet må holde denne fristen for
å kunne komme i betraktning.
Abstrakter skal skrives som et Word-dokument som
vedlegg til en mail som sendes til: foredrag.nof@gmail.com
Vær klar over at ufullstendige eller utilstrekkelige
abstrakter blir refusert! Det forventes at abstraktene
holder god faglig og skriftlig standard og at de i utgangspunktet er skrevet på norsk.
Fullstendig veiviser for skriving og innsendelse av
abstrakter finner du på www.ortopedi.no
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Har du problemer skal du kontakte sekretar@ortopedi.no
Vi vil gi mer informasjon når Høstmøtet nærmer seg.
Se først på www.ortopedi.no dersom du har spørsmål!
Programmet og abstrakter blir trykket i Høstmøteboken
og også lagt ut elektronisk.
«Nofs Torsdagsklubb» var også i fjor en stor suksess
og arrangeres også i år torsdag 22. oktober kl. 19:00 i
andre etasje på Plaza. Det blir servering av kanapeer og
drikke. Utdelingen av Norsk ortopedisk forening sine
stipendier vil skje denne kvelden på samme måte som
i fjor. Eventuelle nye æresmedlemmer vil også få sitt
diplom denne kvelden.
Nofs Torsdagsklubb er gratis for alle deltakere, men
registrering er nødvendig for at vi skal kunne organisere
dette best mulig. De som er registrert mottar drikkebonger når de registrerer seg til Høstmøte.
Vel møtt til årets høstmøte!

Med vennlig hilsen
Jon Olav Drogset
Leder Norsk ortopedisk forening

Velkommen til det 91. Høstmøtet 19.-23. oktober 2015
Vi håper at Høstmøtet vil opprettholde sin plass, som sentralt forum for faglig og sosial interaksjon mellom
norske kirurger. NKF sitt Høstmøte blir også i år arrangert på Holmenkollen Park Hotell i Oslo.

Høstmøtet er et fellesmøte
mellom Norsk kirurgisk forening og følgende fagmedisinske foreninger:
- Norsk barnekirurgisk forening
- Norsk forening for bryst og
endokrinkirurgi
- Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
- Norsk forening for maxillofacialkirurgi
- Norsk karkirurgisk forening
- Norsk plastikkirurgisk forening
- Norsk thoraxkirurgisk forening
- Norsk urologisk forening

• Skrifttype Times New Roman font,
størrelse 12.
• Abstraktet skrives i WORD.
• All tekst må være skrevet innenfor en A4
side med marger på 2,5 cm.
• Venstre marg skal være rett.
• Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
• Abstraktet må bare skrives som en
spalte, og tabeller og illustrasjoner skal
dekke hele sidens bredde.

Overskrift/tittel skrives med
store bokstaver på første linje
Forfatterens navn skrives på ny linje med
foredragsholderens navn først. Forfatternavnene skal angi etternavn etterfulgt
av initialer uten tittel. På ny linje skrives
forfatternes arbeidssted (avdeling/klinikk,
sykehus, og postadresse).

Send elektronisk
Viktig informasjon til årets
Høstmøte

Alle abstraktene må sendes inn elektronisk
ved å fylle ut ”Skjema for innsending av
abstrakt” som finnes på vår hjemmeside:
www.hostmotet.no

Tid for abstrakt!
Gjør klar foredrag og presentasjoner til
Høstmøtet.
Siste frist for innsending av abstrakt:
1. september 2015.

Skjema for innsending av abstrakt må
fylles ut fullstendig for at abstraktet skal
registreres i vår database og bli godkjent for
Høstmøtet 2015.

Instruks for innsending av abstrakt:
Alle abstrakt må skrives på følgende måte:

NKF vil sortere og sende abstraktene til den
fagmedisinske foreningen for godkjenning.

Fagmedisinske foreninger

Kirurgisk Høstmøtet 2015

Du vil motta en bekreftelse/kvittering
(senest 8/9-2015), etter at påmeldingen
med vedlegg er mottatt og abstraktet er
sendt til vurdering i den fagmedisinske
foreningen.
Du vil motta (ca. 1/10) en bekreftelse om
foredraget blir godkjent og du vil da få
informasjon om hvordan presentasjonen
skal merkes og innleveres.
Alle godkjente abstrakt og endelig program
vil bli lagt ut på vår hjemmeside (1/10)
Høstmøtets e-post adresse; lars@vasli.no .
Alle må kontrollere at de får en
kvittering på mottatt og godkjent
abstrakt. Ta kontakt med NKFs –
sekretariat, hvis du ikke har mottatt
kvittering på innsendt abstrakt innen
(9/9) og godkjent abstrakt innen den
(2/10).
Følg med på vår Hjemmeside:
www.hostmotet.no
All informasjon om Høstmøtet 2015,
program, frie foredrag Kirurgmiddagen og
hotellbestilling finner du på vår hjemmeside.
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Helse Sør-Østs nettverk for opplæring i gastrointestinal
endoskopi og laparaskopisk kolorektalkirurgi
Thomas de Lange, Ole Sjo , Lasse Schmidt,
Ole Tjomsland
t.d.lange@medisin.uio.no

Bakgrunn
Fleksibel endoskopi og laparaskopisk kirurgi
er essensielle elementer i diagnostisering
og behandling av kolorektalsykdom som
alvorlig inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
og kolorektalcancer, en av de hyppigste
kreftformene. Data fra tilgjengelige
kvalitetsindikatorer tyder på at kvaliteten
på diagnose og behandling varierer en hel
del mellom sykehus og operatører. Derfor
er det opprettet et prosjekt i Helse Sør-Øst
for å standardisere både opplæringen i
laparaskopisk kolorektalkirurgi og fleksibel
gastrointestinal endoskopi med mål
om å sikre høy og likeverdig kvalitet på
diagnostikk og behandling. På denne
bakgrunn er det etablert et regionalt
nettverk for endoskopiopplæring og ett for
laparaskopisk kolorektalkirurgi. Det er avsatt
prosjektmidler for finansiering av dette frem
til 2017.

Fra v. Tanja Owen, Don MacIntosh, Ole Darre-Næss, Anita Jørgensen, Kjetil Garborg, Vemund Paulsen, Thomas de
Lange, Lene Larssen, Birgitte Seip, John Anderson og Roland Valori

Fagnytt • Debatt

Endoskopiskolen
Endoskopiskolen ble etablert i 2011 i
forbindelse med oppstarten av pilotprosjektet
”Bowel Cancer Screening in Norway
(BCSN)- a Pilot Study ” der befolkningen i
alderen 50-74 år bosatt i Østfold, deler av
Akershus og Buskerud ble randomisert og
invitert enten til sigmoidoskopi eller test på
okkult GI blødning (fecal immunokjemisk
test (FIT)). Ved oppstart var det ikke lagt
en langsiktig plan for hvordan skolen skulle
organiseres, men fra 2014 ble det etablert
en plan for å utdanne endoskopiinstruktører
og opprette et desentralisert nettverk for
å sikre en standardisert og strukturert endoskopiopplæring på de lokale sykehusene.
I tillegg er det opprettet en sentral enhet
som skal arrangere instruktørkurs og gi 2-3
dagers intensivkurs til leger under opplæring
eller leger med behov for oppfrisking.
Den sentrale enheten er opprettet som
et samarbeid mellom endoskopienhetene
og SimOslo ved OUS. Det er etablert
undervisningsfasiliteter med endoskopiutstyr
og treningsmodeller ved SimOslo og
plassert en endoskopisimulator ved hver
av gastrolab´ene. I tillegg er det opprettet
et endoskopirom ved Rikshospitalet med
videokonferansemuligheter tilpasset en opplæringssituasjon for flere kandidater samtidig.

Laparoskopiskolen
I april 2015 ble det opprettet et prosjekt
i regi av HSØ for standardisering av
opplæring i laparoskopisk kirurgi for kreft
i tykk- og endetarm. Prosjektet styres fra
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Pedagogisk grunnlag
•
•
•
•
•

Definere felles referanse rammer for undervisningstilfellet og læringsmål
Bevisst kompetanse (Conscious competence)
Kritisk refleksjon og situasjons analyse
Læringsmål
Ferdighetsfremmende tilbakemelding
(Performance enhancement feedback)
• Rammeverk for kompetanseevaluering (koloskopi) DOPS, DOPyS)
• Konstruktiv feedback
• Kognitiv overbelastning (Instruere passe mye)

Endoskopi opplæring
Gastroenterologer

Gastrokirurger

• Kurs
Obligatoriske:
Ingen
Valgfritt:
- 3 dagers basal kurs, Virtuel simulator
- ½ dag virtual simulator
(sponsored pharma. Indu.)
- SADE kurs (avansert endoskopi)

• Kurs
Obligatoriske
SADE kurs (avansert endoskopi)
Valgfritt:
- 3 dagers basal kurs, Virtuel simulator
- ½ dag virtual simulator
(sponsored pharma. Indu.)

• Antall prosedyrer
- 500 gastroskopier
- 100 koloskopier
- Ingen kompetanse evaluering

• Antall prosedyrer
- 100 gastroskopier
- 50 koloskopier
- Ingen kompetanse evaluering

Utdanningssenteret ved OUS, hvor møter
og koordinering av aktiviteter foregår.
Bakgrunnen for prosjektet er at både
opplæringen og utførelsen av denne type
avansert laparoskopisk kirurgi varierer
mellom sykehusene i regionen, og i Norge
for øvrig. Det gjenspeiles i varierende
korttidsresultater etter laparoskopisk
kirurgi, som liggetid, komplikasjonsrater og
mortalitet. Laparoskopi-ratene for denne
type kreftkirurgi har variert fra 0 til nærmere
90% i regionen over de siste årene. Det
er god evidens for at laparoskopisk kirurgi
bedrer korttidsresultater sammenlignet
med åpen kirurgi, gitt at utførelsen er av
god kvalitet. Prosjektets hovedmål er å
øke laparoskopi-ratene gjennom å tilby
standardisert opplæring for både ferdige
spesialister samt for leger i spesialisering.
Vi i prosjektledelsen har inngått et bredt
samarbeid med miljøet bak det tilsvarende
engelske nasjonale utdanningsprogrammet
”Lapco”. Dette ble initiert i 2006 av engelske

helsemyndigheter og startet utdannelsen
av kirurger (spesialister) i 2008. Frem til
2013 ble det i England utdannet totalt 200
kirurger i programmet, hvorav 67 ble utdannet
til instruktører. Lapco er nettbasert, hvor
organisering av utdannelsen foregår via
programmets nettsider (www.lapco.nhs.
uk). Hovedelementene i utdanningen er
teori (master classes/worshops etc.),
”hands-on” operasjoner med instruktør
hvor hvert inngrep evalueres etter standardiserte normer, deretter egen trening uten
instruktør samt avsluttende sertifisering.
Vi planlegger en lignende løsning tilpasset
norske forhold, hvor også leger med mindre
erfaring kan delta i utdanningsprogrammet.
Da vil bruk av simulator kunne bli et nyttig
supplement for de som starter med begrenset laparoskopisk erfaring. Vi tar sikte på å
legge strukturen for instruktørkurs, samt
gjennomføre og evaluere et instruktørkurs
innen juni 2015. Videre vil vi innen den
samme tiden etablere en egen internettside

med plan for hvordan opplæringen skal
organiseres og styres. Utdanning av de
enkelte kirurger vil forhåpentligvis kunne
starte opp etter sommeren 2015.

Konklusjon
Det er opprettet en endoskopiskole og en
skole for laparoskopisk kolorektal kirurgi
i Helse Sør-Øst. Dette vil forhåpentligvis
bedre diagnostikk og behandling av
gastrointestinal sykdom i løpet av de
neste årene. Det vil også kunne endre den
grunnleggende kulturen og legge til rette
for en mer strukturert og standardisert
opplæring i praktiske ferdigheter.

Artikkelen er tidligere publisert i NGF-nytt.
Publiseres i Kirurgen etter ønske fra forfatter
og godkjenning av NGF-nytt redaktør.

Thomas de Lange
t.d.lange@medisin.uio.no
Den andre delen av kurset ble arrangert
både ved Rikshospitalet og SimOslo. Kurset
var fokusert på koloskopi og gikk over 3
dager. Masterclass den første dagen var
viet ferdighetstrening for den enkelte under
veiledning av 4 instruktører med lang erfaring
med strukturert endoskopiopplæring.
Instruktørene var John Anderson, Roland
Valori og Paul Dunckely, Cheltenham
General Hospital, JETS, UK og Donald
MacIntosh Dalhousie, University of Halifax,
Canada. Masterclass ferdighets-treningen
er egentlig ikke en del av TcT, men ble lagt
til for å hjelpe deltagerne i å perfeksjonere
sin endoskopiteknikk og for å gi dem en
større grad av bevisst kompetanse i
koloskopi (enten c eller k, bare det er likt
hver gang).
Kursdeltagerne gjennomførte 2 coloskopier
hver under veiledning av en av endoskopiinstruktørene. Supervisjonen ved hver
undersøkelse er tidsbegrenset til 30 minutter
og det var ikke forventet at kursdeltager
skulle ha gjort en fullstendig undersøkelse i
løpet av denne tiden. I anledning kurset og
fremtidige kurs er det opprettet videokonferanse-

utstyr fra det ene endoskopirommet til et
nærliggende møterom slik at deltagere
og instruktører som ikke hadde noen rolle
i undersøkelsessituasjon både kunne
observere og diskutere undervisningens og
undersøkelsens forløp uten å forstyrre.

TCT
TCT er et to dagers kurs (dag 1 teori og
øvelser på modeller, dag 2 live undersøkelser) som skal gi deltagerne grunnleggende
kunnskaper for å kunne gi en planmessig
og effektiv opplæring i endoskopi både
til nye endoskopører og til kolleger som
trenger hjelp til å forbedre teknikken.
Kurset er interaktivt og setter store krav til
deltagerne.

Veien videre
De 6 instruktørene skal i løpet av 2015 være
med på å utvikle konseptet videre både
hva gjelder instruktøropplæring og videre
utvikling av instruktørenes ferdigheter og
hvordan denne kunnskapen kan implementeres i opplæringen av nye endoskopører.
Konseptet for opplæring av nye skopører
har allerede vært prøvd ut ved Rikshospitalet og SimOslo i form av 2-3 dagers
kurs ved opplæring av nyansatte leger i
tarmkreftscreening-prosjektet og i forbindelse med SADE kurset.

Evaluering
Kurset var meget gjennomarbeidet og bar
sterkt preg av den lange erfaringen og den
betydelige faglige kunnskapen de inviterte
foreleserne hadde i å gjennomføre denne
typen kurs. Deres erfaring og pedagogiske
metode gjorde at kursdeltagerne virket
trygge på tross av at både deres svake og
sterke sider ble åpent eksponert for hele
gruppen.

Fagnytt • Debatt

Masterclass og Train Colonoscopy Trainer (TCT),
Gastroundersøkelsesavdeling Rikshospitalet og SimOslo

Gjennomføringen av denne typen kurs har
et stor potensiale for å endre kulturen i
forhold til endoskopisk virksomhet i Norge
og på samme tid forbedre kvaliteten på
tjenesten betydelig. Treningssenteret på
Rikshospitalet kan med enkle grep på
logistikk og infrastruktur fungere meget
godt for å få en sentral funksjon i videre
oppbygging av en regional eller nasjonal
endoskopiskole.
Kontakt forfatter: Thomas de Lange:
t.d.lange@medisin.uio.no

Artikkelen er tidligere publisert i NGF-nytt.
Publiseres i Kirurgen etter ønske fra forfatter
og godkjenning av NGF-nytt redaktør.
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Kurs i akuttkirurgi

– nytt obligatorisk kurs for
spesialistutdanning i generell kirurgi
Utdanningen i generell kirurgi har vært i endring den siste tiden og fra 1.januar 2015 er kurspakken endret
for alle som søker spesialiteten. Det nye kravet består av 210 kurstimer hvorav 160 timer er obligatoriske
kurs fordelt på noen kjente kurstitler og noen nye. Pre-, per- og postoperativ behandling (PPP-kurset
– 30 timer), Krigskirurgikurset (30 timer), Advanced Trauma Life Support (ATLS-kurset – 20 timer)
består med tillegg av kurs i basal kirurgisk teknikk (40 timer) og kurs i akuttkirurgiske tilstander (40 timer).
I tillegg kreves det gjennomført kurs i administrasjon og ledelse samt nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Fagnytt • Debatt

Peter Wiel Monrad-Hansen
petmon@ous-hf.no
Avdeling for traumatologi og avdeling for gastroog barnekirurgi, OUS-Ullevål. Kursleder
Sven-Petter Haugvik
svhaug@vestreviken.no
Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre
Viken HF. Deltaker
Det foreligger en utvidet overgangsordning
frem til 1.januar 2017 der en kombinasjon
av gamle og nye kurs kan benyttes for
spesialistgodkjenning.
Den nye kurspakken har vært noe
forsinket og etter et initiativ fra avdeling
for traumatologi og avdeling for gastro- og
barnekirurgi ved Oslo Universitetssykehus
(OUS), opprettet vi en lokal kurskomité og
lagde et program som kunne dekke kursbeskrivelsen for akuttkirurgiske tilstander.
Program og budsjett ble gjennomgått på
eget møte under kirurgisk høstmøte i 2014
med inviterte representanter fra kurskomiteen, legeforeningen, spesialistkomiteen i
generell kirurgi og de regionale helseforetakene. Program og initiativ ble godkjent og vi
planla første obligatoriske kurs i mars 2015.
Kurset ble raskt fullbooket og antall
deltakere ble økt fra initialt planlagt 24 til
48 personer. Totalt søkte ca 140 deltakere
hvorav første på venteliste hadde over 36
måneder med kirurgisk erfaring.
Kurskonseptet er designet for å dekke sentrale
akuttkirurgiske temaer som er viktig for
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vaktgående leger i generell kirurgisk vakt.
Målet må være at den nye kurspakken med
basal kirurgisk teknikk og akuttkirurgi tilbys
tidlig i utdanningen, og kanskje helst i løpet
av de første to årene. Dette viste seg å
være vanskelig i denne omgang, da det er
mange med lang erfaring som mangler kurs
for ferdigstilling av spesialiteten.

Behovet for fremtidige kurs er tilstede
og dersom vi skal klare å utdanne ca 30
kirurger per år, så bør vi i initialfasen tilby to
kurs per år for å møte behovet. Neste kurs
vurderes høsten 2015 på Ullevål og vi vil
invitere de øvrige regionale helseforetakene
til deltakelse for å eventuelt kunne flytte
kurset til øvrige regioner.

Kurset besto av to fulle dager med teori
og klasseromsundervisning, deretter to
dager med en praktisk del etter lunsj. I
den praktiske delen ble gruppen delt i to,
den ene gruppen med praktisk trening på
dyremodell og den andre gruppen med
gjennomgang av kasuistikker. Den praktiske
dyremodellen ble gjennomført i smågrupper
på fire personer med egen instruktør med
innføring og trening i laparoskopi, laparotomi
og enkel traumekirurgi med fokus på initial
blødnings- og kontaminasjonskontroll. Kasuistikkene ble gjennomført i grupper på åtte deltakere
med gjennomgang av sentrale temaer for
vaktgående kirurger. Den teoretiske delen
var lagt opp som korte forelesninger med
sentral tematikk. Foredragsholderne og
instruktørene var hentet mest fra OUS med
tillegg av noen eksterne forelesere. Kurset
ble avsluttet med en kursprøve med krav til
bestått for kursdiplom.

Jeg må si, som kursleder, at det var en
glede å se så mange entusiastiske deltakere med mye erfaring holde seg aktive og
engasjerte under kurset. Og dette på tross
av lange dager med intense forelesninger.
Kurskomiteen og jeg ser frem mot nye
kurs i fremtiden og ønsker velkommen til
deltakelse fra øvrige helseforetak.

Kurset ble evaluert av deltakerne og på
tross av høyere erfaringsnivå enn kurset var
planlagt for, så falt kurset i smak og entusiasmen
fra deltakerne vitner om en sterk interesse
for den akuttkirurgiske pasienten. Vi fikk
mange konstruktive tilbakemeldinger og
kommer til å foreta noen endringer frem
mot neste kurs.

Her er noen inntrykk fra kursdeltaker
Sven-Petter Haugvik fra Kirurgisk avdeling,
Drammen sykehus.

Bilde 1: Forelesning med interesserte tilhørere.

Bilde 2: Viktig trening og instruksjon i akuttkirurgiske prosedyrer.
Foto: Anders Bayer/OUS.

Som lege i spesialisering med 3,5 års
tellende klinisk erfaring var jeg en av de
heldige som fikk plass på kurset og dermed
slapp inn døren som visstnok var særdeles
trang. Det var rett over nyttår at jeg fikk
nyss om veldig stor interesse for kurset
blant kolleger. Ventelistene for å få plass
på kurset var blitt lange og flere undret seg
over at de ikke hadde fått plass. Selv om
ikke alle fikk plass, vitnet deltagerlista som
ble sendt rundt i forkant i det minste om en
god fordeling av plasser til nærmere 50
kolleger fra det vidstrakte land, fra
Kristiansand i sør til Kirkenes i nord.
Jeg er usikker på hvor mye forventninger
jeg hadde til kurset, men med visshet om
et kurs i akuttkirurgi var det nærliggende
å tro at innholdet skulle være relevant for
min egen kliniske hverdag. Etter å ha tatt
en nærmere kikk på kursprogrammet forsto
jeg raskt at det ikke skulle bli altfor mye tid
til lange kaffepauser og korte dager - i løpet
av fire dager skulle vi gjennom 40 undervisningstimer fordelt på 37 forelesninger,
tre kasuistikk-bolker, tre praktiske arbeidsstasjoner og kursprøve.

Mandag 9. mars kl. 8 var det altså duket for
en uke med akuttkirurgi på Ullevål sykehus.
Sammen med resten av deltagerne ble jeg
møtt av en svært så motivert og hyggelig
kursleder. Fra første minutt gikk det slag
i slag med den ene foreleseren etter den
andre, fra «akutt pankreatitt» til «colitt med
og uten IBD». Jeg ble positivt overrasket
over hvor klinisk relevant og konsist innholdet
i foredragene var. Det tok meg ikke lang
tid å skjønne at her var det mange dyktige
foredragsholdere som virkelig ønsket å dele
av sin egen kliniske erfaring. Jeg fikk så vidt
hilst på et par nye kolleger og drukket en
slurk kaffe i pausene før det bar inn til neste
runde med foredrag - «Øvre GI blødningerstrategi, op.indikasjon», «mesenteriell
ischemi», «gynekologiske akuttilstander»,
og så videre. Det var nok ikke bare jeg
som gikk hjem nokså trøtt og stiv i nakken
mandag kveld kl. 18 etter forelesning
nummer 16 om «Akutt karkirurgi inkludert
thoraxdren». Jeg må ærlig si at det var i
overkant mye teori å fordøye den første
dagen.
Tirsdag og onsdag startet også med forelesninger av den gode sorten, men dagene
ble etter lunsj krydret med kasuistikk-bolker
og praktiske arbeidsstasjoner, hvor vi ble
delt i grupper på fire. Praktiske arbeidsstasjoner tilhørende begrepene «laparoskopi»,
«laparotomi» og «traume» var satt opp
med instruktører. Selv fikk jeg mest utbytte
av traumestasjonen, hvor vi fikk praktisk
øvelse i vakuumpakking av abdomen etter
Ullevåls-metoden, splenektomi og pakking
av buk ved traumatisk blødning. På onsdag
kveld ble det arrangert felles kursmiddag

med deilig tapas og drikke av de edleste druer i glassene i «Søsterhjemmets»
historiske lokaler. Det ble en hyggelig kveld
med tid til å sosialisere seg med nye og
gamle fjes.
Torsdag og kursets siste dag ble etter
en siste forelesningsøkt rundet av med
kursprøven som besto av 33 flervalgsspørsmål som tok for seg innholdet fra alle
forelesningene. Det kunne se ut som om
hver foredragsholder hadde utformet et par
spørsmål til sin presentasjon og samlet sett
synes jeg prøven tilsvarte kjerneinnholdet
av det som hadde blitt presentert gjennom
uka. Det føltes i grunn hensiktsmessig å
kunne rekapitulere de viktigste aspektene
av kursinnholdet på denne måten.

Fagnytt • Debatt

«Ukeskurs i akuttkirurgiske tilstander» er nå
et av de obligatoriske kursene i spesialistutdanningen i generell kirurgi. I samarbeid
med Legeforeningen var det avdeling for
traumatologi og avdeling for gastro- og
barnekirurgi ved Oslo universitetssykehus
som skulle tjene som vertskap og regissør
for tidenes første norske utgave av kurset.
Selve kurset ble avholdt på Ullevål sykehus
i perioden 9.-12. mars 2015.

Bilde 3: Konsentrerte kursdeltakere og instruktør
Foto: Anders Bayer/OUS.

Det gikk unna - plutselig var kursprøven
avlagt og kurset til ende. I fire dager hadde
jeg fra tidlig morgen til sent på kveld
blitt foret med akuttkirurgi fra en gjeng
dedikerte og didaktisk evnerike kolleger.
Det hadde blitt plass til både helsepolitiske
spørsmål og samtale om aktuelle utviklinger i det kirugiske faget som sådan.
Jeg hadde fått muligheten til å se mine
egne kliniske erfaringer i lys av andres
- i en hel uke i strekk.
Jeg tror jeg på vegne av alle kursdeltagerne
kan rette en stor takk til kurskomiteen ved
avdeling for traumatologi og avdeling for
gastro- og barnekirurgi ved Oslo universitetssykehus og alle de 29 foreleserne
for forbilledlig gjennomføring av tidenes
første norske «Ukeskurs i akuttkirurgiske
tilstander». Dette var bra!
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Fagnytt • Debatt

DAVOS

– veien til et bedre kirurgisk håndverk?
I starten av mars i år ble kurset ” The 32nd Gastrointestinal Surgery Workshop” avviklet i den lille, men
kjente sveitsiske alpebyen Davos. Dette er hovedsakelig et praktisk kurs som strekker seg over syv dager,
med spesiell vektlegging på håndsydde anastomoser og generell laparoskopisk teknikk. Kurset er rettet
mot leger i kirurgisk spesialisering og er delt inn i tre nivåer: basal, intermediær og avansert. Nytt av året
er kurset på avansert nivå, der kolorektalkirurgi står i fokus.

Lars E. Sanden
lars.erik.sanden@so-hf.no
Kirurgisk avdeling
Sykehuset Østfold.

Litt om kurset
Kurset har tunge tradisjoner i de tysktalende landene med kjente navn blant
kursholderne innen både de kliniske og
akademiske fagmiljøene. Selv om kursets
majoritet av både deltakere, forelesere
og instruktører har tysk som morsmål, er
kurset holdt på engelsk med høy språklig
kvalitet. Det er også stor bredde av andre
nasjonaliteter representert på instruktørnivå
og blant deltakere. Norge var i år representert
med begge deler i form av 2 instruktører
og 14 deltakere. Totalt 14 nasjoner deltok,
med Danmark og Sverige som de to største
ikke-tysktalende gruppene.
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I Norge har legeforeningen godkjent
”Davoskurset” som 40 timer valgfritt
kurs innen generell kirurgi. Som lege i
spesialisering får man imidlertid ikke støtte
av foreningen til reise eller opphold på kurs
og konferanser i utlandet. Kursavgiften var
i år på rundt 12.000 norske kroner, noe
dyrere enn tidligere år på grunn av en svak
norsk krone. Ut over dette kommer utgifter
til reise, kost, losji og eventuelt skipass,
ingen av delene er rimelig i Sveits. De fleste
av de skandinaviske deltagerne fikk dekket
kursavgiften av arbeidsgiver, mange fikk
også til reise og opphold. I Norge varierer
denne praksisen fra sykehus til sykehus.
Selv hadde jeg hørt gode historier og varme
ord om Davoskurset siden jeg startet i
turnustjeneste ved kirurgisk avdeling på
Ringerike sykehus. Og 4 ½ år senere var jeg
selv endelig på vei til Sveits med skyhøye
forventninger og takknemlighet for at jeg

faktisk fikk reise. Av sjefen hadde jeg fått
fri til kurset og støtte til kursavgiften, mot
at jeg selv dekket de resterende utgifter.
Etter en liten flytur til Zurich etterfulgt av
en vakker togreise gjennom det sveitsiske
fjellandskapet var jeg endelig fremme.

Kursuken
Dag en besto av registrering med påfølgende oppfriskning av basalkirurgisk teknikk
med repetisjon av knuter og sutur for alle
deltagere uavhengig av nivå. Man ble delt
inn i grupper på fire, med en fast partner og
to ansvarlige instruktører. Deretter fulgte
fem fulle dager med kirurgisk lærdom og
håndarbeid.
Dagene startet med to timers forelesning
innen aktuelle gastrokirurgiske problemstillinger, støttet av det siste innen feltets
publikasjoner. Gode eksempler på dette
var for eksempel behandling av pankreatitt,

Anastomosetrening.

bariatrisk kirurgi og dets komplikasjoner og
abdominalt compartment syndrom.

Lunsjpausen var på ca. fire timer og mange
tilbragte denne tiden i de helt fantastiske
skibakkene og langrennsløypene rundt
byen. Det var også mulighet for å delta på
ekstraundervisning i lunsjen med demonstrasjoner innen blant annet 3D laparoskopi,
”virtual reality”-simulator og elektrokirurgi.
Etter frisk luft og fysisk fostring, var hjernen
igjen klar for å lære, og første punkt på
ettermiddagene var en interaktiv diskusjon
med ulike kasuistikker. Dette var en svært
underholdende og faglig spennende del
av kurset, bestående av livlige diskusjoner
mellom et panel av professorer eller
instruktører og med innspill fra kursets
deltakere. Her fikk man stemme på
fremlagte alternativer i diagnostikk og
behandling etterfulgt av debatt. Etter en
ny kort pause ble dagen avsluttet med den
siste praktiske undervisningen som strakk
seg frem mot kl 20.00.
I løpet av de praktiske øvelsene sydde
man seg gjennom alt fra en enkel tynntarmsanastomose, til Billroth I og II, samt
hepaticojejunoal anastomose. Det var en
gradvis progresjon av teknikk og metode,
der man overførte lærdommen fra den
ene øvelsen til den andre. Øvelsene ble
utført på grisetarmer og organer plassert
i anatomiske modeller for å gjøre det hele

å få delta på kurs i utlandet av denne
kaliberen. Det gir mulighet til å etablere
kontakter og vennskap med kollegaer av
andre nasjonaliteter som er på samme sted
som en selv i karrieren. Konseptet med å
lære i kombinasjon med fysisk aktivitet bør
ikke undervurderes. I tillegg er det en svært
god pedagogisk tilnærming i alle læringsaspekter. Med økt kompetanse kommer økt
kvalitet, dersom man sparer avdelingen for
en anastomoselekkasje har man tjent inn
dette kurset flere ganger og kanskje reddet
et liv.

Kveldene i Davos besto i å være sosial på
byens mange restauranter og barer, der
både instruktører og deltakere møttes
under mer uformelle omstendigheter.
Torsdag var det bankett på kongressenteret
med langbord og underholdning for alle
involverte.

Kurset er ideelt for leger i spesialisering
som allerede har tilegnet seg noe erfaring
fra klinikken og operasjonssalen. Mellom
andre og fjerde året for intermediærkurset
virker fornuftig i mine øyne. Kurset bidrar til
et faglig løft, men man bør ha noen knagger
å henge kunnskapen på.

Hvorfor Davos?

For meg innfridde Davoskurset alle mine
forventninger og mer til.

Hvorfor dra helt til Davos på kurs? Og i
så fall når bør du dra i utdanningsløpet ?
Dette er sikkert et spørsmål både du og
arbeidsgiver stiller. Uavhengig av hvordan
utgiftene dekkes er det snakk om en reell
investering av både tid, krefter og penger.
Det forventes naturlig nok noe tilbake for
begge parter.
Dette er et fantastisk kurs med tanke på
både teknisk og teoretisk utbytte, noe som
vil styrke og heve kvaliteten betydelig på
det arbeidet man skal utføre i fremtiden.
I Skandinavia finnes det foreløpig ingen
tilsvarende kurs med tanke på tidsrom og
faglig innhold. For en lege i spesialisering
er det svært spennende og inspirerende

Fagnytt • Debatt

Etter dette fulgte en liten pause til sosialisering og kaffe før dagens første praktiske
seanse startet. Dette var intensive timer
med gjennomgang og utførelse av gitte
øvelser frem til lunsj.

mer realistisk. Som ved anastomosene
var de laparoskopiske øvelsene lagt opp
pedagogisk med enkel start der man etter
hvert avanserte frem til mer kompleks
kirurgi som funduplicatio og kolonreseksjon.
Man fikk også opplæring i bruk av diverse
staplere og annet teknisk utstyr som benyttes i både åpen og laparoskopisk kirurgi.
Instruktørene var til enhver tid tilgjengelig
med innspill og tekniske løsninger gjennom
alle øvelsene. På den siste dagen avsluttet
man i god stil med noen enkle øvelser og
avsluttende praktisk eksamen før diplomet
ble utdelt.

Når bør du dra?

Jeg vil anbefale alle som ønsker å heve
seg i generell kirurgi og gastrokirurgi på det
varmeste å delta. Det har for min egen del
forandret hverdagen, både i vakt og spesielt
på operasjonsstuen da jeg føler en større
forståelse og trygghet i mitt håndverk.
Til dere som ønsker å delta neste år ønsker
jeg dere lykke til, vel bekomme og god reise.
For påmelding og ytterligere informasjon,
gå inn på AGC sin egen hjemmeside
www.davoscourse.ch
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Norge Rundt
Sarah E Chacko
sarah.chacko@kirurgen.no
Kirurgen fortsetter med sin presentasjon av de ulike sykehusene
vi har rundt omkring i vårt langstrakte land. Tidligere har vi
fått rapporter fra Sykehuset i Fredrikstad, Sørlandet sykehus –
Kristiansand, Stavanger Universitetssykehus og i siste nummer
hørte vi fra AHUS.

UNN Tromsø

Denne gang drar vi opp til Helse Nord, og det største sykehuset
nord for polarsirkelen.
Avdelingsleder ved Gastrokirurgisk avdeling UNN Tromsø presenterer sin avdeling og gir et innblikk i blant annet organisering
av avdelingen, forskning og fagutvikling internt samt utfordringer
de møter i det daglige. God lesning!

Tidligere besøkte sykehus

Velkommen til UNN!

Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Norge Rundt

Gastrokirurgisk avdeling, UNN-Tromsø er en av seks avdelinger i Klinikk for Kirurgi, Kreft og Kvinnesykdommer (K3K-klinikken). De andre avdelingene er Avdeling for Urologi/Mamma/Endokrin-kirurgi,
Kreftavdelingen og Gynekologisk avdeling med Fødeenhet og gynekologisk onkologi samt kirurgisk avdeling,
UNN-Harstad og Kirurgisk avdeling, UNN-Narvik.
Rolv-Ole Lindsetmo
rolv.ole.lindsetmo@unn.no
Avd.overlege Gastrokir.avd, UNN
I Helse-Nord er all øvre GI-cancerkirurgi
funksjonsfordelt til Gastrokirurgisk avdeling,
UNN. Rectumcancerpasientene fra NordNorge opereres ved Nordlandsssykehuset
i Bodø og ved UNN-Tromsø, men de
lokalavanserte og lave rectumcancerne
opereres i Tromsø. Coloncancer opereres
ved 6 av de 11 sykehusene i Nord-Norge.
Nord-Norge har en befolkning på 500.000
innbyggere fordelt på over halvparten av
Norges lengde. Det betyr byr på en rekke
utfordringer når det gjelder kommunikasjon, transport og pasientlogistikk. Våre
klimatiske forhold bidrar også ofte til disse
utfordringene kan bli enda vanskeligere.
Det er vi vant med og det er en del av
tilværelsen i Nord-Norge. Men, den
akuttmedisinske, prehospitale transporttjenesten som er utviklet i Nord-Norge er
faktisk en av de bedre, uansett hvilket land
man sammenligner seg med.
Pasientbehandling, forskning og undervisning er tre likestilte satsningsområder i av-
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delingen. Det daglige arbeidet blir selvsagt
mye bestemt av utredning og behandlingsoppgaver. Ukentlig forskningsundervisning
og undervisning i kirurgiske tema 3 dager
per uke som faste programposter på
ukeplanen medfører en kontinuerlig innsats
på å øke den kirurgiske fagkompetansen
som skal komme pasientene til gode. Og,
det bidrar til et solid faglig miljø som det er
enkelt å trives og utvikles i.
UNN. Tromsø, Breivika.

Avdelingen har en regionsfunksjon for de
fleste GI-cancerpasientene i Nord-Norge.
I tillegg har avdelingen et regionalt ansvar
for pasienter med alvorlige komplikasjoner
med behov for reoperativ kirurgi, for
pasienter med komplisert IBD sykdom
og for pasienter som trenger avansert
bekkenkirurgi. Med unntak av de alvorlige misdannelsene, så utføres resten av
gastrokirurgisk barnekirurgi ved UNN.
Avdelingen har 26 senger til å dekke
behovet for avansert gastrokirurgi for
befolkningen i Nord-Norge. Lokalsykehusfunksjonen innen generell kirurgi i vårt eget
nærområde, er i stor grad overført til de to
andre sykehusene i UNN, Harstad og Narvik,
henholdsvis 4 og 6 timers bilkjøring unna.

Vaktordning
Avdelingen har nå 9 overlegehjemler,
inkludert avdelingsoverlegen, 3 LIS
gastrokirurgi og 3 LIS generellkirurgi som
basis legebemanning i avdelingen. Det
er til enhver tid 3-4 turnuskandidater i
avdelingen. 2 D-stillinger brukes aktivt
til forskning, men 50% av D-stillingene
brukes til vakt og poliklinikk. Kirurg ansatt
i utdanningsstilling i gastrokirurgi inngår i
bakvaktskiktet/mellomvakt. De har alltid
erfaren overlege i samtidig bakvakt. Fortrinnsvis ønsker vi å ha en ferdig utdannet
generell kirurg i D-stilling for å få flere inn i
bakvaktsordningen. På denne måten har vi
en 5-6 gastrokirurgisk mellomvakter som
kan bruke sin utdanningstid på gastrokirurgisk
problemstillinger og ikke som kirurgisk primærvakt.

Intern funksjonsfordeling
Avdelingen har for få overleger til å ha en
formell seksjonering i øvre og nedre gastrokirurgi. De inngrepene som skal utføres
skal gjøres etter internasjonale standarder
og ihht ”best practice” også med tanke på
resultater, så derfor har vi innføret en intern
funksjonsfordeling. For at man skal kunne
tilby pasientene inngrep utført av erfaren
kirurg, med høy kvalitet og fortrinnsvis
med miniinvasiv teknikk, krever det høyt
kirurgvolum/case load. For å sikre opplæring/utdanningsaspektet, er alle større
inngrep delt opp i trinnvise prosedyrer etter
vanskelighetsgrad. Utdanningskandidatene
skal da kunne utføre deler av kompliserte
inngrep og ikke bare være kameraholdere
eller hakeholdere på operasjonsstua.

Forskning

Avdelingen har en fast ordning hvor en av
overlegene skal være ute i et års forskningspermisjon. Selvsagt skal innholdet i
permisjonsåret godkjennes av avdelingsledelsen og komme avdelingen til nytte enten
kirurgisk eller forskningsmessig. Med hele
verden som arena, har denne ordningen
medført et forskningsmessig og faglig
nettverk som har vært med på å bygge opp
avdelingen til det den er i dag.
Alle overlegene har dr.grad og driver aktiv
forskning/veiledning. Det ligger som en
forutsetning og forventning i stillingen som
overlege.

Fagutvikling
Å etablere en generell høy kompetanse
innen miniinvasiv kirurgiske teknikker med
forankring hos ledelse, fagansvarlige og
i den interne kirurgiske utdanningen, har
vært en del av avdelingens langsiktige
fagutvikling de siste 5-6 årene. Anvendelse
av robotassistert laparoskopisk cancerkirugi
er bare en del av denne utviklingen. Endoskopiske submucosale reseksjoner eller
fullveggsreseksjoner samt nye transanale
teknikker (TAMIS) er allerede etablert i
avdelingen og sparer pasienter for større
kirurgiske inngrep.

Bekkenbunnskirurgi/
inkontinens/fistelbehandling
Fra å være en av de første avdelingene i
Norge som etablerte ilioanalt reservoir som
behandlingstilbud til pasienter med ulcerøs
colitt, har det gått en rød tråd gjennom
kollegiet i holdningen til bekkenkirurgi
og pasienter med bekkenbunnsplager.
Behandlingen av anal inkontinens må
ses i denne sammenhengen. Avdelingen
implanterer opptil 60 sacrale pacemakere
per år, ikke bare som behandling av fecal
inkontinens, men også på andre indikasjoner
innen anoproctologi, og fortrinnsvis
innenfor vitenskapelige protokoller og
med en bred tverrfaglig tilnærming. Som
en gevinst av denne faglige satsningen,
fikk UNN tildelt funksjonen som Nasjonalt
kompetansetjeneste innen inkontinens og
bekkenbunnssykdommer (KIB) i 2012. Avdelingen har også et forskningssamarbeid
med Århus Universitetssykehus i Danmark i
behandlingen av fistler utgående fra rectum
hvor vi også bruker plastikk-kirurgiske
behandlingsmetoder.

ERAS og minimal invasiv
kirurgi
Avdelingen var med på opprettelsen av
ERAS (enhanced recovery after surgery)
og har følgelig utviklet pasientforløp og
perioperativ behandling med utspring i
forskningen fra den europeiske ERASgruppen. Derfra kommer også avdelingens
satsning på minimal invasiv kirurgi, enten
det er tradisjonell laparoskopisk kirurgi eller
robot-assistert laparoskopisk kirugi eller
avansert endoskopisk kirurgi. Det hele
handler om ”å gjøre minst mulig skade”,
men samtidig gjøre det som er nødvendig.
De siste 5-6 årene har avdelingen innført
systematisk og standardisert fokus på
kirurgisk anatomi og detaljerte, trinnvise
operative prosedyrer som en del av innføringen
av laparoskopisk kirurgi. På den måten
har man søkt å unngå ”uheldige utslag på
læringskurven” relatert til innføring av ny
teknikk.
Implementering av ny og kostbar teknologi
kan man mene mye om. Vi opplever f.eks
at den kompliserte rectumkirurgien blir
utført på en tryggere og enklere måte når
man behersker robotassistert laparoskopisk
kirurgi som en del av det tekniske repertoar
en gastrokirurg skal beherske. Dessuten er
det vel en universitetssykehusavdeling sin

Laparoskopi, gastro.

Pasienthotellet, Tromsø.

oppgave å bidra til ny kunnskap og erfaring
også på dette området?

Utkommeforskning.
De fleste avdelinger og sykehus med
respekt for seg selv vil hevde med hånden
på hjertet at de etterlever god praksis og
har gode resultater i behandlingen. Men,
derfra til å dokumentere det offentlig
og vitenskapelig er ikke det samme.
Gastrokirurgisk avdeling sin elektroniske
pasientjournal (DIPS) er derfor anonymisert
og eksportert til ”stordatanalyse” hvor
også informasjon fra tekstdokumenter kan
ekstraheres. Vi samarbeider med Universitet i Tromsø, Norsk senter for telemedisin,
IBM Watson Research Center i New York,
USA og et universitetsforskningsmiljø i
Madrid i Spania. Målet er å kunne etablere
en kontinuerlig dataovervåkning i den
elektroniske pasientjournalen slik at
uheldige og avvikende hendelser og trender
kan identifiseres før de erkjennes klinisk.

Norge Rundt

Vi mener det er en direkte sammenheng
mellom forskning og faglig kompetanse.
Derfor er alle overlegene samt alle forskere
ved Kirurgisk Avdeling ved Institutt for
Klinisk Medisin ved Universitetet i Tromsø,
med i Gastrokirurgisk Forskningsgruppe.
Gruppen samordner og koordinerer forskningsprosjekter slik at de interne ressursene brukes i felles forståelse og innenfor
avdelingens forskningsstrategi. Målet er
at alle leger ansatt i avdelingen skal delta
i forskningsprosjekter, at det til enhver
tid er en klinisk forskningsstudie/RCT i
avdelingen, samt at også sykepleierfaglig
forskning skal være en del av avdelingens
naturlige oppgaver.

Tverrfaglig samarbeid med gynekologer for
minimal invasiv behandling av komplisert
bekkenbunns descens, samarbeid med
urolog for robotassistert laparoskopisk
bekkeneksentrasjon eller med plastikkkirurg
for avansert bukveggsrekonstruksjon, er
andre inngrep som utføres i avdelingen, og
som vi ønsker å utvikle videre.

Norsk Gastrokirurgisk Register brukes
systematisk og regelmessig i avdelingen
fordi det er et glimrende redskap for
”clinical audit” og gir muligheten til å sammenligne viktige resultatsparametre med
gjennomsnittet for tilsvarende avdelinger i
Norge. Målet er å få forskningsprosjekter ut
av dette, også.
Med relativt få overleger i forhold til de
oppgaver og ambisjoner som er etablert
i avdelingen, er Gastrokirurgisk avdeling i
Tromsø en meget arbeidskrevende avdeling.
Hvis man ønsker å bli sammenlignet med
ledende avdelinger i gastrokirurgi internasjonalt, setter det en standard som krever
dedikerte kirurger og et miljø i kontinuerlig
fagutvikling. Det er der vi vil være. Om vi er
der, får andre bedømme.
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Rapport fra kurs nr. th-28729
Laparoskopi ved Akutt Abdomen
25.-26. mars 2015 NSALK, St. Olavs Hospital HF
Erik Trondsen
e-tronds@online.no
Instruktører: Arne Rosseland/Gjermund
Johnsen/Ronald Mårvik/Erik Trondsen
Igjen et spennende og vel gjennomført kurs
i Ronalds, Gjermunds og NSALK´s regi!
20 LIS-deltakere, 15 i kirurgi og 5 i gynekologi med opp til 2,5 års erfaring, noen med
mer. Et flertall av deltakerne var kvinner.
Kurset er i kategorien ”valgfritt kurs”. 22
var påmeldt, tilsvarende antall søkere og 2
i frafall. Aktuell og relevant tematikk samt
NSALK´s renommé som kursholder er nok
god forklaring på det høye antallet søkere til
dette kurset!

NTLF

Første emne var laparoskopi ved akutte
tilstander i øsofagus/ventrikkel/duodenum
ved Gjermund Johnsen. Øsofagusperforasjoner behandles i økende grad endoskopisk, idet kirurgisk lukning er assosiert med
relativt flere lekkasjer og komplikasjoner.
Visse tilstander kan imidlertid behandles
laparoskopisk med sutur, fundoplikasjon og
drenasje. Ved ulcus perforatum er kirurgi
en standardbehandling, ulike teknikker
beskrives – fra rafi med tegmentering som
to prosedyrer, til en prosedyre med oment
inkludert i suturene. Det refereres til en
review-artikkel med mindre morbiditet og
mortalitet ved laparoskopi i forhold til åpen
operasjon, men signifikant lenger operasjonstid og signifikant høyre forekomst av
postoperativ lekkasje, noe som understreker betydningen av tilegnelse av adekvat
laparoskopisk sutureringsteknikk før man
gir seg i kast med slik behandling – svært
relevant i forhold til den praktiske delen
av kurset!
Ronald Mårvik snakket om komplikasjoner
til fedmekirurgi, gastric bypass og sleeve et mer og mer aktuelt tema.
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Cholecystektomi med simulator.

Pasienter med disse komplikasjonene vil
ofte presentere seg for oss kirurger som
ikke gjør fedmekirurgi, og det er viktig for
oss å kunne vurdere og handle rett i disse
situasjonene. Den viktigste av tidligkomplikasjon er anastomose-lekkasje eller
stapler-rad-lekkasje. Av senkomplikasjon er
intern heniering potensielt svært alvorlig.Er
vi usikre på diagnose eller egne kirurgiske
ferdigheter i så henseende, må vi umidelbart kontakte operatør eller det sykehus der
pasienten er operert.
Ronald Mårvik og Arne Rosseland belyste kolecystittproblematikken - operative
strategier og alternative løsninger. Det
ideelle er akutt operasjon ila 4-5 dager etter

sykdomsdebut. Det framkom imidlertid at
svært få av deltakerne kunne rapportere
slik mulighet av kapasitetsrunner ved sine
respektive sykehus. En videokasuistikk
understreket dels følger av residiverende
infeksjoner og risiko forbundet med slike
operasjoner, men også strategier for trygge
løsninger og nødvendigheten av tilstrekkelig
erfaren kompetanse i slike tilfeller .
Gunvor Eikeland, kvinneklinikken ved St
Olavs Hospital, snakket om laparoskopi ved
akutte gynekologiske lidelser, torkverte
cyster, ekstrauterin graviditet, men også
mindre dramatiske differensialdiagnoser,
det hele på en veldig fin interaktiv måte
med kasuistikker.

Dette ble fulgt opp på samme interaktive
måte av Arne om temaet appendektomi,
dog også med et fokus på konservativ
appendicittbehandling som ved randomiserte
studier synes å gi like gode resultater.
Dette er noe man kanskje ikke har lyst til
å forholde seg til, av praktiske grunner; vi
trenger appendektomiene til trening, og
behandlingen er i hvert fall like god som
konservativ, men likevel -noe å tenke på.
Divertikulitt ble dekket av Tore Stornes,
Gastrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital:
Det er ingen evidens for hva som er beste
akutt-kirurgisk behandling for divertikulitt
(dersom det er operasjonsindikasjon –
de fleste kan behandles konservativt).

NTLF

Arne Rosseland hjelper til med endoskopi simulator.

Laparoskopisk lavage, reseksjon med
primær anastomose eller Hartmanns
operasjon, de to siste oftest åpent – sjelden
laparoskopisk. Valget mellom disse
alternativene og åpen eller laparoskopisk
teknikk er kirurgkompetanseavhengig.
Elektiv kirurgi for divertikulitt er aktuelt ved
striktur, fistel eller usikkerhet angående
malignitet. Det er usikkert om man skal
tilby pasienter med residiverende divertikulitt operativ behandling. Studier viser at
residivene oftest er mindre alvorlige. Følger
man disse pasientene, viser det seg at få
trenger operasjon på dette grunnlaget. Men
trenges operasjon, er det stor evidens for at
laparoskopi er fordelaktig.

Mine temaer var laparoskopi ved penetrerende traumer, ileus og abdominalsmerter.
Ved penetrerende abdominaltraumer
brukes laparoskopi kun med to hensikter:
1: For vurdering av om peritoneum er
penetrert i tilfeller der kliniske funn ikke er
konklusive for dette og klinikk ikke tilsier
akutt laparotomi. 2:Ved thoracoabdominale
skader for å avkrefte/påvise diafragmaskade i de tilfeller thorax-skadene behandles ikke-operativt.
Adheranseileus opereres i økende grad
laparoskopisk, i større materialer opp mot
20%. Faste adheranser, behov for tarmreseksjon, manglende oversikt/ikke funn av
etiologisk adheranse og iatrogen skade er
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Arne Rosseland veileder kursdeltager i endoskopi.
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de viktigste årsak til konvertering. Morbiditet angis til ca 15%, mortalitet ca 1,5%,
mindre enn ved åpne operasjoner (seleksjonsbias!). Den farligste komplikasjon er
enterotomi! Ileus etter appendektomi eller
kolecystektomi er assosiert med høyest
andel laparoskopisk vellykkede og minst
kompliasjoner – i det enkle strenger da
ofte er årsaken. Akutt strangulasjonsileus
medfører også ofte en gunstig situasjon
med relativt lite tarmdilatasjon, idet man
oftest opererer disse tidlig i sykdomsforløpet pga de intense smertene.
Laparoskopi er etablert som den naturlige
og prinsipielle metoden ved behov for
kirurgisk eksplorasjon ved akutte abdominalsmerter. Slik er det, og vårt ansvar er å
bli gode nok til å utnytte denne teknikken
optimalt med minst mulig assosiert risiko.
Ved kroniske magesmerter er det en vanlig
oppfatning at intraabdominale adheranser
er årsak i mange tilfeller, og mange
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Senere hadde Ronald en videosesjon med
bl a blødningsscenario. Dette tydeliggjorde
betydningen av planlegging og organisering
i forkant av alle operasjoner. Man må sørge
for å ha tenkelig nødvendig utstyr tilgjengelig og til enhver tid være forberedt på
uventede hendelser og også være sikker på
at man har nødvendig erfaren kompetanse i
bakhånd ved behov for det.

noen flere av og til, de fleste ikke i det hele
tatt. Video kan hjelpe til å perfeksjonere
teknikken vår, f eks for å vurdere hvorfor
bruker vi så lang tid og hvordan vi bruker
instrumentene. Vi kan derved få en oppfatning av hvordan vi kan effektivisere og gjøre
våre instrumenteringer og bevegelser mer
hensiktsmessige. Arne tror vi kunne lært
dobbelt så fort ved å se egne videoer, og
enda bedre – sammen med veileder. Han
forventer at før eller siden vil alt vi gjør
under operasjonen, bli bilderegistrert og
sannsynligvis kommer også krav til tale slik
at vi må forklare hva vi gjør. Han tror dette
vil heve nivået både av operasjonsteamet
og operasjonen per se. Ronald tror også at
dette vil bli obligatorisk på sikt, i hvert fall
bør det bli det.

Arne hadde videre et innlegg om videodokumentasjon. En enquete i salen viste
at bare tre av kursdeltakerne videodokumenterer alle laparoskopiske prosedyrer,

Praktisk trening på pop trainer med
grisepreparat – ventrikkel og tynntarm,
Olympus rack med 30 og 0 graders
optikk, Olympus nåleholdere og Covidiens

pasienter opereres med laparoskopisk
adheransedeling. Studier viser imidlertid
at laparoskopi i slike tilfeller har effekt på
smerter, men at dette oftest har en annen
årsak enn adheransedeling, at adheransedeling kan ha en ikke-signifikant gunstig
effekt som imidlertid veies opp av operativ
risiko – først og fremst tarmskader.

Laparoskopi trening med simulator.

suturferdigheter i klinisk sammenheng ble
sterkt understreket.

Første dag 2 t 30 min: Sy-trening, lukke ulcus
perforatum etter demonstrasjon av Gjermund.

Begge dager trente deltakerne også på Simbionix simulator, som er et nytt avansert
simulatorsystem som vurderes innkjøpt
ved NSALK. Deltakerne trente kirurgiske
prosedyrer og instrument-behandling demonstrert og assistert av Product Specialist
fra Simbionix Products, Anna Dreiman.
Et av poengene ved denne treningen er å
opparbeide egnede og hensiktsmessige
bevegelsesmønstre. Deltakerne skulle også
rapportere sin vurdering av simulatorenes
egnethet for praktisk laparoskopiutdannelse. Inntrykket er forbedret grafikk og
software for instrumenter og instrumentering.
Bedre, men fortsatt for liten taktil opplevelse.

Andre dag 2 t 10 min: Lapaoraskopisk
gastroenterostomi med EndoGIA og lukning
av EndoGIA-åpningen med fortløpende
sutur, instruert ved Gjermund: To 19 cm
tråder, en fra hver side.
Mange hadde begrenset eller ingen
egentlig tidligere laparoskopisk suturferdigheter. Prinsipper for sikker lukning/sutur,
adekvate tak, tensjon i knuter/vev, sikring
av knuter, samarbeid med assistent ved
fortløpende sutur samt kontinuerlig kontroll
av suturkvalitet ble understreket ved den
praktiske veiledningen. Betydningen av
trening, observasjon av kirurger med stor
suturferdigheter (f eks fedmekirurger) og
ytterligere trening før man bruker egne

teoretisk faglig nivå, fine interaktive sesjoner med aktive og engasjerte kursdeltakere,
topp entusiasme, godt engasjement og bra
innsats i de praktiske sesjonene. Det er ikke
farlig å bli gammel og gå ut på dato med
slike arvtakere!
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engangsinstrumenter inklusive EndoGIA. 2
og 2 deltakere per boks.

Det ble avholdt kursprøve, og deltakerne avga kursevaluering. Resultater er i
skrivende stund ukjente. Mitt inntrykk som
en av kursinstruktørene er imidlertid godt
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Laparoskopi ved penetrerende
buktraumer og ileustilstander
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- En gjennomgang av laparoskopi med indikasjon traumer og ileus
Erik Trondsen
e-tronds@online.no

Penetrerende buktraumer
Jeg skal for dette temaet ta utgangspunkt
i Traumemanualen ved Oslo Universitetssykehus som sier:
”Penetrerende skader kan enten være
skuddskade der man ikke kan utelukke
bukskade eller stikkskade mot abdomen
med påvirket hemodynamikk, peritoneal
irritasjon, eviscerasjon eller blod pr rectum,
urinveier eller hematemese.”
Sikker penetrasjon av peritoneum påvises
enten ved synlig bukinnhold i såret eller
ved eksplorasjon av såret. Eksplorasjon av
såret anses som positivt ved penetrasjon av
fremre fascieblad.

NTLF

Aktuell skadelokalisasjon defineres bredt
med tanke på anatomi, lengde av stikkvåpen, kraft ved påføring og offerets bevegelser i skadeøyeblikket. Derfor, videre fra
manualen: ”Fortil fra lyske til over mamillen
og baktil fra glutealregionen til scapula.
Hele pasienten undersøkes, log roll begge
veier, perineum og axiller undersøkes.
Ved skuddskade kan retning av prosjektil
endres ved treff av knokkel. Penetrerende
diafragmaskade mistenkes ved skader
nedenfor mamillen fortil eller nedenfor
scapula baktil, og motsatt: Stikkskade i øvre
del av abdomen kan penetrere diafragma.”
Ved sikker penetrasjon av peritoneum er
gjeldende protokoll eksplorativ lapoarotomi.
Man kan avvike dette dersom pasienten
er helt våken, fyiologisk normal, uten
tegn til peritoneal irritasjon OG pasenten
undersøkes hver 2. time av samme OG
erfarne kirurg, kjent som serial abdominal
examinations (SAE) i engelsk litteratur.
Enhver forverring av hemodynamisk status
eller klinikk, inkludert tachycardi eller
feber skal medføre laparotomi. Overlege
Christine Gaarder, leder for traumeseksjonen understreker at SAE kun benyttes på
sentra med stor traume-erfaring, i praksis
kun aktuelt ved OUS Ullevål.
Nyere studier tyder på at en blank negativ
CT i denne situasjonen utelukker penetrasjon med 97% sikkerhet. Ved tegn til
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penetrasjon ved CT, utelukker CT imidlertid
IKKE perforasjon av hulorgan.
Ved fysiologisk normal pasient, usikker
penetrasjon og usikker bukstatus kan det
utføres laparoskopi for å bekrefte/avkrefte
penetrasjon av peritoneum eller diafragma.
Hvis det finnes penetrasjon til bukhulen,
konverteres til eksplorativ laparotomi.
Slik står det i traumemanualen, i dette
innleggets anledning diskutert med og
bekreftet muntlig av overlege Christine
Gaarder, leder for traumeseksjonen.
Laparoskopiens plass i denne sammenhengen er kort og godt å avklare om det er
perforasjon av peritoneum ved skader fra
abdominalsiden, eller skade av diafragma
med potensiale for affeksjon av abominalorganer ved innganger i thorax, i de tilfeller
thorax-skaden ikke behandles operativt og
diafragma-perforasjon derved utelukkes.
Motsatt, påvises diafragmaskade ved thoracotomi/skopi skal dette medføre laparotomi.

Våre kjente og kjære traumatologi-bøker
konsultereres. I min ATLS-bok fra 2004
er ikke laparoskopi nevnt, men i 2012
utgaven er det angitt som en opsjon for
diafragmadiagnostikk. I Manual of definitive
surgical trauma care, 2007, skriver Kenneth
D. Boffard at laparoskopiens indikasjon er
utelukkelse av peritonealgjennomgang og
utelukkelse av diafragma-skade ved en ikke
operativt behandlingstrengende thoracoabdominal skade. Som generell regel
gjelder at fysiologisk ustabile pasienter
og pasienter med alvorlig hodeskade er
uaktuelle for laparoskopi, tensjonspneumothorax må også være utelukket.

Man kan godt si at si at dette er både
firkantet og vel dogmatisk, og litteraturen
refererer flere materialer med ikke
oversett behandlingstrengende skade ved
laparoskopi selv ved påvist penetrasjon og
selvsagt dermed stor gevinst ved spart
laparotomi. Sikkert riktig i de mest erfarnes
hender, i sentra med stor pasienttilgang og
mulighet for stor traumatologisk laparoskopisk erfaring. Selv ved Ullevål behandles
ikke flere enn ca 15 pasienter per år med
penetrerende bukskade og organskade,
noe som nødvendigvis medfører begrenset
individuell kirurg-erfaring når det gjelder
laparoskopisk eksplorasjon av abdomen
etter penetrerende traume, nærmest
uansett hva generell laparoskopisk erfaring
man ellers måtte ha. Det vil sannsynligvis
i de fleste aktuelle tilfeller heller ikke være
tilgang på disse mest erfarne.

Litt perspektiv på dette framgår av en
review-artikkel i World Journal of Surgery: Role of Laparoscopy in Penetrating
Abdominal Trauma: A Systematic Review
(1). 51 studier ble inkludert, med 2563
pasienter. Her angis mortalitet ved negativ
eller ikke-terapeutisk laparotomi opp til 5%,
og morbiditet opp mot 20%, sannsynligvis
tall påvirket av at pasientene er multitraumatiserte, men tallene er høye. Samme
artikkel angir at sensitivitet for peritoneal
perforasjon ved diagnostisk laparoskopi i de
fleste av studiene er 100%, mens sensitivitet for påvisning av organskade er svært
varierende, for tynntarmskade fra 18-100%.
Diagnostisk laparoskopi var positiv hos
46,3%, negativ hos 53,9%. Dessverre er
det tallet ikke differensiert mellom negativ
perforasjon og positiv perforasjon med
negativ laparoskopisk eksplorasjon, likevel
antyder dette et tallmessig stort antall,
selv om andel og nytte i vår praksis med
få pasienter kan virke beskjeden. 7 studier
synes å bruke laparoskopi-kriterier i henhold
til retningslinjer i traumemanualen. I 4
av dem, var det negativ laparoskopi for
perforasjon hos 109 av 201 pasienter, altså
54 %. Men denne prosenten varierer fra
23,6 til 69,7 (2)

Poenget med laparoskopi ved penetrerende
abdominalskader er å spare pasientene for
en unødvendig laparotomi, forutsatt 100%
sikker utelukkelse av kirurgisk behandlingstrengende skade ved siden av resursbesparelse for sykehuset. Terminologisk er
det viktig å skille unødvendig laparotomi,
som unngås når laparoskopi ikke viser
penetrasjon, fra ikke terapeutisk laparotomi
der det ikke finnes skade tross penetrasjon.

Vi ser to områder der laparoskopi ved
penetrerende skade er nyttig, fremre
abdominal-skader og diafragmaskader
med ev assosierte abdominalorganskader
og forhindre ev senere diafragma-hernie.
Eksempler på begge trekkes fram:
McQuay i The American Surgeon i 2003 (3)
refererer 80 pasienter med penetrerende
skade i området mellom costalbuer og
mamillen, fortil mellom midtaxillærlinjene.

Herav 41 skuddskader og 39 stikkskader.
Alle hemodynamisk stabile uten peritoneal
påvirkning, altså uten direkte behov for
kirurgi. Tradisjonell protokoll tilsa imidlertid
laparotomi for å utelukke intraabdominal
skade og unngå senere diafragmahernier.
Pasientene ble i stedet laparoskopert:
Hos 58 pasienter, 71,5%, fant de ikke tegn
på peritoneal perforasjon i diafragma.
22 hadde tegn til perforasjon, hvorav 17
med intraabdominal organskade. 15 perforasjoner var på venstre side, 7 på høyre.
Laparoskopi tok per se 38 minutter og liggetid etter det var 1,4 dager. De refererer til
andre materialer som viser samme gevinst
og framholder at laparoskopi er gullstandard
i slike tilfeller, idet andre diagnostica så som
CT er usikre.
Boffard refererer til et thoracoskopisk
materiale med 171 stabile pasienter med
penetrerende thorax-traume uten separat
indikasjon for thoracotomi eller laparotomi.
Tankevekkende 60 pasienter (35%) hadde
diafragmaskade, 47 av disse (78%) hadde
assosiert intraabdominal skade, altså
samme hyppighet som McQuay.

Når det gjelder skader i rygg og flanker
bak omslagsfolden, er laparoskopi mindre
aktuelt, peritoneal-perforasjon er vanskelig
å vurdere, skade av retroperitoneal colon,
pancreas og nyrer sees ikke.

Ileustilstander
Denne gjennomgangen begrenses til
indikasjon ”adheranseileus i tynntarm”.
Den andre store gruppen, interne hernieringer
etter overvektskirurgi, er omtalt før på kurset.
Laparotomi er den tradisjonelle ileusbehandlingen. Den første laparoskopiske
behandling ble beskrevet i 1991 (5).
Undertegnedes første erfaring med laparoskospisk behandling av adheranseileus
kom i 1995. Inngrepet besto i å dele en
enkel adheransestreng, mye enklere enn
anntatt på forhånd. Og pasienten ble
utskrevet dagen etter.. Det er likevel bare de
siste årene laparoskopi er kommet i bruk i
vesentlig grad for denne indikasjonen. I et
review-arbeide fra 2007 fant Ghosheh &
Salameh bare 1061 pasienter i 19
studier,som hadde vært behandlet med
denne metoden (6).
Så seint som i 2006 anførte the European
Association for Endoscopic Surgery at
“Laparoscopy is of unclear or limited value”
ved tynntarms adheranse-ileus (7)
Et forsøk i 2010 på å lage en Cochrane
anbefaling for laparoskopisk versus åpen
operasjon for adheranseileus viste at det
ikke fantes verken randomiserte kontrollerte
studier eller prospektive kontrollerte kliniske
studier om emnet, og følgelig ble ingen
anbefaling gitt. (8)
Ghosheh´s artikkel fra 2007 (6) er den
første større rapporten om temaet.
83,2% av pasientene hadde adheranseileus, de øvrige annen etiologi (3,1%
bukveggsbrokk, 2,9% malignitet, 1,9%
intern herniering, 0,8% Bezoir, 0,7%
Meckels divertikkel, 7,3% andre).
356 operasjoner (av 1061) ble konvertert,
som gir et prosenttall på 33,6%. Vanligste
årsaker til konvertering var faste adheranser
(27,7%,), behov for tarmreseksjon (23,1%),
uidentifisert etiologi (13,1%), iatrogen
skade (10,2%), malignitet (7,4%), inadekvat
visualisering (4,2%) og brokk (3,2%). Man
lyktes altså hos 66,5%, men med temmelig
sannynlig høy seleksjonsbaias.
Morbiditet var 15,5% og mortalitet 1,5%.
Blant 688 pasienter var det 45 intraoperativt
registrerte enterotomier (6,5%), Ni pasienter
ble reoperert for oversett enterotomi, men
mortalitet i relasjon til dette er ikke spesifisert.
Ghosheh (6) angir at årsak til tilbakeholdenhet naturlig nok er at dette oftest er

operasjoner etter tidligere åpen kirurgi med
sannsynlige adheranser i større eller mindre
grad, begrenset oversikt i mange tilfeller
pga distendert tarm og slik at visualisering
av obstruksjonsstedet kan være vanskelig,
og endelig tynnvegget tarm utsatt for skade.
Kelly og medarbeide re (9) benyttet data
fra en frivillig amerikansk database, National
Surgical Quality Improvement Program
(ACS NSQIP: Inclusion/Exclusion Criteria
for å sammenligne 30 dagers komplikasjoner ved laparoskopiske og åpne operasjoner
for tynntarms-ileus. Databasen er svært
detaljert med registrering av komorbiditet,
ASA, samt klassifisering og gradering av
postoperative komplikasjoner, organrelaterte og sår-relaterte.
Fra 2005 til 2010 fant de 9619 pasienter
som var operert for ileus, 1434 operert med
laparoskopisk teknikk (14,9%). Disse hadde
signifikant mindre komorbiditet, var noe
yngre og større andel kvinner. Dessverre
er ikke tidligere operasjonstyper og antall
angitt. Gjennomsnittlig operasjonstid var for
laparoskopi og åpen operasjon 77,2 +/- 51,9
minutter versus 94,2 +/-67,8 minutter
(p<0.0001). Åpen operasjon var oftere
akutt (innen 12 timer) 51,1% vs 39,3%
(p<0.0001), og det var høyere forekomst av
tarmreseksjon, 31,5% vs 8.1% (p<0.0001).
Postoperativ liggetid var signifikant kortere
etter laparoskopi: 4.7 ± 5.8dager vs. 9.9 ±
9.1 dager (p < 0.0001).
Det var i alt 3282 komplikasjoner (sårkomplikasjoner, alvorlige komplikasjoner og
død) hos 2548 pasieneter (26,5%). For sår
komplikasjoner: 10,8% (åpen operasjon)
vs 2% (laparoskopi) (84% reduksjon av
relativ odds). For alvorlig organkomplikasjon
(respiratorisk, cardial, renal, DVT, nevrologisk, reoperasjonsbehov) 22,2% (åpen
operasjon) vs 10% (laparoskopi), (61%
reduksjon av relativ odds). De komplikasjonene som typisk det ble mindre av etter
laparoskopisk operasjon var respiratoriske,
sepsis, dype abscesser og DVT. 30-dagers
mortalitet var 1.3 % i laparoskopi gruppen
versus 4.7 % i åpen gruppe (OR = 0.55, 95
% CI 0.33–0.85, p = 0.024). Ved univariate
analysis hadde patienter med laparoscopic
adhesiolysis 0.26 ganger relativ odds for
mortalitet innen 30 dager sammenlignet
med patienter med åpen adhesiolysis.
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Sumislawski fra Memphis, Tennessee
presenterte i Trauma 2013 (4) en studie av
pasienter med fremre abdominale stikkskader der diagnostisk laparoskopi ble
benyttet for å effektivisere behandlingen for
dem som viste seg å ikke ha penetrerende
skader, som et alternativ til Serial Abdominal
Examinations som er den algoritme som
foreslås av the Western Trauma Association
for pasienter med positive lokal såreksplorasjon uten annen klinikk, tilsvarende den
gruppen vi referte fra traumemanualen.
Av 158 pasienter i perioden 2010 til 2012
hadde 38 indikasjon for akutt laparotomi
med klinikk på sjokk, peritonitt, eviscerasjon,
82% av disse var terapeutiske. Blant de
resterende 120 pasientene viste lokal
eksplorasjon intakt fremre fascie hos 21,
disse kunne skrives ut umiddelbart. 99 var
positive. 28 av dem ble klinisk verre og ble
laparotomert, også 82% terapeutisk, mens
70 ble laparoskopert med 5 millimeter skop
(1 pasient nektet). Av disse fant man 38 uten
penetrasjon, og 19 av dem kunne skrives ut
direkte fra recovery, de andre måtte observeres av annen årsak. De 32 med perforasjon
ble laparotomert, hele 63% terapeutisk.
Den aktuelle laparoskopi-algoritmen ble
sammenlignet med SAE (serial abdominal
examinations)-resultater fra andre sentra,
den viste seg å gi noe flere ikke-terapeutiske laparotomier, men sparte samlet sett
både kostnader og liggetid, og ble generelt
ansett mindre ressurskrevende enn SAE.

Ved OUS Ullevål gjøres diagnostisk
laparoskopi hos relativt få pasienter.
Inntrykket er at de baserer seg på CT
og SAE, laparoskopi brukes hos enkelte
inkooperable pasienter, f .eks pga rus.

Det synes altså som om laparoskopi er
gunstig, selv tatt i betraktning at tallene
referert uttrykker seleksjon. Tallene viser
imidlertid at uansett metode er dette
operasjoner forbundet med risiko, både for
alvorlige komplikasjoner og død. Komplikasjonsraten var i dette studiet relativt lav
etter laparoskopi, andre rapporterer mellom
12,7 og 19,2 % i hht Kelly. Det refereres
også høyere mortalitetstall fra tidligere
studier, opp til 2,3 %, og flere studier viser
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økte morbiditets- og mortalitetstall ved
konvertering, naturlig nok.
I et tilsvarende studie av Saleh og
medarbeidere (10) med samme database,
samme tidsrom, men med eksklusjon av
pasienter som trengte tarmreseksjon var
operasjonstid lik, mortalitet og morbiditet
var hhv 2,3% og 22,2% i åpen gruppe mot
hhv 0,8% og 8,8% i laparoskopisk gruppe.
Bruk av laparoskopi for adheranseileus er
fortsatt begrenset, men økende. I løpet av
de 6 år Kellys studie omfatter, økte andel
laparoskopiske inngrep fra 4,8% i 2005 til
17,3% i 2010, sannsynligvis dels basert på
økende laparoskopisk erfaring, men også at
man reevaluerer den åpne tradisjonen ved
disse inngrepene. Blant Salehs pasienter,
ikke tarmreseserte, var andel laparoskopisk
opererte 19,3%. Hvor man ender er usikkert, kanskje 30%? Det viktige er å ha en
registrering av morbiditet og mortalitet på
linje med det refererte materiale, det beste
må ikke bli det godes fiende!
O'connor og medarbeidere (11) samlet i
2012 29 studier fra 1994 til 2010 med 2005
pasienter, altså ganske samme konsept
som Ghosheh og Salameh. 84,9% hadde
adheranse-ileus, de øvrige brokk og maligne tumores. 64% ble fullført laparoskopisk,
dvs bare 36% konvertert. Fullførelsesraten
økte noe fra 57% i studier før 2002 til 68%
i studier etter. Blant 789 pasienter der data
er nøye nok angitt, fantes enkel adheransestreng hos 46,6%, og fullførelse var hos
disse 73,8%. Årsaker til konvertering var
blant 301 pasienter med angitt årsak: Faste
adheranser (28,9%), behov for reseksjon
av iskemisk tarm (23,9%) og manglende
etiologi-indentifisering i (9,3%), iatrogen
skade (10,3%) og manglende oversikt
(7,6%). Morbiditet var 14,8% og mortalitet
1,5%. Data for enterotomi fantes for 1673
pasienter (6,6%). 84% av disse oppdaget
man peroperativt. 30 dager residivrate var 2%.
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Tallene her referert for 2005 pasienter er
nærmest identiske med tallene fra Ghoshes
studie av 1061 pasienter, interessant i
forhold til validitet.
Mortalitet og morbiditet er lavere enn
etter åpne operasjoner, men konvertering
øker naturlig nok morbididtet, mest etter
enterotomi. Men man vet jo ikke sikkert om
dette bare skyldes enterotomien, eller er et
uttrykk for vanskeligere kasus. Enterotomi
er den farligeste komplikasjon. De fleste
enterotomier skyldtes disseksjon av faste
adheranser, men endel skyldtes også
trokarinnsetting. Det anbefales minimal
grasping av dilatert tarm og sparsom
diatermi-bruk, åpen trokarinnsetting med
direkte visualisering anbefales, samt tidlig
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konvertering om det er vanskelig å komme
inn eller adheransene er vanskelige.
Konvertering må anses som uttrykk for god
klinisk dømmekraft og ikke nederlag!
Det er få sikre preoperative predictive
faktorer som kan være nyttig for pasientseleksjon, dilatasjon >4 cm?, pasientens
kirurgiske historie? Antall tidligere operasjoner korrellerer ikke. De eneste inngrep som
korrellerte med lavere konverteringsrisiko
var appendektomi og kolecystektomi. Men,
vet man at det er faste adheranser, øker
konverteringsrisiko. Slike bør sannsynligvis
startes åpent, på samme måte som pasienter som tidligere er operert for malignitet
eller IBD, antyder O´Connor.
Det er gjort forsøk på samle
comparative studier.
O´Connor refererer fire studier som
sammenligner med åpen operasjon: To
retrospective kontrollerte studier fant
morbiditet ved laparoskopi versus åpen
operasjon 19% vs 40% og 16% vs 45%, to
ikke matched comparative reviews fant det
samme og kortere postoperative liggetid,
kortere normalisering av tarmfunksjon. Men
studiene er retrospective og med sannsynlig seleksjonsbasis.
Dette er også redegjort for av Li og
medarbeidere fra Kina for supplerende
lesning for interesserte (12). De presenterte en meataanalyse av 4 retrospektive
observasjonsstudier og case-kontrollstudier
av åpen versus laparoskopisk behandling
av tynntarmsadheranseileus, de eneste de
fant blant 105 studier, dette så seint som
i 2012. Det var 207 åpent opererte og 127
laparoskopisk opererte. Konverteringsrate
varierte mellom 26 og 51,9%. Det var
signifikant færre komplikasjoner hos
laparoskopisk opererte, 28,9% mot 59,8%..
Enterotomi var insignifikant hyppigere
i laparoskopi-gruppen: 14,5% mot 11,2
%, men 28,8% i den øverste raden.
Sårinfeksjoner forekom hos 6% i laparoskopigruppen, mot 12,9% i åpen gruppe,
ikke signifikant forskjell, men selvsagt
nærmest med forventet tendens. Paralytisk
ileus oppsto hos 9,2% etter laparoskopisk
operasjon og 27,8% etter åpen, statistisk
signifikant forskjell. Det var signifikant færre
lungekomplikasjoner hos laparoskopisk
opererte (ikke tall her), mens mortalitet var
4,8% versus 2,3%, ikke signifikant ulikt
men 5,6% i den ene studien var påfallende.
Umiddelbart kan man tenke at laparoskopi
gir redusert risiko for ileusresidiv, idet
adheransedannelse ut fra eksperimentelle
studier og praktisk erfaring er mindre etter
laparoskopiske inngrep. Residivrisiko etter
adheranseileusoperasjoner etter 1 år er

beskrevet på 3,7%, og på 5,8% etter 5 år
(13). Fevang og medarbeidere fra Haukeland (14) fant residiv 18% etter 10 år og
29% etter 30 år. Det er foreløpig ikke data
som angir residivrisiko etter laparoskopisk
ileusbehandling. Det er også vanlig at man
ved laparoskopisk behandling bare løsner
den etiologiske adheransen, ikke alle, som
oftest ved åpne operasjoner, betydningen
av dette er også ukjent.
Ved OUS Ullevål er rutinen nå laparoskopisk
metode ved antatt adheranseileus, så fremt
sykehitorie, klinikk, CT-funn eller kirurgkompetanse ikke tilsier åpen operasjon. Uttalt abdominal distensjon, CT-funn av distal
obstruksjon med uttalt tarmdilatasjon tilsier
ofte åpen start. Konverteringsfrekvensen er
ikke undersøkt, men antas å være < 50%.
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KLAR NÅR DU ER
TACHOSIL® PRE-ROLLED

Når du trenger umiddelbar hemostase under lukket kirurgi kan
TachoSil pre-rolled brukes umiddelbart, uten forarbeid.
Gir pålitelig hemostase og vevsforsegling på 3-5 minutter. 1

1.

RULL UT
Matriksen rulles ut på såret

FEST
TachoSil fester seg raskt til såret
under manuell kompresjon
R15096

SETT INN
Innsettes direkte gjennom
trokar eller port
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TachoSil “Takeda Nycomed”
Lokalt hemostatikum
ATC-nr.: B02B C30

MATRIKS TIL VEVSLIM: Hver cm2 inneh.: Humant fibrinogen 5,5 mg, humant trombin 2 IE, equint
kollagen, humant albumin, natriumklorid, natriumsitrat, L-argininhydroklorid. Fargestoff: Riboflavin
(E 101).1
Indikasjoner: Til 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 enheter som anvendes bør alltid
være i samsvar med underliggende klinisk behov, relatert til størrelsen på sårflaten og må vurderes
individuelt. I kliniske studier har valg av dosering vanligvis variert mellom 1-3 matrikser (9,5 cm × 4,8
cm), men bruk av opptil 7 er rapportert. For mindre sårflater, f.eks. ved kikkhullskirurgi, anbefales
matrikser av mindre størrelse (4,8 cm × 4,8 cm eller 3 cm × 2,5 cm) eller den ferdigrullede (4,8 cm x
4,8 cm). Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. utilstrekkelige data.
Tilberedning/Håndtering: For instruksjoner vedrørende håndtering før bruk, se pakningsvedlegg.
Administrering: Kun til epilesjonell 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 (utslett, generell urticaria,
tetthetsfølelse i brystet, tungpustethet, hypotensjon og anafylaksi) kan oppstå. Dersom disse
symptomer oppstår, skal administreringen avbrytes umiddelbart. Hvis sjokktilstand inntrer, skal
prosedyre for sjokkbehandling følges. Tiltak for å forebygge infeksjoner ved bruk av legemidler
fremstilt fra humant blod/plasma omfatter seleksjon av blodgivere, screening av hver tapping og
plasmapooler for infeksjonsmarkører, og effektiv inaktivering/fjerning av virus under produksjonen.
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 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. Graviditet, amming
og fertilitet: Sikkerheten ved bruk under graviditet eller amming er ikke klarlagt. 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 (inkl. alvorlig anafylaksi) kan oppstå i sjeldne tilfeller. 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 ved utilsiktet intravaskulær
administrering. 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 kollagenmatriks. Den aktive siden er farget gul. Virkningsmekanisme:
Ved kontakt med fysiologiske væsker, f.eks. blod, lymfe eller fysiologisk saltvann, oppløses
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innholdsstoffene i belegget og diffunderer delvis inn i såroverflaten. Dette etterfølges av fibrinogentrombinreaksjonen 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 kollagenmatriksen 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 som endogent fibrin ved fibrinolyse og fagocytose. Kollagenmatriksen degraderes
ved resorpsjon til vev. Ca. 13 uker etter applikasjon er det kun små rester tilbake, uten tegn til lokal
irritasjon. Nedbrytningen ble forbundet med infiltrering av granulocytter og dannelse av resorptivt
granulasjonsvev som kapsler inn de nedbrutte restene av TachoSil. Ingen bevis for lokal intoleranse
er sett i dyrestudier. Fra erfaringen hos mennesker, har det vært isolerte tilfeller hvor rester ble
observert som tilfeldige funn uten tegn på funksjonell svekkelse. Andre opplysninger: Leveres
ferdig til bruk i sterile pakninger. Pakninger og priser pr 08.05.2015
TachoSil, MATRIKS TIL VEVSLIM:
3 × 2,5 cm: 1 stk. 601,10 5 stk. 2840,50
4,8 × 4,8 cm: 1 stk.1805,70 (ferdigrullet) 2 stk. 2981,90
9,5 × 4,8 cm: 1 stk. 2714,50
Referanser
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TACHOSIL® PRE-ROLLED
Den første matriks som er spesielt designet for lukket
kirurgi. Krever ingen forberedelser.1
TachoSil er en ferdig kombinasjon som sikrer både
hemostase og vevsforsegling.1

Lokalt hemostatikum

ATC-nr.: B02B C30

MATRIKS TIL VEVSLIM: 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: Til 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 enheter som anvendes bør alltid være i samsvar med
underliggende klinisk behov, relatert til størrelsen på sårflaten og må vurderes individuelt. I kliniske studier har
valg av dosering vanligvis variert mellom 1-3 matrikser (9,5 cm × 4,8 cm), men bruk av opptil 7 er rapportert.
For mindre sårflater, f.eks. ved kikkhullskirurgi, anbefales matrikser av mindre størrelse (4,8 cm × 4,8 cm eller
3 cm × 2,5 cm) eller den ferdigrullede (4,8 cm x 4,8 cm). Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år:
Anbefales ikke pga. utilstrekkelige data. Tilberedning/Håndtering: For instruksjoner vedrørende håndtering
før bruk, se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til epilesjonell 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 (utslett, generell urticaria, tetthetsfølelse
i brystet, tungpustethet, hypotensjon og anafylaksi) kan oppstå. Dersom disse symptomer oppstår, skal
administreringen avbrytes umiddelbart. Hvis sjokktilstand inntrer, skal prosedyre for sjokkbehandling følges.
Tiltak for å forebygge infeksjoner ved bruk av legemidler fremstilt fra humant blod/plasma omfatter seleksjon
av blodgivere, screening av hver tapping og plasmapooler for infeksjonsmarkører, og effektiv inaktivering/
fjerning av virus under produksjonen. 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
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
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fjernes så godt som mulig før bruk av preparatet. Graviditet, amming og fertilitet: Sikkerheten ved bruk
under graviditet eller amming er ikke klarlagt. 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 (inkl. alvorlig anafylaksi) kan oppstå
i sjeldne tilfeller. 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 ved utilsiktet
intravaskulær administrering. 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 kollagenmatriks. 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 kollagenmatriksen 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 som endogent fibrin ved fibrinolyse og fagocytose. Kollagenmatriksen degraderes
ved resorpsjon til vev. Ca. 13 uker etter applikasjon er det kun små rester tilbake, uten tegn til lokal irritasjon.
Nedbrytningen ble forbundet med infiltrering av granulocytter og dannelse av resorptivt granulasjonsvev
som kapsler inn de nedbrutte restene av TachoSil. Ingen bevis for lokal intoleranse er sett i dyrestudier. Fra
erfaringen hos mennesker, har det vært isolerte tilfeller hvor rester ble observert som tilfeldige funn uten
tegn på funksjonell svekkelse. Andre opplysninger: Leveres ferdig til bruk i sterile pakninger. Pakninger
og priser pr 08.05.2015
TachoSil, MATRIKS TIL VEVSLIM:
3 × 2,5 cm: 1 stk. 601,10 5 stk. 2840,50
4,8 × 4,8 cm: 1 stk.1805,70 (ferdigrullet) 2 stk. 2981,90
9,5 × 4,8 cm: 1 stk. 2714,50
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