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For more than 80 years, Ethicon has been a trusted partner, committed
to address our customers’ needs and deliver what is best for the health
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ECHELON FLEX™ GST System
with Gripping Surface Technology
Plus Antibacterial Sutures
Inhibit bacterial colonization of the suture
for 7 days or more4-6

SURGIFLO™ WITH THROMBIN
Haemostatic Matrix Kit
ECHELON FLEX™ Powered
Vascular Stapler with
Advanced Placement Tip

SURGIFLO™ remains flowable
throughout complex and
lengthy procedures

Enables precise placement and
enhances stability on fragile vessels
(e.g. 83% reduction in tip movement2)
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Benchtop testing in porcine stomach tissue. Mean
tissue movement from after clamping on tissue to after firing
ECHELON FLEX™ Powered Plus Stapler (PSEE60A) and ECHELON Reload
with GST vs ENDO GIA™ ULTRA Handle (EGIAUSTND) and Endo GIA™ Reload with
Tri-Staple™ Technology at 3.3 and 4.0mm tissue thicknesses (3.3mm: GST60T 0.642mm vs
EGIA60AMT 4.806mm p<0.001; 4.0mm: GST60T 0.654mm vs EGIA60AXT 5.116mm p<0.001). EMEA-14-1061.
Benchtop testing on porcine carotid arteries. Surgeons (n=24) fired each instrument / reload once: PSE45A / ECR45W
and EGIAUSTND/ EGIA45AVM. Distal tip motion measurement during the firing cycle showed a median reduction of 83% and
a range of reduction of 53% to 96% in tip movement of PSE45A/ ECR45W vs. EGIAUSTND/ EGIA45AVM.
As compared to previously-introduced HARMONIC devices without Adaptive Tissue Technology and Advanced Hemostasis mode.
Ming X, Rothenburger S, Yang D. In vitro antibacterial efficacy of Monocryl Plus Antibacterial Suture (poligelcaprone 25 with triclosan). Surg Infect
(Larchmt). 2007;8(2):201-207.
Rothenburger S, Spangler D, Bhende S, Burkley D. In vitro antimicrobial evaluation of coated Vicryl Plus Antibacterial Suture (coated polyglactin 910 with
triclosan) using zone of inhibition assays. Surg Infect (Larchmt). 2002;3 (suppl):S79-S87.
Ming X, Rothenburger S, Nichols MM. In vivo and in vitro antibacterial efficacy of PDS Plus (polidioxanone with triclosan) suture. Surg Infect (Larchmt). 2008;9(4):451-457.
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4x less tissue slippage during firing
compared to Endo GIA™ Reloads with
TriStaple™ technology for unsurpassed
staple formation1
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Gjennom KIRURGEN når du alle som jobber med kirurgi i Norge. Medlemmer og andre
med interesse for faget leser KIRURGEN for å holde seg oppdatert på viktige foreningssaker, politiske vedtak, faglige spørsmål og bladet inneholder informasjon om det viktigste
møtet i norsk kirurgi - HØSTMØTET.
KIRURGEN distribueres i et opplag på 3.000 og leses av alle medlemmer i NKF.
Det distribueres også til læresteder, forskningsmiljøer, sykehus etc.
Vitenskapelige forhandlinger – utgis ifm HØSTMØTET og inneholder komplett program
og samtlige abstrakts, foredrag etc. Publikasjonen er et helt nødvendige hjelpemiddel for
alle deltakere på HØSTMØTET og har lang levetid. Det er et viktig oppslagsverk for alle
kirurger.
Vitenskapelige forhandlinger er i A5 format, har stiv rygg og er på ca. 400 sider.
Har du et budskap som du ønsker å formidle til kirurger i Norge, er en kombinasjon av
KIRURGEN og Vitenskapelige Forhandlinger trolig den rimeligste og mest målrettede kanal
du kan benytte.
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Det føltes ikke lenge siden Høstmøtet, men
allikevel er julen rett rundt hjørnet og et nytt
nummer av Kirurgen er klar. Etter et vellykket
Høstmøtet både fra et faglig og politisk øyemed,
sitter vi igjen med et nytt styre i NKF med blant
annet en ny leder. Ingen Glambek fra Haraldsplass sykehus har fått det ærefulle oppdraget i
å lede foreningen, og presenterer seg selv og
sine fremtidige visjoner i sin leder. Redaksjonen
ønsker han lykke til i det viktige arbeidet i disse
tider med store omveltninger innen utdanningen
og sykehusstruktur, og ser samtidig frem til et
nært og godt samarbeid i årene som kommer.
Tema for dette nummeret er plastikkirurgi. En
vanlig misforståelse blant folk flest er troen om
at faget for det meste omhandler kosmetiskkirurgi. Men som dette nummeret viser er dette

Kjære kolleger!

langt fra sannheten. Store og til tider veldig
komplekse rekonstruksjoner utføres av plastikkirurger, i nært samarbeid med andre faggrupper.
I dette nummeret presenteres et bredt spekter
med artikler som omfatter både behandling av
medfødte misdannelser samt store rekonstruksjoner i blant annet hode/hals region, ekstremiteter og perineum. Nekrotiserende fasciitt er
en tilstand vi alle frykter, men heldigvis sjeldent
ser. At den forekommer er det liten tvil om
og derfor er det viktig å holde seg oppdatert i
emnet. I dette nummeret presenteres det en
belysende oversiktsartikkel om tilstanden.

Den viktigste ballasten fra legeforeningen,
foruten to år i Ylf- styret i -88 og -89, er uten
tvil syv år i Turnusrådet, de tre siste som leder,
frem til 2014. Jeg fikk med meg overgangen
fra gammel til ny turnusordning ganske sentralt i prosessen. Utenom dette har jeg vært
styremedlem i Norsk interessefaggruppe for
sårheling (NIFS) i 7 år, hvorav de siste tre som
leder. Og jeg er på det fjortende året som styremedlem i Norsk dagkirurgisk forum (Nordaf).
Der har mye av energien de siste årene gått
til kampen for å beholde fornuftig taksering
av dagkirurgiske prosedyrer. DRG- vektingen i
dagkirurgi ble nesten halvert over natten i 2009,
noe som førte til en bråstopp i den til da gode
utviklingen i dagkirurgi vi hadde hatt i Norge.

Ellers blir brannskader, en tilstand de aller
fleste ser i løpet av sin karriere, omtalt i to
artikler. Et plastikkirurgisk nummer ville ikke
være fullkomment uten bidrag fra den private
sektoren, og vi blir her presentert med to
spennende artikler; en i brystøkning og en i
brystreduksjon. En stor takk til temaredaktør
og forfatterene for et faglig sterkt nummer
med mange illustrasjoner og bilder.
I foreningsspalten forteller plastikkirurgene
oss om omveltninger i organiseringen innen
faget deres internasjonalt. For øvrig hører
vi om flere prisvinnere fra høstmøtet.
I fagdelen gir salgssjef for Siemens
Financial Services et innblikk i hans visjon om
fremtidig finansiering av medisinsk teknisk

utstyr. Lars Vasli gir oss en kommentar
fra en klinikksjefs persektiv.
Alexander Malthes legat ble i 2014 overført
til Norsk Kirurgisk Forening. I den anledning har vi opprettet en egen spalte i Kirurgen for publisering av reisebrev fra de som
har fått tildelt midler til å reise på kurs eller
kongress. I 2015 ble det delt ut tre stipender
til unge kirurger, og deres reisebrev presenteres her sammen med legatets historie.
I Norge rundt fortsetter vi innen Sykehuset
Innlandet, men denne gang flytter vi oss øst
for Mjøsa til Lillehammer som forteller om
sitt daglige virke og nær relasjon til idretten.
Avslutningsvis har vi NTLF-nytt som i dette
nummeret presenterer sine prisvinnere fra
høstmøtet i tillegg til kursreferater. Helt til slutt
fortsetter Arne Rosseland sin gjennomgang av
galleveiskirurgiens historie, hvor del 1 ble publisert i NTLF sitt eget tidsskrift tidligere i høst.
På vegne av hele redaksjonen ønsker
jeg alle lesere en god lesning, en riktig god jul og et godt nytt år!
For de som skal holde sykehus Norge
i drift i løpet av høytiden ønsker
jeg alle sammen god vakt!

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

Inge Glambek
Leder, NKF
inge.glambek@haraldsplass.no
Å takke ja til vervet som leder i NKF tok et døgn,
ikke mer. Jeg har allerede lenge engasjert meg
i de mange endringene vi har sett i spesialisthelsevesenet bare de siste tre årene. Å nå
få muligheten til å være med å påvirke denne
utviklingen, ville det ha vært feigt å ikke si ja
til. Så jeg gleder meg til de neste par årene.
Redaktøren har bedt om at jeg bruker denne
litt premature lederen til å fortelle litt om meg
selv. Det som gjør at jeg tror jeg kan bidra med
noe er først og fremst at jeg har hatt et langt
liv i klinikken, og at dette livet har vært svært
variert. Jeg er utdannet i Bergen og har fått
spesialiteten i generell kirurgi og thoraxkirurgi
her. På veien var jeg innom gastrokirurgi en
stund, i tillegg til at den generelle kirurgien
på 80- tallet virkelig var bredspektret. Den
eneste lengre perioden utenfor Bergen, var
tre og et halvt år som pendlende overlege på
kar- thorax i Tromsø, en tid jeg aldri ville vært
foruten. Å oppleve forskjellen i utfordringer
mellom en stor sentral by og en utstrakt og
grisgrendt landsdel, var utrolig lærerikt.

Når jeg valgte å flytte fra Tromsø tilbake til
Bergen, var det p.g.a. familien som ikke kunne
flytte derfra. Jeg valgte samtidig vekk thoraxkirurgien for å jobbe med generell kirurgi på et
mindre sykehus, nemlig Haraldsplass. Her er
jeg nå seksjonsoverlege i generell kirurgi, som
hos oss betyr blandet kirurgi som det store
nabosykehuset ikke har mulighet til å gjøre
selv, som brokk, varicer og generell plastikkkirurgi. Vi har på seksjonen fått en spesialfunksjon for store bukveggsrekonstruksjoner. På
mange måter illustrerer dette den virkeligheten
vi må skape for oss selv i en praktisk klinisk
hverdag i et langstrakt land; nisjer er kanskje like viktig som formelle spesialiteter.
Mye kommer til å forandre seg de nærmeste årene. Nasjonal sykehusplan er like

om hjørnet, og det har allerede lekket en del
derfra. Små sykehus får utfordringer, det
samme får strukturen av traumesykehus.
Spesialistutdanningen skal endres radikalt,
og her må vi være faglighetens forkjempere.
Ingen andre er mer skikket til det enn oss.
I vår nære hverdag er det mer: Vi ser på våre
sykehus en kollektiv kollegial fortvilelse over
hvor mye tid vi blir presset til å bruke på noe
som fortoner seg som uvesentlig for det vi
er opptatt av, nemlig pasientbehandlingen.
Det kreves rapporteringer og registreringer
av alt mulig, i dataprogrammer som til dels
er overdimensjonerte og altfor detaljerte, og
som til alt overmål ikke kommuniserer med
hverandre. På mitt sykehus har vi et pasientadministrativt datasystem som ikke kommuniserer med operasjonsplanleggingssystemet og
heller ikke med lønns- og personalsystemet.
Til tider kan det versere tre ulike vaktlister som
følge av dette. Hadde det ut av dette kommet
fornuftige statistikker og tall vi kunne brukt i
klinisk forskning og kvalitetskontroll, ville det
jo vært bra. Men mye av det som kommer ut
av all denne registreringen er for det første feil,
dessuten helt uten verdi for oss klinikere. Det er
tydelig at det vesentlige er ledelsens behov for
kontroll og styring med personell og økonomi.
Det kan man jo forstå, og vi må akseptere dette
behovet. Men bare til en viss grad. Her vil jeg
igjen ha fagligheten frem, og igjen er det vi
som må sørge for det. Det er nok å ta fatt på.

Leder

Redaktørens hjørne
Usman Saeed
Redaktør
usman.saeed@kirurgen.no

God jul og godt nytt år!

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 2016:
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		
14.000
297 (+5) mm		
14.000
250 mm		
17.000
138,5 mm		
9.000
148,5 (+5) mm		
9.000

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
14.000

ANNONSEMATERIELL
PDF-filer eller digitale EPS-filer.
Alt materiell leveres på CD eller mail, høyoppløst (300 dpi) CMYK.
UTGIVELSESPLAN 2016
Tema
Nr. 1 Thoraxkirurgi
Nr. 2 Mamma-/ Endokrinkirurgi
Nr. 3 Urologi
Nr. 4 Barnekirurgi

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

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

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

Kirurgen nr. 4, 2015 153

Temaleder:

UpViser AS er enedistributør av Humanmed
sine Body-Jet, Body-Jet EVO og Body-jet eco
i Norge.

Fordeler med vannassistert fettsugning:
ń(QNHOHUHSURVHG\UH
ń0LGUHRJNRUWHUHYDULJKHWDYSRVWRSHUDWLY
smerte
ń0LQGUHSRVWRSHUDWLYKHPDWRP
ń.RQWXUHQHDYDUEHLGVRPUnGHWIRUEOLU
V\QOLJXQGHUSURVHG\UHQ
ń5HGXVHUWRSHUDVMRQVWLG
ń0XOLJKHWIRUIHWWWUDQVSODQWDVMRQ
ń$OWLHWWV\VWHP

For optimalt resultat anbefales bruk av
0DUHQDNRPSUHVMRQVSODJJ3ODJJHQHYLOJL
WHUDSHXWLVNNRPSUHVMRQKHOHG¡JQHW
0DUHQD&RQIRUZHDUHUGHWOHGHQGHPHUNHW
innen postoperative plagg.
→ Det foretrukne valget til leger og pasienter.

UpViser Academy arrangerer jevnlig kurs.
Ta kontakt for mer informasjon.
Epost: info@upviser.com
Nett: www.upviser.com

Kosmetiske plastikkirurgiske inngrep er de mest kjente, men plastikkirurgi er også
rekonstruktiv kirurgi. Plastikkirurgi inkluderer alle typer rekonstruktiv kirurgi som
benyttes ved blant annet craniofacial kirurgi, håndkirurgi, etter traumer, cancer og
brannskader. Vi har i dette nummeret av Kirurgen valgt å vise litt av bredden og de
kreative utfordringene plastikkirurgien kan by på.

Elisabeth Valio Sætnan
esaetnan@hotmail.com
OUS-Rikshospitalet
Leder Norsk Plastikkirurgisk forening
En fersk spørreundersøkelse blant medisinstudenter i Norge (Amland et al under frie
foredrag Høstmøte 2015: Plastikkirurgi
i medisinstudiet ved norske universitet:
kunnskapar og haldningar hjå studentar)
viser at det også for medisinstudenter er
lite kjent hva plastikkirurgi egentlig er.
I denne studien var kun 44% av studentene
i stand til å nevne fem vanlige plastikkirurgiske operasjoner. I tillegg nevner hele
46 % av studentene estetiske inngrep.
Leppe-kjeve-ganespaltekirurgi er klassisk
plastikkirurgi og Sylvester-Jensen et al ved
Haukeland Universitetssykehus viser oss
en oversikt over moderne spaltebehandling.
På forsiden av årets julenummer er vi så
heldige å kunne vise frem en sjarmerende
gutt med et bredt smil før rekonstruksjon.
Hilde Bjærke ved fascialistemaet ved Rikshospitalet opplever stadig at pasienter kommer til henne etter mange år/tiår med betydelige sequeler eller funksjonelle og kosmetiske plager etter fascialispareser. Mange av
pasientene som kommer til fascialisteamet
ved Rikshospitalet har fått beskjed om at
det ikke er noe å gjøre, og har levd med
sine plager i mange år. Overlege Bjærke
viser i artikkelen om fascialisparese til en
kasuistikk som eksempel på at det finnes
hjelp til betydelig bedret livskvalitet.
Brannskadeavsnittet ved Haukeland ved
overlege Ragnvald Brekke gir oss informasjon om kurs i moderne brannskadebehandling mens overlege Ine Mørk
ved Rikshospitalet gir oss en oversikt
over aktuell brannskadebehandling på
Østlandet. På de fleste universitetssyke-

hus er det plastikkirurger som tar seg av
brannskadebehandling, men på mange
mindre sykehus ligger dette ansvaret
under ortopedi eller generell kirurgi.

Tema

Vannassistert fettsugning har blitt en
foretrukket metode innen plastisk kirurgi.

Plastikkirurgi er å gjenskape
og rekonstruere

med rekonstruktive løsninger ved hjelp
av gjennomtenkte kirurgiske teknikker og kreative måter å tenke på.

Oppdatering på god initial behandling og når en skal henvise videre eller
spørre om råd er viktig for best mulig
overlevelse, kortest mulig behandlingstid og best mulig langtidsresultat.

Vi ønsker gjerne å komme tidlig med i
planleggingen av avanserte behandlinger.
Vi vil helst være med før for eksempel
større reseksjoner eller tidlig i en traumebehandling slik at vi allerede da kan bidra i
behandlingen for å gi mulighet for et best
mulig funksjonelt og kosmetisk resultat.

Vi får presentert propellapper som har
endret faget vårt og gitt mange nye
muligheter. Teknikken er forholdsvis enkel
og kan løse vanskelige problemstillinger
med enkle midler ved hjelp av god kjennskap til anatomi og kirurgisk teknikk.

Vi har lange tradisjoner for godt samarbeid
med kolleger i de fleste relevante fagområder, men ønsker å presisere viktigheten av
å bli inkludert tidlig i behandlingsløpene.

Korrigering av det som kan være plagsomme arr etter for eksempel tracheostomier kan løses med godt planlagt
basale plastikkirurgiske teknikker. Vi
får presentert en elegant løsning på
arrproblematikk i dette nummeret
En ny og voksende teknikk er fettransplantasjon. Fettransplantasjoner brukes i
økende grad ved brannskader, lukning av
fistler, fylning av hulrom etter kirurgiske
sequeler eller, som presentert i dette nummeret, ved kosmetiske brystforstørrelser.
Nekrotiserende fasciitt er i tillegg til
brann- og håndskader en av ø hjelps
diagnosene innen plastikkirurgi. Raskt
og effektivt samarbeid er essensielt for
best mulig behandling og overlevelse.
ØNH rekonstruksjoner er en del av
hverdagen ved de fleste plastikkirurgiske
avdelinger og i dette nummeret gir
Kristian Sørensen et al oss en oversikt over
resultat av godt samarbeid mellom ØNH
og plastikkirurger ved Rikshospitalet.
Vårt fag bygger på samarbeid. Plastikkirurgi er et supplement som kan bidra

Plastikkirurgi er et fag i utvikling. På de
siste ti årene har frie mikrokirurgiske
lapper blitt hverdag ved plastikkirurgiske
avdelinger. Stadig nye perforatorlapper
tas i bruk. Fettransplantasjoner finner nye
bruksområder og kunstig dermis benyttes i større grad. Med økt mikrokirurgisk
aktivitet innen mammarekonstruksjoner
flere steder i landet har den følgende økte
erfaring gitt mulighet for annen anvendelse av rekonstruktiv mikrokirurgi.
Under høstmøtet i år hadde vi 36 frie
foredrag og godt oppmøte både på våre
nyetablerte og mer tradisjonelle seminarer.
Vi er en forening og et fagfelt i vekst med
mye engasjement for faget og fremtiden.
Håper du får en fin leseopplevelse og
oppdager som oss at plastikkirurgi er et
bredt, fascinerende og kreativt fag.
God lesing og god jul!
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Leppe-kjeve-ganespalte
behandlingen i Norge
Behandling av barn født med leppe-kjeve-ganespalte er sentralisert til tverrfaglige team ved Haukeland
Universitetssykehus i Bergen og Oslo Universitetssykehus. Det fødes i Norge 80-100 barn med en eller
annen form for spalte. I tillegg kommer adopterte barn samt innvandrere.

Barn født med en eller annen form for
spalte blir fra fødeavdelingen henvist til
ett av teamene for videre informasjon
og behandling. Blir en spalte påvist i
svangerskapet, får foreldre tilbud om
å snakke med sykepleier i teamene før
barnet er født. Vi har sett at vordende
foreldre ønsker denne kontakten
før fødselen, og erfaring viser at de
setter stor pris på dette tilbudet.
Den første kontakten etter at barnet er
født kalles i Bergen for informasjonsmøte.
Dette er en dagssamling der foreldre får
informasjon fra plastikkirurg, ØNH-lege,
kjeveortoped, logoped, og sykepleier. Det
blir også gjort en klinisk undersøkelse
av barnet med fotodokumentasjon,
og for hvert enkelt barn lager
man en individuell behandlingsplan. Så langt det lar seg gjøre
prøver vi å gi tidspunkt for
første operasjon. I etterkant
av denne dagen sendes det
et brev til hver familie der
den individuelle behandlingsplanen er skissert.
Hvis barnet har leppespalte
blir første innleggelse ved 3
måneders alder. Da lukkes
leppespalten og fremre del
av ganen med det vi kaller en
vomerlapp. Har barnet en dobbeltsidig leppespalte prøver vi å
lukke begge sider i samme seanse. I
noen tilfeller må man imidlertid vente
i 6 uker før andre side kan lukkes.

I forbindelse med denne operasjonen er
barnet inneliggende i ca 4 dager. Barnet
kan ammes umiddelbart etter operasjonen og det taes foto ved utreise.
Ved ett års alder lukkes ganespalten.
Barn som kun har ganespalte blir også
operert på dette tidspunktet. Man løser
da ut de to ganelappene, og levatormuskulaturen løses ut og mobiliseres

bakover slik at man skal få en lang
gane med et godt løft. Dette er helt
essensielt for å kunne få en god og
tydelig tale som ikke er nasal. Barna
er inneliggende i alt fra 2 til 5 dager.
Ved 4 års alder er det kontroll hos logoped,
plastikkirurg, ØNH-lege og kjeveortoped.
Logopedene vurderer stemmeklang, artikulasjon og nasalitet. Sammen med plastikkirurg vurderes ganens funksjon, og
ved nasalitet tar man stilling til om det er
behov for videre utredning av ganefunksjonen eller om man skal fortsette med
logopedi på hjemstedet. Er det behov for
ytterligere kartlegging kan barnet søkes inn
til fiberskopiundersøkelse, der man kan vur-

dere ganens lukkefunksjon mot bakre
svelgvegg på en mer objektiv måte. Er det
tydelig lekkasje vil ikke logopedi alene løse
problemet. I en del tilfeller velger man da å
tilby svelglappsoperasjon. Dette er en operasjon der man løser ut en kranialt basert
lapp fra bakre svelgvegg, og syr denne inn i
den bløte gane. Dermed får man et tettere
lukke mellom gane og svelgvegg, og luftlekkasjen blir mindre. Barnet skal nå kunne
uttale lyder –p- og –b- med godt trykk.

for operasjon avhenger av hvor langt
sidefortann og hjørnetann er utviklet.
Tenner må ha ben å bryte frem i.

Operasjonen tar ca 60 min, og barnet er
inneliggende i 2-5 dager postoperativt.
Dette er en operasjon som er forbundet
med smerter og ubehag i nakke og hals,
men man ser god effekt av NSAIDS. Det
skal ikke gjøres noen form for taletrening
postoperativt. 8 uker etter operasjonen
kommer barna til kontroll hos logoped
ved Statped (statlig spesialpedagogisk
tjeneste) Vest der tale evalueres og
planer for videre trening legges.

I Bergen har man deltatt i en EU-studie
der man har sett på muligheten for å
bruke kunstig fremkalt β-trikalsiumfosfat i
spalten i stedet for å høste ben. Fordelen
er at man da ikke har et operasjonssår
på hoften, med de komplikasjoner det
kan medføre, samtidig som operasjonen
blir mindre, og rekonvalesenstiden
kortere. Resultatene er nå i ferd med å
bli evaluert og så langt ser det lovende
ut. Kan man tilby denne behandlingen i
stedet for tradisjonell bentransplantasjon
vil det kunne være revolusjonerende for
behandlingen av denne pasientgruppen.
Når leppe, kjeve og gane er lukket
er i utgangspunktet den primære
kirurgiske behandlingen ferdig. Det vi
ser er at majoriteten av de barna med
spalte i leppe og kjeve trenger en eller
flere korrigerende operasjoner.

Ved 6- års alder arrangeres det en
Fellesklinikk. Dette er en dagssamling
hvor man tar foto av barna, røntgenbilde
av tenner og avtrykk av tenner og kjeve,
samtidig som barna er til undersøkelse
hos plastikkirurg, ØNH-lege, kjeveortoped
og logoped. Alle spesialitetene gjør
en vurdering av hvert enkelt barn, og
i etterkant av denne dagen samles
alle faggrupper og legger en felles
behandlingsplan som dokumenteres i et
brev til barn og involverte instanser.
Kjeveortopedene kartlegger tannanlegg
og gjør seg opp en mening om når
det er aktuelt å starte kjeveortopedisk
behandling. Barn med kjevespalte må
på et senere tidspunkt få transplantert
ben til kjevespalten (7-11 års alder),
men før dette må kjevesegmentene
reguleres slik at de har en optimal
posisjon i forhold til hverandre. Tidspunkt

Historisk sett har denne operasjonen vært
forbundet med mye smerter i hoftekammen
der benet høstes fra. Nye smertestillende
medisiner har imidlertid redusert denne
smerten betydelig, og barna er stort sett
oppe og går dagen etter operasjonen. Når
de får i seg nok væske kan de reise hjem.

På samme måte som vi har 6-årsklinikk,
har vi og 16-årsklinikk. Ungdommen
får her komme med ønsker i forhold til
videre behandling, i tillegg til at vi gjør
undersøkelser og kommer med videre
anbefalinger på et objektivt grunnlag. Som
oftest dreier videre behandling seg om
korreksjon av leppespalte, korreksjon av
nese, både funksjonelt og estetisk, men
det kan og på dette tidspunktet vise seg
å være behov for ny bentransplantasjon
eller svelglappsoperasjon.

Noen av barna med spalte i leppe og kjeve
har underutviklet mellomansikt. I enkelte
tilfeller er det da behov for ortognatisk
kirurgi der man flytter overkjeven fremover og evt underkjeven bakover. Dette
inngrepet krever at barnet er utvokst, og
kan derfor ikke utføres før etter 18- 20 års
alder. Er det også behov for nesekorreksjon
gjør vi det etter at overkjeven er flyttet.
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Gutt med medfødt spalte – Resultat av behandling over tid.

En del av pasientene med leppe-kjeveganespalte avslutter sine kontroller etter
16-årsklinikken. De står imidlertid fritt til å
ta kontakt når som helst da de anatomiske
forholdene i ansiktet hele tiden endrer
seg, og nye problemer kan oppstå. Vi har
også tilbud om 20- og 30-årsklinikker,
og det viser seg at for noen pasienter
er dette verdifullt og betryggende.
Dette er en kortfattet skjematisk oversikt
over behandling av barn med leppekjeve-ganespalte. Alle disse barna er
forskjellige og har forskjellige behov.
Noen barn viser seg å ha en såkalt
«skjult ganespalte» og ikke sjelden
blir dette først erkjent når barnet er
større. Disse barna trenger en annen
behandling og oppfølging enn de øvrige.
Noen barn kan bli nasale etter tonsillektomi,
enten de har spalte, skjult spalte eller ingen
åpenbar spalte. Dette er barn som også vil
kunne profittere på svelglappsoperasjon,
og de følges også i teamet.
En annen utfordring som ikke er blitt
omtalt er øvrige misdannelser og
syndromer. Dette er tilleggshandikap som
i mange tilfeller gjør at et standardisert
behandlingsopplegg må fravikes.
Vi håper vi med dette innlegget har
fått opplyst og klargjort en del hva
gjelder behandlingen av barn født
med leppe-kjeve-ganespalte.

Famile hvor mor og datter har
leppe-kjeve-ganespalte.
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Hypospadibehandling
– også en del av plastikkirurgien
I Norge fødes det trolig i overkant av 130 gutter med hypospadi hvert år. Tilstanden spenner fra meget
lette tilfeller som ikke er behandlingstrengende til de mest alvorlige formene som vil være invalidiserende
uten kirurgisk behandling.

Tall fra Eurocat viser en gjennomsnittlig
prevalens på 16.68 per 10 000 levende
fødte i Europa i tiden 2008-2012. Dette
betyr at det årlig ble født ca. 7600 gutter med hypospadi i denne perioden.
Tilsvarende tall for Norge er 21.15 per 10
000 levende fødte med 655 nye tilfeller
i Norge i samme periode. Det gir gjennomsnittlig ca. 130 nye tilfeller årlig (1).
Hypospadier opereres både av
barnekirurger/barneurologer, plastikkirurger
og enkelte urologer. I Bergen er det en
lang tradisjon for hypospadibehandling ved
plastikkirurgisk avdeling. Overlege Halfdan
Schelderup tok med seg tradisjonen fra
England da han startet sin virksomhet i
Bergen i 1949, og helt siden den tid har
hypospadibehandling vært en betydelig
del av vårt behandlingstilbud. Barn født
med uklart somatisk kjønn (tidligere
kalt ”intersex”, nå DSD – Disorder of
Sexual Differentiation) – utredes og
behandles av to tverrfaglige team i
Norge, det ene i Bergen og det andre
i Oslo (2). I Bergen er det tradisjon for
at den kirurgiske behandlingen av barn
i denne kategorien stort sett utføres av
plastikkirurger. Gutter som henvises til
DSD-utredning har som regel de mest
alvorlige gradene av hypospadi.
Hypospadi oppstår mellom 8. og 20. uke
i svangerskapet. Før 8. uke er de ytre
genitalia like hos jente- og guttefostre.
Det er testosteroneffekten som primært
bidrar til utvikling i maskulin retning hos
guttene. Dette betinger at det er normale
testosteronreseptorer tilstede. Man ser at
jentefostre som utsettes for androgenpåvirkning blir virilisert i varierende grad, som
for eksempel ved enzymsvikt ved medfødt
binyrebarkhypertrofi. Hos guttefostre dannes urethra ved en ”glidelåsfunksjon” som
starter proksimalt og ender distalt, noe som
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forklarer at de distale typene hypospadi
forekommer hyppigst. Urethra utvikles
ikke isolert, men i nær relasjon til de andre
strukturene på undersiden av penis. Den
ventrale krumningen som man ser særlig ved mer alvorlige former av hypospadi
forklares ved at det oppstår et misforhold
mellom de normale dorsale strukturene og
de ventrale hvor urethra og omkringliggende vev er hemmet i vekst og utvikling. (3)
Man regner med at det er en multifaktoriell
årsak til hypospadi. Både genetiske, endokrine og miljøfaktorer synes å være involvert. Det foreligger data som tyder på at det
er et samspill mellom genetisk disposisjon
og miljøfaktorer som fører til at en gutt får
hypospadi (3). Det er kjent at fedre med
hypospadi har økt risiko for at deres sønner får tilstanden, og dersom en gutt har
hypospadi er det økt sannsynlighet for at
hans brødre blir affisert. Gutter med lav fødselsvekt har økt forekomst av hypospadi (4).
Assosierte tilstander:
Det er økt forekomst av testisretensjon og lyskebrokk ved hypospadi.

Dersom det foreligger alvorlig hypospadi
og man ikke kan palpere testikler er
dette en indikasjon for DSD-utredning.
En blindgang på urethras bakvegg i
prostataområdet (utriculus prostaticus –
”vagina masculina”) kan en sjelden gang
gjøre urethrakateterisering vanskelig.
Det er vanlig å inndele hypospadiene etter hvor urinrørsåpningen er.
Klassifiseringen kan variere noe,
som figuren viser. Isolert sett er
de subglanulære vanligst.
I ICD 10 opererer man med glanulær-,
penil-, penoscrotal- og perineal form
foruten annen spesifisert- og uspesifisert
hypospadi. Medfødt ”chordée” regnes
som en egen form for hypospadi og er
blitt tildelt en separat underkode. Ved
sistnevnte tilstand ligger meatus på riktig
sted, men det foreligger ventral krumning.
Videre kan uretra være meget tynnvegget eller dysplastisk da corpus spongiosun ikke omgir urethra på vanlig måte.

Det finnes også en sjelden variant av distal
hypospadi der forhuden er normal. Denne
kan lett oversees i nyfødtperioden.
Isolert spaltet forhud er ikke helt uvanlig.
Tilstanden regnes ikke som hypospadi.
Kliniske funn:
Foruten feilplassert urinrørsmunning
kan det foreligge en ventral krumning
av penis, ofte kalt chordée. Dette
synes best ved ereksjon.
Som hovedregel mangler forhuden på
ventralsiden og gir dermed inntrykk av å
ligge som et flak på dorsalsiden. I tillegg
kan den ha en markant hump (cobra’s eyes),
noe som ofte indikerer en alvorligere form
for hypospadi. Ved de mest proksimale
tilfellene, når urinrøret munner i pungen
eller perineum, er skrotum todelt eller
bifid. Pungen kan også være trukket opp
på hver side av penis i varierende grad,
og man snakker da om en penoskrotal
transposisjon. Ved den mest ekstreme
form ligger hele pungen over penis.
Ervervet ”hypospadi”:
En sjelden gang ser vi tilfeller som kan
ligne på den medfødte tilstand, og hvor det
vil være aktuelt med kirurgisk behandling.
Det kan være resultat av en uvøren
omskjæring der en del av distale urethra
er fjernet ventralt. Videre har vi sett at
balanitis xerotica obliterans (BXO) kan gi
skrumpning slik at meatus trekkes ventralt
og blir trang. Fra tid til annen ser man også
at BXO rammer pasienter med hypospadi.
Diagnose og arbeidsflyt:
Diagnosen stilles som regel ved
barselavdelingen. Etter å ha mottatt
henvisning vurderer vi guttene og
har samtale med foreldrene ved tre
måneders alder. De fleste trenger ingen
videre utredning og søkes til kirurgisk
behandling i ca.12 måneders alder. Det
blir gitt muntlig og skriftlig informasjon
om inngrepet og mulige komplikasjoner.

Lokalisering/klassifisering av hypospadi

De mest proksimale hypospaditilfellene, og
spesielt der det i tillegg kan være vanskelig
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å palpere testiklene, blir henvises til vårt
DSD team for utredning med blant annet
kromosom- og hormonanalyser. En sjelden
gang kan det være tvil om det somatiske
kjønn av barnet ved fødsel, noe som er
en akuttsituasjon for DSD-teamet.

Behandling:
Hormonell behandling:
En sjelden gang når penis og glans
vurderes som uvanlig liten (som regel ved
proksimale hypospadier) forbehandler
vi guttene med testosteron i tre mnd.
før operasjon. Behandlingen startes av
pediater tilknyttet vårt DSD-team.

Bilde 1. Eksempel på den isolert sett vanligste typen
hypospadi, den subglandulære. Pilen viser hvor meatus
ligger. Merk hvordan forhuden mangler ventralt. Bildet
brukes med tillatelse av Dr. Felix Schier ved Universitetet
i Mainz, Tyskland.

Kirurgisk behandling:
I denne artikkelen vil vi ikke gå inn
på operasjonstekniske detaljer, men
heller konsentrere oss om de generelle
prinsippene. Målsettingen er at penis
skal se mest mulig normal ut, ha normal
sensibilitet med velfungerende urethra
og meatus. Gutten må kunne stå og
tisse uten problemer. I voksen alder
bør han fungere normalt seksuelt.
De kirurgiske prinsippene består i følgende:
Å rette ut penis dersom det foreligger
•
betydelig kurvatur (ortoplastikk)
Å konstruere en urethra som munner
•
på rett sted på glans (urethraplastikk)
•
Å endre glans slik at den får en
mer naturlig konisk form
Å forme skrotum så den blir mest
•
mulig naturlig, der det er aktuelt.
Å rekonstruere forhuden hos de
•
som ønsker det. De som ønsker
omskjæring får dette utført i
forbindelse med operasjonen.
Ved vår avdeling har vi brukt forskjellige
operasjonsteknikker siden 1980. Den første
tiden ble alle typer hypospadi operert i
minst to seanser. Vi har også operert alle
i én seanse en periode. Fra januar 2002
gjorde vi en relativ radikal omlegging fra
operasjon i fire-fem års alder til operasjon
ved et-års alder. Tidligere ble forhuden alltid
”trimmet”, nå har vi begynt å rekonstruere
forhuden. Det var da kommet rapporter

Bilde 2. Bildet viser et tilfelle av proksimal penil
hypospadi. Bildet brukes med tillatelse av Dr. Felix
Schier ved Universitetet i Mainz, Tyskland.

som viste at det var både trygt og gunstig
å operere tidlig, noe som også senere
publikasjoner av blant annet norske plastikkirurger har bekreftet (6,7). Samtidig startet
vi å operere de distale med liten eller ingen
krumning med TIP- (tubulularized incised
plate) eller Snodgrass teknikk. Tilfeller
med betydelig krumning og/eller proksimal type opereres fortsatt i to seanser.
Siden 2008 har vår behandlingspolitikk i
store trekk fulgt en enkel algoritme som
er foreslått av Snodgrass og Bush (8).
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bør man stille høye krav til det kosmetiske
resultatet etter operasjon. Det er nylig
utarbeidet et scoringssystem for å vurdere
akkurat det (9). Det kosmetiske resultatet er
også inkorporert i den internasjonale databasen som nevnes helt til slutt. Det er også
interessant å merke seg at det ikke nødvendigvis oppleves så ille å ha en meatus som
befinner seg distalt på undersiden av penis.
I litteraturen er det nesten utelukkende
fokus på forskjellige kirurgiske teknikker
og resultatene på kort og lang sikt. Men
hvordan står det til med voksne menn som
ikke ble operert for sin hypospadi, eller hvor
resultatet etter eventuelle inngrep ikke ble
optimalt etter dagens standard? Selv om
pasientmaterialet er relativt lite så viser
en undersøkelse at det kan være mulig å
leve godt uten operasjon, eller med et ikke
perfekt kirurgisk resultat (10). Det siste
støttes også av en annen undersøkelse
der vel 100 voksne menn, som mange år
tidligere ble operert for alvorlig hypospadi i
to seanser, ble undersøkt. Det er imidlertid
vel å merke seg at ett og samme resultat
kan oppleves svært forskjellig fra person
til person: Det som en pasient angir som
uproblematisk kan oppleves som svært
problematisk av en annen. Det konkluderes
da også med at det er viktig å fange opp
de som er misfornøyd på et tidlig tidspunkt
for å forsøke å gi de nødvendig hjelp (11).
Vi har lignende erfaringer i møte med både
unge og voksne menn med hypospadi
som aldri har vært operert. Det samme
gjelder menn som har vært operert en tid
da man aldri gjorde forsøk på å rekonstruere urethra helt ut til tuppen av glans.

Operasjon i én seanse (TIP/ Snodgrass):
Dette inngrepet benyttes ved distale
eller penile hypospadier med liten eller
ingen kurvatur. Vi utfører full deglovering
av penis dersom graden av kurvatur
tilsier det, ellers kun ventral disseksjon.
Lett kurvatur korrigeres med Baskinprosedyre. Urethralplaten incideres i midten
og tubuleres rundt en stent. Forhuden
rekonstrueres. Vi foretrekker suprabubisk
drenasje ca. en uke, og kateteret klippes
for kontinuerlig drypp i en ytterbleie.
Operasjon i 2 seanser (Bracka)
Når vi opererer i to seanser retter vi
penis ut og bruker forhudens indre
blad som fritt transplantat i første
seanse. Dersom det ikke er forhud
tilgjengelig bruker vi munnslimhinne.
Ved andre seanse ca. 6 måneder senere
tubulerer vi transplantatet rundt en
urethrastent. Som ekstra dekkende lag
hvor man ellers får overliggende suturlinjer
bruker vi ofte en stilket lapp fra tunica
vaginalis (for å redusere risikoen for
fistler). Vi benytter suprapubisk kateter
som kuttes for dryppdrenasje i ytterbleie
i ca. 12 dager . Hos eldre barn som er
pottetrent samles urinen i en kateterpose.
Ervervet ”hypospadi” behandler vi som
regel med munnslimhinnetransplantasjon
og rekonstruksjon i to seanser.
Det blir gitt både penisblokade og sakralanestesi i forbindelse med inngrepene som
alle utføres i narkose. Vi gir antibiotikaprofylakse med cefalotin/cefalexin så lenge
pasienten har kateter. De fleste overnatter
på sykehuset og reiser hjem dagen etter.
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Komplikasjoner:
Det er neppe tvil om at moderne anestesi,
nyere operasjonsmetoder med moderne
suturmateriale og fin kirurgisk teknikk
med lupeforstørrelse etc. bidrar til å
redusere komplikasjonene. Det er likevel
knapt noen elektive inngrep som har flere
komplikasjoner enn de hypospadirelaterte.
De hyppigste er:
•
Fistler
•
Stenose/striktur
•
Sårruptur (særlig forhud og glans )
•
Residiv av krumning

Oppfølgning:
Vi kontrollerer pasientene poliklinisk
tre og tolv mnd. etter operasjonen.
Senere ser vi de ved poliklinikken
når de er fem, ti og seksten år.
Ved påvisning av fistel lar vi det gå minst
seks måneder mellom inngrepene. Ved mistanke om stenose/striktur blir barna undersøkt av uroterapeut med flow-måling før vi
tar stilling til eventuell operativ behandling.
Til ettertanke:
Selv om et lite fåtall av de som har distale
hypospadier plages av at urinstrålen er
uryddig og vanskelig å styre, så er det
et faktum at de aller fleste ”kun” har et
kosmetisk problem. På denne bakgrunn

Og endelig et svært betimelig og viktig
spørsmål som sikkert mange menn stiller
seg: Hva mener kvinner om peniser som
er operert for hypospadi? I en undersøkelse der 105 kvinner ble forelagt bilder
av operasjonsresultater etter behandling
for hypospadi, viser det seg at form og
posisjon av meatus er det som betyr
aller minst (12) . Vi mener dette er nyttig
”bakgrunnskunnskap” for oss som operer
hypospadi. Kanskje bør vi som kirurger
ha en litt mer ”avslappet holdning” når vi
gir råd og sender signaler til foreldre til en
liten gutt med distal hypospadi? Vi har da
også møtt fedre som ikke ønsker at sønnen
skal opereres fordi de selv har en tilsvarende tilstand som aldri har vært operert,
og som ikke har gitt de noen plager. Men
det motsatte skjer også, nemlig at en
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Krumningsproblematikken står sentralt
når vi velger operasjonsmetode: Operasjon i én seanse (TIP) eller operasjon i
to seanser (som popularisert av Bracka)
med 6 måneders mellomrom. Ved starten av operasjonen gjøres det som regel
en ereksjonstest. Ved å presse en finger
mot perineum får man noen ganger frem
tilstrekkelig ereksjon til å vurdere krumningen. Men oftest må det injiseres fysiologisk
saltvann i corpus cavernosum i tillegg. Vi
bruker ikke tourniquet på penis når vi tester
krumning. Grunnen er at det kan maskere
en helt proksimal kurvatur. Ved krumning
ca. 300 eller mindre utfører vi fullstendig deglovering av penis og eventuelt en
Baskin-prosedyre, noe som består av en
dorsal plikering av tunica albuginea midtdorsalt (i motsetning til dorsalt på hver side ved
Nesbit-prosedyre). Ved mer uttalt kurvatur
som ikke korrigeres ved deglovering og
løsning av stram hud og tunica dartos,
behandler vi ”corporal disproportion” ved
å foreta en ventral forlengelse av corpora
med flere ventrale corporotomier. Hele
ventralsiden dekkes så med fritt transplantat som del av en første seanses operasjon.

Bilde 3. Sjelden kombinasjon av medfødt chordée og total penoskrotal transposisjon. Merk at meatus ligger på
normalt sted på tuppen av glans.

far er vært svært motivert for at sønnen
skal få behandling fordi han selv aldri fikk
hjelp til å kunne stå å tisse ”uten søl”.
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Innledning
Rekonstruksjon av vevsdefekter etter
medfødt misdannelse, ervervet sykdom
og skade i hode- og halsregionen utføres
med anatomisk rekonstruksjon og best
mulig funksjonelt og estetisk resultat.
Når det gjelder bløtvevsdefekter,
følger man prinsipielt den klassiske
rekonstruksjonsstigen, med sekundær
tilheling og primær lukning av
defekten på nederste trinn, deretter
hudtransplantasjon, lokale lapper, regionale
lapper, distanselapper og på øverste
trinn fritt vaskulariserte lapper. I denne
artikkelen vil vi fokusere på utvikling
av rekonstruksjoner innen onkologisk
hode- og halskirurgi. Rekonstruksjoner
ved traumer, kongenitale tilstander og
vaskulære anomalier blir ikke omtalt.
Kreft i hode- og halsregionen er relativt
uvanlig og innebefatter forskjellige typer
cancer i forskjellige anatomiske områder.
Plateepitelcarcinomer utgått fra slimhinne i
leppe, munn, svelg, strupe og hud dominerer tallmessig. Adenocarcinomer fra store
spyttkjertler eller spyttkjerter i slimhinner
(munnhulen), samt i gl.thyreoidea er nest
største undergruppe. I tillegg kommer
sarkomer, melanomer og mer sjeldne
tumorformer. Kirurgisk rekonstruksjon
kan være aktuelt både ved primær cancer,
residiv cancer og second primary cancer.
Sistnevnte er ikke sjelden i munnhulen.
Følgetilstander som osteoradionekrose,
stenoser, fistler, persisterende sår etter
kjemo-radioterapi og behandling av facialisparese, vil også ofte kreve rekonstruksjon. Kirurgisk behandling av ovennevnte
tilstander skjer i Norge vanligvis på regionsykehus, i et samarbeid mellom ØNHkirurg, maxillofacial kirurg, rekonstruktører
fra plastikkirugisk avdeling og evt andre
spesialiteter med mikrokirurgisk kompetanse. Slike multidisiplinære team muliggjør
samtidig reseksjon og uttak av transplantat.
Vi har tro på at slike team vil bedre både
pasientbehandlingen og fagutviklingen.
Oralcancer, hvor de aller fleste er plateepitelcarcinomer, er den største gruppen av

kreften, mindre reseksjon av friskt vev og
mindre tap av funksjon. Rekonstruksjon ved
denne teknikken er vanskelig, men i fremtiden vil TORS muligens ha potensiale til å
bli brukt ved plassering og suturering av frie
lapper i pharynx uten å måtte splitte mandibelen. Grunnet den vanskelige kirurgiske
tilgangen og hyppigheten av HPV-positivitet
for cancer i orofarynx, bruker imidlertid
de fleste i Norge en behandlingsprotokoll
med radioterapi evt supplert med kjemoterapi, etterfulgt av kirurgi som salvage.
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Medtronic improves the lives and health of
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hode- og halscancer der rekonstruktiv kirurgi benyttes. På verdensbasis er oral cancer
verdens sjette vanligste cancer diagnose,
med stor variasjon mellom forskjellige geografiske områder. I Norge er det en relativt
lav insidens med omtrent 150 nye tilfeller i
året. Leppecancer og oropharyngealcancer
er da ikke medregnet. I India er munnhulekreft den hyppigste kreftdiagnosen hos
menn. Utbredt bruk av tobakk i forskjellige
former (invers røyking, tygging av betel/
skrå osv) regnes som viktig årsak til den
høye forekomsten der. I tillegg til tobakk
er alkohol kjent risikofaktor. Cancer relatert
til Humant Papillomavirus (HPV, spesielt
type 16) utgjør en økende del av cancer i
orofarynx (tonsiller, tungebasis). Dette er
en egen undergruppe av plateepitelcarcinomer hvor prognosen er bedre. HPVpositiv orofarynxcancer er nå hyppigere enn
HPV-negativ i Skandinavia.. For plateepitelcancer i munnhulen ser vi ikke den samme
hyppigheten av HPV-positivitet. Sannsynligvis er ca 10-15% relatert til viruset.

Type rekonstruksjon av defekter etter
kirurgisk fjerning av tumor avhenger av
defektens størrelse og lokalisering, tap
av funksjon og om det er flere typer vev
som må fjernes, f.eks slimhinne, ben og
hud . Små defekter kan som oftest lukkes
direkte eller ligge åpne, hvis ikke ben eller
kar er blottet. Større defekter må som regel
rekonstrueres med hjelp av lappe-kirurgi,
enten det er lokale lapper, regionale lapper,
stilkete distanselapper eller frie lapper.

Det oppdages et stadig økende antall biokjemiske/genetiske markører for kreft generelt. For munnhulecancer er en lang rekke
markører undersøkt, men foreløpig har
man ikke funnet gode nok markører som
kan gi oss nok informasjon om den aktuelle
tumors mottagelighet for behandling.
Kirurgisk fjernelse av tumor med god margin, samt av metastatiske lymfeknuter, og
samtidig rekonstruksjon er fortsatt grunnpillaren i behandlingen av munnhulecancer.

Kirurgisk behandling
Kirurgisk behandling av hode- og halscancer er teamarbeid, både i den preoperative
vurdering og planlegging, og i gjennomføringen av operasjonen. Utover de nevnte
kirurger vil også andre kirurgiske spesialiteter som nevrokirurger (skallebasis) thoraxkirurger/endokrinkirurger (f. eks thyreoidea)
og karkiruger (carotisnære reseksjoner)
være viktige aktuelle samarbeidspartnere.
Lokalisasjonen av tumor kan ofte by på problemer. Ved tumores i oropharynx, særlig
på tungebasis, kan det være vanskelig å få
god nok tilgang uten å måtte splitte mandibelen/munngulvet. Grunnet tilgangsproblemet har man utviklet TORS (Trans Oral
Robotic Surgery) (Fig.1) og TLM (Trans Oral
Laser Assisted Microsurgical Resection) til
reseksjon av mindre tumores eller ikke-strålefølsomme tumores i denne regionen. Fordelene er blant annet bedre visualisering av

Figur 1: Trans Oral Robotisk Kirurgi (TORS).

Samtidig som det har vært en utvikling
innenfor reseksjon av visse svulster, har det
skjedd utviklinger innenfor den rekonstruktive delen av behandlingen. Bedre kjennskap til angiosomer og sirkulasjon i hud
har medført at perforatorlapper i hode- og
halsregionen har blitt mer aktuelle. Det
dreier seg for eksempel om propellapper og lapper som temporoparietal artery
perforator lapp (TAP), facial artery mucomuscular lapp (FAMM), supraclavicular
artery island lapp og submental artery
perforator lapp. I mange tilfeller vil de
klassiske regionale lapper som temporalis
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Figur 2: Radialis lapp i munngulv.

Figur 3: Radialis lapp løftet på underarmen.

Figur 7: MSAP lappen sydd inn i defekten.

SCIP lappen ble beskrevet av Koshima
i 2000, men har kun nylig blitt brukt til
munnhule-rekonstruksjon. Fordelene ved
lappen er de samme som lyskelappen,
men den er enda tynnere og blir løftet fra
et område i lysken hvor det nesten ikke er
hår. Donordefekten lukkes direkte og gir
dermed et veldig godt kosmetisk resultat
i lysken. Ulempene ved denne lappen er
variabel anatomi, en disseksjon som kan
være litt vanskelig og en relativt kort stilk på
6-7 cm. I en del tilfeller kan det være ønskelig med en lengre stilk og et annet alternativ
som er i økende bruk er MSAP lappen.

og de små forgreningene, men har den
fordel at det er en tynn fasciokutan lapp,
mens ALT lappen evt må tynnes.

komponenter på samme stilk. Ulempene
med scapulalappen er at pasienten ofte
må snus intraoperativt, stilken som regel
er begrenset til 10-12 cm og hvis pasienten
har høy BMI blir ofte hudlappen tykk.
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Figur 6: En tynn MSAP lapp med to perforanter.
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Figur 5: MSAP merket opp på operasjon.

muskellapper, mustarde rotasjonslapp,
nasolabial lapp og paramedian pannelapp
være nyttige metoder for å dekke middels
store vevsdefekter i ansikt og munn.
Ved større, kompliserte defekter er en
fri vaskularisert lapp å betrakte som
gullstandard. Dette følger prinsippet om likt
for likt, hvor hensikten er å rekonstruere
defekten med likt vev og dermed prøve
å bevare funksjonen, i tillegg til å ivareta
estetikk. Imidlertid vil det som salvagekirurgi fortsatt være aktuelt med stilkete
distanselapper som pectoralis major
lapp og deltopectorallapp. Sistnevnte
lapp er videreutviklet til å bli brukt som
perforatorlapp (internal mammary artery
perforator -IMAP flap). Dette medfører at
man kan lukke donorstedet primært og
unngå en ekstra operasjon med kupering
av lapp. Tilsvarende gjelder for stilket
latissimus dorsi lapp som nå kan erstattes
med perforatorlapp (thoracodorsal artery
perforator -TDAP flap) slik at latissimus
dorsi muskelfunksjonen kan bevares.
Frie vaskulariserte lapper inngår stadig
mer i cancerbehandlingen idet reseksjonen
foretas av ett kirurgisk team og uthenting
av fri lapp av et annet team samtidig.
Det er ofte behov for rekonstruksjon av
munnslimhinne, tunge og farynx, og da
er tynne, frie fasciokutane lapper ideelle.
I noen tilfeller må også hud reseseres og
rekonstruksjon med fri lapp gir dessverre
ikke så god farge-match som lokale lapper.
De lappene som tradisjonelt har vært
brukt er radialis lappen, ALT (Anterolateral
Thigh) og scapula/parascapula lapp. Ved
større defekter kan det være behov for
flere vevselementer, en såkalt kimerisk
lapp, med blant annet hud, muskel og
eventuelt ben. Lapper som kan brukes er
ALT med vastus laterale muskel, scapula/
parascapula lapp med ben, latissimus
dorsi lapp med muskel, crista iliaca og
fibulalapp med hud. Sistnevnte er den
mest anvendte lappen ved rekonstruksjon
av defekter i mandibelen. Suksessrate

164 Kirurgen nr. 4, 2015

ved mikrovaskulær rekonstruksjon av
hode- og halsdefekter rapporteres
mellom 90-99%. Fokuset har dermed
snudd fra det tekniske aspektet ved
rekonstruksjon av mottagersted til hvordan
man kan minimere donormorbiditeten.
Sekveler etter tumorreseksjon der n.
facialis er involvert, er alvorlige. Umiddelbar
rekonstruksjon, dels av selve nerven, dels
av muskulære funksjoner og av estetikk i
munn og øyeregionen er vesentlig. Dette
innebærer at man ved primæroperasjonen
syr inn f.eks suralisnerve-interponat og
i tillegg utfører periorbital kirurgi for å
bevare øyelokksfunksjon og estetikk samt
passive suspensjoner av munnvik. Hvis
facialisfunksjonen ikke tar seg opp, kan
det senere bli aktuelt med semidynamisk
eller dynamisk rekonstruksjon med m.
temporalis myoplastikk ad modum Labbe
eller mikrovaskulær rekonstruksjon
med for eksempel gracilismuskel
etter transplantasjon av nerve fra frisk
side til lammet side av ansiktet.

pasienter som er veldig avhengig av
håndmotorikk (håndverkere, musikere).
ALT lappen har blitt populær i Asia,
og etterhvert også i Europa, da den
har mange mulige modaliteter og gir
relativt lite sekvele med et arr på låret.
Som rekonstruksjon av slimhinne
i munnen må den ofte tynnes,
men ved hudrekonstruksjon gir det
subcutane fettet ofte ønsket volum.
SCIP (Superficial Circumflex Iliac Artery
Perforator) og MSAP (Medial Sural
Artery Perforator) er to relativt nye
perforatorlapper som er blitt tatt i bruk i
økende grad i hode- og halsregionen.

Fasciocutane frie lapper
Bruken av en fri radialislapp ble popularisert
av Soutar etter at den først ble beskrevet
brukt i Kina. Denne lappen er en veldig
anvendelig og populær lapp fordi den
er tynn, er lett og rask å høste, kan
høstes med ben og sener og har lang
karstilk, noe som er en fordel i hode- og
halsregionen (Fig.2). Den har relativt liten
donormorbiditet, men kan ha sekveler
som f.eks behov for hudtransplantasjon,
nerveskader, eksponerte sener osv.
(Fig.3). Det er beskrevet en rekke
modifikasjoner for å prøve å lukke
defekten på armen direkte, men dette er
ikke alltid mulig. Dermed blir det brukt
forskjellige løsninger som f.eks delhud
uten meshing, fullhudstransplantat
eller dermale substitutter med et tynt
delhudstransplantat. Mulighet for
sekvele som nedsatt håndfunksjon
gjør denne lappen mindre egnet hos

Figur 4: Oppmerking for MSAP, perforantene er som
regel i det skyggede området.

MSAP lappen ble først beskrevet av
Cavadas i 2001 og brukt på pasienter med
underekstremitetstraume. Potensialet
til denne lappen i rekonstruksjon av
defekter i hode- og halsregionen ble raskt
benyttet, og det er allerede publisert
artikler som sammenligner denne lappen
med radialislappen. Lappen hentes fra
den mediale delen av leggen, basert på
en eller flere perforanter fra arteria suralis
medialis, som traverserer den mediale
delen av gastrocnemius-muskelen (Fig.4).
Stilken har opphav fra den mediale delen
av arteria poplitea og er i gjennomsnitt
11-12 cm lang, men det har blitt observert
en lengde på opp til 17 cm. Orientering av
lappen planlegges utifra defektstørrelse
og stilklengde, og perforanten kan da
legges enten sentralt eller perifert i lappen.
Fordelene ved denne lappen er at den
blir høstet fra et relativt hårløst område,
donordefekten kan som oftest lukkes
direkte, disseksjon er relativt lett selv om
stilken ligger intramuskulært, og man kan
bruke blodtomhet for å gjøre disseksjonen
lettere. Lappen kan være opp til 15 cm
lang og opp til 6 cm bred. Diameteren på
arterien varierer mellom 1-2,5 mm med
gjennomsnitt på 2 mm, og på venene
mellom 2-5 mm med gjennomsnitt på 3,5
mm (Fig.5-7). Denne lappen er nesten å
betrakte som en liten ALT lapp på grunn
av den intramuskulære disseksjonen

Fortsatt brukes de klassiske frie
vaskulariserte lapper som scapula/
parascapula lapp og muskellapper som
rectus abdominis og latissimus dorsi, med
de respektive perforatorlapp-varianter som
deep inferior epigastric artery perforator
lapp (DIEAP) og thoracodorsal artery
perforator lapp (TDAP) i rekonstruksjon av
for eksempel mellomansikt og overkjeve.

Crista iliaca-lappen er en benlapp som
brukes mindre, særlig på grunn av
donormorbiditeten. Ofte tas en betydelig
del av hoftekammen, og pasienten plages
med postoperative smerter. I sjeldne
tilfeller kan pasienten utvikle brokk. Dette

Til rekonstruksjon av sirkulære defekter
i hypofarynx etter laryngectomi/
farynxreseksjon, er rørformet fritt
jejunumgraft et godt alternativ til
stilket lapp eller fasciocutan lapp.

Rekonstruksjon av bendefekter
Defekter i mandibel eller maxille må
som regel rekonstrueres. I overkjeven
kan ofte bløtvevsrekonstruksjon være
tilstrekkelig, men gir da ikke mulighet for
tannrehabilitering. I ganen er bløtvevslapp
en god løsning, men obturatorprotese
kan være ønskelig. I underkjeven er benet
rekonstruksjon å foretrekke, men enkelte
ganger kan skinnerekonstruksjon og fri
vaskularisert lapp være en løsning. Frie
lapper som kan egne seg til rekonstruksjon
av ben, er fibula, scapula og crista iliaca.
En fri fibula er som regel førstevalget
for rekonstruksjon av mandibeldefekter
på grunn av lengden, og det er mulig å
rekonstruere hele mandibelen hvis man
utfører flere osteotomier av fibula. I
tillegg er det mulig å få en god lenge på
stilken ved fri fibulalapp, slik at risikoen
ved et vene-interponat er redusert. I
tillegg er det ofte mulig å hente ut en
hudperforatorlapp som er nyttig å bruke
for eksempel intraoralt i munngulvet. En
scapulalapp har mange kimeriske opsjoner
og kan egne seg til underkjeve og også
overkjeve-rekonstruksjon på grunn av
at ben, hud, muskel og fascie kan være

Figur 8: Synthes ProPlan CMF blir brukt til mandibel
reseksjon.

Figur 9: Synthes ProPlan CMF brukt til å lage neomandibelen av fibula.
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er en lapp særlig egnet til rekonstruksjon
etter hemimandibulectomi hos yngre
pasienter og større maxilledefekter
der m. obliquus internus brukes som
ganerekonstruksjon. Lappen gir rikelig
med ben, fin ansiktskontur og bedre
mulighet for tannrehabilitering med
osseointegrerte tannimplantater enn
fibula og scapulalapp. Stilken er relativt
kort, og ved maxillerekonstruksjon
må evt veneinterponat brukes.

Tema

I alle år har uthentet ben i den frie lappen
blitt modifisert på operasjonsbordet, med
osteotomier og andre tilpasninger. Dette
er utført på bakgrunn av klinisk erfaring
og skjønn. De siste årene har planlegging
av reseksjon og rekonstruksjon av disse
defektene blitt gjort ved hjelp av avansert
dataprogramvare som kan bruke CT-bilder
av kjeve inklusive tumor, og CT-bilder av det
vevet som vil bli brukt i rekonstruksjonen.
Synthes ProPlan CMF er ett av flere slike
systemer som kan brukes til rekonstruksjon
av mandibel, maxille, craniofaciale
defekter og ved ortognatisk kirurgi. Utifra
planleggingen på 3D databilder kan
kirurgiske maler bli fremstilt og bli brukt
både under reseksjon og rekonstruksjon.
Fordelen med dette er at iskemi-tiden kan
forkortes betraktelig fordi rekonstruksjonen
kan skje mens stilken fremdeles er intakt.
(Fig.8-11) og i tillegg at operasjonstiden
antagelig reduseres. Erfaringene med dette
systemet for rekonstruksjon av mandibelen
er positive. Man kan også tenke seg enklere
primær innsetting av tannimplantater.

langtidsresorberbare kirurgiske nett

Figur 10: Neo-mandibelen ferdig laget med stilken intakt på benet.

Konklusjon

Langtidsresorberbare nett som
er 100% syntetiske
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Introduksjon

Daniel Labbe introduserte i 1998 en teknikk
for reanimasjon av et smil ved bruk av

m. temporalis (1). Temporalismuskelen
er en tyggemuskel som innerveres av
en motorisk gren fra nervus trigeminus.
Funksjonen av denne muskelen er derfor
intakt hos pasienter med facialisparese.
Muskelen springer ut i fossa temporalis i
skallebenet og fester seg på et utspring
på underkjeven (processus coronoideus).
Temporalis-elongasjonsplastikk ad modum
Labbe utføres via en koronal incisjon der
hele muskelutspringet fra skallebenet
løses ut og festet til temporalissenen
på underkjeven deles. Blodforsyning og
nerveinnervasjon beholdes intakt. Det

Kasuistikk

Ansiktsmimikken er et fint samspill
mellom mange ulike muskler som virker
i forskjellige retninger. Facialisparese
er en meget stigmatiserende tilstand
som medfører både funksjonelle og
kosmetiske plager. Pasientene har
problemer med å lukke øyet (lagofthalmus)
grunnet manglende m. orbicularis oculifunksjon, irritasjon av øyet og i verste fall
uttørking av hornhinnen. Videre får de
hengende munnvik med oral inkontinens,
utydelig tale og manglende smil.
Det er mange årsaker til facialisparese og
de fleste paresene er ensidige. Bilateral
facialisparese er heldigvis meget sjelden
og skyldes vanligvis Moebius syndrom
(sjelden medfødt tilstand med blant annet
lammelse i en eller flere hjernenerver).
Kirurgisk rekonstruksjon av facialisparese
har som hovedmål å forbedre øyets
lukkefunksjon, gi et løft av munnvik samt
dynamisk rekonstruksjon av munnviken
for å gjenskape et smil. På grunn av
ansiktsmusklenes kompleksitet er
dynamisk reanimasjon en stor utfordring.
Gullstandarden for reanimasjon av et
smil har i mange år vært en crossfaciell
nervetransplantasjon etterfulgt av en fri
muskeltransplantasjon. Ved den første
operasjonen høster man suralisnerven fra
leggen som sys mot en facialisgren som
innerverer smilemusklene på den friske
siden. Det vokser så ut nye aksoner i suralisnerven som fører nerveimpulser over til
den lamme siden av ansiktet. Etter ca 6-8
måneder når aksonene fram til enden av
nervegraftet og muskeltransplantasjonen
kan utføres. Oftest brukes m. gracilis, som
flyttes sammen med kar- og nervestilk til
den paretiske siden av ansiktet. Muskelen
festes i munnviken og opp mot tinningen.
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Tema

Tema

I denne artikkelen presenteres
en pasientkasuistikk av en 59 år
gammel mann med bilateral komplett
facialisparese (ansiktslammelse), som ble
rekonstruert med en bilateral temporaliselongasjonsplastikk ad modum Labbe.
Pasienten samtykker til at sykehistorien
og bilder blir publisert i kasuistikken.

Muskelnerven sys mot det crossfacielle
nervegraftet og det utføres arterie- og
veneanastomose. Det tar ytterligere 8-12
måneder før reinnervasjon av muskelen er
fullført. Når pasienten smiler aktiveres muskelen fra facialisnerven på den friske siden,
via den crossfacielle nerven. Denne teknikken forutsetter en fungerende facialisnerve
på frisk side og er derfor ikke mulig hos en
pasient med bilateral facialisparese. I tillegg
er metoden best egnet hos unge pasienter.

utføres en forlengelsesplastikk ved at
muskelutspringet forskyves anteriort og
kaudalt i fossa temporalis og muskelsenen
forflyttes og festes ned mot munnviken.
Når pasienten aktiverer temporalismuskelen
ved å tygge, vil muskelen løfte munnviken
på den affiserte siden og gjenskape et smil.
I tillegg gir operasjonen et statisk løft av en
hengende munnvik. Fordelen med denne
operasjonen er at muskelen er innervert og
fungerer umiddelbart. Man er derfor ikke
avhengig av tiden en nerve-reinnervasjon
tar. I tillegg utføres operasjonen i kun én
seanse. Ulempen er at muskelen ikke er
emosjonelt styrt via facialisnerven, men
aktiveres når pasienten tygger. Etter
hvert vil de fleste likevel klare å smile
uten å tygge. Operasjonsmetoden har
vært brukt ved Rikshospitalet siden 2010,
og 22 pasienter med ensidig, komplett
facialisparese er operert med godt resultat.

Bilde 1. Koronal inscisjon med subperiostal disseksjon ned til os zygomaticus og frilegging av m. temporalis.

Vi presenterer en 59 år gammel mann
med komplett, bilateral facialisparese. Da
han var åtte år gammel fikk han en 300 kg
tung linoleumsrull i hodet som medførte
skallebasisfraktur. Han fikk sekvele i form
av bilateral facialisparese, amblyopi og
kjevefraktur med påfølgende underbitt.
Facialisparesen medførte paralyse av
samtlige mimiske muskler og et ansikt
uten noen form for bevegelse eller
mimikk. Dette ga ham store funksjonelle
og kosmetiske plager. Han kunne verken
lukke øynene eller smile, underleppen
og munnvikene hang ned og tennene i
underkjeven var eksponerte. Manglende
m. orbicularis oris-funksjon gjorde at
han ikke kunne lukke munnen, noe som
medførte oral inkontinens når han spiste
og drakk. I tillegg hadde han betydelige
problemer med artikulasjon og en utydelig
tale som kunne være vanskelig å forstå.
Vår pasient hadde intakt nervus
trigeminus og temporalismuskel på
begge sider. Han egnet seg derfor godt
for en temporaliselongasjonsplastikk ad
modum Labbe, og ble operert i 2014 som
beskrevet over. På grunn av uttalt heng
av underleppen ville det sannsynligvis
ikke være tilstrekkelig med et rent løft
av munnvikene. Vi valgte derfor å legge
et fasciegraft (fascia lata) i underleppen
for å gi den et ekstra løft og bedre
støtte. Temporalissenene ble festet mot
munnvikene samt til fasciegraftet som
var tunnelert gjennom underleppen.

Bilde 2. Musculus temporalis er løst ut i hele fossa temporalis.

Han reiste hjem femte postoperative dag
i god allmenntilstand. Umiddelbart etter
operasjonen kunne pasienten lukke munnen. Han har gradvis fått bedre smilefunksjon på begge sider og kan nå spise og
drikke uten at det renner ut av munnviken.
Preoperativt slet pasienten med utydelig

Bilde 3. Preoperativt bilde av pasienten med bilateral komplett facialisparese. Foto av Kari Samuelsen.

Bilde 4. Postoperativt resultat 12 måneder etter bilateral temporalis elongasjonsplastikk ad modum Labbe.
Foto av Kari Samuelsen.

tale, og det var blitt et økende problem for
han å gjøre seg forstått. Nå som pasienten
kan lukke munnen og løfte munnvikene, er
det lettere for han med artikulasjon, og han
prater mye tydeligere. Han føler han har
fått en betydelig bedring av sin livskvalitet
etter operasjonen på tross av at han fortsatt
har amblyopi og bilateral lagoftalmus. Han
er så fornøyd med dagens situasjon at han
ikke er interessert i ytterligere kirurgi for

å bedre lukkefunksjonen til øynene. Han
fukter/beskytter cornea ved å rulle øynene
bakover (Bells fenomen), og er ikke avhengig av kunstig tårevæske eller øyesalve.

Litteratur
1. Labbe D, Huault M. Lengthening temporalis
myoplasty and lip reanimation. Plast Reconstr Surg
2000; 105: 1289-97; discussion 98.
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Tema

Tema

Radikale eksisjoner i pelvis og perineum
kan gi meget store defekter som kan
være vanskelige å lukke primært. Ved å
bruke lokoregionale lapper kan man oppnå
tensjonsfri lukking, fylle dødrom og bedre
sårtilheling ved å tilføre friskt og godt
vaskularisert vev til områder som er tidligere bestrålt eller skadet på andre måter.
Mindre defekter kan lukkes direkte med
lagvis lukking eller suppleres med Artificial
Dermal Matrix (ADM) for ekstra støtte. For
større defekter er stilkede distanselapper
å foretrekke da dette gir mindre komplikasjoner. Dette er vev med blodforsyning
via en definert karstilk, som oftest går i en
muskel. Løsning av muskelen/karstilken og
rotasjonsbuen til denne bestemmer hvor
langt en distanselapp kan nå. Preoperativ vurdering inkluderer generell habitus,
ernæringsstatus, plassering av stomi samt
forventet ytre og indre defekt. Hos kvinner
kan både ytre genitalia samt vagina, cervix
og uterus affiseres. Rekonstruksjonen må
planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med gastrokirurg og eller gynekolog.

Fig 3: Hudøy med blodforsyning fra perforator fra inferiore glutealarterie. Hud
med tilheftet fascie løsnes nært inntil perforatoren, som er identifisert med doppler. Dermed blir den vaskulære stilken til lappen så tynn at lappen kan roteres.

Fig 1: Vertikal Rectus Abdominis Myocutan lapp (VRAM). Hudøyen kan også lages skråstilt fra umbilicalområdet mot
nedre del av axillen. Hudøy løftes stilket på rectus abdominis, som løsnes kranialt men beholder sitt distale feste.
Lappen tunneleres deretter gjennom abdomen og trekkes ut i defekten i perineum.

Vanlige lapper ved perineal
rekonstruksjon

Gluteallapper
Gluteus V-Y advancement lapp med eller
uten muskel, ensidig eller oftere tosidig,
kan også brukes til rekonstruksjon ved å
skyves inn i defekter i perineum (Fig 2).
Men rekkevidden for denne forskyvingen
er relativt kort og kan gi utilstrekkelig volum
i de dypere defektene i perineum. Samtidig kan det være vanskelig å rekonstruere bakre vaginalvegg med en slik lapp.

Målet ved rekonstruksjonen er å tilføre
godt vaskularisert vev, lukke defekten uten
tensjon samt fylle dødrom for å redusere
risiko for infeksjon, sårruptur og herniering
av tarm ned i det lille bekken. De mest
brukte lappene ved perineal rekonstruksjon er lapper basert på rectus abdominis,
gluteallapper, gracilis eller andre lapper
fra låret og noen ganger såkalte frie lapper, dvs lapper hvor karstilken kappes og
re-anastomoseres med mikrokirurgisk
teknikk til blodkar på ønsket sted. Man
kan også bruke ulike lapper i kombinasjon ved særlig kompliserte defekter.

Gluteal muskulokutan rotasjonslapp ble
beskrevet av T. Holm et al og er mye brukt
i Sverige(2). Ved denne teknikken roteres
deler av gluteus maximus sammen med hudøy.

Rectus Abdominis lapper
Rectus abdominis lapper er de mest brukte
ved større perineale rekonstruksjoner(1). De
har rikelig volum, god blodforsyning og lav
komplikasjonsrate. Lappene er basert på
den dype arteria epigastrica inferior. Man
designer en hudøy som enten ligger vertikalt eller på skrå over muskelperforatorene
fra rectus abdominis rundt umbilicalområdet. Denne hudøyen kan forlenges helt til
bakre axillærlinje. Hele rectus abdominis,
eller kun mediale del (muskelsparende
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gir mindre donormorbiditet, men er en krevende kirurgisk teknikk hvor man må være
meget forsiktig for å unngå skade på karstilken. En karstilk pakket inn i rectusmuskulaturen er mer robust. Et viktig moment er
å høste muskellappen fra fra kontralateral
side av planlagt/eksisterende stomi.

Fig 2: Gluteal V-Y forskyvningslapp. Blodtilførselen kommer fra perforatorer fra glutealmuskulaturen, og hudøyen
beholder en tilstrekkelig tilhefting mot muskel via subcutant fettvev til slik at perforatorer bevares. Mediale del av
subcutane fettvev må løsnes for å skyves ned i dybden av defekten.

teknikk), løftes sammen med hudøyen.
Man tar kun med en liten del av muskelfascien slik at defekten kan lukkes uten bruk av
nett. Peritoneum åpnes ned mot fossa med
varsom teknikk for å unngå skade på urinblære. Lappen trekkes deretter ned i defek-

ten i perineum. Hudøyen kan brukes til å
rekonstruere vagina og til å lukke den ytre
defekten(Fig 1). Lappen kan høstes som en
perforatorlapp, dvs at man unngår å løsne
muskelen men fripreparerer det aktuelle
blodkarets forløp gjennom muskel. Dette

Perforatorlapper gir mindre donormorbiditet
og gir i tillegg muligheten til å rotere vevet.
S-GAP (superior gluteal artery perforator)
lapp er basert på arteria glutealis superior
og designes i øvre del av nates. I-GAP (inferior gluteal artery perforator) lapp baseres
på arteria glutealis inferior(3). Perforatorer
identifiseres preoperativt med doppler eller
CT angio. Disse lappene løftes som en
fasciokutan lapp (Fig 3). Lappene kan være
unilaterale eller bilaterale; S-GAP på den
ene siden og I-GAP på den andre siden.

Fig 4: Perineal rekonstruksjon og samtidig rekonstruksjon av vaginalvegg. 1: transposisjonslapp høstet langs høyre lyske basert på perforator fra a pudenda; denne er sydd opp som ny
vaginalvegg. 2: VRAM- hudøy og muskel tunnelert gjennom abdomen.

Lårlapper
Mange lapper fra låret kan brukes til
rekonstruksjon av perineum. Gracilis lapp
har vært brukt til vaginalrekonstruksjon i
mange år; ensidig for delvis rekonstruksjon og tosidig for total rekonstruksjon(4).
Men selv bilaterale muskulokutane
gracilislapper gir ikke tilstrekkelig volum
til å rekonstruere store defekter i perineum. Posterior thigh lapp er en pålitelig
kilde som har blitt mye brukt ved trykksår
rekonstruksjon. Den er også verdifull ved
perinealrekonstruksjoner(5), særlig som
en «island flap» - dvs en lapp som via sin
stilk tunneleres fra ett sted til et annet.
Den kutane nerven følger karstilken (fra
arteria glutealis inferior) på medialsiden,
slik at lappen kan få bevart sensorikk.
Lapper fra innsiden av låret basert på
perforatorer fra arteria pudenda(6) egner
seg godt for rekonstruksjon av labia
majora og vagina, men kan også brukes til rekonstruksjon av mellomstore
defekter i perineum og pelvis(Fig 4).
Anterolateral thigh (ALT) lapp basert på
perforatorer har blitt økende populær
de siste årene, hovedsakelig som en fri
lapp ved hode/halsrekonstruksjon. Den
kan også brukes som en stilket lapp ved
rekonstruksjon i perineum(7). I tillegg kan
den bli brukt som en fasciokutan lapp eller
en muskulokutan lapp ved å inkorporere
vastus lateralis. Lappen trekkes meget
forsiktig under rectus femoralis for å ikke

skade nerven eller karstilken til rectus.
Deretter kan lappen legges intraabdominalt
for å fylle dødrom i pelvis, eller tunneleres
subkutant for ytre dekning av perineum.

Frie lapper
En sjelden gang er defekten så stor,
eller involverer kritiske deler av bekkenringen, at beste løsning blir å rekonstruere med en fri lapp som f.eks latissimus
dorsi eller en fibula osteokutan lapp.
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Propellerlapp – et godt alternativ til
tradisjonelle muskellapper
Perforatorbaserte propellerlapper er et svært nyttig verktøy for å oppnå bløtvevsdekning med minimal
donormorbiditet. Perforatorlappen baserer sin sirkulasjon fullstendig på karstilken som penetrerer fascien
og sørger for sirkulasjon av huden, helt uavhengig av forbindelse med en hudbro. Denne teknikken skaper
en unik dynamikk og mobilitet og har radikalt endret muligheten for lokal lappedekning av defekter uten
de restriksjoner som tradisjonelle lappedesign gir.

Forfatterne har i den senere tid rekonstruert
flere defekter med propellerlapper (1, 2). Vi
opplever denne teknikken som svært nyttig
og oppdager stadig nye bruksområder.
Teknikken er etterhvert velkjent i det plastikkirurgiske miljøet og kan i mange tilfeller
erstatte tradisjonelle, mer omfattende muskellapper og frie lapper. Vi vil i det følgende
gi en kort innføring i dette rekonstruksjonsalternativet, samt dele noen erfaringer.
En perforatorlapp er en lapp som består
av hud, underhudsfett, med eller uten
muskelfascie, som dissekeres på en
perforantarterie og –vene. Lappen kan
enten transplanteres til annet område
som fri lapp (f.eks. en DIEP lapp eller en
ALT lapp), eller den kan roteres, som en
propell, til et nærliggende område basert på
disse karene. Plastikkirurgen Ian Taylor fra
Australia og hans medarbeidere gjenopprettet på 80-tallet forståelsen av hudens
blodforsyning basert på kunnskap som
hadde vært glemt i over 80 år (3). Ved
bruk av kadaverstudier beskrev de i detalj
hvordan perforanter forsyner bestemte
hudområder, som de kalte angiosomer, og
som kommunisererer med andre områder
forsynt av andre perforantkar via såkalte
«choke-vessels» (et forsøk på oversettelse
ville være kvelerkar, dvs. kar som er
lukket men under visse omstendigheter
har potensiale til å utvide seg for å gi økt
blodgjennomstrømning f.eks. ved ischemi).
I 1985 viste japanerne Koshima og Soeda
hvordan man kunne flytte en fasciocutan
lapp fra scapularegionen til leggen bare
basert på et enkelt perforantsystem (4).
I 1991 viste Hyakusoku og Yamamoto
hvordan man kunne rotere hudlapper lokalt,
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uten bevart hudforbindelse, basert på
perforanter fra dypet (5). De kalte teknikken
propellerlapp fordi designet liknet på en
flypropell. Perforator- og propellerteknikken har radikalt endret hudlappkirurgien
fra å være et rigid geometrisk system
av lengde-mot-bredde-ratio basert på
tilfeldig subdermal blodsirkulasjon, til å
bli en dynamisk teknikk basert på perforantkar og forutsigbar perfusjondynamikk helt uavhengig av en hudbro (6).
Lokale, perforatorbaserte lapper har etterhvert blitt et populært rekonstruksjonsalternativ på defekter som krever lappedekning,
da de har mindre donorsted-morbiditet,
er relativt enkle å designe og dissekere
og ikke krever mikrokirurgisk anastomose.
Lappen kan enten være basert på kjente kar
fra en tradisjonell aksial lapp, eller være en
«freestyle lapp» ved at man finner et tilfeldig perforantkar som man løfter lappen på.
Designet krever at det foreligger en tilstrekkelig god perforant i nærheten av defekten
som skal rekonstrueres. Ved å skjære ut
en lapp basert på et perforantkar, deler
man dermis og subdermal pleksus samt
eventuelt fasciepleksus. Hudlappen vil da
være avhengig av blodforsyningen fra dette
karet alene. En perforatorlapp er avhengig
av perforanten som forsyner den og som
begrenser størrelsen av lappen i henhold
til angiosomet som er involvert. Dette er
oftere tilstrekkelig for lapper av moderat
størrelse (2). Men dersom hudlappen
inneholder et område fra et annet angiosom
vil dette området være dårligere sirkulert.
For å kompensere for ischemien åpner kvelerkarene seg opp og sirkulasjonen i hele
lappen optimaliseres over tid, en prosess
som skjer over 48-72 timer (7). Ved å rotere
lappen på det isolerte perforantkaret, kan
man dermed med en avlang lapp flytte en
større mengde vev fra et område som kan
lukkes direkte eller hudtransplanteres, til et
område som trenger lappedekning, f.eks.
eksponerte ben eller sener. Forfatterne har
erfart at det krever relativt lite disseksjon
og skeletonisering av karene for å rotere 90

grader, men dersom man ønsker å rotere
lappen 180 grader, kreves som regel at
man åpner fascien, frigjør karene i ca. 2 cm
lengde for å unngå vridning av av karene
og kompromittert sirkulasjon av lappen. En
kortere disseksjon vil øke risiko for strangulering av perforanten. For å avhjelpe den
ekstra belastningen som rotasjonen av karene gir på sirkulasjonen, vil man kunne kondisjonere lappen ved å primært skjære den
ut og avvente direkte rotasjon, men i stedet
gjøre en forsinket prosedyre (såkalt «delay
procedure»). Man avventer da åpning av
kvelerkarene og forbedret lappesirkulasjon før lappen roteres i posisjon. En slik
forsinkelse kan også utføres som en redningsprosedyre dersom lappen blir stuvet
etter at den primært er rotert og suturert
på plass. Man legger da lappen tilbake til
utgangspunktet for å avlaste vridningen på
perforantkarene. I denne kondisjoneringsfasen, hvor kvelerkarene åpnes og sirkulasjonen stabilseres, normaliseres fargen,
og studier viser at det bør avventes minst
3 dager før lappen sutureres inn påny (7).

Figur 1: Lappedesign for propeller lapp A>B+C. Lengden
på lappen avgjøres av avstanden mellom perforatorkar,
som er pivotpunkt (omdreiningsakse), og det mest
distale punktet på nærliggende defekt.

Et godt råd til kolleger i andre kirurgiske
fagfelt er å involvere plastikkirurger tidlig
for å tenke på rekonstruksjonalternativer
allerede ved de primære sårrevisjonene.
Det kan være intakte perforantkar og
blodkar i nærheten som kan benyttes til
å forsyne en lokal perforatorlapp som
i samme seanse kan løftes og evt. bli
liggende («delay») for optimalisering av
blodgjennomstømning før neste revisjon hvor lappen er klar til å dekke såret.

Vi vil i det følgende presentere
et par utvalgte kasuistikker:
Eksempel 1:
Mann 70 år. Defekt i nakken etter sårruptur
og infeksjon etter laminektomi (Haukeland).
6 uker langt komplikasjonforløp med
revisjoner og VAC-behandling. Rekonstruksjon med 90° propeller medial dorsal

intercostal artery perforator (MDICAP).
Utskrevet 1 uke etter rekonstruksjon.

Perforatorkar er peroperativt lokalisert med
Doppler og markert med tusj som svart
prikk i bildet til venstre. Man ser hvorledes
prikken gjenfinnes som en reell perforant
peroperativt i bilde nr 3 fra venstre.
Eksempel 2:
Kvinne 58 år. Komplikasjonspasient med
fistelproblematikk. Eksponert spinalkanal
og vevsdefekt lumbalt etter ortopedisk
revisjonskirurgi (Haukeland). Ifølge pasient
49 tidligere ryggopererasjoner. I forbindelse
med revisjon og nevrokirurgisk duraplastikk,
utført dorsal intercostal artery perforator (DICAP) propeller lapp fra flanken.

Pga mye arrvev ble ikke karene skeletonisert. Lapp ble pga stuvning og misfarge lagt
tilbake 1. døgn som «delay procedure» i en
uke, og suturert inn på ny hvor distale ende
ble de-epitelialisert og lagt ned for å fylle
ned i volumdefekt. Pasienten er nå endelig
kvitt sin fistel og smertesituasjonen etter
ortopedisk revisjon er dramatisk bedret.

Tema

Tema
Alexander Vigen1
redr@helse-bergen.no
Stian Kreken Almeland1, Gudjon Gunnarson 2
1
Avdeling for Plastikkirurgi og Brannskade,
Haukeland universitetssjukehus
2
Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark

Dette avhenger selvsagt av godt, vitalt og
bevart vev i nærliggende hudområder.
Propellerlapper løftes ved enkle teknikker og ved hjelp av meget enkelt utstyr.
En håndholdt Doppler vil raskt gi inntrykk
av om det foreligger gode perforanter i
området. Enkel disseksjon langs fascie fra
kanten av en defekt vil også avdekke om
kalibret på karene er godt nok til å løfte en
lapp på. Enhver karstilk med visuell pulsasjon vil erfaringsmessig ha nok sirkulasjon
for hudområder av betydelig størrelse,
langt utover de størrelsesforhold man
gjerne anbefaler for tilfeldige hudlapper.
For å få et bedre inntrykk av kvaliteten
på perforantkarene preoperativt kan man
utføre en fargedoppler undersøkelse, noe
som er enkelt å lære og som de fleste
anestesiavdelinger med moderne ultralydapparat har tilgjengelig. Kurs med spesifikk
fokus på praktisk perforantlokalisering
med fargedoppler har blitt avholdt ved
Plastikkirurgisk avdeling ved Sykehuset
Telemark de siste to årene. Kursene har
vært svært populære og vil sannsynlig også
utvikles flere steder i tiden framover.
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Bakgrunn

Kasuistikk 2.
24 år gammel mann. Alle fingre ble
amputert i metacarpofalangeal- (MCP) nivå
etter eksplosjonsskade med fyrverkeri
i høyre hånd (bilde 4A). I tillegg var det

fraktur i 4. metacarp og luksasjoner i 3.- 5.
Carpometacarpal- (CMC) ledd. Det ble gjort
plateosteosyntese av 4. metacarp, lukket
reposisjon og pinnefiksasjon av CMCleddene og gjentatte sårrevisjoner. Hånden
ble 23 dager etter skaden rekonstruert
med lyskelapp (dekking over 2.- 5. MCP)
og en liten abdominallapp (dekking over 1.
MCP) (bilder 4B og 4C). Begge lappene ble
frigjort 4 uker senere (bilder 5A og 5B).
Seks måneder senere ble det ved OUS
gjort mikrokirurgisk transplantasjon av venstre stortå og høyre 2.- 3. tå for rekonstruksjon av tommel og 2.- 3. finger (bilde 5C).
Hånden har i dag gripefunksjon, og pasienten kan betjene instrumenter og verktøy.
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Bilde 4. 4A: Alle fingrene traumatisk amputert i MCP-nivå. 4B: I tillegg til lyskelapp ble en mindre abdominallapp
brukt for dekning av tommel. 4C: En uke postoperativt.
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Store og komplekse håndskader er
ressurskrevende og trenger kompetent behandling. I Norge er håndkirurgiske seksjoner fordelt på ortopediske
og plastikkirurgiske avdelinger.
Prinsippene ved håndrekonstruksjon er
revisjoner, bruddstabilisering, revaskularisering, behandling av sene- og nerveskader, samt bløtdelsdekking med godt
sirkulert vev. Det finnes mange metoder
for behandling av større bløtdelsdefekter
ved håndskader. Man følger vanligvis
«rekonstruksjonsstigen» fra sekundær
granulasjon → hudtransplantasjon →
lokal lapp → regional lapp → fri lapp.
Vi presenterer her en metode som har vært
brukt i lang tid, og som fortsatt brukes
ved større håndskader. Lyskelapp ble først
beskrevet av McGregor og Jackson i 1972.
Det er en regional stilket, fasciokutan
lapp (bestående av hud, fettvev, blodkar
og fascie) hvor sirkulasjonen er basert
på arteria iliaca circumflexa superficialis.
Lappen orienteres parallelt med lyskebåndet da arterien ligger ca. to fingerbredder
kaudalt for lyskebåndet (bilde 1A). Etter at
lappen er dissekert ut og tilpasset defekten på hånden, må den være festet i 3- 4
uker for at nye blodkar mellom hånden og
lappen skal dannes (neovaskularisering).
Donorstedet lukkes direkte (bilde 1B) (1-5).
Frie lapper brukes også ved håndrekonstruksjoner. Ulempen er at man ofte må
ofre et blodkar for tilkobling (anastomose)
av den frie lappen. En viktig grunn til at
lyskelapp fortsatt er aktuell, er at man
ikke må ofre blodkar i hånden, noe som
er gunstig ved senere funksjonell rekonstruksjon, som for eksempel tå- til- tommel- transplantasjon. En ulempe er at
hånden må være festet til lysken i 3– 4
uker for å oppnå ny sirkulasjon i lappen.
Under immobiliseringen holdes armen i
funksjonell stilling med hjelp av fatle og
det gis fysioterapi for å hindre kontrakturer i håndledd, albue og skulder (6).
Vi presenterer to pasientkasuistikker som
ble behandlet ved Ortopedisk avdeling og
Plastikkirurgisk seksjon, St. Olavs Hospital.

bånd i forbindelse med asfaltering (bilde
2A). Etter gjentatte revisjoner ble 2. og
4. finger amputert, og distale del av 2.
metacarp flyttet til 3. metacarp (bilde
2B), for å berge 3. finger. En lyskelapp
ble brukt for å dekke defekten på dorsalsiden av hånden 16 dager etter skaden
(bilde 2C). Lyskelappen ble frigjort 3 uker
senere. Hånden har god gripefunksjon
(bilder 3A og 3B). Pasienten jobber i dag
som maskinfører, ett år etter skaden.

6. Sabapathy S, Venkatramani H, Bhardwaj P. Reconstruction of the thumb amputation at the carpometacarpal joint level by groin flap and second toe
transfer. Injury Int J Care Injured 2013; 44: 370-375

Bilde 5. 5A: Etter frigjøring av lappene. 5B: Tre måneder postoperativt. 5C: Etter transplantasjon av tær til hånd ved
OUS.

Bilde 1. 1A: Preoperativ markering av lyskelappen med a. iliaca circumflexa superficialis. 1B: Lyskelappen er dissekert
ut og donorstedet lukket.

HOLD FAST WITH
EVERY PASS.

Bilde 2. 2A: Håndskade forurenset med asfalt (før revidering). 2B: Ferdig revidert og klar for bløtdelsdekning. 2C:
Dekning av dorsalsiden av hånden med lyskelapp.

ETHICON INTRODUCES NEW
STRATAFIXTM KNOTLESS TISSUE
CONTROL DEVICES:
A comprehensive portfolio for multiple
surgical applications.
With signiﬁcantly more points of ﬁxation than
traditional sutures, STRATAFIXTM Devices give
surgeons more consistent control over every pass
and combine the security and strength of interrupted
closure with more efﬁciency than continuous closure.

Kasuistikk 1.
26 år gammel mann. Arbeidsulykke med
klemskade av høyre hånd i transport-
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Bilde 3. 3A: 3 måneder postoperativt. 3B: God gripefunksjon ett år postoperativt.
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Grepsrekonstruksjon på hånd
Mikrokirurgisk tå-til-hånd transplantasjon er regnet som gull standard ved rekonstruksjon av tommelog fingerfunksjon i tilfeller der det foreligger amputasjon av multiple fingre. Det kreves nøye preoperativ
planlegging, samt et godt samarbeid mellom pasient og behandlere for å oppnå et tilfredsstillende
funksjonelt og estetisk resultat.

For å bevare tensjon i bøyesener spesielt,
bør disse fikseres distalt. Dette reduserer
behovet for senegraft og bevarer tensjon
i muskulaturen. Videre er det gunstig å
bevare lengde på både nerver og kar for
å minimere lengden disse strukturene
må vokse for å oppnå innervasjon.

Pasientkasus:
58 år gammel mann, skadet seg i august
2013 på en sirkelsag og fikk amputert 1. til
5. finger like proximalt for MCP-ledd nivå
på ikke-dominant hånd. Innlagt lokalsykehuset, hvor det like etter skaden ble
konferert telefonisk med Rikshospitalet i
forhold til mulighetene for reimplantasjon
og overflytting. Dette ble vurdert til å ikke
være hensiktsmessig, uten at det fremgår
av journalnotater hvorfor. Pasienten ble
operert på lokalsykehuset, med revisjon av
amputasjonsstump. 4 dager etter skaden
overflyttes pasienten til Haukeland Universitetssykehus. Her ble videre sårrevisjoner
utført, før blottlagte områder av stumpen
ble dekket med delhudstransplantat.
Det ble tidlig diskutert med pasienten om
mulighetene for rekonstruksjon med tå-tilhånd. Dette var en operasjon pasienten ønsket
å gjennomføre da han fortsatt var aktiv,
både i sitt yrkesliv og ikke minst på fritiden.
I desember 2014 ble pasienten operert med
transplantasjon av tå-til-hånd ved Plastikkirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. Ved operasjonen ble 2. tå fra
høyre og venstre fot høstet og transplantert
til 1. og 4. metacarp på venstre hånd. Det
ble gjort atrodese mellom grunnphalang
og metacarp. 4. metacarp ble valgt for å få
best mulig utnyttelse av grepets bredde,
samtidig som at 1. og 4. tå kunne møtes i
et godt pinsettgrep. Videre ble det ble gjort
strekke- og bøyesenerekonstruksjon, samt
nervesutur til plantare digitalnerver. Tåen
som ble festet til 1. metacarp ble koblet
til en gren av a. radialis mens tåen som
ble koblet til 4. metacarp ble koblet til den
superficielle arkaden i vola. Postoperativt
ble tærne monitorert med laser doppler.
Det postoperative forløpet var ukomplisert.
Pasienten startet mobilisering av hånden
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Ved gode hudforhold menes det å bevare
så mye av omkringliggende hud det lar
seg gjøre. Det bør også unngås å dekke
skaden med lokale hudlapper. Dette
gir arrvev som vanskeliggjør disseksjon ved rekonstruksjon. Skjelettet bør
bevares i størst grad distalt for fleksor
digitorum profundus. Det mest distalt
fungerende leddet bør også bevares.
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Ved akutt behandling av ikke-reimplanterbare amputasjoner, når senere
rekonstruksjon kan være aktuelt, er det
viktig å bevare så gode hud, skjelett,
sene og nerve/kar forhold som mulig.

Figur 3: Bildet viser tå-til-hånd peroperativt.

Preoperativ angiografi av hånd og fot
anbefales. Ved tå-til-hånd er det gunstig
med to operative team der det ene
teamet klargjør mottakerstedet,
mens et annet donorstedet.

Figur 1: Røntgenbildet etter første revisjon ved lokalsykehus. Det ses klips i hud med vessel-loop.

Figur 2: Bildet viser amputasjonsstumpen slik den så ut
preoperativt før tå-til-hånd.

2. postoperative dag i samarbeid med
fysioterapeuter. Han ble mobilisert opp i
prekestol samme dag og fikk belaste begge
beina. Pasienten var innlagt i 6 dager før
utskrivelse til hjemmet. Videre opptrening fortsatte regelmessig hos fysioterapeuter ved plastikkirurgisk poliklinikk.

Queen Victoria Hospital. Han baserte
sine metoder på Bunkes forsøk på tilsvarende operasjoner på aper i 1966 3.

9 måneder etter operasjon har pasienten
fått bedre grepsfunksjon, han kan blant
annet knyte skolisser og bruke hammer
og spiker. I tillegg kan han sykle og gå
på ski. Pasienten går ubesværet og har
ingen rapporterte plager i fra føttene

Historikk:
I 1897 ble den første tå-til-hånd transplantasjonen utført i Wien av Nicolandi1. Han
utførte en to seanses operasjon som krevde
at pasientens tommelstump ble suturert fast
mot 2. tå på foten. Pasientens hånd og fot ble
så gipset sammen i ca 3 uker. Når sirkulasjonen i den overførte tommelen var tilfredsstillende kunne sammenkoblingen deles.
I moderne tid er Cobbett den første
kirurgen til å utføre en mikrokirurgisk en
seanses tå-til-hånd transplantasjon hos
menneske2. Dette ble utført i 1969 ved

Indikasjon og seleksjon
av pasient:
Reimplantasjon vil alltid være førstevalget
når det kommer til amputasjoner av tommel. Dette fordi tommelen er av essensiell
verdi for grepsfunksjon. Uten tommel vil
den viktige opposisjonsfunksjonen frafalle
og det vil bli svært vanskelig å gripe rundt
gjenstander. I over 100 år er det beskrevet ulike kirurgiske metoder i forsøk på å
reimplantere tommel til hånd i amputasjonsskader. I de fleste tilfeller vil det la
seg gjøre å reimplantere en tommel ved
hjelp av mikrokirurgiske teknikker. Dog
i enkelte tilfeller er dette ikke et alternativ, som i tilfelle vi har beskrevet her.

Vurderinger ved rekonstruksjon:
Det er viktig å være selektiv i forhold til
pasienter. Den ideelle kandidaten er en
frisk, samarbeidsvillig, ung pasient. Kontraindikasjoner er karsykdom, andre alvorlige
sykdommer, mentale lidelser som medfører
dårlig samarbeidsevne og skade på fot.

Utvelgelse av tær er av høy prioritering.
Dette for å minske donormorbiditet i
tilfeller hvor flere enn én tå er nødvendig, samt for å oppnå optimal funksjon
og estetikk. Donormorbiditet er lav, men
kan ikke helt oversees. Det funksjonelle
resultatet kan i stor grad oppnås med
relativ enkelhet, mens det estetiske
resultatet ofte er mindre tilfredsstillende.
Transplantasjon av 2. tå har ofte utseende som kan assosieres med en krok.

Preparering av mottakersted:
Mottakerkarene må friprepareres først,
slik at en vet lengden på karstilken som
er nødvendig. Aktuelle nerver friprepareres, bøye- og strekkesener gjøres klar.
Skjelettet forberedes for osteosyntese.

Høsting av tå:
Disseksjonen av karstilken starter distalt i
1. webspace på foten. Karet som forsyner
tåen som skal benyttes friprepareres. Det
er enten FDMA (first dorsal metatarsal
artery) eller FPMA (first plantar metatarsal
artery). Karet følges proximalt til man har
tilstrekkelig lang karstilk. FDMA dissekeres dorsalt, mens FPMA dissekeres
fra plantarsiden av foten, som kan være
vanskelig. Vene høstes dorsalt og inkluderes i lappen. Sensoriske nerver friprepareres, mens ekstensor- og fleksorsenene
friprepareres og deles proximalt. Beinet
deles i passende nivå og blodtomheten kan
da slippes. Man lar tåen få perfusjon fra
foten i minst 20 minutter før karene deles.

Figur 4: Røntgenbildet like postoperativt. Osteosyntesematerialet og microclips.

Figur 5: Andre postoperative dag med doppler monitorering.

Oppsummering:
Man gjør så en passende osteosyntese
med etterfølgende sutur av ekstensor- og
flexorsener, samt nervesutur. Deretter
utføres mikrokirurgisk sutur av arterie- og
veneansastomosen. Det tilstrebes øvelsesstabil osteosyntese og solide senesuturer som tillater tidlig mobilisering.

Postoperativ monitorering:
Tåen monitoreres med laser-doppler
postoperativt. Dette gir en kontinuerlig og pålitelig overvåkning.

Tromboseprofylakse:
Macrodex 1000ml iv peroperativt, deretter
500ml 1. 3. og 5. dag postoperativt. Videre
Albyl-E po 75mg, 1 tbl daglig i 14 dager.

Opptrening:
Tidlig mobilisering tilstrebes.
Mobilisering styres av styrken på
osteosyntese og senesutur.

Som vi ser av denne casen er tå-tilhånd et godt rekonstruktivt alternativ
hos pasienter som har fått amputert
samtlige fingre på en hånd. Osteosyntesemateriale som er øvingsstabilt
fører til at pasienten kan begynne tidlig
mobilisering. Høsting av én tå på hver
fot fører til minimal donormorbiditet.
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Nekrotiserende fasciitt (NF) er en alvorlig,
men heldigvis relativt sjelden bløtdelsinfeksjon. Insidensen er anslått i de fleste
kilder å være 0,4-5/100 000, hvor man på
Vestlandet har sett insidens rundt 3/100
000 innbyggere (1). Dette er en betydelig høyere insidens enn i sammenlignbare land som Canada, New Zealand og
England. Det er flere grunner til at det
er vanskelig å anslå nøyaktig insidensen
av sykdommen, og den ser ut til å ha et
svingende mønster med 20 års intervall.
Det er betraktelige diagnostiske utfordringer, og morbiditeten og mortalitet er raskt
stigende ved forsinket igangsatt behandling. Riktig behandling blir ofte forsinket
fordi sykdomsbildet initialt kan være
fortvilende vanskelig å skille fra mindre
alvorlige differensialdiagnostiske tilstander.
Den største utfordringen ligger derfor i å
stille riktig diagnose tidlig nok, og i mindre
grad selve behandlingen ved vertifisert NF.

Patofysiologi
Nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner kan oppstå i alt bløtvev. NF er en undervariant av
slike nekrotiserende infeksjoner, hvor Fourniers gangren er en variant av NF hvor infek-

Det er i norsk sammenheng vanlig å dele
inn to hovedgrupper (3):
Type 1 er en polybakteriell infeksjon med
aerobe (ofte stafylokokker, streptokokker, E. coli) og minst en anaerob bakterie
(oftest bacteroides, clostridium eller
peptostreptcoccus), mens Type 2 infeksjon
er den klassiske infeksjonen forårsaket av
betahemolytiske gruppe A streptokokker
(eventuelt i kombinasjon med S. Aurens).
Dette skillet kan være nyttig også diagnostisk siden de to gruppene har ulik risikoprofil
og forløp av sykdommen. Hos unge og
tidligere friske pasienter er Type 2 vanligst,
hvor inngangsporten for infeksjonen kan
være tidligere kirurgi eller sår og da gjerne
et annet sted på ekstremiteten. Der hvor
man ikke finner noen inngangsport er det
mulig at man kan ha hematogen spredning fra for eksempel liten skade i uretra
eller halsen. M-proteinet i bakterien er her
avgjørende for virulensen, hvor type 1 og 3

Bilde 1. Klassisk, men mer sjeldent forekommende Type 2 infeksjon på trunkus hos ung
og tidligere frisk pasient. Sterke smerter, erytem, feber, palpasjonsømhet.
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oftest er forbundet med NF (4). M-proteinet
binder seg til cellemembranen og har særlig affenitet for viementin som uttrykkes
på skadet muskel (5). Tidligere traume er
derfor foreslått som en risikofaktor selv om
det ikke kan finnes noen sår på huden.
I perioden 2008-2014 var det i MSIS
registert 13-17 årlige tilfeller av Type 2
nekrotiserende fasciit (6), men det er ikke
utenkelig at det her foreligger underrapportering. Dette er den mest fryktede og
kjente varianten av NF, men mer sjeldent
enn type 1 og kun en tredjedel av pasientene er tidligere friske (7). Hos eldre
og pasienter med komorbiditet høynes
mistanken om Type 1-infeksjon. Særlige
risikofaktorer er kronisk redusert mikrosirkulasjon på vaskulær basis, diabetes,
immunsuppresjon, malign sykdom, kjemoterapi og kronisk nyresvikt. Insidensen
øker med alder, mens det er noe motstridende data på om menn er mer utsatt.

Diagnostikk
Spesielt hos pasienter med diabetes, bruk
av immunsuppressiv behandling eller kjemoterapi kan riktig diagnostikk være en stor
utfordring da klinikken kan være svært uklar
og utypisk slik at diagnosen kan bli oversett. I sent stadium er symptomer og funn
mer typiske og uttalte, men prognosen vil
da være vesentlig forverret. For sikker diagnostikk i akuttfasen må man operativt vurdere fascien og subcutant fettvev. Imidlertid vil pasientene oftest være i en situasjon
hvor de har betraktelig økt risiko for mortali-

Bilde 2. Meget rask utbredelse av erytem med uklar avgrensning mot frisk hud.
Utslettet har her økt utbredelse med 1 cm i løpet av en time.

tet og morbiditet ved operative inngrep, slik
at man bør tilstrebe så god preoperativ vurdering som mulig. Differensialdiagnostisk
vil erysipelas, cellulitt, muskellosjesyndrom
og abscess være vanligst. Da NF er sjeldent
forekommende sammenlignet med uvanlige presentasjoner av nevnte tilstander,
finner vi det svært hensiktsmessig allerede
fra første vurdering av pasienten å ha et
tett samarbeid med infeksjonsmedisinsk
lege. Av symptomer og tegn er det ingen
diagnostiske funn eller tegn som alltid er
tilstede, slik at diagnosen preoperativt må
gjøres på en helhetsvurdering. Siden hurtig
kirurgisk behandling er livreddende må man
ta pasient til operasjon så raskt som mulig
etter at man har vurdert at NF er sannsynlig, uten å vente på ytterlige blodprøvesvar
eller bildeundersøkelser. Av denne grunn er
det å forvente, og riktig, at det blir operert
en del pasienter med negativt funn. Hvor
stor denne prosentandelen skal være for
å unngå falske negative kliniske vurderinger er det ingen konsensus rundt.
Infeksjonen kan ha et meget aggressivt
forløp hvor pasienten går i septisk sjokk i
løpet av få timer (særlig ved Type 2 infeksjon), men kan og ha et gradvis progressivt
forløp over flere dager før lege oppsøkes.

Symptomer og funn
Det er svært stor spredning på de ulike
symptomer og kliniske funn i litteraturen (8). Dette er avhengig av tidspunkt
registreringen er gjort og pasientkategorien. Vi vil derfor gjengi de viktigste

funnene fra vår kliniske erfaring sammenholdt med funn i større studier:
Tidlig fase
•
Smerte
Kardinalsymptomet på NF er uforholdsmessig sterk smerte sammenlignet med
objektive funn. Ved bruk av immunsuppressiv behandling og diabetes kan
smerte være lite fremtredende.
•
Hevelse
Er et vanlig, men svært uspesifikt funn
som er av begrenset hjelp
differensialdiagnostisk.
•
Erytem
Siden dette er en dyp infeksjon kan
det initialt være et synlig erytem med
uklar avgrensning mot normal hud, men
det er viktig å være observant på at
opptil en tredjedel av pasientene ikke
har noen hudforandringer ved første
undersøkelse, og at objektivt erytem
kan kommer først etter 2-5 dager.
•
Palpasjonsømhet
Da infeksjonen har sprer seg langs
fascien, vil infeksjonen ha større utbredelse i dypet slik at man i motsetning til
erysipelas ofte finner sterk palpasjonsømhet utenfor rødlig område. Det er i
tillegg smerte ved bruk av affisert muskel
samt passiv bevegelse av fascien.
•
Feber og oppfylte SIRS-kriterier
I klinisk praksis vil de fleste pasienter

Bilde 3. Ved operasjon 90 minutter etter symtpomdebut er det uttalt nekrose av fascie
og subkutant fettvev, illeluktende væske i vevet og stor utbredelse av infeksjonen som
krever omfattende vevsfjerning.

hvor man mistenker NF ha feber, selv om
dette ikke er noen forutsetning. Ved en
upublisert retrospektiv gjennomgang av
pasienter operert på mistanke om NF ved
Stavanger Universitetssykehus, fant vi at
ved oppfylte SIRS-kriterier preoperativt var
det signifikant (p<0,05) høyere sannsynlighet for funn av NF på operasjonsstuen.

Sene symptomer og tegn

Tema

Tema

Bakgrunn

sjonen er lokalisert i perineum. Infeksjonen
kan opptre i alle fascier, men ekstremiteter,
perineum og trunkus er vanligste lokalisasjoner (2). Kjennetegnet for NF er at infeksjonen er dypt beliggende og gir progredierende nekrose av bløtvevet. Utbredelsen
vil følge muskelfascien da dette er dårlig
sirkulert vev, mens underliggende muskel
ofte i større grad blir spart siden det her er
rikelig sirkulasjon. Infeksjonen kan her spre
seg raskt og i løpet av timer føre til nekrose
av subcutant vev og systemisk sjokk.

Dersom NF ikke diagnostiseres tidlig vil
man oftest i senere fase ha en mer uttalt
systemisk påvirkning. Klinisk vil det kunne
finnes sentral anestesi i utslettet grunnet
nekrose av perifere nervetråder, og huden
kan få mer blå-grått utseende med bulladannelse og nekrose. Det kan etterhvert
tilkomme krepitasjoner ved palpasjon
tydende på gassdannende bakterier.

Blodprøver
Pasienter med svært hurtig progresjon av
NF vil kunne ha normale blodprøver ved
første undersøkelse. De fleste pasienter
har imidlertid et mindre aggressivt forløp,
og særlig CRP har her tradisjonelt vært
lagt stor vekt på. CRP vil som oftest være
over 150-200 dersom det er flere timer
til dager siden symptomdebut. Det ble i
2004 utviklet «Laboratory Risk Indicator
for Necrotizing Fasciitis (LRINEC)» basert
på en retrospektiv studie i Singapore (9).
Denne scoren ligger lett tilgjengelig online.
Ved score ≥6 styrkes mistanken om NF.
Den første studien hadde en positiv prediktiv verdi på 92% og en negativ prediktiv
verdi på 96%. Oppfølgningsstudier har ikke

Bilde 4. Nekrotiserende fasciitt på underekstemitet er hyppigst forekommende, og
kan gi omfattende vevsnekrose og morbiditet selv ved mindre aggressivt forløp.
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klart å reprodusere så gode resultater, og
har hatt betraktelig lavere spesifisitet og
sensitivitet. Det er ikke gjort noen prospektive studier for å evaluere LRINEC.
Vi har i vårt materiale sett retrospektivt at
pasientene som ble operert med operativt
funn av NF hadde ved innkomst LRINEC
på 6,1 ± 3,1, mens de pasientene med
negativt funn hadde gjennomsnittlig score
på 5,5 ± 2,8. Dette er et dårlig kontrollert
materiale, men stemmer med vårt inntrykk
klinisk. En lav eller høy score vil kunne
styrke eller senke mistanken om NF, men
tallet må tolkes med forsiktighet og score
under grenseverdien på 6 utelukker ikke
NF. Scoringssystemet har fordelen at det
ikke fokuserer utelukkende på CRP, men
tar med andre viktige målevariabler som
hyponatremi. For klinikere som ser NF
sjeldent, eller aldri har sett tilstanden, kan
scoren være et nyttig hjelpemiddel dersom
den ikke er rundt grenseverdien på 6.

Aspirat og direkte mikroskopi
Det er ved SUS rutine at vakthavende medisinsk lege skal ta aspirat fra affisert område
og utføre direkte mikroskopi. Et negativt
funn vil her ha liten konsekvens, mens et
positivt funn av gram positive kokker vil
tale for diagnosen. Direkte mikroskopi kan
være til hjelp ved valg av antibiotika ved
funn av gram positive staver med spordannelse tydende på clostridium bakterier
som ikke dekkes tilstrekkelig i standard
antibiotikaregime. I praksis har sjeldent
direkte mikroskopi avgjørende diagnostisk
eller behandlingsmessig konsekvens.

Bildediagnostikk
Flere modaliteter for bildeundersøkelser
er beskrevet for vurdering av NF, med
sprikende resultater. NF er en klinisk
diagnose, og ved høy mistanke om NF er
det ikke riktig å bruke tid på radiologiske
undersøkelser. Differensialdiagnostisk kan
bildeundersøkelser til tider være nyttig
dersom andre diagnoser er mer sannsynlig
og man vil utelukke for eksempel abscess.
Ved tidligere nevnte gjennomgang av pasienter operert på mistanke om NF ved SUS i
perioden 2006-2013 hadde CT- og ultralydfunn samsvar med operativt funn i halvparten av tilfellene, og det var like mange falsk
negative funn som falske positive. Dette
stemmer godt med vår kliniske erfaring.

Behandling
Ved NF er det livreddende med rask
oppstart av antibiotika, behandling av
eventuelt septisk sjokk og rask kirurgi.
Standard antibiotikaregime er benzylpenicillin, klindamycin og gentamycin dersom
det ikke er spesiell grunn til å mistenke
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type 1 infeksjon. Gruppe A streptokokker
(GAS) ved NF har ved målinger på referanselaboratoriet til FHI liten resistens mot
benzylpenicillin (6). Det er noe økt resistens
mot klindamycin, men i tillegg til bacterocid
virkning har klindamycin positiv virkning på
toksinproduksjonen og risiko for utviklingen av septisk sjokk (10). Pasient tas uten
forsinkelse til operasjon hvor all affisert
hud, fettvev, fascie og muskelvev fjernes.
Infisert vev vil ha avvikende farge (gråtone),
nedsatt sirkulasjon (både redusert blødning
og tromboserte kar) og avvikende konsistens med dårlig hold i vevet. Det kan forekomme illeluktende blakket væske i vevet.
Affisert muskel vil ha redusert reaksjon på
diatermi. Kirurgen vil tilstrebe fjerning med
god margin i friskt vev. Siden avgrensningen mot friskt vev kan være vanskelig å
bedømme, bruker vi sjeldent faste marginer
i antall centimeter. Dersom infeksjonen er
meget raskt spredende, eller bløtdelsrevideringen er så omfattende at ekstremiteten
ikke vil kunne reddes, er det aktuelt med
amputasjon i nærmeste ledd. Dersom en
infeksjon med utgangspunkt i en ekstremitet sprer seg til trunkus vil prognosen være
dårligere. Når tilstrekkelig vev er fjernet,
lar vi sårflatene ligge åpne, og pakker inn
med vaselinkompress og fuktige sterile
kompresser. Vi har som rutine at vi alltid
eksplorerer sårflatene på nytt neste dag
for å vurdere ytterlige tilkomne nekroser.
CRP måles regelmessig, og ved ny stigning
i CRP har vi lav terskel for eksplorasjon
utenom planlagte revisjoner. Rekonstruktiv
kirurgi og lukking av sårene gjøres først når
vi er sikre på at det ikke er nødvendig med
ytterligere debridering. Bruk av hyperbar oksygenbehandling er ikke standard
behandling ved NF ved vår avdeling.

Prognose
Mortalitet spriker i ulike studier fra
6%-75%, da utfallet påvirkes av flere
faktorer enn rask diagnostikk og riktig
behandling. Med moderne behandling har
mortaliteten kombinert for alle typer NF
vært rundt 20%-30% (4). Generelt vil svært
aggresive varianter av NF, med stormende
forløp og rask utvikling av septisk sjokk, ha
dårligere prognose enn pasienter med langsom utvikling av symtombildet (11). I tillegg
vil pasienter med NF på lokalisasjoner uten
mulighet for nødvendig amputasjon eller
tilstrekkelig fjerning av affisert vev ha lavere
overlevelse enn ved NF på ekstremiteter.
Av den grunn vil cervical nekrotiserende
fasciitt, Fourniers gangren og nekrotiserende fasciitt på trunkus ha dårligere
prognose. Ulike pasientkategorier vil ha
avgjørende påvirkning på utfallet. Pasienter
med NF vil trenge omfattende behandling,

og ofte innleggelse på intensivavdeling i
akuttfasen. Ved slike alvorlige infeksjoner
er det ikke uvanlig med følgetilstander som
blødende magesår, pneumoni, delirium,
UVI etc. Eldre pasienter med preeksisterende komorbiditet vil ha høyere morbiditet
(12) og dårligere utgangspunkt for å oppnå
tidligere funksjonsnivå. Forventet levetid
kan være betraktelig forkortet selv om
pasienten ved utskrivelse overlevde den
akutte infeksjonssykdommen, dersom
man for eksempel har sett det nødvendig
med amputasjon av underekstremitet.

Konklusjon og veien videre
Nekrotiserende fasciitt er en alvorlig
infeksjonssykdom med høy mortalitet og
morbiditet. Rask diagnostisering og kirurgi
er avgjørende for videre utfall og mortalitet
kan reduseres fra 75% til ned mot 15%.
Det er en sjelden sykdom, som kan være
en stor diagnostisk utfordring hos ofte
alvorlig syke pasienter. Til nå er det ingen
solide konklusive tester man kan utføre
for å fastslå eller utelukke NF annet enn
kirurgisk eksplorasjon. Diagnosen preoperativt bygger derfor på en helhetsvurdering,
hvor vi anbefaler lav terskel for tverrfaglig
samarbeid mellom infeksjonsmedisinsk
lege og kirurg. Forsinket diagnostikk vil
ikke bare øke mortalitet, men som oftest
føre til mer omfattende fjerning av vev og
dermed økt morbiditet for pasientene.
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Thunderbeat. Denne plattformen er oppgraderbar og dermed sikret for fremtiden. Plattformen kan
dessuten integreres i EndoAlpha og har automatisk røyksug. Dekker alle områder innen åpen kirurgi,
laparoskopisk kirurgi og endoskopi.
En plattform til:
· Åpen kirurgi

7. Mishra SP, Singh S, Gupta SK. Necrotizing Soft Tissue Infections: Surgeon’s Prospective. Int J Inflam.
2013;2013:609628.

· Laparoskopisk kirurgi

8. Goh T, Goh LG, Ang CH et al. Early diagnosis of necrotizing fasciitis. Br J Surg. 2014 Jan;101(1):e119-25.

· Endoskopisk kirurgi

9. Wong CH, Khin LW, Heng KS et al. The LRINEC
(Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Faciitis)
score: a tool for distinguishing necrotizing fasciitis
from other soft tissue infections. Crit Care Med.
2004 Jul;32(7):1535-41.

· Kan integreres på din videosøyle

10. Stevens DL, Bryant AE, Hackett SP. Antibiotic effects
on bacterial viability, toxin production, and host response. Clin Infect Dis. 1995 Jun;20 Suppl 2:S154-7.

· Kan integreres med automatisk røyksug

· Kan integreres med EndoAlpha operasjonsstuer

11. Elliott DC, Kufera JA, Myers RA. Necrotizing
soft tissue infections. Risk factors for mortality
and strategies for management. Ann Surg. 1996
Nov;224(5):672-83.
12. Carter PS, Banwell PE. Necrotising fasciitis: a new
management algorithm based on clinical classification. Int Wound J. 2004 Sep;1(3):189-98
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Nytt kurs i akutthandtering av
alvorlege brannskadar
Emergency Management of Severe Burns (EMSB) er eit intensivt eindagskurs i handtering av
alvorlege brannskadar. Kurset vart lansert av den australske og new-zealandske brannskadeforeninga
ANZBA i 1996, og har etter kvart breidd seg til meir enn 50 land. 13 mars i år arrangerte Nasjonal eining
for avansert brannskadebehandling, i samarbeid med EMSB Nordic, det fyrste kurset i Noreg.

Historisk kontekst
I 1979 introduserte American College of
Surgeons “Advanced Trauma Life Support”programmet (ATLS). ATLS har gjennom
tiår vist at kurset utgjer ein betydeleg og
signifikant skilnad i kvaliteten på vurdering,
akuttbehandling og overføring av
pasientar med store traumer (1).
Likevel viser det seg at brannskadar kan
tene til neglekt av livstrugande traumer
eller store traumer kan føre til dårleg
vurdering av samtidige brannskadar (2). På
90-talet innførte difor American College
of Surgeons suppleringskurset “Advanced
Burns Life Support” (ABLS) basert på
ATLS. Dette kurset har etterkvart vorte
undervist i mange land, deriblant Sverige.
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Oversikt over strukturen i kurset og kva ein håpar deltakarane skal sitte igjen med.

Den australske og new-zealandske brannskadeforeninga (ANZBA), underviste også
ABLS på 90-talet, men fann ut at ABLS
ikkje i tilstrekkeleg grad gav kunnskap
om handtering av brannskader i land med
lange reiseavstandar og speidd busetnad. ANZBA lanserte difor sitt eige kurs
i 1996. Dette kurset heiter “Emergency
Management of Severe Burns” (EMSB)
(3). I 1997 vart kurset innført i Storbritannia og i 1998 i Nederland. Etterkvart
har kurset vorte offisielt brannskadekurs i meir enn 50 land verda over.
European Burns Association (EBA) har
ikkje nådd konsensus om ein standard i
akutthandtering av brannskadar og både det
amerikanske ABLS og det australske EMSB
vert undervist som likeverdige kurs innan
Europa. I Storbritannia er EMSB-kurset
no del av utdanninga i plastikkirurgi og i
Nederland er kurset obligatorisk for fleire
kirurgiske spesialitetar og anestesiologi.

FLUIDS

Secondary
Survey

Praktisk trening og instruksjon.

Breederveld og medarbeidarar synte signifikante og vesentlege skilnader i kunnskapar om akutthandtering av brannskadar
mellom nederlandsk helsepersonell som
hadde gjennomført EMSB og dei som ikkje
hadde gjennomført kurset (4). Erfaringane
frå Storbritannia er også udelt positve (5).

Kva er EMSB?
Kurset tek sikte på å undervise i korleis
ein erkjenner, vurderer, stabiliserer og
overflyttar ein alvorleg brannskadd pasient. Relevante kliniske ferdigheiter vert
demonstrert og viktige emne vert forelest
og i tillegg diskutert og grundig forklart
gjennom mindre diskusjonsgrupper og
treningsstasjonar i løpet av kursdagen.
Naturtru simuleringssituasjonar med
sminka markørar vert nytta mot slutten av
kursdagen for å strukturere, integrere og
praktisk øve på dei nytileigna kunnskapane.
Kurset rettar seg mot helsepersonell,
primært legar og sjukepleiarar, som kan
hamne i situasjonar der dei er ansvarlege
for å handtere pasientar med alvorlege
brannskader. Kurset byggjer på kjende og
aksepterte system og kunnskapar for traumehandtering (ATLS) og repeterer denne
modellen med eit supplement av spesifikke aspekt assosiert med brannskadar.

Kurset vert avslutta med praktisk eksamen på sminka modellar.

Kurset er strukturert og intensivt og har
eit fast oppsett program med kursstart
kl 0730 og kursslutt kl 1800. Dagen er
firedelt med korte oppsummeringsforele-

Gjennomgang av overflyttningskriteriar.

singar på morgonen, ferdigheitstrening i
grupper før lunsj, diskusjonsgrupper tidleg
på ettermiddagen og pasientsimuleringssituasjonar seinare på ettermiddagen.
Heilt til sist på dagen må alle kandidatane
gjennom ein skriftleg multiple choiceeksamen og ein munnleg, praktisk test
med pasientsimulering. Både skriftleg
og munnleg del må vere bestått for å få
bestått kurs. På grunn av den fastlagte
strukturen i kurset er det berre mogleg å
få gjennom 24 deltakarar på kvart kurs.
Det sikrar god tilrettelegging og opplæring av kvar einskild kursdeltakar.

EMSB Nordic
ANZBA eig kursmodellen og namnet
“EMSB”. EMSB er “non-profit”. Vi betalar
ingenting for å halde kurs eller for å bruke
namnet “EMSB”, men ANZBA eig retten
til å gje ut og inndra lisensar til å halde
kurs. Dei må også godkjenne evt. endringar i kursheftet og kursoppsettet.
Målet er at uansett kvar ein reiser i verda
skal eit EMSB-kurs gje dei same kunnskapane og strukturen skal vere lik. Det
er likevel rom for regionale justeringar i
til dømes. kva typer skader ein vektlegg
i undervisinga. Den nordiske gruppa som
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Brannskader

- 609 barn behandlet ved OUS Ullevål i
perioden 2003-2014.
OUS Ullevål behandler et stort antall barn for brannskader hvert år. Til tross for økende fokus
på forebygging ser vi dessverre ingen reduksjon av skadetilfeller i denne gruppen.
Tema

Tema
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Innledning
Klargjerning av modellar.

vi er medlem av, har lisens til å arrangere kurs i dei nordiske landa. Nordisk
direktør er Jyrki Vuola som er plastikkirurg og leiar ved Helsinki Burn Center.
For å arrangere kurs må alle instruktørar vere ANZBA-sertifiserte. For å verte
instruktør må ein først ha gjennomført eit
standard EMSB-kurs med godt resultat.
Ein må deretter gjennomføre eit instruktørkurs. Instruktørkursa vert haldne årleg
i England og Nederland, og nokre gonger
i andre land dersom behovet er stort nok.
Forfattarane gjennomførte instruktørkurs
i Helsinki, saman med resten av den nordiske instruktørgruppa, i mars 2013. Det
har sidan den gongen vorte gjennomført
6 kurs i Helsinki og eitt kurs i Bergen.

Fyrste kurs i Bergen
Fredag 13. mars 2015 gjekk det fyrste
norske kurset av stabelen i Bergen.
Instruktørar frå Noreg, Finland, Nederland, England og Australia var på plass
og 24 håpefulle kandidatar stilte til kurs
i Undervisningssenteret på Haukeland
Universitetssjukehus. Kurset var hektisk,
men ein stor suksess ut frå evalueringane i
etterkant. Alle deltakarar bestod kurset og
gode instruktørkandidatar utmerkte seg.

EMSB i Noreg
Nasjonal eining for avansert brannskadebehandling ved Haukeland universitetssjuke-
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hus har som mandat å bidra til opplæring
i brannskadebehandling utover eigen
helseregion. I takt med generell systematisering og sentralisering av traumebehandling er behovet for eit systematisk kurs i
brannskadebehandling absolutt til stades.
Trenden går mot sentralisering av også
mindre skadar og erfaringsgrunnlaget for
akutt brannskadebehandling vert etterkvart mindre for den einskilde traumelege
kringom i landet. Når ein skal handtere
pasientar med alvorlege brannskadar er
det viktig at ein snakkar same ”språk” og
har ei felles forståing for klassifisering,
vurdering og akuttbehandling. Både når ein
skal bidra til rett behandling ved konsultering eller ved vurdering av overflytting er
dette svært viktig. Vi trur EMSB vil skape
ein slik sams plattform. Vår erfaring frå
Nasjonal eining for avansert brannskadebehandling tilseier eit stort behov for
opplæring i akutthandtering av brannskadar
både i primær- og spesialisthelseteneste.
Vi vonar å etablere kurset som ein naturleg del av opplæringa i anestesiologi og
alle kirurgiske spesialitetane, slik ATLS
etterkvart har vorte ein naturleg del av
kurspakken. For å byggje ein robust
organisasjon som kan organisere kurs i
Noreg i tida framover, er det viktig for oss
å rekruttere norske instruktørar frå ulike
helseregionar og spesialitetar. Eigen lisens
for drift av kurs i Noreg er på plass og fyrste

instruktørkurs vil gå av stabelen 2. mars
2016. Dei nye instruktørane vil 4. mars
2016 få gleda av å arrangere sitt fyrste
kurs i Bergen. Vi vonar etterkvart å få til to
årlege kurs i Noreg. Som del av kvalitetsarbeidet i regi av ANZBA og EMSB Nordic
vil alle kurs i framtida også ha international
profil med instruktørar frå både Noreg,
Finland og Storbritannia. Likeins vil artikkelforfattarane framleis halde fram som
instruktørar ved kurs i Norden for øvrig.
Kurset har no godkjenning som vidareog etterutdanning i: plastikkirurgi,
generell kirurgi, ortopedi, anestesiologi og
allmenmedisin. Kursa vil verte annonsert
via Kurskatalogen. Vel møtt til kurs!

Brannskadeavsnittet på Haukeland
Universitetssykehus (HUS) har som kjent
landsfunksjon for alvorlige brannskader.
På Ullevål behandler vi pasienter med
brannskader fra Oslo og østlandsområdet,
også etter sammenslåingen hvor plastikkirurgisk avdeling på Ullevål ble flyttet til
Rikshospitalet (2011). Til tross for flytting
valgte vi å fortsette med behandlingen
av brannskadde barn på Ullevål. Dette
skyldtes både at traumene fremdeles ville
bli mottatt på Ullevål og et godt fungerende
samarbeid med barnekirurgisk avdeling.
De fleste leger ser brannskader i løpet av
karrieren, enten som fastlege, sykehuslege
eller i privatlivet, og vet at det er vanskelig å vurdere dybde og omfang av skaden
primært. Det tilhører sjeldenhetene at vi får
meldt inn riktig skadeomfang fra førstelinjen, og som oftest nedskaleres omfanget i
mottaket. En sjelden gang meldes det inn
skader som viser seg å være betydelig større enn primærvurderingen på skadestedet.

Generelt
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1. Kortbeek JB, Al Turki SA, Ali J, et al. Advanced
trauma life support, 8th edition, the evidence for
change. J Trauma 2008; 64: 1638-50.
2. Dougherty W, Waxman K. The complexities of managing severe burns with associated trauma. Surg
Clin North Am 1996; 76: 923-58.
3. Australian, Association NZB, Committee E. Emergency Management of Severe Burns (EMSB): Course
Manual: Australian and New Zealand Burn Association; 2006.
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et al. Effect of training in the Emergency Management of Severe Burns on the knowledge and performance of emergency care workers as measured by
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Management of Severe Burns (EMSB) course in the
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Brannskader deles inn i førstegrad, andregrad og tredjegrad. (bilde 1, 2 og 3.) Førstegrad er en ren epidermisskade slik som solbrenthet, og man finner rubor og smerter,
men ingen avløsning av hud. Denne skaden
tilheler av seg selv innen et par dager uten
arrdannelse, og telles ikke med når man
estimerer omfanget av en brannskade.
Andregrad deles igjen inn i overfladisk
(2A) og dyp (2B). Det er denne gruppen
som er vanskeligst å vurdere, og for så
vidt også å behandle. Pasienten har rubor,
smerter, epidermisavløsning og betydelig væsking fra sårene. 2A-skader har god

Bilde 1 – Førstegradsforbrenning med piler på små
områder med 2A skader.

Bilde 2a – Andregradsforbrenning vurdert som 2A skade.

kapillærfylning og blør ved risping med
nål, mens 2B har dårligere kapillærfylning og forsinket blødning ved risping. 2A
tilheler innen 2 uker uten arr, mens 2B
ofte må skjæres ned og transplanteres.
Tredjegrad er en nekrose av epidermis og
dermis, evt også subcutis og dypere vev. Da
har pasienten ingen følelse i området, og huden
er helt hard og hvitlig. Det væsker ikke.
Omfanget oppgis i prosent forbrent
kroppsareal, (Total Body Surface Area,
TBSA), av 2A, 2B og 3. grad. Til beregning
av % TBSA benytter vi modifisert LundBrowder skjema (bilde 4), men i første
omgang kommer man langt med 1 %-regelen, dvs at pasientens håndflate inklusive
fingre representerer 1 % kroppsareal.

Bilde 2b – Samme fot etter vasking.

Førstehjelp
Som førstehjelp på skadested anbefales
rennende, lunkent vann (ca 20 grader C)
i maksimum 20 minutter. Nedkjøling er
essensielt for å unngå videreutvikling
av varmeskade i det vevet som allerede
er skadet, i tillegg til å redusere utbredelse i omliggende vev. Viktige punkter
ved førstehjelp utenfor sykehus:

Bilde 3 - Hvitlig felt med 3. grads forbrenning, 2B i
nærmeste sonen rundt og ellers 2A.
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Område

0-1 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15 år Voksen 2. grad 3.grad Total

Hode

19

17

13

11

9

7

Hals

2

2

2

2

2

2

Ant. truncus

13

13

13

13

13

13

Post. truncus

13

13

13

13

13

13

H. sete

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

V. sete

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Genitalia

1

1

1

1

1

1

H. overarm

4

4

4

4

4

4

V. overarm

4

4

4

4

4

4

H. underarm

3

3

3

3

3

3

V. underarm

3

3

3

3

3

3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

H. lår

5,5

6,5

8

8,5

9

9,5

V. lår

5,5

6,5

8

8,5

9

9,5

5

5

5,5

6

6,5

7

H. legg
V. legg

5

5

5,5

6

6,5

7

H. fot

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

V. fot

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Tema

Tema

H. hånd
V. hånd

Donor flate

Total
Bilde 4 - Modifisert Lund-Browder skjema.

• Nedkjøling med 20 graders
vann i < 20 minutter
• Vær oppmerksom på hypotermi, spesielt hos barn
• Estimér skadeomfanget (med
tanke på om pasienten må tas
i mot av traumeteam)
• Hvilken type brannskade? (skålding,
flamme, kontakt, høyvolt, eksplosjon osv)
• Legg inn venefloner hvis tilgang på dette

I akuttmottaket på Ullevål
I det pasienten ankommer Ullevål blir
han/hun behandlet etter ATLS prinsipper for mottak av pasienter med alvorlig
skade.Pasienten kan ha andre alvorlige
skader i tillegg til den synlige brannskaden. Vi legger inn minst to grove perifere
tilganger i uskadet hud om mulig.
Ved mistanke om inhalering av gass, røyk
eller CO-forgiftning tas arteriell blodgass,
rtg thorax og det gis O2 på maske. Ved
skader som f.eks husbrann, røykutvikling
i lukket rom eller skålding rundt munn/
nese har vi lav terskel for intubering for
å unngå at et eventuelt ødem senere
gjør det vanskelig å få luft i pasienten.
Infusjon av varm Ringer startes umiddelbart ved TBSA over 10% hos barn og 20%
hos voksne. Hvor mye væske pasienten skal ha beregner vi etter Parklands
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Bilde 6 - Typisk pasient med skåldingsskade.

formel (3-4 ml væske x kroppsvekt x %
TBSA), hvorav halvparten gis de første
åtte timer og resten over seksten timer.
Barn gir vi i tillegg 50% av dets normale
døgnvæskebehov i form av glukose.

Overflytting til Haukeland
Ullevåls kriterier for overflytting til
Brannskadeavsnittet:
• Nedskjæringskrevende område på
>20% hos voksne, barn >10%
• Skader i ansikt/genitalia/hender/føtter/store ledd
• Høyvoltskader
• Kjemiske skader
• Inhalasjonsskader

skaden og den store væsketilførselen. Man
vurderer behov for eskaratomi og eventuelt
fasciotomi på skadestue. Eskaratomier utføres ved sirkulære skader som truer respirasjon eller sirkulasjon (skader av ekstremiteter), og gjøres på bestemte steder (se
bilde 5). Eskaratomi og evt fasciotomi skal
utføres før en evt overflytting til HUS.

Videre behandling
Dersom pasienten har en 2A eller 2B
skade er det vanskelig å bedømme
dybden, spesielt de første dagene. Hos
barna inntar vi en konservativ holdning,
og behandler dem med regelmessige
sårstell de første 2 ukene dersom vi ikke
er sikre på dyp skade. Dag tre legger vi en

Behandlingen av brannskader hos barn er
ressurskrevende både for lege- og sykepleiergruppen. Den typiske pasienten er
to år og åtte måneder gammel, noe som
tilsier at de fleste revisjoner og sårstell må
foregå i samarbeid med barneanestesi. I
tillegg trenger både foreldre og barn mulighet for oppfølging av psykolog og barna
etterhvert fysioterapi og/eller ergoterapi.

Metode for gjennomgang av
perioden
I perioden 01.01.2003 til 01.01.2015 ble
det behandlet 609 barn for brannskader
ved OUS Ullevål. Frem til august 2009
er opplysningene hentet retrospektivt
fra journal. I august 2009 innførte vi et
kvalitetsregister for brannskader hos alle
mellom 0 og 18 år, der blant annet pasientens alder og etnisitet, skadeomfang,
skademekanisme, skadested og omsorgsperson ved skadetidspunkt registreres
prospektivt. Det må nevnes at OUS har en
funksjonsfordeling der brannskader på hånd
ses av håndkirurg eller ortoped, slik at rene
håndskader ikke er med i vårt materiale.

I tillegg konfererer vi ofte med avdelingen i
Bergen dersom vi er usikre på om kriteriene
er oppfylt eller ved skader som vi vet kommer til å trenge mange og lange sårskift.

Primær behandling
Uansett om pasienten vurderes overflyttet
gjør vi primært sårstell etter stabilisering
av pasienten. Alle skadde områder vaskes
godt med kroppstemperert saltvann. Bullae
fjernes i sin helhet utenom palmart og plantart der man lar intakte bullae stå. Deretter
legger vi Jelonet, lett NaCl-fuktede kompresser, tørre kompresser og elastiske bind.
Affiserte ekstremiteter leires høyt for å
unngå at ødemer både som følge av brann-

sølvbandasje og ofte kan barnet da reise
hjem i permisjon med avtale om kontroll ca
hver tredje dag. Dersom skaden ikke har
grodd etter 14 dager vurderes nedskjæring
og dekking med delhudstransplantat.

Bilde 5 - Vanlig plassering av eskaratomisnitt.

Resultater
Gjennomsnittlig 55 barn har årlig blitt
innlagt med brannskade ved OUS og dette
har vært relativt stabilt i hele perioden. Traumeteamet tok i mot 35% av barna sammen
med vakthavende plastikkirurg. Barneanestesi var til stede i 47% av tilfellene, noe
som optimaliserer det primære sårstellet. Vi
behandler de fleste pasienter selv og har i
perioden kun overført 36 (6%) barn til HUS.
Gjennomsnittlig % TBSA totalt var 5.7%.
Av de som vi har registrert etnisitet
hos, finner man en stor forskjell mellom
antall nedkjølte og ikke nedkjølte barn.
Omtrent halvparten (54%) var registrert
med vestlig etnisitet, og av disse var 89
% nedkjølt før ankomst. Hos de ikkevestlige var antallet nedkjølte 57%.
Hovedparten (84%) hadde skåldingsskader som hovedsakelig skjer i hjemmet
(bilde 6). Et stort flertall av barna har selv
fått tak i en kopp med te eller kaffe, en
beholder med kokende vann eller varm mat
og dratt disse ned fra kjøkkenbenk, -bord
eller lignende. Kun 20 % ender opp med
nedskjæring og delhudstransplantasjon.

hverdagen der. Sannsynligvis skyldes dette
at personellet er opplært til og opptatte
av å unngå potensielt farlige situasjoner.

Diskusjon
Etter gjennomgangen av resultatene ser vi
at antall barn som innlegges årlig ved OUS
har vært relativt stabilt. Skadeomfanget
er gjennomsnittlig knapt seks prosent og
det er få barn som overflyttes til HUS.
Mange tilfeller kunne sannsynligvis vært
unngått dersom foreldre hadde hatt mer
kunnskap om hvordan man unngår risiko.
Eksempler på dette er å sette te-/kaffekoppen eller -kannen utenfor rekkevidde,
bruke lokk på koppen, ikke bære kopper
med varmt innhold over hodet til barn og
å alltid sjekke vannet fra springen selv
før barnet vaskes eller bades. De siste
årene har det blitt mer vanlig med koppholdere på barnevogner, noe som igjen
fører til at det er lettere å ta med seg varm
drikke mens man passer barnet sitt.
Vi har en jobb å gjøre mtp forebygging av
brannskader hos barn og vi må blant annet
bedre kunnskapen rundt viktigheten av
nedkjøling hos etnisk ikke-vestlige foreldre.

De fleste av skadene (74%) skjer i hjemmet
med mor, far eller begge foreldre til stede
(88%). Et positivt funn er at svært få barn
(2.3%) skader seg i barnehagen, til tross
for at mange barn tilbringer hoveddelen av
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Korreksjon av tracheostomiarr
– en kasuistikk

sjon av selve arret. For å oppnå dette
deepitelialiseres to triangler lateralt for
sårkaviteten (bilde 5). Disse to triangulære
dermale lappene løsnes sammen med
subcutant fett ned til muskel (bilde 6),
mobiliseres medialt og sutureres sammen
for å fylle sårkaviteten i midtlinjen (bilde 7).

Kenneth Chiu
kenchi@ous-hf.no
Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi
OUS – Rikshospitalet
Tracheostomi kan være en viktig del i
behandlingen av alvorlig syke pasienter.
Etter dekanylering lukkes defekten etter
tracheostomituben oftest ved sekundær
tilheling. Det kan da oppstå arrkontraktur
og tilhefting til trachea, eventuelt med
fistulering (2). Nedenfor presenteres en
kasuistikk der et plagsomt sekundært tracheostomiarr ble behandlet av plastikkirurg.
En mann i 30-årene ble alvorlig syk med
behov for respiratorbehandling. På grunn
av langtrukket respiratorbehov ble han
tracheostomert. Han kom seg helt bortsett
fra gjenværende plager med inntrukket arr
etter tracheostomien. Symptomene var
stramning ved svelging, følelse av tungpust,
en form for heshet og ikke minst et uønsket
skjemmende arr. Han syntes arret var
veldig synlig, samt at det minnet ham på
det han hadde vært igjennom på sykehus.

Tema

Tema

Plastikkirurgi er et rekonstruktivt fag som blant annet handler om å gjenopprette funksjon og livskvalitet.
Det henvises mange pasienter til plastikkirurgiske avdelinger for arrkorreksjon. For at pasienten skal
opereres på indikasjon som dekkes av det offentlige helsevesen må det foreligge objektive funn som
funksjonsbegrensning, inntrekning med plager eller arr i ansikt med klart forbedringspotensiale.
Kontraindikasjoner er infeksjon og arr yngre enn 2 år, mens relative kontraindikasjoner er røyking,
antikoagulasjon eller annen komorbiditet (1).

Bilde 7.

Bilde 8.

Bilde 9.

Bilde 10.

Deretter sikrer man tensjonsfri lukking
ved å underminere i kraniell retning (bilde
8), samt at man sikrer lavest mulig plassering av det nye arret på halsen (bilde 9).
Bilde 10 viser såret ved inngrepets slutt.
Bilde 1.

Bilde 2.

Ett år postoperativt er det nye arret
nærmest ikke synlig (Bilde 11). Det følger
nå pasientens RSTL.
Såret tilhelet uten komplikasjoner. Pasienten var tilfreds med det kosmetiske
resultatet og spesielt glad for at han var
blitt kvitt plagene med stramninger ved
svelging. Han og hans nære syntes også
heshet og fonasjonen var bedret.

Bilde 3.

Bilde 4.

Bilde 1 og 2 er tatt preoperativt og viser
tracheomstomiarret i to projeksjoner. Arret
er uregelmessig og inntrukket. Bilde 3 viser
hvordan arret strammes ved svelging.

Samme teknikk kan benyttes på tilsvarende
pasienter som har fistelproblematikk. Man
kan også legge til muskellapp fra musculus
sternocleidomastoideus (4). Eksempelet
fra denne kasuistikken viser hvordan et
lite tidkrevende inngrep basert på basale
kirurgiske teknikker/prinsipper kan ha stor
betydning for pasientens livskvalitet.
Referanser:

Den plastikkirurgiske planen var å forandre det synlige inntrukkede arret til et arr
som ligger i hudens nivå og er orientert
etter naturlige ”relaxed skin tension lines”
(RSTL). Bilde 4 viser preoperativ markering
og sårkaviteten etter at arret er eksidert.
Sårkaviteten ble ca. 2 cm dyp etter eksisjon.
Problemet her var å unngå dødrom i
tomrommet som ble dannet etter eksi-
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1. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-plastikkirurgisk-forening/Om-oss/Plastikkirurgisk-retningslinjer--forslag/ (27. oktober 2015)
2. Kim SW, Min WK, Hong JP et al.: Bilateral triangular
flaps for the correction of posttracheostomy scars:
a simpler approach. Plast Reconstr Surg. 2002 Mar;
109(3):1094-9.
3. Grant N, Davison SP: Management of the
post-tracheostomy scar. Laryngoscope. 2007
Dec;117(12):2107-9.

Bilde 5.

Bilde 6.

4. Stanton DC, Kademani D, Patel C et al.: Management
of post-tracheotomy scars and persistent tracheocutaneous fistulas with dermal interpositional fat graft.
J Oral Maxillofac Surg. 2004 Apr;62(4):514-7.

Bilde 11.
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Brystforstørrelse med eget fett:
et godt alternativ til brystimplantater
som et alternativ til brystimplantat. Den
moderne epoken av fett-transplantasjon
ble videreutviklet av blant andre Coleman, Rigotti og Khouri (8,9,10,11,12,13).

Materiale og metoder
Totalt 56 pasienter med til sammen 68 forstørringer operert ved Oslo plastikkirurgi i
perioden 2008-2013 ble inkludert i studien.
Indikasjoner var hypoplasi mammae, asymmetri, asymmetri med mastopexy, asymmetri med abdominoplasti, eller tuberøse
bryster. I den senere tid har teknikken blitt
brukt i kombinasjon med implantat eller
i forbindelse med fjerning av implantat.

Introduksjon
Vincent Czerny var første kirurg til å ta
i bruk autologt fettvev da han i 1895
utførte den første brystrekonstruksjonen
med fett fra et lumbalt lipom (1,2). I 1909
ble autologt abdominalt fett høstet for å
korrigere mangler i det malare området
mens i 1926 utførte kirurg Charles Willy
den første fett-transplantasjonen til den
nasolabiale fold (3,4). I 1984 rapporterte
Yves-Gérard Illouz om transplantasjon av
fett til nye områder i ansiktet og i 1986
transplanterte Richard Ellenbogen fett til
ansiktsdefekter (5,6,7). Fett-transplantasjon
ble på 90-tallet en populær teknikk til bruk
ved utfylling av ansiktsdefekter, samt til
leppeforstørrelse. Kun i de siste ti årene har
teknikken blitt brukt til totale brystrekonstruksjoner og estetisk brystforstørrelse

Det ble brukt to ulike metoder for å
bearbeide innsamlet fett. I maskingruppen ble fettet sentrifugert i tre minutter
med 3000 omdreininger pr minutt (1200
G) hos 24 pasienter (27 forstørringer).
I manuellgruppen ble fettet manuelt
sentrifugert i tre minutter med 15 G hos
32 pasienter (41 forstørringer), se Fig 1.
Fettet ble vanligvis høstet fra mage, lår, og
sidene med 2,5-3,5 mm kanyler og transplantert i kryssende retninger gjennom små

snitt utført med 1,4-2,5 mm kanyler. Prosedyren ble utført under TIVA (total intravenøs
anestesi) og lokal anestesi. En løs BH som
ikke presset oppover eller medialt ble brukt
postoperativt. Pasientene fikk antibiotika
profylakse (Keflex) i tiden enperioperativt.

Resultat
Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 31
mnd. med korteste oppfølgningstid på
et år. Transplantasjonsvolum var relativt
likt mellom gruppene og mellom høyre
og venstre bryst, men det var flere som
gjennomgikk andre seanse i manuellgruppen og som fikk større volum.

Pasientene måtte oppfylle fem krav
for å være egnet som kandidat til
denne behandling:

Det ble satt inn proteser hos syv pasienter
som ikke ønsket å gjennomgå prosedyren
på nytt eller som ikke hadde nok fett.

1. Ikke ønske om fremmedlegemer
2. Ha eksisterende fett til korreksjon
3. Ha en realistisk forventning til
volumøkning
4. Normal ultralyd/MR av bryst
5. Ingen i familien med brystkreft.

Fettet ble prosessert raskere i manuellgruppen noe som medførte at operasjonsvarigheten var kortere. Pasientene ble betydelig
mer fornøyd (82 %) med resultatet i manuellgruppen sammenliknet med maskingruppen (65%), og også totalt sett (77%).

Figur 1. Høsting av fett i et lukket system til spesiallaget
kanister (beholder).

Sentrifugeringsmetoder (antall)

Første seanse
høyre (ml)

Første seanse
venstre (ml)

Andre seanse
høyre (ml)

Andre seanse
venstre (ml)

Det ble verken rapportert infeksjon eller
asymmetri i etterkant av inngrepene. Som
komplikasjon ble syv ukompliserte oljecyster rapportert. I tillegg oppsto én liten,
benign kul. I ett tilfelle av mastopexi ble det
observert noe fettnekrose i arret. (Fig. 2,3).

Maskin G (24)

229 (55-358)

232 (166-360)

111 (75-150)

110 (75-146)

Diskusjon

Manuell G (32)

235 (60-350)

227 (60-330)

126 (35-200)

117 (35-205)

Alle pasienter (56)

232

228

114

107

Tabell 1: Viser gjennomsnittlig mengde transplantert fett til begge bryst, over to seanser og med
ulike sentrifugeringsmetoder.

Tabell 2: Viser gjennomsnittlig oppfølging i måneder, antall re-transplantasjoner (2. seanse),
implantatbruk og grad av tilfredshet mellom de to ulike sentrifugeringsmetodene.
Sentrifugeringsmetoder (Antall)

Gjennomsnittlig
oppfølging (mnd)

2. seanse
Nr

Implantat
Nr

Tilfredshet etter første seanse**
N (%)

Total tilfredshet etter
endt behandling
N (%)

Maskin G (24)

40
(27-68)

3

4

10 (50%)

13 (65%)

Manuell G (32)

22
(12-30)

9*

3

18 (64%)

23 (82%)

Alle pasienter (56)

31
(12-60)

12

7

28 (58%)

37 (77%)

* En tilhørte maskingruppen. Tre stk. fikk utført andre seanse selv om de i utgangspunktet var fornøyd etter første transplantasjon.
** Ingen oppfølging/ ikke flere behandlinger hos fire pasienter i hver gruppe.
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De aller fleste av pasientene var positive til
prosedyren fordi de oppnådde naturlig følelse i brystene, fikk fjernet uønsket fett og
fikk bedre fylde i ønskede områder uten risiko for kapseldannelse. Likevel er det flere
utfordringer man møter ved bruk av denne
teknikken. Langt i fra alle oppnådde sitt
ønskede brystvolum og en ser at det er vanskelig å måle økningen i volum. 3D volum
imaging (Vectra™) kan brukes for å måle
volumøkning, men har begrensende faktorer som kostnad og pasient compliance (14).
I vår studie ble fettcellene preparert med
15 G (Gravity force) sentrifugeringsgrad
i manuellgruppen, i et nærmest lukket
system, og 1200 G i maskingruppen. Vi
tror disse faktorene kan forklare hvorfor
den manuelle gruppen hadde et langt
mer tilfredsstillende resultat da kvaliteten på fettcellene blir bedre bevart. Man
ser også at faktorer som lokal anestesi,

Forfra: før operasjon.

Forfra: 1 år etter operasjon.

Høyre siden: før operasjon.

D. Høyre siden: etter operasjon.

E. Venstre siden før operasjon.

F. Venstre siden etter operasjon.

Figur 2. 29 år gammel kvinne med hypoplasi mammae og lett asymmetri. Høyre: 174 ml– venstre:150 ml

valg av ulike kanyler under operasjon,
preoperativ ekspansjon og transplantert
fettmengde er faktorer som kan gi usikker
effekt på det endelige resultatet. (15,16)
Teknikken har lav komplikasjonsrisiko med
tanke på infeksjon og asymmetri. Dette kan
forklares med den atraumatiske teknikken og at resorpsjon er lik på begge sider
da bearbeidelsen av fettet er likt. Når det
gjelder oljecyster, fettnekrose og mikrokalsifisering er dette lett å spore og behandle.
En studie fra Pittsburg University utført av
Peter Rubin viser at med denne teknikken
trenger en færre biopsier, færre etterkontroller og mindre bruk av MR og mammo-

grafi. Man ser i tillegg lav risiko for tumordannelse ved fettransplantasjon (17, 18).
Khouri bruker en jordbruksanalogi med de
fire S’ene; soil, seeds, sowing og support
når han forklarer hvordan en best tilrettelegger for brystforstørrelse med eget
fett. Svakeste ledd vil kunne bestemme
utfallet. Fettet må høstes med forsiktighet
og transplantasjon utføres med multiaksial og flere-lags transplantasjon med
diffus mikrotransplantasjon (11,12,19).
En laboratoriestudie har vist lovende
resultater med fokus på bruk av plasma i
lipoaspirat ved fettransplantasjon. (20)
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Stromal vascular fraction (SVF) (19)
som er en del av fettvevet tatt ut ved
fettsuging, inneholder en stor mengde
”adipose derivate” stamceller (ADSC).
Sammen med ulike tilvekstfaktorer kan
det være at disse kan åpne et helt nytt
vindu for plastikkirurgien i fremtiden.

Forfra: før operasjon.

Forfra: 1 år etter operasjon.

C. Høyre siden: før operasjon.

D. Høyre siden: etter operasjon.

Konklusjon
Brystforstørrelse med eget fett kan være
et godt alternativ til implantat hos godt
selekterte pasienter. Ut i fra vår studie
(level 3 evidens) gir manuell sentrifugering
et bedre resultat enn maskinsentrifugering
når det gjelder pasient tilfredshet. Teknikken, som har lav komplikasjonsrisiko, er
fortsatt i startfasen og det er flere faktorer ved fettransplantasjon som påvirker
det endelige resultatet. Det anbefales at
pasienten bør ha enda lengre oppfølgingstid enn i denne studien og vi avventer
resultater fra flere studier og gjerne større
multisenter-studier før endelig konklusjon
kan bli gitt. Dette er en operasjonsteknikk
som krever lang erfaring for å mestre og
derfor anbefaler vi at denne type kirurgi
utføres av erfarne plastikkirurger.

Interessekonflikt
Ingen interessekonflikt foreligger hos
noen av forfatterne. Ingen utenforstående
finansiering ble brukt ved denne studien.
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E. Venstre siden før operasjon.

F. Venstre siden etter operasjon

Leica HD C100, HD kamera med
6 forskjellige innstillinger, avhengig
av kirurgi.

Figur 3. 22 år gammel kvinne med hypoplasia mammae og tuberøse bryst med lett asymmetri.
Høyre: 254 ml, venstre: 240 ml.
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Leica FL 800 fluorisenssystem
sammen med Indocyanine Green
(ICG) viser blodstrømmen direkte
i kirurgens okular/monitor.

Brystredukjson med vertikal teknikk
Vanja Busic
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Brystreduksjon er et kirurgisk inngrep hvor
formålet er reduksjon og omforming av
brystene på grunn av bryststørrelsen.

Norsk plastikkirurgisk forening har
klare retningslinje for brystreduksjon.
Pasienter som har objektive plager,
har rett til operativ behandling ved
offentlig sykehus i hele Norge.
Brystreduksjonsteknikk er første gang
beskrevet i 1670 av Although Duston, men
vitenskaplige artikler som gjelder brystreduksjon kom mest i perioden fra 1920 til
1970. Veldig mange teknikker viser at brys-

De mest brukte kirurgiske
teknikker i dag er invertert
T snitt og teknikker med
vertikalt snitt. Sistnevnte
gir betydelig redusert arr
i forhold til invertert T
teknikken (anker snitt).
Del av brystvevet som
beholdes, inneholdende
stilk med arterie og vene
for sirkulasjon i brystvorte, kan ligge i nedre del av
brystet eller i øvre del av
brystet om det så er medialt eller lateralt. Aller teknikker har fått navn etter
forfatteren som beskrev
den spesifike stilken for
blodforsyning av brystvorte areola kompleks . Vi
har teknikker etter Robins
(sentral distalt basert
stilk), Strömbeck/Orlando
med superomedial stilk,
Skoog med lateral stilk,
McKissock med dobbel stilk og så videre.
De siste 20 årene har
folk blitt mer opptatt av
kroppens utseendeav og
dette er en av de viktigste
grunnene til at vertikal
brystreduksjon teknikk
brukes stadig mer.

Preoperative bilder.

Reisebrev fra Pius Branzeu Center, Victor Babes University, Timisoara, Romania.
Kjersti Ausen
kjerstiausen@gmail.com
Plastikkirurgisk avdeling, St Olavs Hospital
Mikrokirurgisk teknikk brukes innen mange
kirurgiske spesialiteter. Teknikken kan
brukes til å flytte vev fra et sted på kroppen til et annet, både for å dekke defekter
etter traume/kirurgi, eller for å rekonstruere anatomiske strukturer. Teknikken
brukes også til reparasjon av skadede små
strukturer som blod- og lymfekar, nerver,
sædleder og eggleder. Strukturer med
diameter ned mot 1-2 mm fridissikeres
og sys sammen under mikroskopet, ved
hjelp av spesialinstrumenter og en stødig
kirurgisk hånd. Ferdigheten krever betydelig trening; særlig kan det være utfordrende
å få tilstrekkelig kirurgitid på levende vev.
Hvordan lære seg mikrokirurgisk teknikk?
Og hvordan evaluere fremgang innen
mikrokirurgisk teknikk? Flere institusjoner
forsøker å etablere forenklede måter for
formidling og evaluering av mikrokirurgisk
kunnskap. The International Microsurgical
Simulation Society (IMSS) (1) består av
ulike utdannelsesinstitusjoner i verden
hvis mål er å gjøre kandidatene så dyktige som mulig innen mikrokirurgi – FØR
man skal operere på pasienter. Hjemmesiden deres har nyttige linker (2).
Man kan få mikrokirurgisk basaltrening ved
å trene på å sy under mikroskop eller med
lupebriller. Rikshospitalet (samt institusjoner i mange andre land) tilbyr grunnkurs
i mikrokirurgisk teknikk, hvor man etter
tørrtrening på ikke-levende materiale får
prøve teknikken på anesteserte rotter.

Pius Branzeu Center (3) i Timisoara,
Romania, har flere relevante kurs hvor
man opererer på levende vev. Senteret
arrangerer regelmessig kurs innen mikrokirurgi og lappekirurgi, og de skreddersyr
også sitt tilbud etter individuelle behov.
Tilbudet er relevant både for kirurger som
er relativt ferske innen mikrokirurgien, og
for erfarne kirurger med innovative ideer
som bør prøves ut på dyremodeller.
Pius Branzeu Center tilbyr det klassiske
grunnkurset I mikrokirurgi hvor man lærer
fridisseksjon av kar og nerver samt anastomosering på levende rotter. De tilbyr
også mindre avanserte introduksjonskurs
til mikrokirurgi som kan være nyttige for
opplæring av assistenter i for eksempel
forskningssammenheng. Men de tilbyr
også individuelt tilpasset videreutdanning
innen mikrokirurgi, og de tilbyr egne kurs
med fridisseksjon av vevslapper samt
perforatorlapper på levende gris. Det var
disse sistnevnte mulighetene som førte
til at jeg dro på tre turer til Timisoara.
Når man er ferdig med et grunnkurs i
mikrokirurgi, har man gjerne et behov for
å øve mer. Helst mye mer. Pius Branzeu
Center tilbyr muligheten til å komme og
jobbe på rottemodell under veiledning så
mange dager du måtte ønske; jeg betalte
i overkant av 100 Euro pr dag, og dette er

Postoperative bilder etter brystreduksjon med vertikal teknikk.
Vertikal reduksjonsteknikk
er brukt første gang i 1925
av Dartigues og senere
popularisert av Lassus og
Lejour. I dag har vi også
flere modifikasjoner som Hammond og
Vertikal reduksjonsteknikk er en sikHall-Findley. Her ser man at brystredukker metode for alle type pasienter og
sjon alltid vil være en operasjonsprosedyre
gir muligheter til å forme brystene slik
som kan modifiseres og utvikles videre.
vi og pasienten ønsker det. Samtidig
reduseres skulder/nakke belastningsPrinsippet med denne teknikken inkluderer
plager, intertrigo/hud problemer og
fjerning av brystkjertel i nedre sentrale
dårlig kroppsholdning hos pasienten.
delen av brystet, bryst forming og arr rundt
brystvorte areola kompleks og vertikalt arr
fra areola til submammarfure. Vi har ikke
lenger behov for invertert T snitt som gir
langt horisontalt arr rundt submammar linje.

meget rimelig sammenliknet med andre
institusjoner. Man får da 24-timers tilgang
til lab og utstyr; på dagtid vil en instruktør
veilede deg i de spesifikke modellene du
ønsker trening i, det være seg spesifikke
operasjoner til dyrestudium eller ren trening
på disseksjon og anastomosering. Så kan
man sitte utover kvelden og øve så mye en
måtte ønske. Man må betale for suturer,
eller ta med sine egne. Slik individuell
opplæring tilbys stort sett hele året, når de
ikke arrangerer sine andre kurs. De tar imot
maksimalt fire personer på samme tid.
Et enestående tilbud ved Pius Branzeu
er kursene deres i lappedisseksjon og
perforatorlapper på grisemodell (fig 1 og 2).
Gris og menneske har lik nok anatomi til at
dette er en klinisk meget relevant modell,
og disse kursene gir en unik mulighet til å
fridissikere et stort antall perforatorer og
stilker i levende vev. Man må identifisere
kar eller nerve uten å skade strukturen, og
man får øyeblikkelig og nådeløs tilbakemelding (Fig 3). Denne typen øvelse får man
ikke ved kadaverdisseksjon. Kursene har to
deltakere pr gris, så man er aktiv hele tiden
– enten operer man på sin halvdel, eller så
assisterer man på partnerens halvdel. Entusiastiske lokale medisinstudenter er faste
assistenter på kursene og sørger for at det
hele går knirkefritt og alle kurs har en invitert høyt kreditert internasjonal foredragsholder. Kursavgiften for et av disse kursene
har vært ca 900 Euro inkludert overnatting.
Jeg oppfordrer alle som ønsker å forbedre sine ferdigheter innen mikrokirurgisk
teknikk til å utforske mulighetene I resten
av verden – og uttrykker samtidig min takk
til ildsjeler som bruker tid og krefter på å
utvikle og arrangere slike givende kurs.

Referanser
1. http://www.londonplastics.org/imss.aspx
2. http://www.rmes.es/
3. http://pius-branzeu-center.ro/
4. http://microsurg.hs.columbia.edu/

Fig 1: Artikkelforfatteren strever med fri fibula på gris.

194 Kirurgen nr. 4, 2015

Videre utdanning krever stort sett at man
må se utover landets grenser. The European School of Reconstructive Microsurgery, ESRM (2), opprettet for noen år siden
et 2-årig masterprogram i rekonstruktiv
mikrokirurgi. Dette er et svært imponerende program, men tidsbruk og kostnader for
den enkelte deltaker gjør nok at kun få har
anledning til å fullføre dette programmet.

Tema

Tema

Store tunge bryst kan virke hemmende i
forhold til fysisk aktivitet og kan gi nakke
samt skulder stivhet eller smerter, med
drag og trykk i huden under BH stroppene.
En del pasienter har også irritasjon og infeksjon i huden under brystene (intertrigo).

treduksjon er en vanskelig
kirurgisk prosedyre hvis
man tenker på form, symmetri, sirkulasjon i brystvorte-areola komplekset
og endelig resultat.

Hvordan få trening i mikrokirurgisk teknikk

Fig 2: Griseanatomi og identifisering av perforatorer
på buken.

Fig 3: Rask tilbakemelding på dårlig kirurgisk teknikk for
operatør av høyre side.
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Nytt æresmedlem i Norsk kirurgisk forening
(NKF): Anstein Bergan

Et alternativ til kirurgi ved
Dupuytrens kontraktur1

Professor emeritus Anstein Bergan ble valgt til nytt æresmedlem på årets generalforsamling
i Norsk Kirurgisk forening.
Olaug Villanger
ovillang@gmail.com

» Effektiv behandling - uavhengig av grad av kontraktur
» Vedvarende effekt - 84% av de som oppnådde full korreksjon hadde
1,2†

Videre var han assistentlege på Kirurgisk
avd B ved Rikshospitalet fra 1974 samt
reservelege og ass.overlege samme
sted. Bergan ble utnevnt til dosent
(professor II) ved Universitetet i Oslo
i 1980, den gang yngste noen gang i
kirurgi i Norge. Parallellt med dette ble
han seksjonsoverlege i gastroenterologi.

ikke behov for ytterligere behandling etter 5 år 3

» Tilbakefallsrate sammenlignbar med kirurgi 47% fikk tilbakefall etter 5 år, som er sammenlignbart med data for kirurgisk behandling 3

Les mer på:

www.xiapex.eu
www.krokfinger.no
Low severity was defined as ≤50 degrees for MP joints and ≤40 degrees for PIP joints.
Patient satisfaction was graded on a 5-point scale with 1=very satisfied to 5=very dissatisfied.

An innovative, injectable procedure
for Dupuytren’s contracture

†
‡

«Swedish Orphan Biovitrum»

Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner:Behandling av
Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng.Dosering: Skal kun gis av leger som er
opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjonsvolum avhenger av leddtype. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter
injeksjon kan ﬁngerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen.
Injeksjon og ﬁngerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall.
Kun én streng må behandles om gangen. Ved multiple kontrakturer behandles hver streng i sekvensiell
rekkefølge. Erfaring er begrenset til inntil 3 injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner totalt. Metakarpofalangealledd (MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum:
0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP- ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske.
Injeksjonsvolum: 0,20 ml.Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering
er nødvendig. Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant.Administrering: Administreres intralesjonalt.Kontrai
ndikasjoner:Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.Forsiktighetsregler:Allergiske reaksjoner kan
forekomme. Ingen alvorlige allergiske reaksjoner er observert, men beredskap for å håndtere ev. alvorlige
lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium
histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må
utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. ﬁnger, skal kanylen ikke innføres dypere enn
2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte
lege straks ved problemer med å bøye ﬁngeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner.
Forsiktighet må utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia.
Bruk er ikke anbefalt hos pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av
opptil 150 mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter
utvikle antistoffer mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase
clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff
(ADA) teoretisk interferere med humane MMP. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane
MMP eller bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling
av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS
er karakterisert ved ett eller ﬂere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre,
håndødem, ﬁbrose i håndﬂaten, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progressivt. Langtidssikkerhet og påvirkning av tidligere behandling på etterfølgende kirurgi er ikke klarlagt.
1. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR et al. N Engl J Med 2009; 361(10):968–79.
2. Gilpin D, Coleman S, Hall S et al. J H and Surg Am 2010; 35(12):2027–38.
3. Peimer CA, Blazar P, Coleman S et al. J Hand Surg Am. 2015 Aug;40(8):1597-605.
4. Witthaut J, Jones G, Skrepnik N et al. J Hand Surg 2013; 38(1):2-11.

Xiapex er praktisk talt natriumfritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner:Bruk hos pasienter som har fått tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen
data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter gjentatt administrering. Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. Behandling bør
utsettes til etter graviditet. Amming: Kan brukes ved amming da systemisk eksponering hos ammende er
ubetydelig.Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse.
Muskel- skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet (ødem, blødning,
smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine.
Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inﬂammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (inﬂammasjon, erytem, kløe,
varme, vesikler), hudlaserasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst
utslett, ﬂekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom,
skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet i bryst, brysthypertroﬁ. Luftveier: Dyspné, hyperventilering.
Muskel-skjelettsystemet: Klump i armhulen, smerte i brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i
ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor. Psykiske: Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel
lymfeknute, økt ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber,
smerte, ubehag, tretthet, varmefølelse, inﬂuensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller
ben, åpent sår, sårsprik.Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.Oppbevaring og holdbarhet:Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering.
Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter oppbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Andre opplysninger:For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og ﬁngerekstensjon, se pakningsvedlegget.Sist endret:29.04.2014 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
Basert på SPC godkjent av SLV: 04/2015
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som
mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.
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Bergan var professor i kirurgi i 38 år, og
var spesielt interessert i studentundervisningen. Han ble valgt som studiets beste
foreleser gjentatte ganger. Han har ca. 100
publikasjoner, for det meste innen gastroenterologisk kirurgi og levertransplantasjon.
Han har vært benyttet som opponent ved
en lang rekke doktordisputaser i inn- og
utland. Han var medlem av avdelingens
undervisningskomite i mange år, samt leder
av innkjøpsgruppen for nytt utstyr til det

nye Rikshospitalet. Av fagmedisinske verv
kan nevnes at Bergan har vært leder av spesialitetskomiteen i gastroenterologisk kirurgi, leder av den kirurgiske forening i Oslo
og ledet av Malthes legat i nesten 20 år.
Han er spesielt stolt av sitt æresmedlemsskap i Medisinernes Skiklubb på Svartor.
NKF vil gratulere professor emeritus
Anstein Bergan som nytt æresmedlem og ønske lykke til videre som aktiv
fuglejeger, dyrking av musikkinteressen og ivaretagelse av barnebarna.

Fagmedisinske foreninger

Anstein Bergan er født på Røros i 1940, tok
artium i Trondheim 1959 og ble cand. med.
ved universitetet i Oslo i 1966. Turnus ble
gjennomført i Trondheim og Øksnes distrikt.
Han var assistentlege på avd III ved Ullevål
sykehus, stipendiat og førsteamanuensis på
Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet og disputerte i 1966 på et arbeide
om lymfesystemets rolle i utviklingen av
icterus etter gallegangsokklusjon hos hund.

ket da mange av dem han satset på er
aktive bidragsytere i norsk kirurgi.

Bergan er spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi. I tillegg til gastrokirurgi
har han også vært aktiv innen endokrinkirurgi. I gastrokirurgien har hovedinteressen
vært lever- og pancreaskirurgi, men de
første årene drev han mye med oesophaguskirurgi. Bergan utførte den første totale
oesophagectomi med blind uthenting
uten thoracotomi i Norge, og drev også
en utstrakt reoperativ hiatusherniekirurgi.
Han var også aktiv deltager i arbeidet med
innføring av akutt colectomi ved fulminant
ulcerøs colitt, og den kirurgiske prosedyren
ileoanal anastomose. Han drev også en
god del med kirurgi for anal incontinens.
Bergan var med og deltok i hele prosessen
ved den første levertransplantasjonen, og
ledet senere virksomheten. Han var aktiv
i det skandinaviske levertransplantasjonssamarbeidet og deltok i evalueringen av
dansk levertransplantasjonsvirksomhet
på oppdrag av den danske regjering.
Bergan har vært ansatt som sjef i 15 år.
Det må spesielt nevnes at han arbeidet
aktivt for å få inn flere kvinnelige kirurger,
og på et tidspunkt hadde avdelingen 4
kvinner ansatt, noe som var meget uvanlig
på den tiden. Han vil selv spesielt fremheve at han alltid har vært svært opptatt
av å ta vare på talenter innen kirurgien,
og har aktivt støttet, oppmuntret og gitt
muligheter til utvikling, noe som han med
stor tilfredshet mener har vært vellyk-
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Vinner av Kirurgens pris
Som de foregående år, ble det også i år delt ut pris til den beste artikkelen i de siste fire utgaver
av Kirurgen. I bedømmelseskomiteen for årets pris satt professor Asgaut Viste fra Haukeland
Universitetssykehus og professor Theis Tønnesen fra Oslo Universitetssykehus.

Usman Saeed
usman.saeed@kirurgen.no
Redaktør Kirurgen

I denne artikkelen ble det presentert 25
års oppfølgingsdata på overlevelse etter
behandling for overgangsepitelkarsinom
i ureter og nyrebekken, og prognostiske
faktorer for disse. Studien var en retrospektiv studie over 20 år (1978-1997) ved tre
norske sykehus; Aker sykehus, Lillehammer

sykehus og Arendal sykehus. Konklusjonen
var at overlevelse i dette materialet ligger
på samme nivå som forventet i forhold til
litteraturen, en 5-års overlevelse på 70,5%.
Prisen ble tildelt førsteforfatter Christian Beisland på generalforsamlingen
til Norsk Kirurgisk Forening. Han dedikerte prisen spesielt til sin syke far, en av
forfatterne og tidligere prosjektleder for
dette materialet Hans Olav Beisland.
Redaksjonen gratulerer alle forfattere for
en fremragende artikkel, og ønsker Hans
Olav Beisland en riktig god bedring.

Thomas Sjøberg
thomas.sjoberg@unn.no
Styremedlem Norsk Plastikkirurgisk forening
IPRAS (International Confederation for
Plastic, Reconstructive and Aesthetic
Surgery) har i mange år vært den største, verdensomspennende plastikkirurgiske organisasjonen. ESPRAS (European
Society of Plastic, Reconstructive and
Aesthetic Surgery) samt andre større
regionale foreninger er organisert under
IPRAS, som paraplyorganisasjon.
Det har de siste årene vært nokså turbulente tilstander i IPRAS, som har fått kritikk
for å være toppstyrt og udemokratisk. Man
har i tillegg kritisert en ugjennomsiktlig økonomisk styring. Ønske om økt åpenhet og
en forklaring på seneste års rot i økonomi
og styring har ikke blitt etterkommet.

Som følge av dette og utilfredshet med
hvordan den seneste IPRAS kongressen i Chile ble organisert har man nå på
amerikansk initiativ begynnt å arbeide
for å bygge opp en ny verdensorganisasjon som alternativ til IPRAS.
Alle de store landene i plastikkirurgisk
sammenheng og flere mindre har meldt
seg ut av IPRAS og er enige om at man
må danne en ny organsisasjon. Da det i
tillegg har vært svært lite aktivitet i IPRAS
seneste år ser det ut som at IPRAS har gått
i stå. Man planlegger å organisere neste
IPRAS kongress i 2016, men det er vel per
i dag uvisst om dette er gjennomførbart.
De nordiske plastikkirurgiske foreningene
har så langt ikke tatt aktiv del i oppbyggingen av den nye organisasjonen, men
både finsk og dansk forening har vært
representert ved et informasjonsmøte
i Brugge, arrangert i juni 2015. Det skal

sannsynligvis arrangeres et konstitusjonerende møte i Boston i november. Det
legges opp til at den nye organisasjonen
i større grad enn hittil vil legge vekt på
lokale/nasjonale møter og at de store (og
dyre) internasjonale kongressene arrangeres mindre hyppig. Dessuten forventes en
tydeligere organisatorisk struktur, med to
lag; ett for nasjonale representanter og et
for styret, der leder kan sitte en begrenset
tidsperiode. Man vil gjøre alt for å unngå de
problemene som nå har rammet ISPRAS.
De regionale underorganisasjonene
(ESPRAS etc) har fungert bedre og kommer
etter all sannsynlighet å fortsette uendret.
Ytterligere informasjon om struktur og
agenda i den nye organisasjonen blir
tilgjengelig etter møtet i Boston.

Fagmedisinske foreninger

Fagmedisinske foreninger

I løpet av det siste året har det vært
mange spennende og faglige gode artikler
i tidsskriftet. Bedømmelseskomiteen
hadde en vanskelig oppgave når de
skulle velge en vinnerartikkel. Blant utgavene
som ble vurdert var 3-2014 Urologi,
4-2014 Traumekirurgi, 1-2015 Ortopedi
og 2-2015 Karkirurgi.

Kirurgens pris 2015 ble tildelt følgende artikkel:
”Langtidsoverlevelse etter behandling
av overgangsepitelkarsinom i ureter og
nyrebekken”
Forfattere var: Christian Beisland, Eskil
Lundeby, Aage Andersen, Magne
Dimmen og Hans Ola Beisland.

Ny internasjonal plastikkirurgisk
organisasjon under oppbygging

Plastikkirurgiske prisvinnere Høstmøtet 2015
Elisabeth Valio Sætnan
esaetnan@hotmail.com
OUS, Rikshospitalet
Leder Norsk Plastikkirurgisk forening
Norsk plastikkirurgisk forening deler hvert år
ut prisen for beste vitenskapelige presentasjon. Prisen tildeles den foredragsholderen
som fremlegger den beste presentasjonen
basert på en klar vitenskapelig fremstilling, med helhetlig vurdering av kvaliteten
på abstraktet, relevant problemstilling,
materiale og metode samt resultat. Årets
vinner ble Erik Berg fra Haukeland Univer-

sitetssjukehus for sitt arbeide i å beskrive
helseproblemer og overlevelse samt karriere og familieplanlegging, hos barn med
medfødte orofaciale spalter. Han viste blant
annet at barn født med isolerte gane- og
leppe-spalte har lik mortalitet som de uten
medfødte spalte. Barn med medfødte
isolert kjeve leppe spalte har lik utdannelse,
inntekt og type yrke som de uten. Bedømmelseskomiteen besto av Solveig Nergård,
Håvard Nordgaard og Thomas Berg.
Nytt av året var Medistim prisen som
tildeles den foredragsholder som fremlegger den mest interessante plastikkirurgiske

problemstillingen. Tildelingen baseres og
vurderes i forhold til kvalitet på abstrakt,
presentasjon og fremføring. Vinner av
Medistim prisen 2015 var Stian K. Almeland
også fra Haukeland Universitetssjukehus
med presentasjonen” Effekter av WHOsjekkliste Trygg kirurgi: en stepped wedge
randomisert kontrollert studie i Helse Vest”.
Han konkluderte med at implementering
av WHO sjekkliste for trygg kirurgi var
assosiert med robust reduksjon i morbiditet og gjennomsnittlig liggetid. I bedømmelseskomiteen satt Kristian Sørensen,
Christian Korvald og Ragnvald Brekke.

Christian Beisland mottar Kirurgens pris av redaktør Usman Saeed, med Asgaut Viste fra bedømmelseskomiteen i bakgrunnen.
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Gastrokirurgiske prisvinnere
– Høstmøtet 2015
Bedømmelseskomiteens besluttet følgende vinnere av Norsk Forening for Gastrokirurgi sine priser for
beste abstrakter/foredrag under årets høstmøte

Prisene er i år på kr 20 000. Bedømmelseskomiteen besto av Elin V. Thorsen, Robin
Gaupset, og Hans Wasmuth (valgt av NFGK
sin generalforsamling under høstmøtet 2014)

Kategori: Det beste kliniske
foredraget - Abstrakt nr. 77:
Vekttap og markører for kardiometabolsk risiko 2 år etter proksimal og
distal gastrisk bypass hos pasienter
med kmi 50 til 60 kg/m2 i en dobbeltblindet, randomisert klinisk studie
Risstad H1,2, Svanevik M2,3, Kristinsson JA1, Hjelmesæth J2,3, Aasheim
ET1, Hofsø D3, Søvik TT1, Karlsen TI3,
Fagerland MW4, Sandbu R3, Mala T1
1
Avdeling for endokrinologi, sykelig
overvekt og forebyggende medisin, Oslo
universitetssykehus, 2Institutt for klinisk
medisin, Universitetet i Oslo, 3Senter
for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst,
Sykehuset i Vestfold, 4Oslo senter for
biostatistikk og epidemiologi, Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus.
Grunngivning:
Dette er en dobbelt blindet randomisert
studie. Slike studier er sjeldne av mange
grunner. De kan ved god gjennomføring gi
presis kunnskap og er meget pris-verdige,
også i mange andre betydninger. Studien

Kategori: Den beste
eksperimentelle studien
- Abstrakt nr. 87:
En perioperativ infusjon med
glukagon like peptide-1 (GLP-1)
reduserer postopertiv insulinresistens
Hagve M, Gjessing PF, Hole MJ,
Fuskevåg OM, Larsen T, Irtun Ø
Gastrokirurgisk forskningsgruppe, Norges Arktiske Universitet - UiT, Tromsø
Grunngiving:
Dette er en tre-armet randomisert grisemodell studie der et klart målbart endepunkt er definert. Studiedesignet med en
intervensjonsgruppe, en placebogruppe
og en kontrollgruppe sikrer at det en spør
eksperimentet om kan besvares. Spørsmålet har meget høy relevans da det knyttes
opp mot muligheten til å forhindre den
insulinresistens en ser etter traumer og
som er assosiert til dårlige utkomme etter
store traumer/kirurgi. Eksperimentelle dyre

forsøk er krevende og forsøket syntes å
følge gode standarder for dette. Denne
type grunnforskning må promoveres.

Kategori: Beste studie ikke
utgått fra et universitetssykehus
- Abstrakt nr. 140:
Resultater fra åtte års prospektiv
registrering av pasienter operert med
laparoskopisk kolorektal reseksjon
ved haraldsplass diakonale sykehus
Kjeseth T, Storli KE
Kirurgisk klinikk, Haraldsplass Diakonale
sykehus, Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Grunngiving:
Dette er en prospektiv kontinuerlig
observasjonsstudie av egne pasienter.
Den har mange pasienter og har relevante
avhengige og uavhengige variabler, for
evaluering og studiet av utkomme for
kolorektalkirurgi, spesielt kolorektalkreft.
Abstraktet er korrekt satt opp, lett å lese og
fremføringen var klar og tydelig. Resultatene ble fremlagt ærlig og uten patos.
Det er store observasjonsstudier som
danner ryggraden i den evidens som
ligger til grunn for kirurgisk kunnskap,
selv om mange tror noe annet. Det er
derfor viktig at slike studier blir anerkjent
når det gjennomføres på en så forbilledlig måte. Den viser også hvordan man
skal ha kontroll på egne pasienter i et
kontinuerlig kvalitetssikrings strategi.
Det er til etterfølgelse og viser hvilken
vei avdelinger av alle slag skal følge.

January 28 - 29 2016
Venue: The Main Auditorium at Akershus University Hospital, Lørenskog

Thursday January 28th 10.00 – 17.00
09.30 Register
10.00 Welcome
10.20 Live Surgery:
Ta-TME

Roel Hompes, Oxford
Neil Mortensen, Oxford

12.30 Lunch
13.30 Preoperative assessment

Gina Brown, London

14.10 Advances in oncology

Anne Hansen Ree, Oslo

Fagmedisinske foreninger

Fagmedisinske foreninger

Johannes Kurt Schultz
Johannes.Kurt.Schultz@ahus.no
Styremedlem NFGK

har et klart definert primært endemål
og klare målbare sekundære endemål.
Styrken for vesentlig forskjell var tilstede
og studien kunne derfor gi svar på et viktig
klinisk spørsmål for det primære ende mål
- BMI reduksjon etter to ulike kirurgiske
metoder. De sekundære endemålene ble
også avdekket. Studien er meget godt
gjennomført, og bare det krever høy og
målbevisst innsats. Den har høy relevans
og gir svar som er valide. Fremføringen
var klar, poengtert og tiden ble holdt.

The 6th AHUS Colorectal Symposium
Aspects on rectal cancer, preliminary program

14.40 Coffee
15.00 The complete response

Milou Martens, Amsterdam

15.30 The Norwegian protocol for complete responders

Hans Wasmuth, Trondheim
Arne Færden, Oslo

16.00 Radiation induced cancers

Anna Martling, Stockholm

Friday January 29th 09.00 – 14.00
09.00 Endoscopic submukosal dissection better than TEM - Pro

Bjørn Hofstad, Oslo

09.30 Endoscopic submukosal dissection better than TEM - Con

Arild Nesbakken, Oslo

10.00 Coffee
10.15 Bowel preparation for colorectal surgery revisited

Yves Panis, Paris

10.45 The syncronous liver metastasis

Bjørn Atle Bjørnebeth, Oslo

11.15 Lunch
11.45 Strategies in case of R1 after TME
12.30 The rationale for Tamis and the Tamis registry
13.00 Treatment options for early rectal cancer

Yves Panis, Paris
Roel Hompes, Osford
Chris Cunningham, Oxford

14.00 Adjourn

Welcome!
Register with anne.karine.angeltun@ahus.no
Fee 1900 NOK
Hilde Risstad - Vinner av beste kliniske foredrag.
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Martin Hagve - Vinner av beste eksperimentelle studie.

Trond Kjeseth - Vinner av beste studie ikke utgått fra
universitetssykehus.
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behandlingen upresis og kan føre til hyppige behandlingsavbrudd. Gammelt utstyr
er derfor uegnet til avanserte behandlingsopplegg og kan gi bivirkninger som følge av
en mindre skånsom behandling. Utdatert og
slitt utstyr øker også risikoen for uheldige
hendelser og kan gi høye driftskostnader.
Med dagens raske teknologiutvikling opplever sykehusene at teknologi som for bare få
år siden var regnet som avansert, nå er dagligdags. Navigasjonsteknologi og bildeveiledet behandling er allerede vel etablert i nevrokirurgi, og introduseres innen nye kliniske
områder. En slik utvikling av nye metoder
og ny teknologi muliggjør gjennomføring
av minimal invasiv behandling og gir et
høyere pasientutbytte (levetid, livskvalitet).
Det er en helhetlig samfunns- og økonomisk nytteverdi knyttet til innføring
og bruk av ny teknologi og metoder i
helsesektoren. Gjennom løsninger for
forbedret pasientbehandling gir slike
innføringer kortere sykehusopphold og
raskere postoperativ rekonvalesens. Nytt
utstyr og teknologi kombinert med kliniske
ferdigheter gir effektiv og presis behandling. En mer presis behandling er smertelindrende og billig, og gir økt livskvalitet.

Det har blitt mye omtalt at det i en årrekke har vært et lavt investeringsnivå på medisinskteknisk utstyr
(MTU). Dette har ført til et etterslep i utskiftningen av MTU, og det har lenge blitt påpekt at sykehusene
sitter med nedslitte utstyrsparker og et sterkt behov for oppgraderinger. Ny teknologi og nye metoder i
helsesektoren introduseres i et raskt tempo og gjør behovet for utskiftninger enda større.

Christian Hermansen
christian.hermansen@siemens.com
Siemens Financial Services
Det er per i dag et behov for en grundig
kartlegging av status i alle helseregioner
og utstyrsparker. Med unntak av Helse
sør-øst som har gjort utredningen «Medisinsk teknologi i Helse sør-øst», mangler
dette. Dagens helhetsbilde viser uansett
at norske sykehus inntil videre ser seg

202 Kirurgen nr. 4, 2015

nødt til å fortsette å bruke både utdatert og
slitt utstyr ved behandling av pasienter.
Ser vi på utredningen1 fra Helse sør-øst,
viser den at så mye som 38 % av utstyret er eldre enn det som ifølge COCIR
(European Coordination Committee of the
Radiological, Electromedical and Healthcare
IT Industry) er regnet som egnet for optimal
pasientbehandling. COCIR sin anbefaling
tilsier at maksimalt 10 prosent av utstyret
kan være i kategorien over 10 år. Overskri-

des denne alderen regnes utstyret som
medisinsk utdatert – dette tilsier at det er
kommet nytt utstyr på markedet som er
vesentlig bedre enn det eksisterende.
Hensikten med behandling kan være å gi
kurativt og/eller palliativt utbytte. Men med
maskiner som svikter eller bryter sammen,
kan disse øke ventetiden ytterligere for
pasienten og dermed oppleves som svært
belastende både fysisk og psykisk. Utdatert
og utrangert medisinsk-teknisk utstyr gjør

Finansieringsløsninger som utstyrsfinansiering tilbyr helsetjenesten en rimelig
og effektiv måte for å skaffe medisinsk
teknologi og oppgradere utstyr – uten
at de må innhente ytterligere kapital.
Ved å bruke finansieringsteknikker
som leasing og leie kan kostnadene
av medisinsk utstyr spres på faste
månedlige beløp i takt med de faktiske gevinstene som bruk av slik
ny og moderne medisinsk teknologi
leverer i form av effektivisering.

Referanser
1. Medtek Norge,LFH-Tall-Fakta-Helseforetak

Interessekonflikter:
Christian Hermansen er nordisk salgssjef
innen Helse i Siemens Financial Services.
Han jobber tett med helseorganisasjoner
innenfor offentlig og privat sektor for å
bestemme deres optimale finansieringsordninger ved anskaffelse av ny helseteknologi som kan introdusere større
kostnadseffektivitet, støtte bedre
pasient utfall og redusere behovet for
invasive prosedyrer. Siemens Financial
Services finansierer oppkjøp av utstyr
for et bredt spekter av medisinske
teknologi merker og leverandører.

Fagnytt • Debatt

Fagnytt • Debatt

Lang levetid på MTU kan reduseres ved
hjelp av alternative finansieringsmetoder

Tilgang til teknologi og kunnskap er avgjørende for å oppnå kvalitet og effektivitet
i pasientbehandlingen. Helseforetakenes
tilgang til ressurser kan være begrensende,
samtidig som nedslitte utstyrsparker betyr
at mange helseforetak havner i en situasjon
hvor de må ta investeringsbeslutninger ad
hoc. RHF-ene (Regionalt Helseforetak) har
satt opp den nødvendige resultatutviklingen
som helseforetakene må generere for at
det skal være nok kapital til å gjennomføre
de budsjetterte investeringene. Svakt
driftsresultat kan derfor svekke foretakenes investeringsevne og bidra til at dagens
investeringstakt i MTU ved norske helseforetak ikke er bærekraftig nok. Dette fører
til at investeringer blir ukoordinert fordi
de ikke er forankret i en langsiktig plan.
Å se på alternativer for tilgang til ressurser kan derfor gi et svært godt utbytte.

Helseforetakene kan derfor få tilgang til
oppdatert medisinsk utstyr uten å måtte
foreta store innledende kapitalutlegg. Viktig
kapital kan derfor frigjøres til bruk i andre
deler av helsesektoren samt til å forbedre
primærhelsetjenesten. Dermed kan frigjort
kapital bidra til forbedret pasientbehandling
og omsorg, og gi økte driftsresultater i
sektoren. Slike alternative finansieringsteknikker representerer en mulighet til å
oppgradere teknologien på lik linje med den
hyppige teknologiutviklingen. I tillegg er
dette med på å støtte gjennomføringen av
effektive prosesser ved bruk av riktig utstyr.
Dette vil også på lengre sikt redusere
utlegget fordi finansieringsleverandøren
beholder eierskapet og kan selge teknologien videre på andrehåndsmarkedet.
Etterspørselen etter ny teknologi i helsetjenesten øker, og terskelen for pasientomsorg
av høy kvalitet er satt enda høyere innenfor
et velferdssamfunn som Norge. Arbeidet
for å bedre befolkningens helse går som en
rød tråd gjennom utviklingen av den norske
velferdsstaten. Ved å prioritere innovasjon
og teknologiutvikling innenfor det medisinsk tekniske området, bidrar helseindustrien til et bedre pasienttilbud og gir utbytte
til den videre utviklingen av den medisintekniske sektoren. For å realisere dette, er
det behov for en gjennomtenkt driftsplan
med god risikostyring og en bærekraftig
finansieringsstrategi for å imøtekomme
både de demografiske og atferdsmessige
endringene som skjer i helsetjenesten.
Med pasientenes valg i fokus, er det svært
viktig å utnytte teknologiske fremskritt for å
levere differensierte tjenester. Ved å utnytte disse fremskrittene øker kvaliteten blant
landets sykehus og mindre helseforetak slik
at de står i en bedre posisjon for å gripe nye
muligheter i utviklingen av helselandskapet.
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Aesculap® Caiman® 5

Kommentar til Christian Hermansens innlegg
om bruk av alternative finansieringsmetoder ved
anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr (MTU)
Lars R. Vasli
lvasli@online.no
Klinikksjef Kirurgisk Klinikk
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Det er ingen tvil om at sykehusene er avhengig av god kvalitet på det medisinsk tekniske
utstyret. Utviklingen på dette feltet har vært
enorm de siste 10 årene og mye tyder på at
utviklingen vil fortsette i enda større hastighet.
For å møte de mulighetene som ligger i ny
teknologi er det viktigste grepet vi i klinikken
kan bidra med å sikre at de totale ressursene vi rår over brukes på en best mulig måte.
Leasing og leie av utstyr er en ny mulighet
som nå er presentert for sykehusene.
Samtidig er det mye som tyder på at

Fagnytt • Debatt

Oesophagus/Stomach/
Duodenum
Peter Malfertheiner (Germany)
Large/Small Bowel I
Charlie Lees (UK)
Pancreas
Peter Layer (Germany)
Hepatology I
Michael Trauner (Austria)

sykehusene de siste årene har lykkes med
å få en bedre kontroll på egen økonomi.
Dette legger grunnlag for å kunne gjennomføre en langtidsplan for fornying av
MTU. Det gjør det mer forutsigbart og kan
gi et bedre grunnlag for prioritering av MTU
opp mot andre viktige behov. God likviditet i sykehusene gjennom god økonomi
styring vil nok alltid bli den rimeligste og
foretrukne metoden for å finansiere MTU.
Leasing og leie har en ekstra kostnad som
må tas med i vurderingen (kapital og fortjeneste). For øyeblikket er renten lav og
kostnadene kan fremstå lave, men samtidig
kan slike avtaler i seg selv være kostnads.
drivende fordi fornying av maskinparken
blir "teknologidrevet" og utskifting gjøres
(for) hyppig uten at et slikt behov blir veid
mot andre viktige behov.

Advanced Bipolar Seal and Cut Technology

Et viktig bidraget fra klinikerne i disse
budsjett tider blir nok også i fremtiden
at vi er tydelige på å få inn i budsjettene våre behovet for årlig avskrivning av / avsetning til MTU.
Videre må det budsjetteres med midler
til vedlikehold og service av utstyret.
Til slutt må vi passe på å bruke utstyret riktig og at det brukes til de riktige pasientene.
I tillegg er min erfaring at vi på sykehuset har mye å hente på et godt
samarbeid mellom innkjøpsfaglig kompetanse og medisinskfaglig kompetanse i innkjøps prosessen. Dette er en
viktig brikke i arbeidet med å få mest
mulig helse for hver krone vi bruker.

Gastro Update Europe 2016
3rd European
Update Congress in
Gastroenterology

Surgery: Upper GI Tract
Lars Lundell (Sweden)
Hot Topic: Imaging
Andrea Laghi (Italy)
Motility and Functional
Disorders
Jan Tack (Belgium)
Endoscopy I: Upper GI
Andrea May (Germany)
Endoscopy II: Middle GI
Marco Bruno (Netherlands)
Surgery: Lower GI Tract
Ronan O‘Connell (Ireland)
Hot Topic: GI Infections
Herbert Tilg (Austria)

Prague
29-30 April 2016
Learn more about Aesculap Caiman
www.caiman-aesculap.com

www.gastro-update-europe.eu
Scientific Board:
Peter Layer (Germany)
Lars Lundell (Sweden)

Caiman® Seal and Cut advanced bipolar instruments feature distal tip
articulation to allow access to target structures within challenging
anatomy. Now, also available in 5 mm diameter.

Jan Tack (Belgium)
Guido Tytgat (Netherlands)

Endoscopy III: Lower GI
Bjorn Rembacken, UK
Hepatology II
Frederik Nevens, Belgium
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Media Partner

Congress host

A-ST15069

Large/Small Bowel II
Jaroslaw Regula (Poland)

Aesculap – a B. Braun company
B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13B | 3142 Vestskogen | Norway
Tel. + 47 33 35 18 00 | Faks + 47 85 23 30 75 | www.bbraun.no

Reisebrev fra Davos
Jeg ønsker med dette å presentere en liten rapport fra AGC-kurset som jeg fikk muligheten til å delta på,
med finansiering fra Malthes legat. Kurset fant sted i Davos, Sveits, fra 28/2 til 6/3 i år.

Oddry Folkestad
Oddryhf@hotmail.com
Sykehuset Vestfold, Tønsberg
Som lege i spesialisering i gastrointestinal
kirurgi, finnes det ikke mange kurs som legger stor vekt på både laparoskopisk kolorektalkirurgi og laparoskopisk herniekirurgi. Når
man har knappe 3,5 års kirurgisk erfaring,
er det ikke alltid så lett å få plass på nasjonale kurs som fokuserer på avansert gastrointestinal kirurgi, da disse hovedsakelig er
forbeholdt kirurger som er i slutten av sine
spesialiseringsforløp. Jeg var derfor meget
glad for å få muligheten til å dra til de sveitsiske alpene for å delta på AGC-kurset, som
jeg hadde hørt mye positivt om på forhånd.

men i 1875 og arbeidet ved Rikshospitalet
inntil han startet privat kirurgisk praksis
i Christiania i 1886. Han hadde flere
studieopphold i utlandet, blant annet i
London, Paris og flere ganger i Tyskland.

Av Anstein Bergan
Kontakt ved Arne Christian Mohn:
macmohn@hotmail.com
Legatet ble overført fra Den Kirurgiske
Forening i Oslo i 2014 til Norsk Kirurgisk
Forening. Legatet ble opprettet i 1920,
og er dermed snart hundre år gammelt.
Dette betinger noen historiske
betraktninger:
Alexander Malthe ble født i 1845 og døde
i 1928. Han tok medisinsk embetseksa-

Alexander Malthe var en dominerende
skikkelse i norsk kirurgi i sin tid og utførte
den første appendectomien i Norge i 1889
samtidig som dr. Treves i London, i 1897
den første ventrikkelreseksjonen, og han
var også først ute med elektiv brokkplastikk
og laryngotomi. Han hadde lært aseptisk
teknikk i utlandet og underviste i dette.
Han var ugift og ble en meget holden
mann. Han donerte en million kroner til
Den Kirurgiske Forening i Oslo, for at
avkastningen skulle brukes til beste for
unge kirurger. Legatet ble Alexander
Malthes legat. Dessuten gav han førti
tusen kroner til årsfestene og to hundre
tusen kroner til reising av Det Medisinske Selskaps hus på Drammensveien.

Den Kirurgiske Forening i Oslo ble stiftet i
1894, 17 år før Norsk Kirurgisk Forening. Det
ble holdt månedlige møter på mandags kveld,
og i mine første år som kirurg var oppmøtet
så høyt at den store sal i Det Medisinske
Selskap var fylt til trengsel. Programmene
dekket alle aspekter av kirurgien, og mange
fant det givende å få et innblikk i områder
utenfor sitt daglige virke. I løpet av mine 25
år som formann for foreningen, sank oppmøtet stadig, til tross for mange glimrende
foredrag. Til slutt fant vi det nødvendig å
legge ned foreningen og overføre legatet til
Norsk Kirurgisk Forening. Legatets størrelse
var ved overføringen på 1,9 millioner kroner.

Kolorektalmodulen strakk seg fra lørdag
til tirsdag kveld. De praktiske oppgavene
i denne modulen besto av laparoskopisk
suturteknikk, anastomosering av tarm, bruk
av singelport, rektumreseksjoner og trening
i kolorektalanastomose. Det ble også lagt
mye vekt på laparoskopisk adheranseløsning og blødningskontroll/hemostase.
Preparatene var godt laget, og man fikk en
svært realistisk øvelsessituasjon der man
i tillegg hadde dyktige instruktører som ga

Brokkmodulen strakk seg fra onsdag
morgen til fredag, og man gikk her grundig
gjennom ulike behandlingsmetoder ved
lyskebrokk, ventralbrokk, stomibrokk,
arrbrokk samt mer sjeldne brokktyper. Ved
bruk av D-bokser fikk man prøve seg flere
ganger på laparoskopiske prosedyrer som
TAP, TEP, Sugarbaker og IPOM. Kursholderne hadde flinke preparanter som hadde
brukt mye kreativitet og lang tid på å lage
realistiske treningspreparater til oss.
Jeg må etter en svært intensiv uke
konkludere med at AGC-kurset har vært
lærerikt, interessant, og ikke minst nyttig.
Jeg sitter igjen med mye ny kunnskap
og ferdigheter, og en enda større iver
etter å holde meg kontinuerlig oppdatert
på evidensbasert behandling. Kurset gir
også deltagerne muligheter til å skaffe
seg internasjonale kontakter i et fag som
arbeider på tvers av landegrensene.
Kursholderne og instruktørene har vært
inspirerende, imøtekommende og oppmuntrendende, og smilet var aldri langt unna.
Siden kurset ble avholdt i de sveitiske alpene med fantastiske bakker og skimuligheter,
fikk man de fleste dagene også mulighet
til å tilbringe noen timer på brett i lunsjpausene. Dette kurset (advanced module)
anbefales på det sterkeste til kirurger under
spesialisering i gastroenterologisk kirurgi.

Helt siden starten har forretningsførervervet
ligget hos medlemmer av familien Mellbye.
I dag er det fjerde generasjon, som er representert ved Anette Mellbye, som har vervet.
Stipendiene for 2014, ble tildelt
Oddry Folkestad (kr 30.000,-),
Kjersti Juul Jensen (kr 20.000,-) og
Stephan Thomassen (kr 20.000,-),
som her presenterer sine reisebrev.
Fantastiske bakker og nydelige
skiforhold.
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Viktige tema som ble gjennomgått var
strategier og behandlingsprinsipper innen
laparoskopiske colon- og rektumreseksjoner ved cancer, kirurgisk behandling
av divertikkelsykdom, rektalprolaps, IBD,
adheranseproblematikk/ileus, polyposis
coli og TEM/TAMIS. Disse temaene ble
ikke bare gjennomgått ved forelesninger, men også ved aktivt gruppearbeid
og deltakernes egne kasuistikk presentasjoner. Man ble oppfordret til å bruke
pålitelige internettbaserte kilder for å
kunne støtte opp om sine argumenter i
case-diskusjonene med gode relevante
oversiktsartikler og oppdatert forskning.

konstruktive tilbakemeldinger og instruksjon dersom man ikke var kjent med de
ulike prosedyrene. Man ble vurdert daglig
av instruktørene med karaktersetting på
hvordan man utførte de ulike prosedyrene,
og det ble levert ut skjema til hver deltager
hvor man gav tilbakemelding på kvaliteten på foreleserne, forelesningene, de
praktiske prosedyrene og instruktørene.

Malthes Legat

Malthes Legat

Dr. Alexander Malthes legat
- overført til Norsk Kirurgisk Forening

Det var i år 32. gang kurset ble avholdt,
og som tidligere er dette et kurs med
hovedvekt på laparoskopisk behandling
og minimal invasiv kirurgisk teknikk ved
gastrointestinal kirurgi. Det ble i år utprøvd
et pilotprosjekt der det i tillegg til kurs
for kirurger under utdanning som ønsket
trening på basalt og intermediært nivå,
også ble avholdt et eget avansert laparoskopisk kurs for viderekomne kirurger med
hovedvekt på laparaskopisk behandling av
kolorektalcancer og laparoskopisk herniekirurgi. Ansvarlige kursholderne var de
meritterte gastrokirurgene Walter Brunner (Sveits), Harry van Goor (Nederland)
og Friedrich Herbst (Østerrike). Vi var 25
deltakere i gruppen for avansert laparoskopisk kirurgi, og det fantes, foruten norske
deltakere, representanter fra Sveits, Østerrike, Danmark, Sverige og Finland. Nivået
blant kursdeltakerne i avansert modul
varierte mellom kirurger under utdanning
med rundt 3,5-4 års erfaring, assistentleger med fullført kirurgisk tjeneste med
”fellowship"-status og ferdig utdannete
spesialister med mange års erfaring.

Kurset begynte for fullt kl 12:00 den 28/2
og varte frem til kl 12:30 den 6/3. Dagene
var lange og fullspekket med forelesninger av høy kvalitet, quiz som aktiviserte
kursdeltakerne, deltakernes egne presentasjoner av relevante pasientkasus,
case-discussions samt to daglige praktiske
øvinger som hver varte i 2-3 timer. Fra og
med andre kursdag begynte vi kl 08:00, og
de fleste dagene var vi først ferdige rundt
kl 19:30. I de oppgavefokuserte treningssesjonene trente man to og to i team på laparoskopiske prosedyrer på grisepreparater
i D-bokser. Det fantes godt med moderne
kirurgisk utstyr fra sponsorene Anklin, Erbe,
Mölnlycke, Karl Storz, AFS Medical, Macquet samt fra hovedsponsoren Covidien.

Det skytes kolorektalanastomose ved hjelp
av D-box.

Praktiske øvelser i laparoskopiske hemostase
demonstreres ”live”.

Ett av bildene fra fotokonkurransen
fra tidligere AGC-kurs.
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Reisebrev fra Lyon
- 10th Biennal ISAKOS congress 2015

Reisebrev fra Las Vegas
- What happens in Vegas...

International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) feirer
20 års jubileum. Den 10. kongressen arrangeres i år i Lyon i Frankrike.

Jeg ble beæret med tildeling av Alexander Malthes legat på 20 000,- for å dra på
American Academy of Orthopaedic Surgeons i Las Vegas 2015.

Kjersti Kaul Jenssen
Kjersti.kaul.jenssen@me.com
Lovisenberg Diakonale Sykehus
ISAKOS er en internasjonal forening av
kirurger grunnlagt for å fremme utdanning,
forskning og pasientbehandling i artroskopisk kirurgi, knekirurgi og ortopedisk idrettsmedisin. ISAKOS samarbeider med regionale og nasjonale foreninger. Foreningen har
over 4000 medlemmer fordelt på 92 land.

Stephan Thomassen
stephanthomassen@gmail.com
Sørlandet Sykehus HF

I år arrangeres den 10. ISAKOS kongressen
i Lyon i Frankrike. Jeg har fått reisestipend
fra Malthes legat til kongressavgift og reise.
Kongressen bruker medlemmer fra hele
verden som forelesere. I år har kongressen over 3000 deltagere. For meg har det
vært svært nyttig å høre de forskjellige
foreleserne holde instruksjonskurs og
presentere resultater fra egne klinikker og
landsforeninger. Jeg satte spesielt pris på
diskusjonene og spørsmålsrundene hvor
forskjellige kirurgiske teknikker for å løse
ett og samme problem ble debattert.
Vi har også hørt noen frie foredrag. Kun
5,8% av innsendte abstrakt til møtet blir

antatt. Nåløyet er trangt, men det fører til
presentasjoner av høy kvalitet både med
tanke på forskning og presentasjonsform.
Jeg har vært så heldig å få reise sammen
med flere fra min egen avdeling og har
også truffet kjente fra andre ortopediske
avdelinger i Norge, Europa og verden
forøvrig. Sammen har vi på kveldstid nytt
svært godt av det Lyonesiske kjøkken.
Turen til Lyon har vært svært lærerik og
hyggelig for min del. Tusen takk til Malthes
legat som ga meg muligheten til å reise.

Fem dager med kurs, med en dag som
underspesialitetsdag. Kurset ble holdt på
The Venetian/Palazzo - verdens største
hotell med over 7000 hotellrom. Jeg bodde
på The Mirage - et fantastisk hotell med
vinduer som er farget av ekte gullstøv.

kert; jeg tar med meg mye ny kunnskap
hjem fra AAOS sitt årsmøte! Uttrykket ”What happens in Vegas, stays in
Vegas” traff ikke meg denne gangen.
Jeg vil benytte anledningen til å takke
Norsk kirurgisk forening for tildelingen av
Alexander Malthes legat og denne unike
muligheten. Jeg vil også takke ortopedisk
avdeling i Kristiansand for at jeg fikk fri
i påsketiden, og ikke minst min fantastiske kone og 2 barn som lot meg dra.

Den største utfordringen på kurset var logistikken; med ca. 15 000 ortopeder, hvor det
går flere forelesninger samtidig, til og med
innenfor samme underspesialitet, var det
en utfordring å få med seg alt man ønsket
å se. Mitt fokus ble traumatologi. Jeg fikk
også med meg en del ”paper presentations”, samt litt om dagkirurgisk protesebehandling, noe som er veldig i vinden i USA.

Malthes Legat

Malthes Legat

ISAKOS kongress arrangeres hvert annet
år og er en internasjonal arena hvor ledere
for nasjonale og regionale foreninger møtes
for å dele kunnskap og forskningsresultater. Kongressen er kjent for stor variasjon
av temaer og foredrag av høy kvalitet.
ISAKOS kongressene inkluderer sesjoner med presentasjon av vitenskapelige
artikler, diskusjoner og debatter, symposier,

videooverført kirurgi, elektroniske postere,
tekniske utstillinger, instruksjonskurs og
“hands-on workshops”. Det er også et
sosialt program inkludert en mottagelse.

De største forskjellene sammenlignet
med Norsk ortopedisk årsmøte (bortsett fra størrelse naturligvis), var at
alle presentasjonene startet med ” My
disclosures”, hvor det presiseres om
foreleserne har økonomiske interessekonflikter relatert til det de skal prate om.
Som fersk i faget, med deltagelse kun
på ett norsk ortopedisk årsmøte, har jeg
inntrykk av at helsekostnader og kostnadseffektivitet svært sjeldent blir nevnt i norske
presentasjoner. Blant de amerikanske presentasjonene, hadde samtlige en kostnadseffektivitets-kalkyle inkludert, og dette
temaet var ofte svært sentralt i foredraget.
Mye nytt å lære, og interessant å se
hvordan ting praktiseres litt annerledes
ulike steder. Som for eksempel ankelfrakturer tilstrebes ikke som akutt operasjon,
de sendes hjem i gips og planlegges
dagkirurgisk i løpet av noen dager.
Jeg skal ikke gå i detalj på det faglige
utbyttet jeg hadde, men én ting er sik-
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Norge Rundt
Sarah E Chacko
sarah.chacko@kirurgen.no
Norge rundt spalten forsetter med sin presentasjon av de ulike
sykehusene vi har rundt omkring i vårt langstrakte land. Vi har
tidligere blant annet lest rapporter fra Sykehuset Sørlandet,
AHUS, Stavanger universitetssykehus, UNN og i siste nummer
leste vi fra Sykehuset Innlandet og Gjøvik sykehus.
Vi fortsetter denne gang med rapport fra et annet sykehus innad
i Sykehuset Innlandet, Lillehammer sykehus. Vi får presentert
kirurgisk avdeling bestående av ortopedisk, gastrokirurgisk og
urologisk seksjon, og vi får også lese litt om idrettsmedisin
på Lillehammer.

Movemberaksjonen er viktig på avdelingen.

SI Lillehammer
Tidligere besøkte sykehus

God lesning!

Velkommen til SI Lillehammer!
Kirurgisk avdeling

Ellen Henriette Pettersen
ellen.henriette.pettersen@sykehuset-innlandet.no
Sykehuset på Lillehammer er en av fem
somatiske divisjoner i Sykehuset Innlandet HF. Det er et sykehus med god faglig
bredde og et sterkt ønske om å forbli et
komplett sykehus. Som mange avdelinger i
Sykehuset Innlandet, har kirurgisk avdeling
vært preget av funksjonsfordeling de siste
10 årene. Vi har mistet funksjoner, men
heldigvis også fått noen tilbake. Situasjonen
har stabilisert seg og vi har et godt fagmiljø.
Opptaksområdet vårt er i all hovedsak Gudbrandsdalen med cirka 90.000 innbyggere.
Regner vi med hyttefolket og øvrig turistnæring nærmest dobles dette deler av året.
Sesongvariasjoner påvirker driften i betydelig grad. Avdelingen består av kirurgisk poliklinikk, operasjonsavdeling med ny dagkirurgisk enhet, to sengeposter og et bemannet
pasienthotell. Vi behandler pasienter innen
spesialitetene ortopedi, gastrokirurgi og
urologi, og legebemanningen består av
15 overleger, 12 LIS og 10 turnusleger.

Ortopedisk seksjon
Vi tilbyr et bredt spekter av generelle ortopediske tjenester. I tillegg har vi fagprofiler
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innen hofte- og barneortopedi, skulder- og
knekirurgi, håndkirurgi, samt revma- og
ryggkirurgi. Seksjonen samarbeider med
infeksjonsavdelingen og barneavdelingen. Videre har vi et nært samarbeid med
Revmatismesykehuset som ligger like ved.
Legebemanningen består av sju overleger
og seks LIS. Overlegene har seksjonert
bakvakt, LIS har seksjonert vakt til klokken
20 i tillegg til at de inngår i 12-delt kirurgisk
døgnvakt. Det er store sesongvariasjoner i
øyeblikkelig hjelp-aktiviteten og om vinteren
styrkes vaktteamet med en overlege på
kveldstid for å ta unna i skadepoliklinikken. I
2014 ble det utført rundt 3.000 ortopediske
inngrep, hvorav 1.200 var dagkirurgiske. Det
var 15.000 polikliniske konsultasjoner. To av
overlegene forsker i deltidsstilling, og i april
2015 fikk kirurgisk avdeling på Lillehammer
sin første doktorgrad. Seksjonen har lange
tradisjoner for fokus på kvalitet og jobber
målrettet for å få gode resultater. Vi innrapporterer aktivt til de nasjonale registrene og
er selvfølgelig stolte av at vi kommer godt
ut der. I tillegg jobber vi innovativt for å utvikle egne kvalitetsregistre som kan anvendes både i forskning og kvalitetsarbeid.

med unntak av det som er sentralisert som
rektal- lever-, ventrikkel- og pancreaskirurgi.
Vi er en av få avdelinger i landet som utfører laparaskopisk cholodocholitotomi. Det
arbeider seks overleger og fire LIS leger
i seksjonen. Overlegene har seksjonert
seksdelt bakvakt. LIS legene har samme
vaktordning som de ortopediske. I fjor ble
det utført 1.000 gastrokirurgiske inngrep,
hvorav cirka 300 var dagkirurgiske. Det var
3.100 polikliniske konsultasjoner inkludert
gastro- og coloskopier. Gastrokirurgene
har tatt pakkeforløpene på strak arm og
lykkes godt med å innfri krav til behandlingsfrister. Seksjonens egne overleger
har utviklet et kvalitetsregister der alle
inngrep registreres i en kvalitetsdatabase.
I registreringen inngår telefonkonsultasjon med alle pasienter innen 30 dager.
Komplikasjoner og resultater diskuteres
internt i månedlige oppfølgingsmøter. Dette
er et enestående verktøy som har vekket
stor oppmerksomhet både i eget og andre
foretak. Vi ser allerede at det har effekt på å
forbedre kvalitet, og at det er et godt grunnlag for fremtidige forskningsprosjekter.

Gastrokirurgisk seksjon

Seksjonens leger tilbyr bred utredning av
alle pasientkategorier innen urologi. Den

Ved seksjonen utføres de fleste inngrep

Urologisk seksjon

Traumatologi
Oppland er Norges største hyttefylke.
Store turistdestinasjoner som Sjusjøen,
Nordseter, Skeikampen, Hafjell og Kvitfjell
er i nærområdet. I tillegg går E6 gjennom
byen og Gudbrandsdalen. Ved skadepoliklinikken er det høy aktivitet og vi har
mange traumer. Det er derfor naturlig at
traumatologi og traumebehandling er et
fokusområde hos oss. Vi har regelmessige BEST-treninger, traumemøter og
traumeseminar. Gastrokirurgisk bakvakt er
teamleder dersom LIS ikke er kvalifisert.

Idrettsmedisin og Ungdoms-OL
Idrett er viktig på Lillehammer. Breddeidretten
er stor, halvparten av norske landslagsutøvere
i vinteridretter bor i byen og det er mange
nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer i nærheten. I flere år har det pågått
et idrettsmedisinsk prosjekt i divisjonen
finansiert med midler fra fylkeskommunen.
Kirurger, barneleger, ortopeder og lungeleger samarbeider med Olympiatoppen,
Aktivklinikken og Høgskolen i Lillehammer
for å lage et idrettsmedisinsk tilbud for breddeidretten. Dette har resultert i egne polikliniske

tilbud for pasientgruppen. Ildsjelene i dette
prosjektet er også ansvarlige for alt det medisinske under Ungdoms-OL, som skal arrangeres på Lillehammer i 2016. Seksjonsoverlege på gastrokirurgen, Thomas Moger, er en
av dem. Han er allerede frikjøpt i 40 % stilling for at alt skal gå på skinner under lekene. Avdelingen og Sykehuset Innlandet for
øvrig, bidrar med arenaleger og 100 frivillige
til arrangementet. Dette blir en stor og viktig begivenhet for oss. Kompetansen vi får
tar vi med oss i det videre samarbeidet med
lokale idrettsforeninger og arrangører av
nasjonale og internasjonale arrangementer.

Hverdagen
Kirurgien er i dag faglig nærmest helt
atskilt fra ortopedien. Likevel holder vi fast
på felles start på dagen. Vi tar oss tid til
ca ti minutter for innsjekk, gjennomgang
av operasjonsprogram, traumepasienter og eventuelle hendelser siste døgn,
før seksjonene deler lag og vaktteamet
refererer pasienter seksjonsvis. Pasientsikkerhet og åpenhet rundt hendelser og feil
er viktig. Vi ser at det blir mer naturlig å
diskutere det når det er tema daglig. Atferd
og prosedyrer endres fortløpende og vi
klarer å forbedre oss på mange områder.

Kontinuerlig forbedring
Avdelingen har i mange år jobbet med
pasientflyt. Vi har god kontroll på arbeidsflyt i journalsystemet og mener det er
grunnleggende nødvendig for å bedre
flyt for pasienten. For tre år siden tok vi
i bruk LEAN som verktøy i systematisk
arbeid med forbedring. Det viktigste målet
var å bedre kvalitet for pasienten. Ved å
involvere medarbeidere i alle yrkesgrupper har vi funnet mange gode løsninger
og innført nye behandlingsløp innen alle
fagfelt. Noen er basert på ideer fra andre
sykehus mens andre har vi bygget opp selv.
Vi mener det er essensielt at prosessen
gjennomføres lokalt for å få tilstrekkelig
engasjement og eierskap. Dette bidrar til
å holde på nye rutiner. Kunsten er ikke å
finne opp kruttet men å få det til å vare.
Vår mest omfattende prosess har vært
sammedagskirurgi. Sammedagskirurgi

er selvfølgelig ikke noe nytt, men vi har
gjort det på vår måte. Tidligere opplevde
pasientene lang og unødvendig ventetid.
Vi inntok derfor perspektivet «hva gir verdi
for pasienten»? Over to år har vi utarbeidet
et system som i dag fungerer bra. Både
pasienter og ansatte er svært fornøyde.
Samme dag som pasienten søkes inn til
operasjon fra poliklinikken, skrives innkomstjournal, medisinkurve, det tas nødvendige
prøver og anestesitilsyn gjennomføres.
Skjemaer til kvalitetsregistre blir også fylt
ut. Eventuelle ukjente medisinske tilstander
avdekkes og utredes i god tid før operasjon.
Dato for operasjon får pasientene som regel
før de forlater poliklinikken. En sjekkliste
følger pasientens journal fra poliklinikk til
innleggelse kvelden før eller samme dag
som operasjon. Mange avdelinger, enheter
og yrkesgrupper er involvert i hver enkelt
pasient. Å få alle til å følge en standard har
tatt tid, men vi ser at tankesettet har stor
overføringsverdi til andre prosesser. Det
å akseptere endring, å tenke endring og
å ønske endring er en lang prosess som
krever tålmodighet. Vi har tro på at dette
må til for å takle utfordringene i årene som
kommer. Med en hånd på rattet selv, er
det mye enklere å gjennomføre endringer
enn når de tres ned over hodene våre.

Norge Rundt

Norge Rundt

Lengst sør i Gudbrandsdalen ligger Lillehammer, en koselig liten by. I sentrum av byen finner du gågata,
mer kjent som «stågata» under OL i 94, da gata var så tett befolket at man ikke kunne komme seg frem.
Tidligere kom turistene for å se denne gaten, mens nå kommer de heller for å lete etter Flamingo bar fra
den populære TV-serien Lillyhammer. Sykehuset er lett å finne, det er det eneste høyhuset i byen.

operative virksomheten begrenses til
transurethrale inngrep og scrotalkirurgi. I
tillegg til utredning og kirurgi har vi ansvaret
for urologiske kreftpasienter i palliativ fase.
Leger og sykepleiere utøver en fantastisk
omsorg for denne pasientgruppen. Det
er en liten seksjon med to overleger og
to LIS leger. Overlegene inngår i åtte-delt
seksjonert bakvakt på Hamar. LIS legene
har samme vaktordning som øvrige LIS
i avdelingen. I 2014 ble det operert 550
urologiske pasienter, 200 av dem dagkirurgisk. Det ble gjennomført nesten 4.000
polikliniske konsultasjoner. Urologene var i
forkant av pakkeforløpene og har særlig jobbet godt med utredning av pasienter med
makroskopisk hematuri. De deltar også i
Skagerak blærekreftgruppe. Tverrfaglige
møter gjennomføres som videokonferanse
med aktuelle spesialister fra hele Sykehuset Innlandet. Seksjonen har markert seg
på sykehuset i forbindelse med den årlige
movemberaksjonen med fokus på mannens
helse. Her kåres avdelingens fineste bart.

Sykehuset på en vakker regnbuedag.

Rekruttering
Frem til for et par tiår siden måtte man
nærmest være birkebeiner for å få jobb på
Lillehammer. Det er ikke lenger slik, men
flotte treningsforhold er et trekkplaster.
Utdanning av nye spesialister er noe vi
sterkt vektlegger. I tillegg til gode vilkår
for utdanning er trivsel en viktig faktor for
rekruttering. Godt arbeidsmiljø og sosiale
sammenkomster på fritiden gjør byen
Lillehammer og avdelingen til et hyggelig
sted å være. Den som velger å jobbe i vår
avdeling vil oppleve engasjerte fagmiljøer
med sterkt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Kirurgisk avdeling er en aktiv
avdeling i endring, men sammen tar vi
kontroll på endringene og styrer dem mot
forbedring både for pasienter og ansatte.
Vil du ha din avdeling omtalt i Kirurgen?
Kontakt sarah.chacko@kirurgen.no
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Kjære laparoskopiinteresserte kolleger!
Arne R. Rosseland, Bjørn Edwin og
Marianne Berg
Siden forrige nummer har NTLF fått ny
leder, nemlig Ole-Christian Olsen fra Vestre
Viken sykehus, Drammen. Styret i NTLF
retter en stor takk til Bjørn Edwin som har
vært leder de siste årene! Han er fortsatt
i styret og også redaktør i NTLF nytt.
Første innlegget er ved Tom Glomsaker, leder
av spesialistkomiteen i generell kirurgi. Han
klargjør hvilke kurs som er obligatorisk
fremover.

Videre har vi referatet fra basalkurset i
laparoskopi og thoraco-laparoskopi kurset
som begge teller som obligatoriske kurs
for spesialiteten generell kirurgi. Disse
kursene ble holdt i Trondheim og kurskritikken var meget bra! Det er spesielt
den praktiske delen av kurset som scorer
høyest. Blant de praktiske treningsmodellene scorer trening på gris aller høyest,
deretter pop-trainer med preparat, så
D-box og lavest score får simulatorene.

Basalkurs i laparoskopisk kirurgi
2015 | Årgang 22 | Nr. 4

fremtidige simulatorene vil gi
bedre trening enn de gamle.
NTLF har fire priser gitt av følgende firmaer:
B. Braun Medical, Covidien,
Johnson & Johnson/Ethicon og
Olympus. Høstmøteprisene og vinnerne
er nærmere beskrevet i dette nummeret.

Referat fra kurs, NSALK, St. Olavs Hospital, 30.09.15 – 02.10.15

Thomas Tetens Moe
thomas.tetens.moe@ahus.no
Akershus Universitetssykehus.
Vi var 24 rotasjonskandidater i generell
kirurgi som møtte til basalkurs i laparoskopisk kirurgi ved NSALK i Trondheim i høst.
Kurset inngår som en del av obligatoriske
kurs i basal kirurgisk teknikk for leger i
spesialisering innen generell kirurgi.

Oslo, 12. november 2015
Kurset startet med velkomst og åpning
ved Ronald Mårvik/NSALK. Vi fortsatte
med forelesning fra Anders Debes/Akershus universitetssykehus, som blant annet
handlet om hvordan vi på best mulig måte
anvender utstyr som D-Box og simulatorer til å trene opp basale ferdigheter.

Treningssenteret i Trondheim har
simulatorer, men disse begynner å bli
gamle og står for utskifting. De

Videre demonstrerte Gjermund Johnsen/
NSALK og Ronald Mårvik laparoskopisk suturteknikk med fokus på riktig
gjennomførelse og god ergonomi.

Laparoskopi i generell kirurgisk utdanning
Laparoskopi er i dag en grunnleggende kirurgisk teknikk i generell kirurgi og alle generelle kirurger må
beherske teknikken. Det er avgjørende at alle leger i spesialisering (LiS) tidlig i sin utdanning får både
systematisert utdanning og god supervisjon. Gjennom kurs og simulering kan lærekurven påvirkes positivt
for de aller fleste.

Som del av endringer i krav til de forskjellige spesialitetene, har det også i generell
kirurgi blitt gjort endringer. Dette har berørt
kurskravene i laparoskopi. Dessverre har
kurskrav, som ble vedtatt for flere år siden,
ikke umiddelbart initiert opprettelse av
tilgjengelige nye kurs. Dette har ført til
at det har vært stor pågang for de to nye
kursene, akuttkirurgi på 40 timer og kurs
i basal kirurgisk teknikk på 40 timer. For å
møte behovet, blir det gjennomført 2 kurs
i 2015 innen akuttkirurgi. Når det gjelder
kurset i basal kirurgisk teknikk, har Spesialitetskomiteen i generell kirurgi godkjent
at 40 timers kurset består av 2 deler. Den
ene er Basic Surgical Skills kurs (BSS) og

den andre delen er basiskurs i laparoskopi.
Eksisterende Basalkurs og NTLF kurset i
laparoskopi har blitt godkjent som laparoskopisk del. Dette ikke minst med bakgrunn
i at flere LiS allerede har hatt flere års
kirurgi. Det er uttrykt ønske om at kursene
skal harmoniseres, slik at begge kursene
på sikt kan gjennomføres i et ukes kurs.
Dette må evalueres etter at det er utprøvd.
På sikt vil det også være viktig at basal
laparoskopi og avansert laparoskopi er en
integrert del av en naturlig progresjon i
spesialistutdanningen i gastrokirurgi og
andre spesialiteter som bruker laparoskopi.
Her blir det viktig å se på innholdet i de
forskjellige kursene. Basal kirurgisk teknikk
kurs bør i framtiden gjennomføres første
året i utdanningen. Kursene er på mange
måter i utvikling og det er avgjørende at
innholdet også blir sammenliknbart uansett

om det er kurs på forskjellige steder. Kirurgiutdanningen er en nasjonal oppgave.
Basalkurs i kirurgisk teknikk vil fra i år kunne
gjennomføres i Oslo, Tromsø og Trondheim.
Det er viktig at det i 2016 blir gjennomført
nok kurs, da det er mange på venteliste.
Man forventer at i ny spesialistutdanning
i kirurgi vil 40 timers kurset i basal kirurgisk
teknikk være en del av en såkalt
”common trunk”, slik at mange LiS
fra flere spesialiteter skal ha kurset.

Det var en engasjert og motivert
gruppe som deltok og læringskurven var nok bratt for mange, spesielt
innen laparoskopisk suturteknikk.

Siste dag avsluttet vi kurset med forelesning om anestesi ved laparoskopi
ved Haldis V. Dedichen etterfulgt av
praktisk trening på de forskjellige stasjonene, kursprøve og evaluering.
Hovedmålet med kurset er å oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter innen laparoskopisk kirurgi, og kurset er spesielt rettet mot
kandidater tidlig i utdannelsen - i all hovedsak i løpet av vårt første utdanningsår.
Vi sitter etter dette kurset igjen med mange
nyttige innspill og momenter. Ikke minst
har kurset også gitt oss et godt grunnlag
for riktig egentrening av basale ferdigheter,
som vi tar med oss tilbake til hjemsykehusene våre. Med god organisering og nok
instruktører til å undervise den enkelte tror
jeg vi alle satt igjen med et stort læringsutbytte og jeg anbefaler dette kurset til
alle som er i et kirurgisk utdanningsløp.

Kvelden før siste kursdag møttes deltagere
og instruktører til en hyggelig middag der

Øvrige forelesninger tok opp temaer som
hvordan unngå komplikasjoner ved laparoskopi, laparoskopisk kolecystektomi, samt
oppbygging, bruk og sikkerhet rundt laparoskopet og elektrokirurgiske instrumenter.
Forelesningene oppsummerte viktige
momenter rundt gjennomføring av den
laparoskopiske prosedyren ved forskjellige inngrep. Forelesningene var ”to
the point” og relevante. Det var rom
for spørsmål og diskusjon underveis.
Kurset var delt opp slik at formiddagen gikk med til forelesninger og
ettermiddagen til praktiske øvelser.
NSALK har bra med poptrainere og simulatorer.

Jeg vil på vegne av Spesialitetskomiteen
takke alle som har påtatt seg den viktige
oppgaven med å arrangere slike kurs.
Dette er det kun fagmiljøene som kan
gjøre. Gode laparoskopiske ferdigheter
er viktig for kvaliteten i den kirurgien
pasientene utsettes for.
Det er god stemning når Gjermund instruerer.
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Det var lett å få hjelp fra instruktørene
som alle er erfarne laparoskopører.Vi
fikk kontinuerlig tilbakemelding på det
vi gjorde – feil man gjorde underveis
ble korrigert på en god måte og nye
teknikker demonstrert med stort fokus
på detaljer. Det ble gjort tidtagning
på de forskjellige øvelsene underveis
så vi kunne måle egen progresjon.

det var mulig å knytte nye bekjentskaper
samt dele erfaringer med kollegaer fra
større og mindre sykehus over hele landet.

NTLF
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Tom Glomsaker
tom@glomsaker.no
Leder spesialistkomiteen i generell kirurgi

Temaet pneumoperitoneum – åpen og
lukket teknikk, samt nødprosedyrer
ved uforutsette hendelser ble forelest
av Ronald Mårvik. Arne R. Rosseland/
OUS gjennomgikk temaet laparoskopisk
appendektomi og uforutsette hendelser.

Under den praktiske delen roterte vi alene
og i par mellom forskjellige faste arbeidsstasjoner. Ved hver stasjon var det alltid
en instruktør som introduserte oss for
øvelsene og instruerte oss, underveis
enkeltvis og i gruppe. Vi øvet på D-Box,
trente laparoskopisk sutur på griseventrikkel og tynntarm i POP-trainer, og vi øvet
både fleksibel endoskopi og laparoskopiske
prosedyrer på forskjellige datasimulatorer.
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Thomas konkurerer på D-BOKS.

Anders Debes ved simulatoren.
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Kurs i Thorako-/laparoskopisk kirurgi:
4.-6. november 2015, NSALK, St. Olavs Hospital

2015 | Årgang 22 | Nr. 4

Da var det altså klart for nytt kurs i laparoskopi. Vi var 18 deltagere, hvor de aller fleste hadde vært
på laparoskopikurs før, samt hadde noen år med kirurgisk erfaring. Vi skulle få bryne oss på mange gode
foredragsemner, samt mye praktiske øvelser.

2015 | Årgang 22 | Nr. 4

Etter lunch var det klart for å operere på gris.
Vi øvde på portsetting, og sutur av anastomoser enten for hånd eller med maskin. Vi hadde
instruktører som var tilstede alle dagene, og som
la ned en god dose innsats for at vi skulle se
fremgang i vår teknikk. Vi var heldige å få svært
mye tid med praktisk trening, og hele tre timer
med grisen. Dette ga oss tid til å sy flere anastomoser, samt god tid med våre instruktører.
Det er selvfølgelig kostbart med så mange instruktører og griser. Det er lett å forstå at man ønsker
å utvikle simulatorer og former for egentrening.
Simulatorer, tester og egenevaluering er svært nyttig i læringen av praktiske ferdigheter. Men, man
må ikke glemme det viktige mester-svenn forholdet, som gir læringen en helt annen dimensjon.

Kursdeltagerne følger nøye med!

Dette kurset er midt i blinken for utdanningskandidater som har drevet litt med laparoskopi, og
som trenger litt finpuss på teknikken og hjelp til
egen videreutvikling. Jeg håper at vi klarer å vedlikeholde det vi har lært her, denne uken. Dette
krever selvfølgelig trening og avsatt tid til dette.
Til slutt må jeg nevne at vi var med og feiret Ronald Mårvik sin bursdag, med kake.
En stor takk til våre dedikerte instruktører og forelesere. En takk til industrien som stilte med utstyr.
Hallvard Gresli og Ronald danner en solid bakgrunn.
Her står Ronald Mårvik sammen med Rachel (første til høyre for Ronald). De er klare til å starte på Ronalds fødselsdagskake (han hadde bursdag dagen etter kurset!)

Kurset ble åpnet av Ronald Mårvik, med
gjennomgang av elektromedisinsk utstyr
og hvordan utviklingen av laparoskopien
ser ut til å bli. Deretter fikk vi en svært
nyttig gjennomgang av peroperative
utfordringer ved laparoskopisk cholecystektomi- «The difficult gallbladder».
Gjermund Johnsen fortsatte i dette sporet
og fortalte oss om peroperative gallegangsskader. Per Magnus Haram kom fra
thoraxkirurgen og ga oss en oversikt over
thorakoskopien og dens anvendelser.
Akutt abdomen er jo alltid aktuelt, og Arne
Rosseland ga oss en fin gjennomgang av
bruken av laparoskopi på den akutte buk.
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Etter lunsj var det duket for praktiske øvelser på Pop-trainer, D-box og simulatorer.
Dette var en svært god anledning til å teste
vår praktiske kunnskap, samt identifisere
eventuelle uvaner man hadde. Her hadde
man erfarne skopører parat til å plukke vekk
uvanene, samt gi gode tips som bidro til
fremgang. Dette var veldig nyttig, siden
vi skulle operere på gris dagen etter.

Dag Halvorsen fortalte oss om laparoskopiens plass i urologien, hvor
roboten har forankret seg, og i stor
grad utkonkurrert laparoskopien.
Hernier kommer i mange varianter, og
Brynjulf Ystgaard ga oss en gjennomgang av mindre hernier, før Erik Trondsen viste oss eksempler på reparasjon
av større ventralhernier dagen etter.

Dag 2 fikk vi en oversikt over laparoskopisk colonkirurgi av Hallvard Græslie fra
Namsos, med en god dose tips for å
unngå å havne i peroperative vansker.
Deretter fikk vi høre mer om hva som
er mulig laparoskopisk, mtp. milt, lever,
pancreas og binyre av Arne Rosseland.
Ronald Mårvik ga oss så en gjennomgang
av antirefluxkirurgien, og utfordringene med
pasientseleksjon og operasjonsteknikk.

Konkurranse:
Hva er dette?

NTLF

NTLF

Rachel Dille-Amdam
racheldille@gmail.com
St. Olavs Hospital

Dere har igjen sjansen til å vinne
et Olympus kamera hvis dere svarer
riktig innen 4 uker. Svar sendes til:
marianne.berg@ous-hf.no
Erik Trondsen holdt som vanlig en fullstendig gjennomgang av sitt tema, denne gang ventralhernie.
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NTLF sine høstmøtepriser
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kg i begge gruppene. Reduksjonen i KMI var 17,8 og 17,2 kg/
m2 etter henholdsvis proksimal og distal gastrisk bypass. Vi
fant større reduksjon i totalkolesterol, LDL-kolesterol, fastende
glukose og langtidsblodsukker (HbA1c) etter distal sammenlignet med proksimal gastrisk bypass, mens HDL-kolesterol
økte mer etter proksimal gastrisk bypass. Endringer i triglyserider og blodtrykk var ikke forskjellige mellom gruppene.

Beste foredrag
(Covidien-prisen)

Beste vitenskapelige
foredrag (Olympus-prisen)

Line Schjøth-Iversen
Diakonhjemmet
Foredrag 81.

Hilde Risstad
Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin
Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin/UiO
Foredrag 77

Oppfølgingsstudie av 1000 TEP ved Diakonhjemmet sykehus

Vekttap og markører for kardiometabolsk risiko 2 år etter
proksimal og distal gastrisk bypass hos pasienter med KMI
50 til 60 kg/m2 i en dobbeltblindet, randomisert klinisk studie

Bo Bendvold
Diakonhjemmet
Foredrag 84

Proksimal gastrisk bypass, ofte
referert til som «standard» gastrisk bypass, har i mange år vært
det hyppigst utførte fedmekirurgiske inngrepet i Norge og i
verden for øvrig. Pasienter med
kroppsmasseindeks (KMI) over
50 kg/m2 oppnår god vektreduksjon målt i antall kilo etter et slikt
inngrep, men på grunn av høy
utgangsvekt har likevel en stor
del av pasientene sykelig fedme
(KMI > 40 kg/m2) etter inngrepet. Vi ønsket å undersøke om
en variant av gastrisk bypass,
såkalt distal gastrisk bypass,
gir større vekttap hos denne
pasientgruppen i en randomisert dobbeltblindet studie.

Reinnleggelse og poliklinisk rekontakt etter akutt
appendektomi på diakonhjemmet sykehus
Bendvold B, Refsum A, Husby A, Brudvik KW
Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus,
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Diakonhjemmet sykehus startet tidlig med laparoskopisk kirurgi.
Vi begynte med laparoskopisk lyskebrokk operasjon (TAP) i
2003 og gikk etter hvert over
til TEP. Vi utfører ca. 300 lyskebrokk inngrep årlig hvorav
90% opereres med TEP.
Siden 2010 har vi registrert prospektivt alle lyskebrokkinngrep.
Residiv og smerter blir registrert
med tilsendt spørreskjema etter
seks måneder, to år og fem år
postoperativt. Ved tvilstilfelle om
det foreligger residiv, blir pasienten kalt til klinisk kontroll.
Målet ved denne studien var å
kartlegge frekvens av residiv
og identifisere perioperative
risikofaktorer for residiv etter
TEP. I perioden 2010-2013 ble totalt 1234 pasienter inkludert
og operert med TEP. 1055 pas. besvarte spørreskjemaet og
var tilgjengelig for analyse. Dette gir en svarprosent på 85%.

Våre data indikerer at operatørs erfaring ikke er avgjørende
med tanke på residiv, så lenge avdelingen har gode rutiner
for supervisjon og opplæring. God kirurgisk teknikk og riktig plassering av nett er avgjørende for å unngå residiv. Dette
samsvarer ikke med andre studier hvor man konkluderer
med lang læringskurve for å redusere residivfrekvensen.
Observasjonstid på seks måneder er kort.
Vi undersøkte residiv rate etter to år og kan forvente
ca. 1.1% høyere residivrate etter to år. Vi kan derfor si
at de fleste residivene kommer raskt ( over 80%).
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Ved begge variantene av gastrisk bypass passerer maten først
ned i en liten ventrikkellomme før den går ned i det alimentære
løpet. Her passerer føden uten å komme i kontakt med fordøyelsesenzymer av betydning. Ved vår versjon av proksimal gastrisk
bypass tilfører det biliopankreatiske løpet fordøyelsesenzymer
150 cm ned i tynntarmen. I resten av tarmen (”fellesløpet”) vil
store deler av næringsopptaket foregå. Lengden på fellesløpet
ved proksimal gastrisk bypass vil være på 2,5 til 7 meter avhengig av hvor lang tynntarmen er. For å undersøke effekten av å
redusere lengden på fellesløpet, valgte vi å holde lengden på
det biliopankreatiske løpet likt ved begge prosedyrene (50 cm).
Ved vår variant av distal gastrisk bypass var fellesløpet 150 cm,
altså betydelig kortere enn ved proksimal gastrisk bypass.
Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og Oslo
universitetssykehus. Vi inkluderte til sammen 113 pasienter med
KMI 50 til 60 kg/m2 som ble randomisert og operert med proksimal eller distal gastrisk bypass. Både pasientene og legene som
fulgte dem opp etter inngrepet var blindet for hvilken prosedyre
de hadde fått. Det primære endepunktet i studien var endring i
KMI to år etter inngrepet. Endringer i kardiometabolske markører
var sekundære endepunkter. Pasientene skal følges i fem år.
Før operasjonen veide pasientene i gjennomsnitt 159 kg og KMI
var 53,5 kg/m2. To år etter inngrepet var reduksjonen i vekt 51

Beste nykommer
Beste video (Johnson &
(B. Braun Medical-prisen) Johnson-prisen)

På kirurgisk høstmøte 2015 presenterte vi en
studie om reinnleggelser og rekontakter etter
akutt appendisitt på vårt sykehus i perioden
2008-2013. Data ble hentet fra en retrospektiv
kvalitetsdatabase og totalt ble 622 pasienter
inkludert. Vi så at 99 pasienter (15,9%) ble
registrert med reinnleggelse eller rekontakt,
og studerte mulige årsakssammenhenger.
50% av pasientene ble registrert med en kontakt innen 5 dager,
85 % innen 15 dager og 92% innen 30 dager. Det var 60 reinnleggelser der hovedparten ble innlagt med en dyp infeksjon/
intraabdominal abscess, men det var også en stor gruppe med
smerter uten patologiske funn. Det var 39 polikliniske rekontakter der overflatisk sårinfeksjon dominerte, men også en
del pasienter med smerter og vurdering av brokk/serom.
Vi fant at antibiotikabruk reduserte reinnleggelses- og rekontaksraten signifikant. Pasienter som fikk antibiotikaprofylakse eller
-behandling hadde reinnleggeses- og rekontaktsrate på hhv 8,5%
og 16,1%, mot 20,9% hos pasienter som ikke fikk antibiotika.
Vi fant videre at operasjonsmetoden spilte inn ved at laparoskopi
senket reinnleggeses- og rekontaktsraten signifikant. Inngrep
gjennomført laparoskopisk gav reinnleggeses- og rekontaktsrate
på 15,1% mot 20,0% ved planlagt åpen operasjon og
31,0% ved konvertering.
Hos pasienter som peroperativt ble bedømt til ikke å ha appendisitt, men allikevel ble appendektomert, fant vi en reinnleggeses- og rekontaktsrate på 21,7% mot 8,0% hos pasienter
som etter samme vurdering ikke gjennomgikk appendektomi.
Vi konkluderer derfor med at et stort antall pasienter er i behov
av reinnleggelse eller rekontakt etter appendektomi. Antibiotikabruk ser ut til å ha en betydning og vi innfører profylaktisk
engangsdose hos alle våre pasienter. Laparoskopi er naturligvis førstevalg som operasjonsmetode. Vi lar bleke blindtarmer
ligge, noe som samsvarer godt med det andre har vist før oss.

Lars Thomas Seeberg,
Tønsberg sykehus
Foredrag 76
Systematisk utdanning i bariatrisk kirurgi. Videopresentasjon.
Seeberg LT¹, Ghotbi J Svanevik M1,2, Gill S¹, Sandbu R1,2
1
Gastrokirurgisk seksjon, Kirurgisk Klinikk, Sykehuset Vestfold
2
Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold HT
Gastrokirurgisk seksjon ved Sykehuset i
Vestfold behandler 250 sykelig overvektige
med bariatrisk kirurgi pr år. Vi har etablert
en utdanningslinje for LIS, der kandidatene initialt lærer seg basale laparoskopiske
ferdigheter ved å være i fast rotasjon til
bariatrisk kirurgi. Dette fokuset på strukturert utdannelse er i tråd med lapCoNor
prosjektet, og vil forhåpentlig forbedre alle
målbare endepunkter. Vi mener dette vil
være overførbart til opplæring i annen laparoskopisk kirurgi.
Ved å dele opp operasjonene i trinn, vil vi kunne gi en strukturert utdanning. Hvert trinn har vesentlige detaljer og tilsvarende
fallgruver. Enkle prinsipper som trokarplassering, arbeidsretning,
og anatomiske landemerker blir vektlagt. Vevseksponering og
tilrettelegging er svært viktige konsepter i laparoskopisk kirurgi
og som mentorer var det viktig for oss å kontinuerlig poengtere
dette. Ved bruk av ”SET-DIALOGUE-CLOSURE” kunne vi poengtere læringsmålene, lage enkle regler og sørge for viktigheten
av grundige forberedelser. Under selve inngrepene praktiserte
vi dette og kun ved åpenbare potensielle fallgruver stoppet vi
operasjonen midlertidig for å diskutere hva som forhindret progresjonen. Operasjonene ble videodokumentert og opptakene ble
gjennomgått etter operasjonen for å forsterke læringseffekten.
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Etter seks måneder hadde 40 pasienter (3,8%) fått residiv.
I univariat analyse var følgende faktorer assosiert med residiv etter 6 mndr: BMI >30, inneliggende pasienter, mediale brokk og lengde på sykehusinnleggelse >1 dag.
I multivariat analyse var det kun mediale brokk og
inneliggende pasienter som var signifikante faktorer for residiv etter seks måneder.
Det var ingen signifikant forskjell om nettet ble fiksert eller ei. Basert på disse resultater, fester vi nettet kun på store mediale og bilaterale brokk.

Konklusjon: Vi fant altså ingen forskjell i vektreduksjon mellom de
to gruppene to år etter kirurgi. Dette var overraskende da tidli-

gere ikke-randomiserte studier av ulike varianter av distal gastrisk
bypass har vist større vektreduksjon sammenlignet med proksimal
gastrisk bypass. Endringene i lipider og glukose-parametre kan
tyde på en større reduksjon i kardiometabolsk risiko etter distal enn
proksimal gastrisk bypass, og disse forskjellene mellom prosedyrene kan være uavhengige av vekt. Vi vil, når vi har analysert alle
funnene i studien inkludert uønskede hendelser, mage-tarm bivirkninger og livskvalitet, samlet gi en vurdering av hvorvidt vår variant
av distal gastrisk bypass bør anbefales for denne pasientgruppen.

Videopresentasjonen vår viste da hvor vanskelig det er initialt
med laparoskopisk intrakorporeal suturteknikk. Progresjonen
ble dokumentert med to parallelle filmer fra hhv begynnelsen og slutten av opplæringen. Den første filmen, som var
fra starten av opplæringen, ble vist i 3x normal hastighet.
De startet og sluttet likt til tross for disse hastighetsforskjellene. Det var ingen komplikasjoner til inngrepene.
Konklusjonen ble at kandidaten under utdanning hadde forbedret alle ferdigheter og utførte anastomosen tre ganger rasker.
Opplæring av LIS under slike forhold er trygt, gjennomførbart
og medfører ikke økt risiko for komplikasjoner. Vi vil fortsette
å bruke videodokumentasjon som opplæringsverktøy.
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Colonoscopy course

Arnes hjørne

New developments that change our daily practice

Fra galleveiskirurgiens historie. Del 1b
I forrige nummer av NTLF-NYTT
publiserte vi noen skisser av
operasjonsmetoder fram til 1867.
Bjarne Rosseland og Arne R.Rosseland
arne.r.rosseland@gmail.com
Her i del b av første del av denne historien vil vi se litt på diagnostikken av
galleblære/gallegangsstein-sykdommen
før røntgenundersøkelsens tid.
Den eldste beskrivelsen av gallesteins-sykdommens kliniske bilde er fra 1558. Jean
Ferrnel beskriver i sitt hovedarbeid
«Universa Medicina»; avfarget avføring, rødlig
til mørk urin og gulsot forårsaket av galle i blodet.
Han mente også at det var galleblæresteiner som forårsaket trykk, smerter og
pustebesvær, og videre brekninger, tørste,
varme og rastløshet og så etter hvert verk
og intermitterende feber. Da konkluderer
han med at det blir en alvorlig sykdom.
Den amerikanske journalisten Jurgen
Thorwald har skrevet 2 bøker om kirurgiens
historie, og de er basert på hans morfars
(Henry Steven Hartman) dagboknedtegnelser. Denne morfaren var tysk/amerikaner
og medisinsk utdannet, men var lidenskapelig opptatt av kirurgiens utvikling,
og han reiste rundt og besøkte alle som
gjorde fremskritt for kirurgien. Spesielt
var han opptatt av gallesteinslidelsene, da
hans mor tilslutt døde av gallestein etter
mange års lidelser, dette var før 1840.

NTLF

Oppdagelsen av narkosen skjedde i 1846
og Listers oppdagelse av antiseptikk med
karbol fant sted i 1866.
I januar i 1867 var Hartman på besøk
hos Lister i Glasgow, og han reiste så
til Paris for å besøke sin tidligere venn
Marion Sims. Denne Sims hadde utvandret fra Amerika til Paris og var en berømt
gynekolog som hadde oppfunnet et
spekulum for fistler, samt vellykkede
operasjoner på vaginale fistler (sølvtråd).
Da de skulle spise middag på en av Paris
bedre restauranter fikk Hartmann sitt
første kraftige smerteanfall. Han ble i
full fart kjørt hjem til Sims hvor han fikk
morfinpulver, og smertene ga seg noe.
På denne tiden ble alle diagnoser stilt
klinisk. Sims undersøker Hartmann og
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han beskriver hvordan palpasjon under
høyre costalbue forsterket smertene
opp i skulderen og bak i ryggen.
Hartman spør så sin venn Sims om hans
mening om diagnosen. Sims svarer: »Som
du vet er jeg bedre bevandret i nedre etasje
hos den kvinnelig slekt. Jeg har sendt bud
på Dr. Trousseau. Han er den beste kliniker
og internist i Paris, og vi har samarbeidet
ved flere konsultasjoner de senere år,
og er venner. Han vil snart være her».
Trousseau ankommer raskt, pasienten blir
presentert for Trousseau, og uten videre snakk
starter han undersøkelsen av pasients buk.
Hartman beskriver så at han har Frankrikes
beste og mest betydningsfulle internist til å
undersøke seg. Trousseau har funnet frem
til en metode for å påvise gallefargestoffer
i urin. Trousseau (ca 60 år) har skaffet seg
sin betydelige kliniske erfaring fra overfylte
sykesaler på hans middelalderhospital
«Hotel Dieu». Her hadde han 3 legemidler:
Årelating, belladonna-preparat og eselmelk.
Denne en av verdens beste diagnostikere
stilte et par knappe spørsmål mens han
undersøkte. Han palperte meget grundig,
og pasienten kjente smerten i skulderen,
den vonde knyttneve-lignende smerten
under ribbebuen og smerter i ryggen. I det
Trousseau boret tre fingre på venstre hånd i
dypet sentralt i magen fikk han voldsomme
smerter og skrek til. Trousseau så på pasienten og hørte på ekkoet av hans skrik. Han
palperte nedre leverrand, hans magre bleke
hånd gjorde en korketrekker brutal bevegelse i det han trakk hånden til seg. Han rettet
seg så opp, og så talte den internistiske
diagnostiker: « Jeg hører at De er lege.
Blant leger er jeg for den fulle sandhet. Jeg
er sikker på at De er enig. (Han ventet ikke
på noe svar). I Deres tilfelle er det helt entydig at det dreier seg bestemt om alvorlig
gallestein. Men Deres tilfelle er noe spesielt, Deres galleblære er sterkt forstørret og
rager altså langt nedenfor leverkanten. De
er uvanlig lett å palpere. De har minst en
stor uregelmessig formet gallestein, som
har blitt dannet for lenge siden og i dag
først har gjort seg bemerket». Han tidde
og rettet blikket enda fastere på meg. Så
fortsatte han og betonet hvert ord.:»Steinen
er stor, den er i hvert fall så stor at den
ikke kan passere gallegangen, men stor
nok til at den kan blokkere gallegangen»
Han behøvde ikke si mer for pasienten forstod nå at han ville få betydelige plager før dette engang i fremtiden

2015 | Årgang 22 | Nr. 4
eventuelt ville ta livet av han. Morfin
ville være hans eneste hjelp/trøst.
Pasienten følte at Trousseau så hvor ille
pasienten syntes dette var, men Trousseau forble kald og utilnærmelig, men sa:
«Jeg tror videre forklaringer er unødvendig, det er en sjanse for Dem at steinen
bringes tilbake i sin rolige stilling, slik
den må ha befunnet seg lenge. Jeg skal
forskrive Dem en diet og Belladonna. Jeg
anbefaler en forsiktig kur i Karlsbad, som
vil bekjempe Deres åpenbare tilbøyelighet til steindannelse. Morfin ved anfall
er en selvfølge. Jeg er kjent med tilfeller
med så stor stein som Deres hvor steinen har holdt seg i ro over lengre tid».
Trousseau fortsatte med kjølig stemme:
«Forsøket på å kjempe for Deres liv
ligger i Deres egne hender. Legelige
midler fins ikke, da ingen kan fjerne en
slik stein, og aldri vil noen kunne det!!
Det er bare naturen som av og til kan dette,
ved at det danner seg en stein-abscess
som ikke bryter seg veg til bukhulen,
men til bukveggen, og igjennom denne.
Steinen og pusset vil da tømme seg ut».
Trousseau avbrøt seg selv og virket plutselig overraskende sliten. Han tar opp sin
veske og sier så: «I virkeligheten har De
altså denne muligheten» Hans stemme
virker nå meget sliten, og så fortsetter han
i en sørgmodig tone: «Det fins medisinske
sannheter som ikke gir oss noen muligheter lenger, men også fra disse sannheter
må vi ikke flykte.» Hans stemme stoppet
opp ett øyeblikk som om han ikke visste
om han skulle fortsette å si noe eller ikke,
men så fortsatte han. Pasienten forteller at
Trousseau stod stor og rakt oppreist over
han og sa: «Jeg har magekreft, og mine
dager er talte. Jeg kan kun få i meg melk.
Det er en klar kamp mellom tilførsel og
forbruk, og jeg har beregnet min sannsynlige ende til 20. juni neste år. Deres sannhet
er ikke på langt nær så ubarmhjertig. De
vil få min resept. God natt mine Herrer»

7th March 2016 (Monday) 13.00 -16:00

Organising Committee

Live demonstrations on colonoscopy

Peter Thelin Schmidt, Francisco Baldaque-Silva

techniques, lesions characterisation, EMR/ESD.
Tips and tricks on:
Endoscopic treatment of bleeding
Clips: which, how and when?

Karolinska University Hospital
Stockholm, Sweden
Tuesday, 8th March 2016
9am-4pm
Participants: gastroenterologists,
surgeons, endoscopist nurses,
endoscopy assistents

Naohisa Yahagi (Japan)
Michael Bretthauer (Norway)
Brian Saunders (United Kingdom)

8th March 2016 (Tuesday) 09.00 -16:00

Fátima Carneiro (Portugal)

Introduction.

Soren Meisner (Denmark)

Interactive quiz.

Urban Sjöqvist (Sweden)

How to improve detection?

Richard Marsk (Sweden)

How to characterise lesions?

Keyvan Elahi (Sweden)

NICE classiﬁcation.

Charlotte Höög (Sweden)

Serrated polyps:pathology & clinical implications.

Aldona Dlugosz (Sweden)

Role of confocal endomicroscopy.

Peter Thelin Schmidt (Sweden)

Surveillance in IBD: when and how?

Francisco Baldaque-Silva (Sweden)

Quality in colonoscopy.
Anticoagulants and antiplatelet agents.
Management of small polyps.

The course will be preceded by
live demo on the 7th March

Faculty

Management of malign polyp.
EMR and ESD: when and how?

Course organisation
Bengt Holmberg medinet.holmberg@telia.com
Registration fee 750 Sek
Last day for registration 31.01.2016

OSLO plastikkirurgi

HØY KVALITET OG INDIVIDUELL BEHANDLING

Trousseau døde 8 dager før hans beregning,
og Hartmann levde med sine gallesteins
plager i 18 år. Da er vi kommet til 1884 hvor
hans plager nærmer seg uutholdelige.
Mer om dette i neste nr.
No vert det spanande å fylgje med
i neste bolken (2).
Referanser
1. Jurgen Thorwald 1962 Ullstein Buch nr. 363/364 s
110 – 118
2. Fritt etter Vangsgutane Norsk Vekeblad

www.osloplastikkirurgi.no • Tlf. 22 55 42 90 • info@osloplastikkirurgi.no
Oslo Plastikkirurgi, Inkognitogt. 34, 0256 Oslo

EKSPERTKOMPETANSE INNEN ALLE TYPER ESTETISK PLASTIKKIRURGI.

NÅ HAR VI STYRKET
SORTIMENTET MED NYHETEN
TACHOSIL PRE-ROLLED
4,8 × 4,8 cm

TachoSil er en ferdig kombinasjon
som sikrer både hemostase og
vevsforsegling.

9,5 x 4,8 cm

TachoSil trenger ikke å blandes,
er rask og enkel i bruk og forsegler
både væske og luft.1

3 x 2,5 cm

TachoSil “Takeda Nycomed”
Lokalt hemostatikum

4,8 × 4,8 cm
(ferdigrullet)

NYHET

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 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
Referanser
1. TachoSil SPC avsnitt 5.1, 16. april 2015, www.legemiddelverket.no
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