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Det distribueres også til læresteder, forskningsmiljøer, sykehus etc.
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a
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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.
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.

Designed to reach tight spaces
Produces a smaller thermal footprint b and
less lateral thermal spreadc
Cuts to the tip for precise dissection
Adaptive Tissue Technology actively
monitors the condition of the tissue within the jaws
andregulates energy delivery to control the increase
in temperature

CAN REDUCE OPERATIVE TIME
may reduce operative time by 22%
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Sommeren har nådd Norge. Blomstrene og
bladene spirer, mens pollenallergikerne står
på maksimum tillate doseringen av antihistaminer. Vakansvaktene er stort sett fordelt,
og sommeren rundt om i sykehus Norge er
ferdig planlagt. De fleste er klare for å ta seg
en velfortjent sommerferie. Da er det enda
godt neste nummer av Kirurgen er ute.
I dette nummeret er tema bryst- og endokrinkirurgi. Turid Aas, avdelingsleder ved brystog endokrinkirugisk avdeling på Haukeland
sykehus og leder av norsk forening for brystog endokrinkirurgi, er temaredaktør for dette
nummeret. Hun presenterer spennende

Ellers er Forening for Unge Norske Kirurger
(FUNK) godt i gang med sitt arbeid. De forteller
om en produktiv tur til sin søsterforening i
Danmark. Videre skriver Jon Arne Søreide om
International Society of Surgery, og oppfordrer
norske kirurger til å melde seg inn.
I fagdelen får vi høre om det spennende
LAPCONOR prosjektet som omhandler opptrening
i laparoskopisk kolorektalkirurgi. Vi får også
lese om det nasjonale kvalitetsregisteret til

gastrokirurgene, NorGast, hvor flere avdelinger
oppfordres til å melde seg på. Ellers har vi
et flott reisebrev fra Nicolai Wessel som har
besøkt John Hopkins Hospital for å observere
en av de fremste professorene innen robot
assistert prostatektomi. Til slutt får vi informasjon
fra Direktoratet om E-Helse om Kjernejournal,
som skal innføres ved alle landets sykehus.
Norge Rundt spalten er tilbake etter en liten
pause. Denne gang er det Ålesund sykehus sin
tur å fortelle om sin daglige drift.
Til slutt er det NTLF nytt. NSALK har blitt
akkreditert av NASCE (Network of Accredited
Skills Centres in Europe). Dette er stort, og
redaksjonen i Kirurgen gratulerer dem! Vi får
et referat fra et laparoskopikurs hos NSALK,
mens HPB miljøet i Oslo gir oss et reisebrev
fra den internasjonale HPB konferansen i Sao
Paulo. Til slutt utfordrer Arne Rosseland NKF
til å gå gjennom standard mal for operasjonsbeskrivelser, og legger frem en hovedoppgave
fra 2005 som omhandler dette temaet.
Da gjenstår det kun å si god sommer,
og god lesning!

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

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

Inge Glambek
Leder, NKF
inge.glambek@haraldsplass.no
Den nye spesialiseringsordningen arbeides det
nå med for fullt. I 2011 ble det vedtatt at ansvaret for spesialistutdanningen skulle tilbakeføres
til Helsedirektoratet som frem til da hadde
delegert dette til legeforeningen. Legeforeningen har forvaltet dette svært godt, men i tråd
med den stadige maktforflytningen til HDir, skal
altså nå også ansvaret for spesialistutdanningen
flyttes dit. Jeg kommer nettopp fra Spesialitetsrådets seminar om spesialistutdanningen
på Soria Moria, et meget godt seminar som
belyste mange ulike problemområder, hvor noen
er spesielt interessante for de kirurgiske fagene.
Som mange vil vite, skal spesialistutdanningen nå deles inn i tre deler, der del 1 er den
tidligere turnustjenesten. Den skal fortsatt
være på 18 mnd. og vil i alt vesentlig ligne på
den nåværende turnustjenesten, med 6 mnd.
allmennmedisin og 12 mnd. sykehustjeneste.
Sammensetningen av sykehustjenesten er ikke
helt avklart. Forskjellen med den nye del 1 er
først og fremst at utdanningen vil være målstyrt.
Utgangspunktet er en detaljert målbeskrivelse
innen 7 ulike kompetanseområder der mål og

delmål skal telles og attesteres. Også del 2 og
3 skal målstyres. Jeg er redd dette kan føre
til en tellekultur som erstatter utviklingen av
godt klinisk skjønn. Del 1 skal være klar mars
2017 og skal effektueres fra september 2017.

rigid avgrensete grenspesialiteter. Men her
til lands skal vi altså satse på grenspesialister skreddersydd for de store byene. Så får
heller Nord-Norge importere generalistene
fra Tyskland – som de allerede gjør.

Del 2 er for de store fagene en «common
trunk» på 2 år. Innen både indremedisin og
kirurgi skal kandidatene etter dette velge
grenspesialitet som del 3. Denne skal være
på 3 år. Alt i alt blir dette en vesentlig avkortning av spesialiseringstiden noe jeg er redd vil
gå utover et ferdighetsfag som vårt. Jeg vet
ikke hva HDir forventer at man skal beherske
av ferdigheter etter 2 års common trunk, men
dette er altså det som blir igjen av generalisten.
Tidligere forslag, som Solheimutvalget i 1988,
har også basert utdannelsen på en common trunk før grenspesialisering, men denne
har vært lenger, og det har vært en opsjon å
fortsette noen år til en spesialitet i generell
kirurgi. Den opsjonen finnes ikke lenger.

Det beste med den nye ordningen er at HDir
har hatt og vil fortsatt ha tett kontakt med
legeforeningen. Det er her kompetansen er, og
spesialitetsrådene vil f.eks. heldigvis fortsatt
eksistere. Det gir oss fortsatt muligheter til faglige innspill, noe både HDir og HOD inviterer til.

Det største problemet er i mine øyne nettopp det at den generelle kirurgien forsvinner.
Begrunnelsen for dette er at vi skal avkorte
utdanningstiden frem til grenspesialitet.
Denne forkjærligheten for grenspesialiteter er
et spesielt norsk fenomen. De fleste europeiske land beholder den generelle kirurgien
og satser på kompetanseområder fremfor

Leder

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

artikler fra denne nokså unge spesialiteten,
som omhandler både brystkirurgi og endokrinkirurgi. Det er blant annet en artikkel om
adrenale incidentalomer, noe de fleste av oss
har opplevd å få som svar ”bifunn” på diverse
radiologiske undersøkelser. Da er det enda
godt det finnes en enkel oppskrift hva man skal
gjøre med disse pasientene. Utover det er det
en artikkel om status for kvinner med arvelig
brystkreft. Videre får vi en artikkel om heterogenisiteten i brystkreft, og dets betydning.
Nervemonitorering ved thyroideakirurgi tas opp
som et eget tema i en artikkel, mens det hele
avsluttes med en artikkel om histolopatologi
og dets betydning ved brystkreft. Sistnevnte
er en del av et doktorgradsavhandling

Kjære kolleger!

Et annet aktuelt tema jeg må nevne, er den nye
spesialiteten Akutt og Mottaksmedisin, AMM.
Selv om dette fortsatt er på høringsstadiet,
virker det som det allerede er en vedtatt spesialitet. Jeg begriper ikke hva disse spesialistene
skal gjøre i et land som allerede har en prehospital legevaktsordning som blir bedre og bedre,
og som i stor grad allerede gjør nødvendig
sortering og stabilisering. Og kan noen tenkes
å velge en spesialitet som betyr resten av livet
i akuttmottak med transittpasienter og med
stadig klaging fra moderavdelingene på det som
gjøres? Og som, innen kirurgi i hvert fall, ofte vil
bety en unødvendig forsinking av den endelige behandlingen? Jeg har ennå ikke hørt en
eneste kirurg som er positiv til dette. AMM er
en meningsløs spesialitet som ikke bør innføres.
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Temaleder:

kompresjonstøy
Bruk av kompresjonstøy etter kirurgiske
inngrep sikrer best mulig resultat.
Medistim Norge fører kvalitetstøy fra VOE.

Bryst- og Endokrinkirurgi
De foregående gangene vi har hatt temanummer i Kirurgen har tema enten vært Endokrinkirurgi (2011)
eller Brystkreft (2012). Denne gangen har vi valgt å ha med begge fagområdene i vår spesialitet, og håper
at vi kan klare å gi innsyn i noe av det våre kolleger arbeider med, og er opptatt av.

De artiklene vi har valgt
ut har ulike problemstillinger og beskriver
ulike sykdommer, men
vi mener de illustrerer
to sider av vår spesialitet. Det ene er at vi
både i klinisk hverdag
og i forskning ønsker, og er avhengig av,
samarbeid med andre spesialiteter og
forskningsmiljøer. Det andre vi ønsker
å vise, er hvordan ny teknologi og viten
har forandret faget, gjerne over kort tid.
I den første artikkelen «BRCA1 og BRCA2
tyve år etter oppdagelsen – hva har skjedd?
Hva er dagens situasjon?» gir Anne Irene
Hagen en oversikt over dagens kunnskap
og behandlingstilbud for kvinner med
arvelig brystkreft. Gentesting; metode og
omfang er et medisinsk tema som diskuteres hyppig og varmt i fagpresse og andre
medier. Påvist genmutasjon fører ofte til
andre kirurgiske behandlingsanbefalinger,
og kan etterhvert bli essensiell når det
gjelder valg av adjuvant systemisk behandling eller behandling av avansert sykdom.

Både i forbindelse med profylaktisk og terapeutisk kirurgi for denne pasientgruppen
har vi som endokrinkirurger nært samarbeid med plastikkirurger, dette er påkrevd
både i informasjon, kirurgi og postoperativ
oppfølging. Også samarbeidet og dialogen med genetikere, onkologer samt
patologer er essensielt i disse tilfellene.

behandlingen? Dette er ubesvarte spørsmål og tema for fremtidige studier. Og i
disse studiene har kirurgene en klar plass
i «sampling» av vev på en kvalifisert måte
slik at man kan få gode laboratoriedata,
samt å bidra med kliniske opplysninger for å
kunne tolke betydning av resultatene. Igjen
et samarbeidsområde hvor vi aktivt deltar.

I artikkelen om Intraopertiv nervemonitorering (INM) beskriver Katrin Brauckhoff både
metoden samt hvilke forventninger og nytte
man kan ha av dette verktøyet. INM er i
løpet av de siste årene blitt standard ved
mange avdelinger som utfører thyreoideainngrep, men som vi ser av artikkelen er
det mange fallgruver i bruk og tolkning
av resultatene, og INM erstatter på ingen
måte pre-og post-operativ laryngoscopi,
eller nøyaktig disseksjon for å visualisere og
følge stemmebåndsnerven. Dette er «ny»
teknologi som har sin klare og begrunnede verdi, men som ikke gjør den gode
kirurgien og utredningen mindre nødvendig.

Artikkelen «Har histopatologisk type betydning for prognose ved brystkreft?» er en del
av Monica Jernberg Engstrøm doktorarbeid
ved NTNU. Avhandlingen presenteres i eget
avsnitt, og artiklene i den representerer et
nært samarbeid mellom patolog og kirurg.

I artikkelen Genetisk intratumor heterogenitet i brystkreft skriver Stian Knappskog
om et av de temaene som i dag hyppigst
går igjen på store brystkreftkongresser.
Hva betyr det for den kliniske hverdag at
kreftsvulster er heterogene? Må man ta
prøvene mer omfattende og annerledes,
og hva slags implikasjoner har dette for

Tema

Turid Aas
turid.aas@helse-bergen.no
Leder, Norsk forening for brystog endokrinkirurgi

I den siste artikkelen skriver Anette Heie
om Adrenale insidentalomer med bakgrunn
i et pasientmateriale fra HUS. Det er få
bryst og endokrinkirurgiske avdelinger
som har ansvar for binyrekirurgi, men på
Haukeland har dette vært en lang tradisjon
som fungerer godt. Utredning av disse
pasientene foregår vanligvis i indremedisinske avdelinger, og for å avgjøre hvilke
incidentalomer som skal opereres kreves
det et godt tverrfaglig samarbeid. Og for
omfattende og åpne adrenalectomier er
det nødvendig med et godt samarbeid
med andre kirurgiske spesialiter; innen
gastrokirurgi og evt urologi eller karkirurgi.

Silikonbandasje/gel til arrbehandling

Mentor brystimplantat - kvalitetsimplantat med livstids produktgaranti
- gir deg tryggheten du trenger i ditt valg av implantater.

Nye
Kirurgen.no
er lansert!

LEVERES AV:

Økernveien 94, 0579 Oslo. Tlf: 23 03 52 50. E-mail: norge@medistim.com - www.medistim.no
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BRCA1 og BRCA2 tyve år etter
oppdagelsen – hva har skjedd?
Hva er dagens situasjon?

Anne Irene Hagen
Anne.Irene.Hagen@stolav.no
Avdeling for Bryst- og Endokrinkirurgi,
St. Olavs Hospital, Trondheim
Mutasjoner i BRCA1 og BRCA2 antas å forårsake cirka 2 til 3 prosent av all brystkreft.
Penetransen for brystkreft ved 70 års alder
er 46 til 71 prosent for BRCA1 og BRCA2.
I EMBRACE studien fra 2013 fant man en
gjennomsnittlig kumulativ risiko ved 70 års
alder på 60 prosent for BRCA1 mutasjonsbærere (1). Når det gjelder ovarialcancer
er penetransen fra 41 til 46 prosent for
BRCA1, og fra 17 til 23 prosent for BRCA2.
Kvinner med påvist mutasjon og kvinner
med stor familiær opphopning fikk tilbud
om oppfølging i overvåkningsprogram med
årlig mammografi. Norske data fra Seksjon
for arvelig kreft ved den gang Radiumhospitalet, ble slått sammen med data fra
samarbeidende senter i Manchester, UK
(2). Analysene ble gjort i henhold til mutasjonsstatus hos den enkelte kvinne (BRCA1
positiv, BRCA2 positiv eller mutasjon negativ). Brystkreft ble påvist hos 442 pasienter.
89 pasienter (20 %) hadde BRCA1 mutasjon, 35 pasienter (8 %) BRCA2 mutasjon,
og hos 318 pasienter (72 %) kunne man
ikke finne noen mutasjon. Fem års
overlevelse hos pasienter med BRCA1
mutasjon var 73 % sammenlignet med 96
% hos BRCA2 positive pasienter, og 92 %
hos de mutasjonsnegative (p = 0.000).
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Tallene viste at overvåkning med mammografi hos kvinner med økt risiko for brystkreft er assosiert med god prognose
hvis de har BRCA2 mutasjon eller er mutasjons negative, men for de pasientene
med BRCA1 mutasjon er prognosen
betydelig dårligere.
Fra 2001 fikk mutasjonsbærere også tilbud
om årlig MR-mammografi i tillegg til mammografi. Tall fra utlandet gav holdepunkter
for økt sensitivitet for MR-mammografi i
forhold til mammografi, og MR-mammografi ble derfor lagt til i overvåkningstilbudet. Samtidig var det en jevn økning
av de som valgte risiko-reduserende
mastektomi, men fortsatt gikk mange i årlig
kontrollopplegg med billeddiagnostikk.
Resultatene av den norske MR-studien
kom i 2007 og viste helt klart økt sensitivitet for MR-mammografi hos BRCA1
mutasjonsbærere (3). For MR- mammografi fant man en sensitivitet på 86 % mot
50 % for vanlig mammografi. For BRCA2
mutasjonsbærere var tallene for lave til
å konkludere, men også her syntes MR
å være vanlig mammografi overlegen.
MR-mammografi oppdaget flere svulster
mens de ennå var i stadium 1, altså små
svulster uten lymfeknutespredning, og man
håpet dette ville forbedre overlevelsen.
I 2013 kom imidlertid resultatene av den
norske oppfølgingsstudien der fem års
overlevelse for brystkreft hos mutasjons-

bærere påvist ved MR-mammografi ble
publisert (4). 802 friske BRCA1 mutasjonsbærere hadde blitt fulgt med årlig
MR- mammografi, med gjennomsnittlig
oppfølgingstid på 4.2 år. Det ble funnet 68
prospektive brystkrefttilfeller, hvorav 63
invasive, og 5 med in situ cancer. Gjennomsnittlig tumorstørrelse var på 1.4 cm
(range 0.2 – 4.5 cm). Av disse var 85 %
lymfeknute negative, og 68 % var grad 3.
Ti av de 68 døde av brystkreft i oppfølgingsperioden, hvorav en med DCIS og ni
med invasiv brystkreft. Dette gav en 5-års
brystkreft spesifikk overlevelse for BRCA1
mutasjonsbærere på 75 % (95 % CI 56-86
%) og en 10-års overlevelse på 69 % (95
% CI: 48-83 %). For kvinner med stadium
1 brystkreft var 5 års overlevelse 82 %
sammenlignet med 98 % i befolkningen.
Følgelig ga tallene ingen grunn til jubel.
BRCA1 mutasjonsbærere hadde fortsatt
betydelig redusert overlevelse i forhold
til sporadisk brystkreft, selv med små
svulster uten spredning til lymfeknuter.
Samtidig som MR oppfølgingsstudien
pågikk, valgte økende antall kvinner å få
utført risikoreduserende mastektomi, som
oftest med umiddelbar rekonstruksjon.
Bilateral salpingooforektomi for å forhindre
ovarialkreft hadde hele tiden vært mye
lettere akseptabelt og ble i stor grad gjort,
både her og i utlandet. Når så resultatene
fra MR-oppfølgingsstudien kom, kunne

Normal populasjon

Tema

Tema

Det har gått over 20 år siden BRCA1 og BRCA2 genene ble identifisert og kartlagt, BRCA1 i 1994
og BRCA2 i 1995. Inntil da hadde det vært en intens jakt på mutasjoner i gener i familier med stor
opphopning av bryst og eggstokkreft. Stor var entusiasmen da disse mutasjonene ble funnet og koblet til
den økte forekomsten av bryst og eggstokkreft som kunne sees i enkelte familier. Nå visste man hva man
kunne teste for og lete etter. Testingen førte til at man identifiserte flere såkalte foundermutasjoner (stamfar/
stammor mutasjoner) som går igjen i enkelte folkegrupper og geografiske områder. Etterhvert har flere
sykdomsgivende BRCA1 og BRCA2 mutasjoner blitt påvist og familier har fått en forklaring på hvorfor
så mange av deres medlemmer har blitt rammet. Store slekter har blitt kartlagt, og de genetiske avdelingene
i Norge har økt virksomheten jevnt og trutt. Kartleggingen av mutasjonene har ført til bedre stratifiseringen
hos denne pasientgruppen, noe som har lagt grunnlaget for en bedre evaluering av effekten av intervensjon
i disse gruppene. Man har gått fra kvalifisert gjetting til empiriske fakta.

RRSO + RRM
˜20 år
Ingen intervensjon
Figur 1. Forventet overlevelse hos kvinnelige mutasjonsbærere i henhold til
strategier for intervensjon.
Grunnstammen er fra artikkelen Prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy
(PBSO) with or without prophylactic bilateral mastectomy (PBM) or no
intervention in BRCA1 mutation carriers: a cost-effectiveness analysis.
Norum J1, Hagen AI, Maehle L, Apold J, Burn J, Møller P.
1
Norum et al. European Journal of Cancer 2008; 44: 963 - 971.

genetikere med større tyngde anbefale
kirurgi til BRCA1 mutasjonsbærere. I tillegg kom også «Angelina Jolie effekten»
der hun som BRCA1 mutasjonsbærer
stod frem og fortalte at hun hadde fjernet
brystene forebyggende. Ytterligere flere
kvinner valgte risiko-reduserende kirurgi,
og norske resultater ble dokumentert i en
studie publisert i 2013 (5). Totalt i denne
studien ble 267 kvinner inkludert fra alle
de fire genetiske avdelingene her i landet.
Antall operasjoner, hvilke typer rekonstruktive teknikker samt komplikasjonsrater og -typer ble registrert. I tillegg
fikk kvinnene tilsendt et studiespesifikt
spørreskjema som 172 returnerte.
Nesten halvparten hadde fått utført subkutan mastektomi med innlegging av expanderprotese og senere skifte til anatomisk
protese. Vel 40 % opplevde komplikasjoner
som var vesentlig kirurgiske, med infeksjoner, nekroser og blødning. En pasient fikk
lungeemboli, men uten noe fatalt forløp.
Av de som ble operert med innlegging av
protese, følte nesten halvparten (45 %) at
protesen var en naturlig del av kroppen. Av
alle som hadde blitt operert, var 91 % fornøyd med å ha valgt et slikt inngrep. Videre

ga de uttrykk for en enorm lettelse etter at
operasjonen var utført og langt de fleste
ville ha gjort det samme om igjen. Kun
ett tilfelle med primær brystkreft forkom i
oppfølgingstiden i denne studien. I andre
studier varierte frekvensen for ny brystkreft hos de opererte mellom 0 til 3,2 %.
Spørsmålet er om vi har noen annen
mulighet for å påvirke forløpet hos disse
kvinnene? Kan vi forhindre utviklingen
av brystkreft uten å fjerne brystene?
Risiko-reduserende salpingo-ooforektomi
halverer brystkreftrisikoen, men den er
like fullt alt for høy til at mange kvinner vil
ta den sjansen. Selv om det store flertall
får fjernet eggstokkene, ønsker likevel
mange forebyggende kirurgi når det gjelder
brystene. Videre vet vi at det er flere
faktorer som kan modifisere penetransen; familie-historie, miljø, SNP’s, men
disse har vi ingen mulighet for å påvirke.
Kjemoprevensjon med anti-østrogener har
vært brukt i utlandet, men ikke i Norge.
Når det gjelder den onkologiske behandlingen av brystkreft er det heller ingen
vidundermidler. PARP-hemmere og
cisplatin har vært virkningsfulle utprøvd
i metastatisk setting, og vil etter hvert
kunne bli utprøvd som adjuvant terapi.

Skal kvinnene med BRCA1 mutasjon få
samme livslengde som sine medsøstre
uten mutasjon, vil det fortsatt være den
forebyggende kirurgen som gir størst
gevinst. Fjerning av tube og eggstokker bedrer overlevelsen betydelig, men
forebyggende fjerning av bryst i tillegg
gir disse kvinnene en overlevelse som
de fleste norske kvinner kan forvente,
se Figur 1. Kvinnene må ta valgene selv,
men valgene vil være baserte på de råd
vi som helsepersonell gir de, og da må
det være råd som er faglig godt dokumenterte og oppdaterte til enhver tid.
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Siden innføringen for 15 år har INM blitt
mer og mer etablert i thyreoidea kirurgien.
Ca. 90 % av thyreoidea- kirurger i Tyskland
bruker INM [6]. I USA brukes det hos ca
60 %, med overvekt på yngre kirurger [7].
Men forventningene om at risiko for rekurrensparese skulle reduseres ved hjelp av
INM er dessverre ikke oppfylt. Kun ved
residivoperasjoner er det vist en tendens
til færre stemmebåndslammelser [8,9].
Den hittil eneste prospektiv randomiserte
studien av Barczynski et. al. fant færre forbigående (temporære) pareser ved bruk av
INM mot kun visualisering av nerven, mens
antall permanente pareser var likt [10]. Årsaken til dette ligger for det første i at risiko
for rekurrensparese hos erfarne kirurger
allerede er så lav at for å påvise en statistisk
signifikant reduksjon kreves en svært stor
studiepopulasjon [11]. Den andre årsaken
er at INM i dag helst brukes for intermitterende kontroll av rekurrensfunksjonen
og som et hjelpemiddel for identifikasjon
av nerven. Denne bruken tillater ikke en
synkron observasjon og preparasjon under
operasjonen. INM erstatter dermed ikke
visualisering av nervus recurrens eller skånsom handtering av nerven. Om kontinuerlig
nervemonitoring (CNM) kan ha et potensiale til å redusere skaderate på rekurrensnerven må først bekreftes i studier [12-14].

Forutsetninger for bruk av
nervemonitorering
Pasienten må informeres preoperativ om
bruk av INM. Spesielt ved høyrisiko inngrep
(for eksempel operasjon ved bestående
recurrensparese) ansees det etter vår
mening som absolutt indisert å bruke INM.
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Konsekvensen av intraoperativ signaltap
ved den første siden ved planlagt bilateral
operasjon må være del av den preoperative
informasjonen. Dette kan for pasienten bety
en staging-thyreoidektomi med nytt inngrep
og ny narkose til et senere tidspunkt (enten
ved konstatert permanent parese eller ved
restitusjon). Forutsetning for denne prosedyren er selvfølgelig kunnskap om den preoperative stemmebåndsfunksjonen. Klinisk
ikke relevante, preoperative rekurrenspareser kan ha ulike årsaker. En bilateral rekurrensparese fordi man ikke kjente til dette
kan ha store konsekvenser [15]. Kjennskap
til den preoperative stemmebåndsfunksjonen er forutsetning for bruk av INM og
tillater en riktig interpretasjon av signalene
[16]. Ved ca. 10% av stemmebåndsparesene
kan man få en normal vagus-EMG [17].

Utstyr/prosedyre
INM består av et stimulasjonsapparat med
EMG-monitor og en avledningselektrode
over målorganet. EMG-signalet blir fanget
opp av apparatet og formert til et akustisk
signal og en EMG-kurve. Mulighet for
utskriving og lagring av kurvene tillater
dokumentasjon. Avledning av EMG over
m. vocalis kan enten skje via nålelektrode
(direkte EMG) eller via tubuselektrode
(overflate EMG). Unipolare stimulasjonssonder har en større radius og gjør dermed
identifikasjon av nerven enklere (spesiell
ved arrvev). En bipolar sonde har fordelen
med at den stimulerer nerven kun i direkte
kontakt og muliggjør en nøyere diskriminasjon av nerve og ikke-nerve strukturer.
Standard innstilling fra produsenten er
100µV som event threshold and 1mA for
stimulasjonsstyrken. Impedansen som er
uttrykk for kontakten mellom stemmebånd
og tubuselelektrode bør være < 5 kΩ. Ved
operasjonsstart skal man oppnå en høy
amplitude over n. vagus som utgangspunkt.
Lorenz et. al angir følgende standardverdier:
høyre n. vagus - median 511µV, venstre n.

vagus - 460µV [18]. Ved ikke tilstrekkelig
amplitude anbefales det å korrigere posisjon av tube eller nålelektrode. Ved INM
kan kvantitative forandringer av amplituden,
latenstiden, signalvarighet og formen av
EMG-kurven være uttrykk for en truende
nerveskade [19]. Viderutvikling av INM er
den kontinuerlige intraoperative nervemonitorering (CNM). Via en pulsatil stimulering
av n. vagus (valgbar frekvens) kan funksjonen kontinuerlig «in real-time» kontrolleres
[20-22]. Apparaturen blir supplert med
en vagus-stimulasjonssonde som legges
rundt eller på n. vagus. Det finnes forskjellige systemer på markedet. Vi bruker i
vår avdeling både Saxophon-sonden
(Dr. Langer, Tyskland – Fig. 1) og APSsonden (Medtronic, USA – Fig. 2). Alarmgrensen for amplituden og latenstiden
kan velges, men er oftest forhåndsinnstilt av produsenten med amplitude
reduksjon om 50% og 10% økning av
latenstiden. Forutsetning for intakt
funksjon er den korrekte posisjon av
avledningselektrodene (tube eller nål).

Narkose
Vellykket bruk av INM forutsetter et godt
samarbeid mellom anestesi og kirurgi.
Upåvirket intraoperativ nervestimulasjon
forutsetter en ikke relaksert pasient. Derfor
er det anbefalt kortvirkende relaksansier
ved intubasjon [23]. En optimal tubestørrelse og nøyaktig tubeposisjon er nødvendig ved bruk av tubuselektroden [24,25].
Kontroll av tubeposisjon er anbefalt etter
leiring av pasienten [19]. Korrektur av tuben
kan bli nødvendig under operasjonen.

Kirurgi
Operasjonen startes med stimulering av
den ipsilaterale n. vagus så tidlig som mulig
(V1). Et intakt signal utelukker tekniske
feil. Tuben kan korrigeres før preparasjon
startes. Den hyppigste årsaken for et
primært negativ INM-signal er feilposisjon

Tidspunkt
L1

Preoperativ laryngoskopi

V1

Vagus-simulering før disseksjon

R1

Rekurrens-stimulering før disseksjon

R2

Rekurrens-stimulering etter disseksjon

V2

Vagus-stimulering etter disseksjon

L2

Postoperativ laryngoskopi

av tuben [19]. Kun et intakt signal over n.
vagus bekrefter integriteten av n. rekurrens
i hele dens forløp. På høyre side anbefales
å stimulere n. vagus langt kaudalt for å bli
tidlig oppmerksom på en ikke-rekurrerende
n. laryngeus med en hyppighet av 0,5%
[26,27]. Signalet vil i dette tilfellet være
negativt over n. vagus. Bruk av INM har
bidratt til en forbedret identifikasjon av den
anatomiske varianten [28]. Svært sjelden
kan det foreligge en venstresidig ikkerekurrerende n. laryngeus som kun sees
ved situs inversus. Ved skrittvis stimulering
av n. vagus i kranial retning kan avgang av
den ikke-rekurrerende nerven lokaliseres.
Signalet blir positivt med en typisk kortere
latenstid [27]. Operasjonen fortsettes med
at stemmebåndsnerven framstilles. INM
kan brukes som hjelpemiddel for identifikasjon. Stimulasjonsverdi av n. rekurrens
før videre preparasjonen registreres som
referanse for eventuelle forandringer av signalet under operasjonen (R1). Amplituden
er oftest høyere en ved vagus-stimulasjon
[18]. Videre brukes den gjentatte direkte
rekurrens-stimuleringen for å kontrollere
forløpet av nerven som muliggjør en mer
forutsigende preparasjon (såkalt mapping).
Den er av stor betydning ved prelaryngeal
deling av nerven å kunne identifisere den
nervedelen med intakt signal [29]. Oftest
er den anteriore fascikkelen stimulerbar,
men likevel bør alle fibrene nøye bevares.
En sikker differensiering av artefaktsignaler er forutsetning for trygg bruk
av INM. Artefakter kjennetegnes ved at
latensen mangler. Kulde ved langvarige
operasjoner eller væske (blod, sekret) i
situs kan gi problemer med stimulering
og krever noen ganger tålmodighet.
Etter reseksjonen kontrolleres først n. rekurrens (R2) og som siste skritt den avsluttende vagus-stimulasjonen (V2). (Tabell 1)
Et intakt signal over vagus-nerven tilsier
i 97% en intakt stemmebåndsfunksjon.
Intraoperativ signal tap (loss of signal=LOS)
er definert som amplitude mindre 100µV
eller komplett tap av signalet [19]. Det

Figur 1. Kontinuerlig intraoperativ nervemonitorering med en Saxophon-elektrode (Dr. Langer, Tyskland)
rundt nervus vagus (NV), plassert mellom vena jugularis int. (VJI) og arteria carotis comm. (ACC).
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Etter innføring av rutinemessig framstilling av nervus recurrens laryngeus ved thyreoidea kirurgi ble
det etterhvert et ønske om å få tilleggsinformasjon om funksjon av nerven allerede under operasjonen.
Den første beskrivelsen av intraoperativ nervemonitorering (INM) går tilbake til 1970, hvor Riddell
beskriver en direkte observasjon av glottisspalten under operasjonen [1]. Senere ble det innført bruk av enten
endoskopisk eller transligamentær plasserte elektroder i stemmebånd [2,3]. På 90-tallet ble det så utviklet
elektroder festet på tuben for en indirekte overflate–EMG avledning [4,5].

Tabell 1: Framgangsmåte og
dokumentasjon ved bruk av INM
ved HUS

finnes to typer av LOS [30]. Ved type 1
(lokalisert) kan man med stimulasjonssonden finne stedet over n. recurrens hvor
signalet er borte. Dvs. strupehodenært er
det positivt signal over rekurrensnerven
mens signalet over n. vagus er negativt.
Ved skadestedet forsvinner signalet over
rekurrens nerven. Årsaken er oftest direkte
skade på nerven som klemming, varme,
ligatur, clip eller strøm. Dermed får man
mulighet til å avhjelpe evt. kompromitterende faktorer. Ved type 2 (global) finner
man verken signal over n. vagus eller over
hele n. recurrens. Årsakene til denne type
skade lar seg oftest ikke definere, det kan
evt være trykk eller traksjon. Terapiforsøk med kortikoidsteroider kan vurderes.
Effekten av dette er imidlertid usikker,
og det er også usikkerhet med tanke på
dosering av steroider. [31,32]. Vår egen
praksis ved bekreftet LOS er å gi omgående 300 mg hydrokortison intravenøst.
Postoperativ laryngoskopi ansees til tross
for bruk av INM som uerstattelig for kvalitetssikring og vurdering av glottisfunksjon
postoperativ [16,33]. Selv om det er sjelden
at den postoperative laryngoskopien ikke
stemmer overens med INM resultat.

Kontinuerlig intraoperativ
nervemonitoring (CNM)
Prinsippet er en automatisk, periodisk
vagusstimulasjon. Parallelt kan den intermitterende stimuleringen brukes som vanlig
(Fig. 2). Ved start av operasjonen og plassering av vagussonden lages en baseline
fra amplituden og latenstiden som utgangsverdi. Ved vesentlige endringer av amplituden og latenstiden vil man få et alarmsignal
både akustisk og optisk på monitor. Hittil
finnes kun få studier som belyser CNM, og
spørsmålet om alarmgrensen er fremdeles åpent [12,13]. På HUS bruker vi en
alarmgrense for amplitudefall > 50% og
latensøkning > 10% , som er forhåndsinn-

Figur 2. Intermitterend nervemonitorering (1),
kontinuerlig nervemonitorering med APS-sonde (2)
ved bruk av translaryngeal nålelectrode (pil). 13 år
gammel jente med MEN 2B, bilateral medullær thyreoidea
karsinom og lymfeknutemetastaser i alle servikale
kompartementer. A: høyre side. B: etter disseksjon.

stilt av produsenten. Eksakt tubeposisjon
(eller nål) er forutsetning av CNM bruk. Det
anbefales en utgangsamplitude helst rundt
1000µV. Første studiedata viser at en samtidig amplitudefall >50% og latensøkning
>10% kan forutgå et signaltap, og dermed
signalisere en nerveskade [12,13]. Ved faresignal burde den aktuelle preparasjonen
stoppes og all stress på nerven unnlates
(Fig. 3). CNM har sine begrensinger med at
systemet er disponert for feilmeldinger ved
manipulasjon, som følge av dårlig kontakt
mellom tubeelektrode og stemmebånd.
En helt sikker diskriminering mellom artefakt og reell EMG-forandring kan være vanskelig (Fig 4). Vi forholder oss til den skisserte
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Strategiskifte (staging
thyroidectomy)

Tema

Ved benignt struma og planlagt bilateral
operasjon anbefales ved intakt stemmebåndsfunksjon preoperativ en strategiskifte
ved påvist signal tap på den første siden
[15,17]. Målet med dette er å forhindre en
fatal bilateral rekurrensparese. De fleste
stemmebåndsparesene er forbigående
og om diagnosen tillater en avventende
holdning, bør en utsette operasjon på
den andre siden til funksjon av nerven
har restituert seg. Ved vedvarende skade
bør indikasjon til reoperasjon ved et
forandret risikoprofil nøye vurderes.
Ved malignitet er beslutning avhengig av
entiteten og utbredelse. Det dreier seg om
avveiing av potensielle onkologiske ulemper
mot en høy sannsynlighet for tracheostomi
ved bilateral parese. Ved bestående stemmebåndslammelse på den ene siden og
intraoperativ signaltap av den intakte,
kontralaterale nerven kan en forbigående
lateralisering av den primært permanent
lammete stemmebånd foretas allerede
intraoperativ. Dette forutsetter et godt
samarbeid med ØNH avdeling og at framgangsmåten helst avtales før operasjonen.

4. Dackiw APB, Rotstein LE, Clark OH. (2002) Computerassisted evoked electromyography with stimulating
surgical instruments for recurrent/external laryngeal
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Figur 4. Effekten ved traksjon og trykk
på trachea på amplitude ved bruk av
elektrode tube. 66 år gammel kvinne med
papillær thyreoidea karsinom.
A: EMG av høyre NV med baseline: latens
4,5 ms og amplitude 517µV.
B: Effekt ved vertikal traksjon av thy
reoidea lapp uten traksjon av NLR etter
fullstendig mobilisasjon av ligamentum
Berry: amplitude faller <50% av baseline verdi med alarmsignal.
C: Effekt ved manuell luxasjon av thyreo
idea med samtidig traksjon av trachea
på høyre side og trykk fra ventral og
venstre side: amplitude stiger over
baseline.

Stimulering av n. laryngeus superior kan
lykkes med INM ved at det utløses en
kontraksjon av de krikothyreoidale muskulaturen. INM-systemet er ikke laget for å
registrere EMG over den krikothyreoidale
muskulaturen, kun for EMG avledning over
m. vocalis. Noen ganger kan man likevel
få et EMG signal. En ramus communicans som kan viderføre elektrisk impuls
foreligger i 70-80 %. Nervemonitorering
av n. laryngeus superior krever en direkte
EMG-avledning over den krikothyreoidale
muskulaturen [34]. Skånsom og thyreoideanær preparasjon ved frilegging av øvre
thyreoidea pol hjelper til å bevare nerven
som har sin betydning for stemmeleie.

Sammenfatning
Med intraoperativ nervemonitorering får
kirurgen et hjelpemiddel til å identifisere
stemmebåndsnerven samtidig som man
får informasjon over funksjonstilstanden.
Spesielt ved høyrisiko-operasjoner som
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residiv og ved malignitet kan INM-bruk
være fordelaktig for å bevare nerven.
Samtidig tillater informasjonen om stemmebåndsfunksjonen intraoperativt kirurgen å
tilpasse den operative strategien. Hovedmål
er å unngå en bilateral rekurrensparese med
høy sannsynlighet for tracheostomi. INM
kan ikke forhindre en nervelesjon. Hvorvidt CNM pålitelig kan varsle om truende

nerveskader må undersøkes i fremtidige
studier. Den direkte, akutt innsettende
nerveskaden kan heller ikke forhindres med
denne nye metoden. Den viktigste faktor
for å bevare stemmebåndsnerven er den
nøye og samvittighetsfulle preparering
gjort av den erfarne endokrin-kirurgen.
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2
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Genetisk intratumor
heterogenitet i brystkreft

Bakgrunn

Felles for desse, og andre tilsvarande
studier, er imidlertid at dei er begrensa til
å berre undersøke ein enkelt biopsi frå eit
gitt område av tumoren. Dermed kan ein gå
glipp av viktige subklonar i andre delar av
tumoren, og risikere å undervurdere graden
av intratumor heterogenitet i pasienten.

At brysttumorar kan være heterogene er
langt i frå noko ny-oppdaga fenomen. Ved
enkel immunhistokjemi og mikroskopering
har ein sett at svært mange protein er ulikt
uttrykt i ulike celler, og i ulike områder
av tumorar. Tilsvarande heterogenitet er
òg lett synlig i mikroskopet dersom ein
ser på DNA-kopitallsnivå ved hjelp av til
dømes. FISH / CISH mot enkeltgen.
Mtp på det store fokuset som ein pr. i dag
har på molekylært målretta medikament
innan kreftforsking og kreftbehandling, er
det openbart at biopsiar som er representative for dei mutasjonar som fins i ein tumor,
er heilt essensielt for å kunne identifisere
mutasjonane og deretter gi pasienten korrekt målretta behandling. I så måte er
intratumor heterogenitet eit potensielt problem, ettersom ein biopsi frå ein subklon i
tumoren, i teorien, kan inneholde heilt andre
mutasjonar enn den subklonen som er mest
aggressiv / har metastatisk potensiale.
Dei teknologiske nyvinningane som har
komt dei siste åra (særlig massiv parallell
sekvensering - «next generation sequencing»), har imidlertid gjort det mulig å
studere intratumor heterogenitet i langt
større detalj enn tidligare, noko som gjev
oss unike innblikk i enkelttumorar si subklonale samansetting og klonale evolusjon.
I løpet av dei siste åra, har det vore publisert
fleire studiar der problematikken rundt
genetisk intratumor heterogenitet er forsøkt
adressert. I praksis har dette vore gjort
ved at ein, etter sekvensering, «sorterer»
mutasjonar i ein tumorprøve etter kor stor
andel av tumorcellene som er ramma av
mutasjonen. Dersom ein til dømes ser ein
mutasjon i 80% av tumorcellene og ein
annan mutasjon i 50% av tumorcellene, kan
ein anta at den siste mutasjonen er tilstades
i celler som er ein subklon av cellene med
den første mutasjonen. Tilsvarande berekningar basert på full exom / genom sekven-
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sering, der ein kan inkludere mange hundre
/ mange tusen mutasjonar i reknestykka,
gjer at ein kan gi relativt gode estimat for
subklonalitet og heterogentiet i tumorprøver. Slike studier har til dømes vist at det,
kan være relativt stor grad av genetisk
intratumor heterogenitet i brysttumorar (NikZainal et al., 2012a; Nik-Zainal et al., 2012b).
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Delt i to

Intratumor heterogenitet ved
primær brystkreft
Nylig har vi ved Mohn Kreftforskninglaboratorium, i samarbeid med Kirurgisk avdeling
og Avdeling for patologi ved Haukeland
universitetssjukehus, designa og bidrege
til ei større studie, der målsettinga var å
skaffe ein langt meir detaljert oversikt over
graden av genetisk heterogenitet / subklonalitet i brystkreft (Yates et al., 2015).
I denne studien bestod hovudmaterialet
av prospektivt innsamla biopsiar frå 12
pasientar. Dette var pasientar med behandlingsnaive brysttumorar, operert ved Haukeland universitetssjukehus. Frå kvar pasient
vart 8 biopsiar tatt frå primærtumor, i
følgje eit strikt pre-definert kart (Figur 1).
I tillegg til å identifisere subklonalitet og
heterogenitet slik det har vore gjort tidligare
(som skildra over), gjorde denne studiedesignen det mulig for oss å legge på eit
ekstra lag med informasjon om dei ulike
geografiske områdene i kvar tumor, og
dermed få eit unikt og langt meir detaljert
bilde av subklonalitet og heterogenitet
i kvar av dei undersøkte tumorane.
DNA frå kvar biopsi vart sekvensert ved
massiv parallell sekvensering av 360 gen.
Dette var gen som på førehand var nøye
plukka ut, basert på at dei er meir hyppig
muterte i kreft enn det ein statistisk skulle
forvente ved ein tilfeldig fordeling av mutasjonar utover det humane kreftgenomet.
Med andre ord gen som med stor sannsynlighet kan inneholde såkalte «driver»mutasjonar, det vil si mutasjonar som gir
kreftceller overlevelsesfordelar og dermed
bidrar til klonal ekpansjon av maligne celler.

Figur 2.
4 biopsiar
frå kvar
snittflate

Figur 1.

Funna frå denne studien viser at dei
undersøkte tumorane, grovt sett, kan
delast inn i tre ulike kategoriar (Figur 2):
1. Nokre tumorar er i all hovudsak homogene. Dette er tumorar der vi fann dei same
mutasjonane i alle prøver som er tatt frå
pasienten, og der mutasjonane i stor grad
er tilstade i same fraksjon av analyserte
DNA-molekyl. Mykje tyder imidlertid på
at dette berre gjeld eit mindretal av brysttumorar: Av dei tolv mest detaljert analyserte pasientane i vår studie fann vi berre
ein med dette mutasjonsmønsteret.
2. Nokre tumorar er heterogene, men med
klart geografisk adskilte subklonar. I slike
tumorar fann vi eit subsett av mutasjonar som var tilstade i alle prøvene, og
som såleis representerer siste / eldste
felles klon for kreftcellene. I tillegg fann
vi mutasjonar som var tilstade i berre
nokre av prøvene, men der dei prøvene som inneheldt dei same muta-

sjonane var geografiske nabo-prøver.
3. Nokre tumorar er heterogene med stor
grad av infiltrerande vekst mellom dei
ulike subklonane. I slike tumorar fann
vi (som i punkt 2, over) nokre mutasjonar som var tilstade i alle prøvene, og
som representerer siste felles klon for
kreftcellene. Dei mutasjonane vi elles
detekterte var tilstade i biopsiar som
ikkje hadde noko særskilt forhold seg
imellom mhp. geografisk lokalisering.
Dette tyder på at desse tumorane er
samansette av ulike subklonar som
har eit meir intrikat vekstmønster der
dei vekst infiltrerande i kvarandre.

Tilfeldige tidspunkt for
«driver»-mutasjonar
Basert på informasjonen vi kunne ekstrahere frå datasettet, berekna vi òg «fylogenetiske trer» for utviklinga av dei ulike
subklonane i dei analyserte tumorane. Dette
er mulig, basert på dei same, relativt enkle
prinsipp som nemnt over, der ei antar at
mutasjonar som er felles for alle biopsiar i
ein pasient, representerer siste felles klon,
medan mutasjonar som er tilstade berre i
nokre av biopsiane representerer subklonar som har utvikla seg i ettertid. (Vidare
kan ein identifisere subklonar av subklonar
og så bortetter.). I motsetning til andre
kreftformer der liknande studier har vist at
enkelte viktige «driver»-mutasjonar alltid er

tidlige hendingar i tumorgenesen (til dømes
VHL mutasjonar i renalcancer (Gerlinger et
al., 2012)), fann vi ingen faste tidsmessige
mønster for mutasjonar i brystkreft: I dei
analyserte pasientane fann vi at viktige og
velkjente «driver»-mutasjonar for brystkreftutvikling (til dømes TP53, PIK3CA,
PTEN, BRCA2 og CDKN2A) oppstod tidlig i
nokre pasientar, men seint i andre pasientar. Med andre ord tyder desse funna på at
brystkreftutviklinga er meir kompleks, og
mindre fastlåst til spesifikke mutasjonsrekkefølgjer enn enkelte andre tumorformer
(som til dømes coloncancer og renalcancer).

Vil «liquid biopsies» omgå
problemet med heterogenitet?
Intratumor heterogenitet medfører praktiske
problem med tanke på. kor representativ
ein biopsi er for ein heil tumor. Enkelte
miljø hevdar at problemet kan løysast ved
å la være å ta biopsi av tumoren i det heile,
men heller sekvensere fritt tumor DNA
som kan isolerast frå plasma. Tanken her,
er at døde tumorceller frigjer DNA, og at
den tumor-DNA’en ein kan identifisere
frå plasma vil være representativ for heile
tumormassen. Nyare studiar som har prøvd
ut denne strategien viser imidlertid at det
er ein sterk korrelasjon mellom tumorbyrde
og i kor stor grad fritt tumor-DNA i plasma
er representativt for heile tumoren (Bidard
et al., 2013). Ved mindre tumorar virkar

plasmaprøver å være lite representative
for mutasjonar som er tilstade i tumoren.
Det er mulig at dette er eit problem som vil
vedvare rett og slett fordi ikkje alle tumorceller bidrar til den totale «poolen» av fritt
tumor-DNA, men det kan òg tenkast at
dette er eit reint teknisk problem, og at ein
vil være i stand til å detektere DNA frå alle
/ dei fleste subklonar i ein tumor, i plasma,
ved å sekvensere med større dybde. Dette
vil i praksis, sjølvsagt verte eit spørsmål
om økonomi, og kor mulig / billig det vert
å rutinemessig sekvensere plasmaprøver
med virkelig høg dybde i tida som kjem.
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eller CABG), men ikke utover 45 dager. Etter en initial stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IU/kg 2
ganger daglig, gis en fast dose på 5000 IU (kvinner ≤80 kg og menn ≤70 kg) eller 7500 IU (kvinner ≥80
kg og menn ≥70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis i tillegg til standardbehandling av ustabil angina
pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere og nitrater). Tromboseprofylakse til pasienter
som er immobilisert pga. akutt sykdom: 5000 IU gis s.c. 1 gang daglig inntil pasienten er oppegående,
maks. 14 dager. Behandling av symptomgivende VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTEresidiv hos kreftpasienter: 1. måned: 200 IU/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30 dagene.
Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IU (se tabell 1). 2.-6. måned: 150 IU/kg bør gis s.c. 1 gang
daglig ved bruk av forhåndsfylte engangssprøyter (se tabell 2). Pasienter med kjemoterapiindusert
trombocytopeni: Ved blodplatetall <50 000/μl, bør behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet er >50
000/μl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/μl, reduseres dosen med 17-33% avhengig av pasientens vekt
(se tabell 2). Ved blodplatetall ≥100 000/μl, bør full dosering gjenopptas. Tabell 2. Dosereduksjon ved
trombocytopeni (50 000-100 000/μl):
Vekt (kg)
Dose (IE)
Redusert dose (IE)
Gjennomsnittlig dosereduksjon (%)
≤56
7500
5000
33
57-68
10 000
7500
25
69-82
12 500
10 000
20
83-98
15 000
12 500
17
≥99
18 000
15 000
17
Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et
terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IU/ml (0,5-1,5 IU/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået
er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste engangssprøyte og anti-Xa-målinger
bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås.
Spesielle pasientgrupper: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt): Ved bruk av doser på ≥10 000
IU og ved behandling >3 dager, bør anti-Xa-nivåene overvåkes. Barn: Ingen doseringsanbefaling kan gis.
Det bør vurderes å foreta måling av maks. anti-Xa-nivå ca. 4 timer etter dosering. For terapeutisk behandling
med dosering én gang daglig skal maks. anti-Xa-nivå generelt ligge mellom 0,5-1 IU/ml. Ved tilfeller av lav
og varierende fysiologisk nyrefunksjon, som hos nyfødte, se Fordeling under Egenskaper, må det sikres
nøye kontroll av anti-Xa-nivå. For profylaktisk behandling skal anti-Xa-nivå generelt vedlikeholdes ved 0,20,4 IU/ml. Overvektige: Ved profylaktisk behandling mot VTE bør det gis høyrisikodoser med Fragmin, 50007500 IU daglig. Ved behandling av VTE/lungeemboli er det begrenset erfaring med dosering 200 IU/kg hos
pasienter med normal nyrefunksjon med en kroppsvekt opp til 190 kg. Ingen tilgjengelige data fra
pasienter >190 kg. For pasienter >90 kg bør det brukes en kombinasjon av ferdigfylte sprøyter som er
tilpasset den totale dosen pasienten trenger. Tilberedning/Håndtering: Fragmin injeksjonsvæske er
blandbar med isoton natriumklorid og isoton glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er ikke
undersøkt. Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet for Fragmin eller andre lavmolekylære hepariner og/
eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet eller mistanke om immunologisk mediert heparinindusert
trombocytopeni (type II). Akutt gastroduodenal ulcus og hjerneblødning, eller andre aktive blødninger.
Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Akutt eller subakutt septisk endokarditt. Skader og operasjoner i
sentralnervesystemet øyet og øret. Ved behandling av akutt dyp venetrombose, lungeemboli og ustabil
koronararteriesykdom, der pasientene samtidig får behandling med høye doser Fragmin, er spinal- og
epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare for blødning. Positivt eller ukjent resultat av in vitro-test for
trombocyttantistoff i nærvær av dalteparin eller andre lavmolekylære hepariner og/eller heparin.
Epiduralanestesi ved fødsel er absolutt kontraindisert hos kvinner som blir behandlet med høydose
antikoagulantia. Injeksjonsvæsken som inneholder benzylalkohol må ikke brukes hos premature eller
nyfødte babyer. Forsiktighetsregler: Ved bruk av spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det
risiko for at pasienter som er antikoagulert eller som planlegges antikoagulert med lavmolekylære
hepariner eller heparin for å forhindre tromboemboliske komplikasjoner kan utvikle spinalt eller epiduralt
hematom. Tilstanden kan føre til langtids- eller permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende
epiduralkateter for administrering av analgetika eller ved samtidig inntak av legemidler som påvirker
hemostasen, som f.eks. NSAID, platehemmere eller andre antikoagulantia. Risikoen ser også ut til å øke ved
traumatisk eller gjentatt epidural eller spinalpunksjon. Innsetting eller fjerning av epidural-/spinalkateter
bør først skje 10-12 timer etter administrering av dalteparin for tromboseprofylakse, og etter minst 24 timer

hos personer som får høyere dalteparindoser (f.eks. 100-120 IU/kg hver 12. time eller 200 IU/kg én gang
daglig). Ved administrerering av antikoagulasjon i forbindelse med epidural- eller spinalanestesi, skal det
utvises særskilt oppmerksomhet og foretas hyppig overvåkning for å se etter tegn eller symptomer på
nevrologisk svekkelse, f.eks. ryggsmerter, sensorisk eller motorisk svikt (nummenhet og svakhet i benene)
samt tarm- eller blæredysfunksjon. Sykepleiere bør være trent til å fange opp slike tegn og symptomer.
Pasienten bør instrueres om umiddelbart å informere sykepleier/lege ved ovennevnte tegn/symptomer.
Ved mistanke om tegn/symptomer på epiduralt eller spinalt hematom vil rask diagnose og behandling
kunne omfatte ryggmargsdekompresjon. Legen må vurdere potensiell nytte mot risiko før spinal-/
epiduralanestesi gis til pasienter som er antikoagulert for tromboseprofylakse. Sikkerhet og effekt ved bruk
av Fragmin i forebygging av klaffetrombose hos pasienter med kunstige hjerteklaffer er ikke klarlagt.
Profylaktiske doser Fragmin er ikke tilstrekkelig for å forhindre klaffetrombose hos pasienter med kunstige
hjerteklaffer og anbefales ikke brukt til dette formålet. Forsiktighet anbefales i forbindelse med
trombocytopeni og blodplatefunksjonsforstyrrelser, alvorlig lever- og nyreinsuffisiens, ukontrollert
hypertensjon, hypertensiv eller diabetesretinopati. Forsiktighet bør også utvises ved høydosebehandling
(f.eks. ved behandling av akutt dyp venetrombose, lungeemboli og ustabil koronararteriesykdom) hos
nyopererte pasienter og andre tilstander som medfører mistanke om forhøyet blødningsrisiko, f.eks.
perinatalt. Forsiktighet skal utvises ved bruk av høye doser hos nylig opererte pasienter pga. risiko for
systemisk blødning. Etter at behandling er initiert skal pasienten kontrolleres nøye for
blødningskomplikasjoner. Det kan gjøres ved jevnlig fysisk undersøkelse av pasient, nøye observasjon av
kirurgisk innlagt dren og regelmessige målinger av hemoglobin- og anti-Xa-nivå. Klinisk erfaring med
Fragmin ved lungeemboli med allmenn sirkulasjonsforstyrrelse, lavt blodtrykk og sjokk mangler. Hepariner
kan undertrykke sekresjon av aldosteron fra binyrene, som igjen kan føre til hyperkalemi, spesielt hos
pasienter som har diabetes mellitus, kronisk nyresvikt, tidligere har hatt metabolsk acidose, økt kalium i
plasma eller tar kaliumsparende legemidler. Risiko for hyperkalemi synes å øke med behandlingslengden,
men er vanligvis reversibel. Risikopasienter bør måle kaliumnivå i plasma før oppstart av behandling med
hepariner og kontrolleres regelmessig, spesielt hvis behandlingen varer i >7 dager. Det er anbefalt å
bestemme antall trombocytter før behandlingsstart og jevnlig under behandling. Generell kontroll av den
antikoagulerende effekten bør vurderes for spesifikke pasientgrupper slik som hos barn, pasienter med
nyresvikt, eller hos veldig tynne eller sykelig overvektige, gravide eller ved økt risiko for blødning eller
retrombose. Risiko for antistoffmediert heparinindusert trombocytopeni er tilstede. Slik trombocytopeni
oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det anbefales derfor å bestemme antall
trombocytter før og jevnlig under behandlingen. I løpet av behandlingstiden bør det utvises forsiktighet
ved rask utvikling av trombocytopeni og alvorlig trombocytopeni (<100 000/μl). Koagulasjonstiden, målt
som APTT, og hemningen av trombin påvirkes bare i liten grad. For monitorering av effekt anbefales måling
av anti-Xa. Pasienter som får kronisk hemodialyse med Fragmin trenger normalt bare noen få
dosejusteringer og dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som får akutt hemodialyse
har et smalere terapeutisk doseringsområde og bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene. Den
biologiske aktiviteten til forskjellige lavmolekylære hepariner, ufraksjonert heparin eller syntetiske
polysakkarider kan ikke uttrykkes i en prøve som gir en enkel sammenligning av dose mellom de forskjellige
preparatene. Det er derfor viktig at retningslinjene for bruk av hvert enkelt produkt følges. Hvis et
myokardinfarkt oppstår hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom (ustabil angina og hjerteinfarkt
uten Q-takk), kan trombolytisk behandling være nødvendig. Det betyr ikke nødvendigvis at Fragmin må
seponeres, men kombinasjonen kan gi risiko for blødning. Eldre (særlig ≥80 år) kan ha økt risiko for
komplikasjoner med blødninger innenfor terapeutisk doseringsområde. Nøye klinisk overvåkning
anbefales. Det er begrenset erfaring mhp. sikkerhet og effekt hos barn. Ved bruk hos barn skal anti-Xa-nivå
kontrolleres. Administrering av legemidler som inneholder benzylalkohol til premature nyfødte er assosiert
med fatalt «gasping syndrom». Benzylalkohol kan gi toksiske reaksjoner og anafylaktoide reaksjoner hos
spedbarn og barn opp til 3 år. Må ikke administreres i.m. Interaksjoner: Samtidig behandling med
preparater som har effekt på hemostase, som blodplatehemmere, NSAID, GP IIb/IIIa-hemmere, vitamin
K-antagonister, trombolytiske legemidler og dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin.
Spesiell forsiktighet bør utvises når dalteparin gis samtidig som NSAID eller høydose acetylsalisylsyre hos
pasienter med nyresvikt, da disse i smertestillende/anti-inflammatoriske doser reduserer produksjon av
vasodilatoriske prostaglandiner og derved renal blodstrøm og renal ekskresjon. Fragmin kan likevel
kombineres med lavdose acetylsalisylsyre (75-160 mg) hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom.
Det er vist interaksjoner mellom heparin og i.v. nitroglyserin, høye doser penicillin, sulfinpyrazon,
probenecid, etakrynsyre, cytostatika, kinin, antihistaminer, digitalis, tetrasykliner, askorbinsyre og røyking
av tobakk. Interaksjon kan derfor ikke utelukkes med dalteparin. Pga. risiko for hematom skal i.m. injeksjon
av andre legemidler unngås ved dalteparindoser >5000 IU i løpet av 24 timer. Graviditet, amming og
fertilitet: Graviditet: Dalteparin går ikke over i placenta. Data på gravide indikerer ingen misdannende eller
føto-/neonatal toksisitet. Kan benyttes under graviditet. Da benzylalkohol kan passere over i placenta, bør
Fragmin uten konserveringsmiddel brukes under graviditet. Forsiktighet anbefales ved økt risiko for
blødninger, f.eks. hos perinatale kvinner. Amming: Små mengder med dalteparinnatrium går over i
brystmelk. Hittil har studier vist anti-Xa-nivå på 2-8% av plasmanivå i brystmelk. Det er lite trolig at det
oppstår en antikoagulerende effekt hos spedbarn. Risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.
Fordelene av amming for barnet må avveies mot fordelene av behandling for moren. Fertilitet: Det
foreligger ingen dokumentasjon på at fertiliteten påvirkes. Bivirkninger: Ca. 3% av profylaksebehandlede
pasienter rapporterte bivirkninger. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Mild trombocytopeni (type I)
som vanligvis er reversibel i løpet av behandlingsperioden. Hjerte/kar: Blødninger. Lever/galle:
Forbigående, mild til moderat økning av levertransaminaser (ASAT, ALAT). Øvrige: Subkutant hematom og
smerte ved injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Immunsystemet: Overfølsomhet. Sjeldne
(≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Hudnekroser, forbigående alopesi. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Immunologisk
mediert heparin-indusert trombocytopeni (type II, med eller uten ledsagende trombotiske komplikasjoner).
Gastrointestinale: Retroperitoneale blødninger, noen med dødelig utgang. Hud: Utslett. Immunsystemet:
Anafylaktiske reaksjoner. Nevrologiske: Intrakranielle blødninger, noen med dødelig utgang. Øvrige:
Spinalt eller epiduralt hematom. De fleste blødningene er milde, risiko avhenger av dose. Heparin kan
forårsake hypoaldosteronisme som kan føre til økt kalium i plasma. I sjeldne tilfeller kan klinisk signifikant
hyperkalemi oppstå delvis hos pasienter med kronisk nyresvikt eller diabetes mellitus. Langtidsbehandling
med heparin er assosiert med en risiko for osteoporose. Selv om dette ikke er observert med dalteparin,
kan ikke risiko for osteoporose utelukkes. Overdosering/Forgiftning: Den antikoagulerende effekten
indusert av dalteparinnatrium kan nøytraliseres av protamin. Den induserte forlengelse av
koagulasjonstiden blir helt nøytralisert, mens anti-Xa-aktiviteten vil bli nøytralisert til 25-50%. 1 mg
protamin nøytraliserer effekten av 100 anti-Xa-enheter (100 IU) av Fragmin. Protamin har i seg selv en
inhibitorisk effekt på den primære hemostasen og bør bare brukes i nødstilfeller. Se Giftinformasjonens
anbefalinger for heparin B01A B01. Oppbevaring og holdbarhet: Fragmin injeksjonsvæske oppbevares i
romtemperatur. Etter fortynning høyst 12 timer. Pakninger og priser: 12 500 IE anti-Xa/ml: (0,2 ml = 2500
IE)10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 250,40, 25 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) 567,30. 25 000 IE anti-Xa/ml:
(0,2 ml = 5000 IE) 10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 387,20, 25 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 904,30, (0,3 ml
= 7500 IE) 10 × 0,3 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 603,80, (0,4 ml = 10 000 IE) 5 × 0,4 ml (ferdigfylt sprøyte) kr
396,40, (0,5 ml = 12 500 IE) 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 462,80, (0,6 ml = 15 000 IE) 5 × 0,6 ml (ferdigfylt
sprøyte) kr 630,20, (0,72 ml = 18 000 IE) 5 × 0,72 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 630,20, 10 000 IU anti-Xa/ml 10 ml
(hettegl.) kr. 652,80. Refusjonsberettiget bruk: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved
hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller
kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil
angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs
tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel ved
hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av symptomgivende venøs
tromboembolisme (VTE) med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos pasienter med kreft.
Refusjonskode: ICPC: -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi (vilkår 136), -51 Organtransplantasjon (vilkår
136), -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (vilkår 136), B83 Koagulasjonsdefekt INA (vilkår 136), B83
Koagulasjonsdefekt spesifisert, K74 Angina pectoris ustabil, K75 Akutt hjerteinfarkt, K93 Lungeemboli, K94
Dyp venetrombose, U28 Redusert funksjonsevne nyredialyse. ICD: -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi
(vilkår 136), -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (vilkår 136), D68.8 Andre spesifiserte
koagulasjonsforstyrrelser, D68.9 Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse (vilkår 136), I20.0 Ustabil angina
I21 Akutt hjerteinfarkt, I22 Påfølgende hjerteinfarkt, I26 Lungeemboli, I80 Flebitt og tromboflebitt,
I82 Annen emboli og trombose i vener, Z94 Status etter transplantert organ og vev (vilkår 136), Z99.2
Avhengighet av nyredialyse. Vilkår: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre
måneder.
Sist endret: 07.05.2015
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Innledning
Lobulært karsinom er den største gruppen
av de spesielle histopatologiske typene,
og utgjør mellom 5 - 15 % av alle brystkrefttilfellene. I sin klassiske form har de et vekstmønster med grupper av celler og tynne
cellestrenger som vokser infiltrerende mellom stromale fibre. Det er mange varianter
av lobulært karsinom, men felles for disse
er tap av celle-til-celle kohesiviteten. Både
klinisk og mammografisk er diagnostikk av
lobulær brystkreft utfordrende. Histopatologisk type er ikke et kriterium som inngår
i dagens retningslinjer for behandling,
og eventuelle forskjeller i prognose for
lobulært og duktalt karsinom er uavklart.
Histopatologisk gradering er en av de viktigste prognostiske faktorene ved brystkreft.
Nottingham Gradering System (NGS) er
det vanligst brukte graderingssystemet
[4]. I NGS blir tre morfologiske trekk ved
svulsten vurdert og gitt en poengsum:
Andel av svulsten med tydelige kjertelstrukturer, antall mitoser og grad av variasjon i
cellekjernenes form og størrelse. En sammenlagt poengsum angir differensieringsgrad 1-3. Gradering av lobulært karsinom er
kontroversielt [2, 14]. Viktige morfologiske
trekk ved lobulært karsinom er manglende
kjerteldannelse, små kjerner og få mitoser.
Dette fører til at de aller fleste lobulære
karsinomer er histopatologisk grad 2, og
verdien av graderingen blir usikker.
E-cadherin er et transmembrant bindingsprotein i epitel. Dette er ett av flere
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molekyler i E-cadherin-komplekset som
er viktig for intercellulær kohesivitet.
Tap av E-cadherin bidrar til invasjon og
metastasering av cancer [10]. E-cadherin
påvises ved immunhistokjemi, og de
fleste lobulære karsinom er E-cadherin
negative [3]. I dag brukes immunhistokjemisk farging for E-cadherin som et
diagnostisk hjelpemiddel ved histopatologisk undersøkelse av lobulart karsinom.
Denne artikkelen beskriver en studie som
ble publisert i Histopathology i 2014 [7],
og som var en del av PhD-avhandlingen
Molecular subtypes and survival in a historic
cohort of women with breast cancer [5].
Hensikten med studien var å sammenligne
prognosen for lobulært karsinom med
duktalt karsinom, vurdere verdien av histopatologisk gradering som et prognostisk
verktøy ved lobulært karsinom, og undersøke om E-cadherin kan brukes som en
markør for prognose ved lobulært karsinom.

Materiale og metode
I perioden 1956-1959 ble det gjennomført
en befolkningsundersøkelse i 3 utvalgte
fylker i Norge der en av hensiktene var å
undersøke klinisk brystundersøkelse som
en screeningmetode for brystkreft [11].
De inviterte kvinnene var født mellom
1886 og 1928, og i Nord-Trøndelag ble
ca 26 000 invitert [8]. Av disse fikk 1393
brystkreft i perioden fra 1961-2008, og alle
er fulgt opp til de døde eller til utgangen
av 2010 [6]. Data er koblet mot Kreftregisteret og Norsk Dødsårsaksregister.
Vevsprøver fra 945 av kreftsvulstene var
tilgjengelig i arkivet til Avdeling for patologi
og medisinsk genetikk ved St Olavs Hospital, Trondheim, og av disse hadde 909 god
nok kvalitet for inklusjon i studien. Histopatologiske snitt fra samtlige svulster ble

histopatologisk typet og gradert i henhold
til dagens retningslinjer [4, 9]. Deretter ble
tre 1 mm stansebiopsier tatt fra perifere og
antatt representative områder av svulstene,
og samlet i en ny paraffinblokk som en
vevsmatrise (tissue microarray (TMA)). Nye
snitt fra vevsmatrisene ble brukt videre
i studien. Svulstene ble reklassifisert i
molekylære subtyper ved hjelp av markører
påvist ved immunhistokjemi og in situ hybridisering [6]. Noen vevsprøver var uegnet for
inklusjon i vevsmatrisene (n=42). For den
aktuelle studien ble kun lobulære og duktale karsinomer inkludert, til sammen 727.
Statistikkmodellene som ble brukt i studien
var Kaplan-Meier kurver for å sammenligne
brystkreftspesifikk overlevelse, log rank
test for å sammenligne overlevelseskurver
(p <0,05 ble ansett som statistisk signifikant) og Cox proporsjonal hasard modell for
å beregne relativ risiko for død av brystkreft.
Hasard ratio (HR) ble beregnet med 95 %
konfidensintervall (KI). Analysene ble gjort
ved hjelp av Stata versjon 12.1 (Stata Corp.).

Etikk
Studiene er godkjent av Regional Komité
for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk (REK, Midt-Norge, ref. nr: 836/2009)

Resultater
I dette materialet på 727 tilfeller, var det 611
duktale og 116 lobulære karsinomer. Gruppene var sammenlignbare når det gjelder
sykdomsstadium, behandling og observasjonstid [7]. Pga tidsperiode og/eller alder
på diagnosetidspunktet fikk disse kvinnene
lite eller ingen behandling etter kirurgi.
I alt var 85,3 % av de lobulære karsinomene
histopatologisk grad 2, mot 51,9 % av de
duktale. HER2 positivitet ble funnet hos
kun 6 % av de lobulære mot 16,9 % av de
duktale. Av de lobulære var 87,9 % øst-

Tema

Tema

Brystkreft kan klassifiseres inn i histopatologiske typer. Kriteriene for de ulike typene kan variere noe i
ulike publikasjoner, men det er ca 20 ulike histopatologiske typer. Mange av disse er sjeldne. Den største
andelen brystkreft har ikke de morfologiske trekkene som er nødvendig for å kunne klassifiseres som en
av de spesielle typene. Tradisjonelt har disse blitt klassifisert som duktalt karsinom, men invasivt karsinom
av ingen spesiell type er betegnelsen som brukes i litteraturen i dag. Denne gruppen utgjør 70 – 75 % av
alle brystkrefttilfellene.

Figur 1. Brystkreftspesifikk overlevelse for lobulært carcinom grad 2 sammenlignet
med duktalt carcinom grad 1, 2 og 3. P-verdi fra log rank test var 0,01. Figuren er
publisert tidligere (Engstrom, Opdahl et al. 2014).

rogenreseptor positive (≥ 1 % av cellene)
og av de duktale var 83,6 % positive. Ki67
var < 15 % for 66,4 % av de lobulære og
for 54 % av de duktale. De fleste duktale
var positive for E-cadherin (85,6 %), og
de fleste lobulære var negative (74,1 %).
Figur 1 og 2 viser Kaplan-Meier plot for
brystkreftspesifikk overlevelse. I figur 1 er
lobulær brystkreft grad 2 sammenlignet
med duktal brystkreft grad 1, 2 og 3, og i
figur 2 er E-cadherin positive og negative
lobulære og duktale grad 2 karsinomer sammenlignet. Figur 1 viser at brystkreft spesifikk overlevelse for lobulær grad 2 var dårligere sammenlignet med duktal brystkreft
av samme grad, men mer lik overlevelsen
for duktal brystkreft grad 3. Figur 2 viser at
brystkreftspesifikk overlevelse var dårligere
for E-cadherin negativ lobulær brystkreft
både sammenlignet med E-cadherin positive lobulære og med de duktale. E-cadherin-status så ikke ut til å gi prognostisk
informasjon om de duktale. Forskjellene
var statistisk signifikante ved log rank test.
Estimatene fra Cox proporsjonal hasard
modell viste at risiko for død av brystkreft
var signifikant høyere for lobulær brystkreft grad 2 sammenlignet med duktal

Figur 2. Brystkreftspesifikk overlevelse for lobulært og duktalt carcinom, E-cadherin
positive og negative. Alle svulstene var histopatologisk grad 2. P-verdi fra log rank
test var 0,005. Figuren er publisert tidligere (Engstrom, Opdahl et al. 2014).

brystkreft grad 2. Videre var risiko for
død av brystkreft signifikant høyere for
E-cadherin negative lobulær brystkreft
sammenlignet med E-cadherin positiv
lobulær og duktal uavhengig av E-cadherinstatus. Justering for alder, sykdomsstadium og tidsperiode ved diagnosetidspunktet endret ikke resultatet [7].

Diskusjon
De viktigste funnene i denne studien var at
lobulært karsinom grad 2 hadde signifikant
dårligere prognose enn duktalt karsinom
grad 2, men mer lik prognose som duktal
grad 3. På tross av en tilsynelatende mer
gunstig profil når det gjelder velkjente prognostiske markører, kom de med lobulær
brystkreft dårligere ut enn de med duktal.
Det er også interessant at E-cadherin,
som i dag brukes som et hjelpemiddel ved
histopatologisk diagnostikk, kan gi prognostisk informasjon om lobulær brystkreft.
Dagens behandlingsretningslinjer tar ikke
hensyn til histopatologisk type. Det er
gjort flere studier på prognose for lobulært sammenlignet med duktal karsinom,
men resultatene er sprikende [1, 12, 13].
Observasjonstid kan ha en betydning
for resultatene av disse studiene. Ut fra

figur 1 i denne studien kan det se ut til
at forskjellene vises først etter noen år.
Det er uavklart om de ulike prognostiske markørene kan ha ulik betydning
for de ulike histopatologiske typene.
Histopatologisk grad er en av de viktigste
prognostiske markørene, og forskjellig overlevelse for grad 1, 2 og 3 er vist
av flere, inkludert for lobulært karsinom.
Nytten av gradering av lobulært karsinom
er likevel omdiskutert fordi morfologien
i disse svulstene medfører at de aller
fleste er grad 2. I dette materialet var det
for få lobulære svulster av grad 1 og 3 til
å kunne gjøre meningsfulle analyser. I et
større materiale kan det gjøres, og sammenligning mellom lobulær grad 3 og
duktal grad 3 kan være svært interessant.
Resultatene i studien reiser spørsmål om
lobulær brystkreft grad 2 bør behandles
som duktal grad 3, men effekt av behandling kan ikke studeres i dette materialet.
Nytte av hormonreseptor og HER2
som prognostiske markører for lobulært
karsinom er begrenset siden de fleste er
hormonreseptor positiv og HER2 negativ.
I dette materialet var det noe flere svulster
med lav Ki67 (<15 %) blant de lobulære
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sammenlignet med de duktale [7], slik at
også for Ki67 hadde lobulære svulster en
tilsynelatende gunstigere profil. Det er
behov for bedre prognostiske markører
for akkurat denne histopatologiske typen.
E-cadherin kan være en slik markør hvis
den ikke brukes diagnostisk. E-cadherin
positive lobulære karsinom kan være feilklassifiserte duktale, men i denne studien
ser prognosen ut til å være som for duktale.

Tema

En av styrkene i denne studien er den lange
oppfølgingstiden. I tillegg fikk de fleste av
disse kvinnene brystkreft i en tidsperiode
eller alder der adjuvant behandling var lite
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var fra 909 kvinner fra Nord-Trøndelag født mellom 1886 og
1928. Kvinnene fikk brystkreft i perioden 1961-2008, og ble

76 Kirurgen nr. 2, 2016

fulgt opp til utgangen av 2010. Pga tidsperiode eller alder ved
diagnosetidspunktet, hadde de fleste ingen eller begrenset
behandling etter kirurgi. Målsetningen med prosjektet var
bedre klassifisering av brystkreft i prognostiske grupper.
De mest interessante funnene i disse studiene gjaldt grad 2
svulster. Vi fant at reklassifisering i molekylære subtyper ved
hjelp av surrogatmarkører gir tilleggsinformasjon om prognose
for grad 2-svulster de første 5 årene etter diagnose. Videre fant
vi at lobulær brystkreft grad 2 hadde dårligere prognose enn
duktal brystkreft grad 2, men sammenlignbar prognose med
duktal grad 3. I dette materialet kunne vi ved hjelp av E-cadherin
dele lobulært carcinom grad 2 opp i 2 prognosegrupper.

Kombinasjonen av ESG-400 og USG-400 er den eneste energiplattformen som understøtter alt
fra monopolar/ biopolar diatermi, saltvannsreseksjon TURiS, avansert biopolar, Sonicbeat og
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
· Laparoskopisk kirurgi
· Endoskopisk kirurgi
· Kan integreres på din videosøyle
· Kan integreres med EndoAlpha operasjonsstuer
· Kan integreres med automatisk røyksug

Svulster av histopatologisk grad 2 er en svært heterogen gruppe
når det gjelder utfall, og det er viktig med bedre klassifisering i
prognostiske grupper. Det kan få betydning for valg av behandling.
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Adrenale insidentalomer

Adrenale insidentalomer (AI) er tilfeldig oppdagede tumores i binyrene på røntgenundersøkelser som
er tatt på annen indikasjon enn mistenkt binyre-sykdom. Før 1974 var det i litteraturen rapportert 178 kasus
med ikke-sekretoriske adrenale kortikale tumores. Fra tidlig 1980-tall har tilfeldig oppdagede tumores
i binyrene blitt et vanlig klinisk problem. Insidensen av AI har økt og nærmer seg 8,7%, noe som er
insidensen rapportert i autopsiserier (1). Grunnen til den økende insidensen er hyppigere bruk av CT
og MR. Da insidensen av AI øker med økende alder kan vi forvente ytterligere økning i insidensen i vår
aldrende befolkning.

Blant uselekterte pasienter er det i litteraturen oppgitt at ca 70% av AI representerer
ikke-funksjonelle adenomer. Blant pasienter
med kreft-sykdom i anamnesen representerer
AI metastase hos ca 75%. (2) Andre differensialdiagnoser ved AI er subklinisk Cushings syndrom, pheokromocytom, aldosteronom, adrenokortikalt karsinom, ganglioneurom, myelolipom og benigne cyster.
Når det oppdages et insidentalom i binyren
er det to hovedspørsmål som bør besvares:
1. Er tumor hormonelt aktiv? Anamnese
må fokusere på symptomer som kan
avsløre endokrin aktivitet (vektendring, hypertensjon, Diabetes Mellitus,
virilisering, proximal muskelsvakhet,
anfall med hodepine, flushing, hjertebank osv) Ved klinisk undersøkelse bør
man se etter sentral fedme, striae, tap
av muskulatur og hirsuitisme. Måling av
blodtrykk og puls hører med. Biokjemisk
utredning inkluderer nivåer av kortisol,
ACTH, kort dexametason-test, Aldosteron, Renin aktivitet, kalium, natrum,
metanefriner og normetanefriner.
2. Har tumor radiologiske karakteristika
som tyder på at det er en malign lesjon?
CT-binyrer kan gi tilleggsinformasjon.
Her ser man på lesjonens tetthet før
i.v kontrast, og man ser også hvor rask
utvasking av kontrasten fra tumor er.
Anamnese bør inkludere spørsmål
om gjennomgått kreft-sykdom.
De siste 15 årene har vi på Haukeland
Universitetssykehus (HUS) operert 77
pasienter for adrenale insidentalomer, der
preoperativ biokjemisk utredning ikke kunne
avsløre endokrin aktivitet. De viktigste
operasjonsindikasjonene var; størrelse >
4 cm, høy tetthet og/eller sen utvasking av
kontrast og vekst av tumor ved kontroll CT.
Dette er alle tegn som gjør at man ikke sikkert kan utelukke malign tumor og er funn
som også i AACE/AAES Guidelines (3) gir
anbefaling om adrenalectomi. Resultatene
fra histologisk undersøkelse er gjengitt i
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Andre benigne forandringer var myelolipomer, neurofibromer og diffus kortikal
hyperplasi. Insidentalomet viste seg
hos en pasient å være en bimilt som lå
igjen etter splenectomi. Gjennomsnittlig tumorstørrelse i denne gruppen med
benigne tilstander var 4,3 cm (2,5 – 10
cm) Myelolipomene, som har et karakteristisk utseende på CT, skiller seg ut med
et gjennomsnitt på 7,5 cm (6 – 10 cm).
Hos 8 pasienter hadde man funn som
var maligne, usikre eller som krevde mer
utredning eller oppfølging. 3 pasienter med
normal biokjemi preoperativt fikk påvist

pheochromocytom. Ett tilfelle viste seg å
være metastase fra til da ukjent cancersykdom – småcellet lungecancer. Det ble
fjernet et barkoncocytom med usikkert
malignitetspotensiale og en binyrebarktumor med atypi. En tumor viste seg å være
et leiomyosarcom, her fant man en normal
binyre like ved sarcomet. En stor tumor
som man oppfattet å gå ut fra binyre med
mulig vekst inn i nyre, ble fjernet enBlock
med nyret og viste seg å være en primær
nyrecancer. Gjennomsnittlig tumorstørrelse
i denne gruppen var 6,2 cm (3,5 – 12cm)
Våre erfaringer kan kort
oppsummeres slik:
• Ikke alle insidentalomer på binyrens
plass utgår fra binyre.
• Alle pasienter med AI bør utredes endokrinologisk.

Barkadenom

42 (55%)

Cyster

9 (11%)

Myelolipom

5 (7%)

Ganglioneurom/Neurilemmom

6 (8%)

Hematom/fibrose/degenerative forandringer

5 (7%)

Andre benigne

2 (2%)

Pheocromocytom

3 (4%)

Malignitet/atypi

5 (6%)

Tema

Tema

Anette Heie
anette.heie@helse-bergen.no
Avdeling for Bryst og Endokrinkirurgi,
Haukeland Universitetssykehus

tabell 1. Hos våre pasienter fant man at
det oftest dreide seg om benigne kortikale
adenomer, evt med innslag av blødning,
fibrose eller degenerative forandringer.

Tabell 1: Histologisk diagnose av kirurgisk fjernede
ikke funksjonelle AI HUS 2000-2015.

Adrenalt myelolipom 10 cm, karakteristisk utseende med områder der tettheten er lav som i fett.

• Dersom det påvises endokrin aktivitet,
tumor har radiologiske funn som gjør at
man mistenker malignitet eller det tilkommer vekst, kan kirurgi være aktuelt.
• De fleste AI representerer benigne
tilstander, utfordringen er å selektere
de som ikke gjør det. Generelt vil stor
størrelse (>4-6cm) være et trekk som
gjør at mistanken om malignitet øker.

Unntak er myelolipomer som kan bli
store og metastaser som gjerne er små.
• På HUS har til nå alle pasienter med
AI blitt diskutert på tverrfaglig møte
der endokrinolog, radiolog og endokrinkirurg deltar. Dette mener vi gir et
godt grunnlag for å treffe beslutninger om videre behandling/kontroll i
denne heterogene pasientgruppen.
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Adrenalt kortikalt adenom med degenerative forandringer.
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International Society of Surgery (ISS)
– medlemskap for norske kirurger
Foreningen ble etablert i 1902 på initiativ av den belgiske kirurgen Antoine Depage. Den første
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FUNK stilte mannsterke på årsmøtet til YDK
Lørdag 30. april 2016 holdt Yngre Danske Kirurger (YDK) sitt årsmøte. Dette fant sted i København,
og samlet danske leger i spesialisering innen kirurgi fra hele landet. Forening for Unge Norske Kirurger
(FUNK) stilte med tre styremedlemmer.
Naeem Zahid
naeem.zahid@medisin.uio.no
Styremedlem FUNK
YDK har i flere år jobbet for å fremme
interessene til danske kirurger i spesialisering. De holder blant annet kurs,
foredrag og møter. Den 30. april holdt
organisasjonen sitt årsmøtet på Tivoli
Congress Center i København. På invitasjon fra YDK hadde tre medlemmer av
styret i FUNK også funnet veien dit.
På formiddagen ble det holdt to parallelle
sesjoner. I den ene salen var det foredrag
om gallekirurgi og dets komplikasjoner,
mens det i den andre salen ble snakket om
komplisert fistel problematikk og transanal
total mesorektal eksisjon, ofte kalt Ta-TME.
Foredragsholderne var erfarne kirurger,
og foredragene holdt høy kvalitet. De
var både engasjerende og opplysende.
I god dansk stil ble det kl 12 servert lunsj,
eller frokost, som danskene velger å kalle
det. Det var satt av rikelig med tid til å
bli kjent med kolleger fra andre sykehus
over en spennende buffet med både
varm mat og søtsaker. Diskusjonstemaene rundt bordene var ikke nye for de
norske deltagerne. Tema som kvalitet
på utdannelse og muligheten til å slippe
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til ved elektiv kirurgi var gjengangere.
Arrangementet var sponset av legemiddelindustrien som stilte med stands. Her
var det både penner og sjokolade, men
viktigere; muligheten til å se og prøve
nye produkter og utstyr. For å sørge for
at alle besøkte standene, hadde YDK og
sponsorene sammen arrangert noe de
kalte Kirurgisk Olympiade (sic). Deltagerne
ble delt i lag, og lagvis gikk man fra stand
til stand og deltok i små konkurranser.
Høydepunktet for mange av deltakerne
under den Kirurgiske Olympiaden var å
forsøke å tenne en fyrstikk med laparoskopisk utstyr. Jeg kjenner ikke til noen
operasjoner hvor en tenner fyrstikker i
pasientens mage, men er allikevel temmelig
sikker på at ferdigheten lar seg oversette
i bedret laparaskopisk teknikk generelt.
Riktig interessant ble det etter lunsj, resten
av dagen var i plenum og temaet var
kirurgisk forskning. Professorene Ismail
Gögenur og Niels Qvist snakket generelt
om kirurgisk forskning. Foredragene var
svært gode og gav et overblikk i hvordan
prosjekter og forskning utvikler seg. Jeg er
overbevist om at disse foredragene inspirerte flere av deltagerne til å se på kirurgisk
forskning med nye øyne, og mange ble
nok inspirert til å vurdere forskning som

karriere. Det ble også holdt foredrag av
unge kirurger hvor den ene nylig hadde
blitt ferdig med sin doktorgrad, mens den
andre var i startgropen og skrev protokoll.
Senere på ettermiddagen ble det avholdt
årsmøte med valg av nye styremedlemmer. Deretter var det påfølgende middag, og fest til langt ut på natten.
Dagen var svært godt arrangert og gjennomført. Stemningen bar preg av ungdommelighet, men profesjonaliteten skinte
igjennom vært eneste steg. Det er ikke
rart da YDK har mange års erfaring og
aktivitet bak seg. Foreningen så dagens
lys over 20 år siden, i en tid da innføring av arbeidstidsbestemmelse hadde
medvirket til at dansk kirurgisk trening
og opplæring lå på europeisk bunnivå.
Siden 1990 har YDK jobbet for å forbedre
unge kirurgers arbeidsforhold og kirurgisk utdannelse, med gode resultater.
Vi i det sittende FUNK-styret lar oss inspirere av arbeidet YDK har lagt ned, både i
form av gjennomføringen av slike seminarer
og konferanser, men også i forbedringen av
den kirurgiske utdannelse. Vi håper at også
vi vil kunne ha en tilsvarende pådrivningskraft som vår søsterorganisasjon i Danmark.

En rekke norske kolleger har opp gjennom
tidene nytt godt av fordeler et medlemskap
fører med seg: – deltagelse på internasjonal kongress ( tidlige kalt ”International
Surgical Week” – fra 2014 kalles denne
kongressen ”World Congress of Surgery”)
som har vært arrangert rundt om i verden
annet hvert år; i 2013 var den i Helsingfors, Finland, i 2015 i Bangkok, Thailand,
og den 47. Kongressen blir arrangert
i Basel, Sveits 13-17 august, 2017.
I en tid der kirurgiske faget på mange
måter splittes opp i subspesialiteter, og
mange får daglige kliniske arbeidsområder som er relativt smale, er det likevel
viktig å kunne beholde en viss kunnskapsmessig bredde. Dette for å kunne
bidra til robuste, fleksible og kompetente
kollegafelleskap i egen avdeling– inkludert det å ha adekvat vaktkompetanse.
Et medlemskap i ISS ( årlig medlemsavgift
CHF 180,00≈ NOK 1 500; halv pris for
kirurger <40 år som er under utdanning ) gir
som én av fordelene et personlig abonnement på World Journal of Surgery ( papir +
elektronisk), og i tillegg får man fortløpende
tilgang til 9 andre kirurgiske tidsskrifter fra
Springer Verlag (se faktaboks). Både leger i
spesialisering, men også vel etablerte overleger vil ha behov for å lese gode oversiktsartikler, ”how I do it”-artikler, og originalartikler for å kunne følge med i utviklingen.
Dessuten får man rabatt på kongressavgiften ved deltagelse på World
Congress of Surgery. Og ikke minst
får man gjennom medlemskapet en
global tilhørighet i et kollegialt nettverk som omfatter alle kontinenter.

Gå gjerne inn på foreningens nettside
www.iss-sic.com og ”klikk deg” gjennom
de ulike lenker for mer detaljert informasjon.
Medlemskap skal søkes av alle som er
involvert i kirurgiske fag. Søknadskjema
lastes ned fra hjemmesiden, fylles ut
og sendes inn med anbefaling fra 2

medlemmer i ISS ( i øyeblikket er det
16 medlemmer fra Norge- se membership directory på hjemmesiden). Vi bør
absolutt blir flere. Har du spørsmål, så
ta gjerne kontakt med undertegnede.
Lykke til – og velkommen som medlem
i International Society of Surgery.
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Norsk Register for
Gastrokirurgi – NoRGast

- et nasjonalt kvalitetsregister laget av og for gastrokirurger
NoRGast har vært i drift fra 1. januar 2014 og har i februar 2016 over 5.100 registrerte operasjonsforløp
fra 12 sykehus. Alle norske avdelinger som driver med gastrokirurgi er velkomne til å delta.

Kristoffer Lassen
krlass@ous-hf.no
Seksjon for HPB kirurgi,
OUS Rikshospitalet
Linn Såve Nymo
Gastrokirurgisk avdeling,
UNN Tromsø

Vi kan som kirurger vente til dette tres over hodet på oss, eller ta
roret selv og definere kvalitet slik vi ser det.
Det er ikke selvsagt hva kvalitet er. Svaret vil variere avhengig av
hvem som ser. Noen kvalitetsmål anbefales fordi de er lette og
reproduserbare å måle. Liggetid etter operasjon og tid til epikrise er

1. Det må være viktig. Viktig for pasienten og viktig ved at det skal
kunne bidra til å bedre pasientbehandlingen.
2. Det må være et robust mål: objektivt, utvetydig og
reproduserbart slik at det gir samme resultat uansett hvem som
samler inn data.
3. Det må være lett å måle, og lett å samle inn dataene fra pasient,
elektronisk journal eller andre kilder

Figur 2. BMI ved rektumreseksjoner.

Det har vært drevet komplikasjonsregistrering ved en rekke norske
sykehus i lang tid. Svakheten ved lokale registre er at de ikke kan
sammenstilles med hverandre, eller med andre nasjonale registre.
Dette fordi de ikke definerer kvalitet (eller komplikasjoner) likt, og
fordi de ikke har konsesjon til å sammenstille registre. De blir et
nyttig verktøy for den enkelte avdelingen, men tar ikke ut det store
potensialet som ligger i ensartet registrering.
Norsk Register for Gastrokirurgi – NoRGast – er et samtykkebasert,
nasjonalt kvalitetsregister med alle nødvendige konsesjoner.
Det er utviklet en egen nettbasert rapportfunksjon (Rapporteket)
som alle deltagende avdelinger har tilgang til. En får her tilgang til

Tabell1.
Viser reoperasjoner for
hele landet.

egen avdelings resultater satt opp mot nasjonale tall (se figurer).
Man får ikke se resultater fra andre avdelinger isolert, kun samlede
tall fra hele landet. Registeret vil etter hvert offentliggjøre resultater på avdelingsnivå, men først etter at styringsgruppen har
kvalitetssikret tallene og de enkelte avdelingene har kunnet
korrigere eventuelle feil eller mangler.
Oversikt over styringsgruppens sammensetning, detaljer
ved registeret og konsesjonene, samt en testversjon av
registreringsfronten finner du på www.norgast.no

Figur 1. ASA score ved rektumreseksjoner
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Figur 3. Tilgang ved kolonreseksjoner.
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Kravet til å kunne rapportere sentrale kvalitetsparametre for den
aktiviteten vi driver er raskt økende. Alle vil vite, og med rette:
Myndigheter i direktorat og helseforetak, ledere i alle posisjoner,
presse og interesseorganisasjoner, pasienter og kollegaer. Vi kan
ikke lenger forvente å drive virksomhet uten at våre resultater
vurderes av andre. Det handler ikke om hvorvidt det blir pålagt å
fremskaffe mål på kvalitet, men derimot om hvordan kvalitet skal
defineres og måles, av hvem og om hvordan avvikende resultater
skal tolkes.

mottatt, er to slike mål. Ingen vil si at de ikke er viktige, men de sier
lite om kvaliteten på behandlingen. Et godt kvalitetsmål skal helst
tilfredsstille følgende krav:

Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i å gjøre dette registeret
så lite som mulig hva angår antall variabler og sørge for at de
tilfredsstiller kravene nevnt over. Det er viktigere å fremskaffe
gode data om noen få forhold, enn dårlige data om mange forhold.
Det er lett å peke på flere ting det kunne vært interessant å vite,
men dagens register er raskt og enkelt å bruke og kan skjøttes
av en sykepleier (helst) eller en sekretær med noe opplæring.
Risikofaktorer er viktige for å forklare naturlige forskjeller i
resultater mellom avdelinger med ulik pasientprofil (case mix) og
for å identifisere forhold som kan forbedres.

Hvilke prosedyrer skal registreres? Status som nasjonalt
kvalitetsregister krever en avgrensing av obligatoriske
pasientgrupper. Hvis man ønsker å knytte seg til NoRGast
er det obligatorisk å registrere alle de formelle reseksjonene
(øsofagus, ventrikkel, kolon, rektum, lever, galleveier og pankreas).
Proktologiske prosedyrer, appendektomier, kolecystektomier,
brokk samt kirurgi på tynntarm og bukvegg er frivillig å registrere.
Endoskopiske prosedyrer registreres ikke.
Det er viktig å erkjenne at alle pasientene i en gruppe må
registreres. Seleksjon er akilleshælen til en registerkohort. Vi må
unngå at bare selekterte pasienter tas med i registeret og at en
liten gruppe blir holdt utenfor. Når tallene blir små, som de ofte
blir i Norge, skal det ikke mer til enn å utelate én eller to pasienter,
slik at resultatet fremstår radikalt forbedret. NoRGast-sekretariatet
vil validere registerkohorten mot NPR-data. Vi kan dermed melde
tilbake til de enkelte avdelingene om de har registrert det samme
antallet som er rapportert til NPR.
Det er de komplette pasientkohortene med høy kvalitet på et fåtall
viktige parametre vi strever etter.
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Aesculap® Caiman® 5

NoRGast er både et register for din avdeling, et redskap for
nasjonal høring og standardangivelse (audit og benchmarking), og
et fremtidig forskningsverktøy. Dataene tilhører det gastrokirurgiske
miljøet, dvs. de som bidrar med data. Registerledelsen har en
kvalitetssikrende og administrerende rolle. De som ønsker å gjøre
egne analyser på nasjonale tall vil kunne søke styringsgruppen
om dette. Slik aktivitet er ikke begrenset til de som i dag sitter i
registerets styringsgruppe eller ledelse.

Advanced Bipolar Seal and Cut Technology

Alle avdelinger inviteres med dette til å registrere sine opererte
pasienter i NoRGast.
Ta kontakt med registerledere:
Linn Såve Nymo (Linn.Save.Nymo@unn.no),
Kristoffer Lassen (krlass@ous-hf.no), eller registerets sekretær
Mai Lisbet Berglund (Mai.Lisbet.Berglund@unn.no).

Figur 4. Viser rate relaparotomi/relaparoskopi (alle årsaker).

Symposium Bergen

23.-24. september 2016
Hotel Clarion Admiral, Bergen

Photo: T. Furmanek.
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Welcome to Bergen Norway

Learn more about Aesculap Caiman
www.caiman-aesculap.com

2. International Interdisciplinary Endocrine Surgery Conference

“Recent Progress in Endocrine Surgery”
For further details and registration: www.ksci.no
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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.
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

LAPCONOR

- et utdanningsprogram for standardisering av laparoskopisk
behandling av i pasienter med kreft i tykk og endetarm

LAPCONOR TT — TREN TRENEREN
Pedagogikkurs for kirurger med ansvar for
opplæring i laparoskopisk kolorektalkirurgi

LapcoNor er et regionalt prosjekt i Helse Sør Øst som tilbyr strukturert og standardisert utdanning og
opplæring i laparoskopisk kirurgi for kolorektal kreft til alle kirurger i regionen som behandler disse
pasientene. Prosjektet drives i samarbeid med Lapco, det britiske nasjonale utdanningsprogrammet for
laparoskopisk kolorektal kirurgi.
Ole Helmer Sjo
olesjo@online.no
Gastrokirurgisk avdeling,
OUS Ullevål
Bjarte Tidemann Andersen
Kirurgisk klinikk,
Sykehuset Vestfold
Robin Gaupset
Gastrokirurgisk avdeling,
AHUS

Oppstart i England

Flere større randomiserte studier har vist
at laparoskopisk kirurgi for tykktarm- og
endetarmskreft gir kortere sykehusopphold
samt raskere og enklere rekonvalesens
sammenlignet med åpen kirurgi. Studier
viser også at laparoskopisk kirurgi ikke gir
dårligere onkologiske langtidsresultater
enn åpen kirurgi.1,2 Britiske retningslinjer
anbefaler fra 2006 laparoskopisk reseksjon
som et alternativ til åpen reseksjon hos
pasienter med kolorektal kreft der både
laparoskopisk og åpen kirurgi er mulig.
Dette blir avgjort i MDT møter hvor alle
pasienter med kolorektal kreft blir diskutert.
I 2005 / 2006 ble mindre enn 5% av
kolorektale cancer-operasjoner i England
utført laparoskopisk. 3 Dette kombinert
med forskningsresultater som viste bedre
kortidsresultater etter laparoskopisk
kirurgi var bakgrunnen for oppstart av
Lapco = «The National Training Program
for Laparoscopic Colorectal Surgery in
England»4

Lapco5 ble således initiert i 2007, og i
januar 2008 ble de første treningssentrene
etablert.
Filosofien i England var å tilby kurs og
praktisk opplæring i laparoskopisk kolorektal
kirurgi samt kurs i praktisk undervisning
etter moderne pedagogiske retningslinjer,
såkalte TT (Train the Trainer) – kurs. Disse
kursene har som mål å heve kvaliteten på
undervisningen til eksisterende eksperter
i laparoskopisk kirurgi. Kursene formidler
verktøy for strukturert og standardisert
opplæring i laparoskopisk kolorektal kirurgi,
men prinsippene er overførbare til andre
spesialiteter hvor effektiv opplæring i
tekniske ferdigheter er en nødvendighet.
Erfaring fra England viser tydelig at disse
TT – kursene gir en betydelig økning i
effektivitet og utbytte av den kirurgiske
opplæring og utdanning

Oppstart i Norge

Hovedmål

LapcoNor-prosjektet ble etablert av
HSØ våren 2014 i samarbeid med
Utdanningssenteret på OUS Ullevål.
Det er etablert en prosjektgruppe
bestående av åtte kirurger og tre
operasjonssykepleiere fra de større
sykehusene i regionen6. I tillegg har
prosjektet en ressursgruppe av sentrale
fagpersoner fra alle helseregionene.

Bruken av laparoskopisk teknikk i
behandling av kolorektal kreft har variert
svært mye fra sykehus til sykehus i Norge,
og har generelt økt de siste årene.
LapcoNor prosjektet har som hovedmål
å øke laparoskopiraten for behandling av
kolorektal kreft, og sikre at denne kirurgien
utføres etter standardiserte retningslinjer.
Man ønsker å tilby pasientene optimal
kvalitet på behandlingen uavhengig av hvor
man blir operert.

Høsten 2014 tok prosjektgruppen
kontakt med Lapco i England, først
og fremst med tanke på å starte
treningsprogram for enkelt kirurger i
laparoskopisk kolorektal kirurgi tilsvarende
det engelske opplæringsprogrammet.
Anbefalingen fra England var imidlertid
klar på at vi først burde starte med kurs
i praktisk undervisning, dvs. lære opp
instruktører som kan formidle god og
effektiv utdanning til enkelt kirurgene i
laparoskopisk kolorektal kirurgi. Tanken er
at disse kursene skal legge grunnlaget for
senere utdanningsprogram for strukturert
opplæring i laparoskopisk kolorektal kirurgi.
Demonstrasjon av dårlig læresituasjon på treningsboks, fra venstre Robin Gaupset, Odd Mjåland og Gunter Bock
fra prosjektgruppen og instruktører Mark Coleman og Tom Cecil fra Lapco England.
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Rammeverket for strukturert og systematisk opplæring i laparoskopisk
kolorektal kirurgi.

Derfor vil prosjektet tilby og legge til rette
for standardisert og strukturert opplæring
i disse operasjonene, samt utarbeide
retningslinjer for standardisering av
inngrepene.
Strategien i prosjektet er enkel og
innlysende; Ved først å lære opp
instruktørene (trene trenerne gjennom
TT –kurs), kan man deretter tilby et
betydelig mer effektivt treningsprogram
i laparoskopisk kolorektal kirurgi. Bedre
lærere gir altså bedre læring og flinkere
elever. På sikt forventer vi at bedre kirurgi

Mark Coleman (t.h.) og Tom Cecil, leder og nestleder i det engelske Lapco
– programmet, underviser prosjektgruppen i Basingstoke mars 2015.
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Logo utviklet av Lapco International etter mal fra
Lapco’s logo i England.

Bakgrunn

gir færre komplikasjoner
og forhåpentlig også bedre onkologiske
resultater både i vår helseregion og resten
av helse Norge.

De første TT kursene
Våren 2015 deltok prosjektgruppens
medlemmer på Lapco instruktør (TT)-kurs
i England.
I juni 2015 arrangerte vi et test-kurs internt
i prosjektgruppen, før vi samme måned
hadde vårt første eksterne kurs med seks
deltagere. Siden har vi arrangert ytterligere
to kurs i 2015, ett kurs i mars 2016 og ett i
mai 2016. Neste kurs arrangeres 22—23.
september og vi har planlagt et ytterligere
kurs 17.-18. november2016.
Alle kursene har hittil vært holdt på engelsk
med støtte fra erfarne engelske kursarrangører, men fra høsten 2016 er det
planlagt at vi holder kurs på norsk uten
ekstern støtte.
Kurset mars 2016 var også det første kurset
med godkjenning som valgfritt kurs til
videre og etterutdanningen i spesialiteten

Figur fra Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for
tykktarmskreft 2008-2014 og for endetarmskreft 19962014, publisert 15.10.2015.

gastroenterologisk kirurgi. Det var også det
første kurset med deltagere utenfra Helse
Sør-Øst.
Kursene består av to intensive dager, med
interaktive undervisning, enkle praktiske
rollespill og til slutt instruksjon av lokal
kirurg under utdanning på operasjonsstua.
Alle øvelser ble grundig evaluert etter
moderne pedagogiske prinsipper. Selve
konseptet er enkelt og logisk, med tre
hovedelementer;

Kirurgen nr. 2, 2016

87

Kjernejournal – et nasjonalt
varslingssystem for viktig informasjon
Det er kveld, du har vakt og du får beskjed fra akuttmottaket om at en bevisstløs pasient er på vei inn.
Pasienten er på jobbreise i området og har kun med seg en kollega. Fastlegekontoret er stengt og helsesekretær ringer pasientens lokalsykehus for å få tak i eventuelle journalopplysninger om pasienten, men
dette tar tid. «Tenk om jeg bare kunne trykket på en knapp og fått fram de viktigste helseopplysningene
om pasienten! » tenker du frustrert. God nyhet: Denne knappen finnes! Det er kjernejournal-knappen i
pasientens elektroniske journal!
Lene Ekern Kvavik
Lene.Ekern.Kvavik@ehelse.no
Onkolog, seniorrådgiver, Direktoratet for E-helse

Laparoskopisk kolorektal kirurgi er avansert og krever et kompetent og samkjørt operasjonsteam.

Oppsett, dialog og konklusjon
1. Oppsett: Etablering av felles forståelse
av læresituasjonen, bakgrunn for
inngrepet som skal gjennomføres,
læringsmål for utdanningskandidaten
samt regler for kommunikasjon under
inngrepet.
2. Dialog: Hvordan kommunisere under
selve lærings-operasjonen for å få mest
mulig utbytte for kandidaten.
3. Konklusjon: Gi grundig feedback til
kandidaten etter operasjonen med fokus
på selv evaluering og refleksjon over
hva som foregikk under inngrepet. Det
tilstrebes en ”take home message”
som konsentrert konklusjon om hva
kandidaten skal fokusere på å gjøre
bedre ved neste operasjon.

Utdanning av enkelt kirurger
Prosjektet har også kommet i gang med
strukturert opplæring av den enkelte kirurg,
som i praksis er erfarne LIS leger – leger i
B-gren stillinger. Dette foregår ved «hands
– on» læreoperasjoner hvor de pedagogiske
metodene fra instruktørkursene anvendes.
Hver slik læreoperasjon dokumenteres
og evalueres på eget skjema, og legges
inn i en database for senere analyser av
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utdanningsprogresjon og kliniske resultater.
Dette gjøres over samme lest som Lapco
i England, og dataene vil forhåpentligvis
også kunne sammenlignes på tvers av
landegrensene.

Videre planer
Prosjektet tilbyr nå instruktør kursene
til kirurger fra andre helseregioner. Vi
arbeider med retningslinjer for de enkelte
prosedyrene i samarbeid med NGICG.
Vi arbeider også med planlegging av
et 2 dagers introduksjonskurs med
praktisk teknisk trening i laparoskopisk
kolorektal kirurgi og en teoretisk del med
gjennomgang av onkologiske prinsipper
og oppdatert dokumentasjon for disse.
Dette kurset vil etter planen arrangeres
andre uken i 2017. Det planlegges
også å definere et forskningsprosjekt
for detaljert beskrivelse og evaluering
av kliniske effekter som følge av
utdanningsprogrammet.
Prosjektgruppen har også egen
internettside der man kan finne mer
informasjon om prosjektet og kurs
som tilbys7. Man kan der også melde
sin interesse både til TT-kursene og til

fremtidige treningsprogram i laparoskopisk
kolorektal kirurgi.
Artikkelen gis ut samtidig i tidskriftene
Kirurgen og NGF-nytt
Referanser
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Dersom en fastlege opplever at en pasient får en anafylaktisk
reaksjon på et legemiddel, vil ikke kirurgen på sykehuset få vite om
dette hvis ikke fastlegen først skriver det i en henvisning, og deretter må en lege ved sykehuset legge det inn under cave/kritisk informasjon i lokal elektronisk pasientjournal. Om pasienten så reiser på
ferie og kontakter legevakt et annet sted i Norge, vil ikke opplysningen om anafylaktisk reaksjon være tilgjengelig for legevaktslegen.

Kjernejournal gir rask tilgang til kritisk
informasjon om pasienten
Mangel på livsviktig og kritisk informasjon om pasienten kan føre til
utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling, i verste fall pasientskade eller dødsfall. Formålet med kjernejournal er økt pasientsikkerhet ved at helsepersonell får tilgang til livsviktig informasjon
som legemidler, alvorlige allergier, kritiske sykdommer og annen
viktig helseinformasjon. I tillegg finner man personalia som pårørende med tilhørende telefonnummer, samt kontaktinformasjon til
pasientens fastlege. Med kjernejournal får sykehus, legevakt og
fastleger rask tilgang til de samme opplysningene om pasienten.

Kritisk informasjon
Kirurger står i mange akuttsituasjoner hvor de må ta raske og
riktige beslutninger om videre behandling av pasienten. Da er
man avhengig av å ha så gode opplysninger om pasienten som
mulig – og at opplysningene er raskt tilgjengelig uten ringing,
leting i journalen etc. Det kan være avgjørende å vite at pasienten
har hemofili, pacemaker eller får strålebehandling av abdomen
med økt fare for tarmperforasjon. Fram til nå har slik informasjon
blitt registrert under «Cave» i pasientjournalen men her registreres også mye ikke-kritisk helseinformasjon som åpen retur
og kontaktpersoner. I tillegg er ikke informasjon under «cave»

Nasjonalt varslingssystem
Kirurgen kan nå med et blikk i pasientens kjernejournal se om
andre leger har registrert kritisk informasjon på pasienten.
I så fall vil kjernejournalsymbolet være rødt. I tillegg vil informasjonen man finner der være strukturert etter et etablert
kodeverk. Dette øker presisjonen av opplysningene og gir mindre risiko for tolkningsfeil og uklarheter. Hovedprinsippet er at
kun lege kan registrere kritisk informasjon i kjernejournal.
Mange leger forteller at de også har god bruk for opplysninger som ligger på legemiddelsiden, samt oppdaterte
opplysninger om pasientens pårørende og fastlege.
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Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientinformasjon på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet.
Bortsett fra i kjernejournal, er viktig informasjon kun lagret lokalt i
journalen på det enkelte sykehus eller fastlegekontor. Det finnes
i dag ikke et system for automatisk overføring av viktig informasjon. Dette fører til at viktig informasjon om pasienten ofte ikke
er tilgjengelig for helsepersonell når det er behov for det.

tilgjengelig for leger andre steder enn der det er registrert lokalt.
Man har heller ikke hatt en standard for hvordan kritisk informasjon skal dokumenteres. Kritisk informasjon skal registreres av
lege og vil være aktuelt for noen få prosent av befolkningen.

Lovendring
Helse- og omsorgsdepartementet ga Helsedirektoratet i 2010
oppdraget med å utrede en nasjonal kjernejournal. Arbeidet
ble oppfattet å være så viktig at det medførte en lovendring
hvor Helseregisterloven i 2012 ble utvidet med § 6d om Nasjonal kjernejournal (1). Året etter trådte kjernejournalforskriften i
kraft (2). Dette gav hjemmel for opprettelse av kjernejournal.

Plan for kjernejournal i Norge
Nå har snart tre millioner innbyggere fått sin kjernejournal. Helsepersonell bruker kjernejournal i Midt-Norge og Vest-Norge samt
i områdene rundt Akershus Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sørlandet sykehus. Sykehuset Innlandet
fikk tilgang til kjernejournal nå i mai 2016 og deretter står Oslo Universitetssykehus for tur. I 2017 kommer turen for resten av HSØ.
Rett etter at en pasient har fått kjernejournal, vil det ikke ligge
opplysninger på legemiddelsiden eller under kritisk informasjon. Det tar ca tre måneder fra kjernejournal er opprettet for
pasienten, til informasjonen om hentede legemidler på apotek
er noenlunde fullstendig. Det kan ta lengre tid før behandlende
lege har registrert kritisk informasjon. Helsepersonell har gjort
over 60 000 oppslag i kjernejournal siden juni 2014 og leger har
gjort i underkant av 5 500 registreringer om kritisk informasjon.
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Du kan redde liv med 7 klikk
Så enkelt er det å registrere kritisk informasjon i kjernejournal. Du kan velge
mellom fem kategorier for kritisk informasjon. Her viser vi hvordan du kan legge
inn informasjon om at pasienten har et abdominalt aortaaneurisme.

"Kjernejournal er den gule post-it
lappen jeg vil at noen av mine pasienter
har i pannen når de blir lagt inn akutt"

1. Klikk på kjernejournal-ikonet i
journalsystemet ditt

Sagt av lege ved St.Olavs hospital.

2. Klikk på fanen «Kritisk info»

Bilde av kjernejournal med de fem fanene åpnet på siden med kritisk informasjon.

Integrert i EPJ

feilregistrering. Det eneste unntaket fra dette er opplysninger om kritisk informasjon, som skal legges inn av lege.
Kjernejournalens innhold
Kjernejournal er organisert i fem deler, vist som fem klikkbare
faner øverst. Under følger kort om hva du kan finne i de ulike
fanene. Mer informasjon finner du i dokumentet «Kjernejournal
– introduksjon for helsepersonell» som finnes på e-helse.no.

Kilder for data i kjernejournal
Kjernejournal henter inn data automatisk fra offentlige registre som Folkeregisteret, DiFi, Fastlegeregisteret, Reseptformidleren og NPR (Norsk pasient register). Man får derved
hele tiden oppdaterte opplysninger om pasienten og er ikke
avhengig av manuell registrering av data med mulighet for

Referanser
1. Prop. 89 L (2011-2012): Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal
kjernejournal m.m.).

Legemidler
Legemiddelsiden viser alt som er hentet på apotek på resept
etter at pasienten fikk kjernejournal, samt uavhentede gyldige e-resepter. Hentede legemidler vises uavhengig av om
resepten er skrevet ut som e-resept, er ringt inn til apotek,
sendt pr fax eller levert som papirresept. Opplysningene
lagres i inntil 3 år etter siste utlevering på resepten.
Informasjon som i en gitt situasjon vil kunne ha avgjørende
betydning for valg av helsehjelp, men som er vanskelig å
oppdage. Eksempler er legemiddelallergier, spesielle lidelser som hemofili, angioødem, implantater som pacemaker, tidligere komplikasjoner ved anestesi og pågående
behandling som strålebehandling eller cytostatika.
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4. Registrer diagnose
Skriv inn de tre første
bokstavene av diagnosen.
Du får treff i absoluttlisten
og i ICD-10

2. Kjernejournalforskriften: FOR-2013-05-31-563 Helse- og omsorgsdepartementet

Om du ønsker kan du legge
inn en kort kommentar

Kjernejournalens fem deler.

Om pasienten
Adresse, sivilstatus og familie. Alder og telefonnummer til
familie. Aktuell fastlege med kontaktinformasjon samt evt tidligere fastleger. Pasientens tre felter hvor de selv kan registrere
kontaktpersoner, kommunikasjonsutfordringer som nedsatt
hørsel eller tolkebehov samt egenregistrerte sykdommer.

3. Velg type kritisk informasjon du
skal registrere. Klikk «Legg til»
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Kjernejournal er nå integrert i alle elektroniske pasientjournalsystemer som brukes ved sykehus og i allmennpraksis. Det
betyr at man enkelt åpner kjernejournal via et symbol i egen
pasientjournal. Hos de aller fleste pasienter vil symbolet være
lyseblått, mens hos de få pasientene hvor det er registrert
kritisk informasjon vil symbolet være rødt. Flere sykehus har
nå nedfelt i prosedyre at kjernejournal skal åpnes ved mottak av pasient dersom kjernejournalsymbolet er rødt.

Kritisk info
Informasjon som i en gitt situasjon vil kunne ha avgjørende
betydning for valg av helsehjelp, men som er lett å overse med
mindre du blir tipset om den. Eksempler er legemiddelallergier,
spesielle lidelser som hemofili, angioødem, implantater som
pacemaker, tidligere komplikasjoner ved anestesi og pågående behandling som strålebehandling eller cytostatika.
Besøkshistorikk
Oversikt over pasientens kontakt med sykehus, avtalespesialister og andre enheter innen spesialisthelsetjenesten fra 2008.
Omfatter både poliklinisk kontakt, dagbehandling og innleggelser. Grunnlaget er rapporter fra Norsk pasientregister (NPR).
Innstillinger og personvern ivaretas av pasienten
Pasienten administrerer selv sperring, blokkering og varslinger
i sin kjernejournal og kan på den måten øke graden av personvern for sin kjernejournal. Pasienten kan f eks velge at kritisk
informasjon eller besøkshistorikk til vanlig er blokkert, men
at det kan låses opp av legen i en akuttsituasjon. Pasientene
har tilgang til sin kjernejournal via helsenorge.no/Minside.

5. Registrer når kritisk info ble
oppdaget første gang
6. Registrer kilde for opplysningene

7. Klikk «Lagre» og
kjernejournalsymbolet blir rødt.
Dermed kan andre leger se at
det er registrert kritisk info om
pasienten.
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Ny nasjonal standard for registrering
av kritisk informasjon
Det du tidligere ville ha skrevet med tykk rød tusj utenpå journalen skal nå registreres i kjernejournal.
– Intervju med Bent A Larsen, spesialrådgiver i Direktoratet for E-helse og fastlege.

Lene Ekern Kvavik
Lene.Ekern.Kvavik@ehelse.no
Onkolog, seniorrådgiver, Direktoratet for E-helse
Hva er kritisk informasjon?
– Det er informasjon som det er viktig at du som lege varsles
om: Informasjon som kan være vanskelig å erkjenne i en
akuttsituasjon og som kan medføre alvorlige komplikasjoner,
død eller feilbehandling dersom den oversees.

Kategoriene for kritisk info
Kategori

Veiledning

Overfølsomhetsreaksjoner:
Legemiddelreaksjon og
annen allergi

Reaksjoner som kan ha betydning i en akuttmedisinsk situasjon

Komplikasjoner ved anestesi

Intubasjonsproblem og andre problemer ved
anestesi

Kritiske medisinske tilstander

Tilstander som ikke er opplagte eller lett diagnostiserbare ved vanlig undersøkelse og som kan
medføre alvorlig fare hvis udiagnostiserte

Pågående behandlinger

Behandling som ikke fremkommer under
Legemidler og som er så kritisk at den må
markeres spesielt

Implantat

Opplysninger som kan ha betydning for
diagnose, undersøkelse ogbehandling i en
akuttmedisinsk situasjon

Endringer i behandlingsrutiner

Kategorien benyttes for å angi viktige
endringer i vanlige behandlingsrutiner som;
Avgrensning av livsforlengende behandling,
pasienter som ikke ønsker blodtransfusjon og
andre prosedyreendringer

Smitte

Smittefarlig sykdom med konsekvens for valg
av behandling, spesielt antibiotika

Kritisk tilstand

Annen ikke-strukturert
info

Viktig overfølsomhetsreaksjon

Viktig behandling/tilstand
Endret behandlingsrutine

Smitte
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La meg ta et eksempel for å belyse: En bevisst-løs pasient er på vei
inn til sykehus. Allerede i ambulansen inn har de tatt glukose, så
diabetes er en diagnose man sjelden overser. Men svært få av oss vil
tenke på Addison krise som årsak til at pasienten er bevisstløs.
Disse pasientene trenger store doser cortison i akuttsituasjoner.
Dette er det viktig at legen varsles spesielt om, hvis ikke kan han
overse det. Det er også viktig å vite om en pasient har avstivet
nakke slik at legen ikke misoppfatter dette som nakkestivhet i en
akuttsituasjon. Men samtidig er det også viktig at det ikke registreres
for mye under kritisk informasjon, for da mister varslingen sin verdi.

Kritisk overfølsomhetsreaksjon

Bent A Larsen.

Hvorfor heter det kritisk informasjon i stedet for
cave, som leger er vant til å forholde seg til?
– «Cave» er imperativsformen av det latinske verbet «Caveo» og
betyr «vokt deg for» eller «pass deg for». I praksis tolkes dette som
et påbud om at behandlingen er kontraindisert. I kjernejournal har vi
valgt å ikke benytte begrepet «Cave». Kjernejournal skal beskrive
hva som faktisk har skjedd, f eks ved en overfølsomhetsreaksjon
vise mistenkt agens, hvilken reaksjon pasienten fikk samt
alvorlighetsgrad av reaksjonen. Men hvorvidt dette vil medføre
at legemiddelet ikke brukes i neste behandlingssituasjon, vil
variere utfra den aktuelle situasjon og indikasjon. Det vil måtte
avgjøres av ansvarlig behandler i hver enkelt situasjon.
Kan du si kort om hovedtrekkene i kritisk informasjon?
– For at det skal bli oversiktlig, har vi delt informasjonen inn i
fem hovedkategorier. (Se tekstboks. Red. anm.). Hovedtrekkene
i den nye standarden er at vi går bort fra fritekstregistreringer
som «cave penicillin», til strukturert registrering. Kjernejournal
angir forhåndsdefinerte valg når man registrerer, noe som
øker presisjonen i informasjonen. Registrering i fritekst gir økt
fleksibilitet for klinikeren, men gir også økt risiko for tolkningsfeil
og uklarheter. Vi åpner likevel opp for fritekst-kommentarer
hvis det er behov for det. Altså det beste av to verdener!
Hvorfor startet dere et arbeid med ny
standard for kritisk informasjon?
– Det oppdraget kom fra Helse-og omsorgsdepartementet
i forbindelse med lovarbeidet til kjernejournal. Da ble
det klart at vi i Norge ikke har noen klare definisjoner for
kritisk informasjon. Det finnes nesten ingen definisjoner
i verden på dette. Vi så på internasjonale løsninger og
fant en løsning i Sverige som vi har videreutviklet.

Hvordan var prosessen for å lage nasjonal
standard for kritisk informasjon?
– Det ble satt ned et prosjekt i regi av Helsedirektoratet og senere
Direktoratet for e-helse. Vi samlet en ekspertgruppe med leger
fra mange spesialiteter og laget et førsteutkast til strukturering av
kritisk informasjon tilpasset norske forhold og norsk praksis. Dette
ble testet ut i en pilot i Trondheim i 2013. Ut fra disse erfaringene
ble det gjort noen tilpasninger og høsten 2015 kunne vi publisere
(1) en endelig norsk standard for registrering av kritisk informasjon.
Hvordan vil systemet kunne hjelpe klinikeren i framtiden?
– Fordi registreringen av kritisk informasjon nå er strukturerte
data, kan registreringene brukes til beslutningsstøtte. Det
innebærer at journalsystemet kan gi deg varsler dersom du prøver
å gjøre noe som du ikke burde gjøre ut fra de opplysningene
som allerede er registrert i journalen. For eksempel dersom
du prøver å skrive ut et legemiddel hvor det er registrert at

pasienten tidligere har fått en reaksjon på, vil du kunne få et
varsel. Eller dersom du prøver å skrive en MR rekvisisjon på en
pasient som har pacemaker vil du kunne bli varslet om dette.
Hvorfor synes du det er spennende å
arbeide i Direktoratet for E-helse?
– Jeg har alltid interessert meg for ny teknologi. Da jeg
studerte medisin i Trondheim, tok jeg datafag ved siden. Her
i Direktoratet for e-helse får jeg kombinert kunnskapen min
innen medisin med teknologiske nyvinninger. I tillegg synes
jeg det er viktig at klinikere er med å utforme framtidens
dataverktøy i helsesektoren og at dette ikke overlates til
teknisk personell uten kjennskap til pasienthverdagen.

Referanser
1. Kritisk og viktig informasjon i kjernejournal. Helsedirektoratet. Rapport IS-2405, 2015

Inndeling av kritisk informasjon.
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Johns Hopins Hospital.
Da Vinci roboten i aksjon.

Prostata-tur til robotlandet USA
Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftformen hos norske menn med mer enn 5000 nye tilfeller per år.
Etablert kurerende behandling i dag er enten strålebehandling eller kirurgi. Denne behandling har som
siktemål å kurere pasienten med minimale bivirkninger med henblikk på urininkontinens og impotens.
Robot assistert laparoskopisk prostatektomi (RALP) har vært en etablert kirurgisk metode i Norge
siden 2004. Prosedyren er teknisk krevende, og dårlig kirurgi kan lett føre til dårlige onkologiske og
funksjonelle resultater.

Nicolai Wessel
nicwes@ous-hf.no
Urologisk avdeling, OUS
Stein Erik Hagen har stått frem med sin
prostatakreft sykdom i media. Som kjente
valgte han å bli behandlet ved Johns Hopkins Hospital (JHH) i USA, kjent for sine
gode resultater. Hagen har ønsker om å
bidra til bedre behandling for denne pasientgruppen i Norge og har generøst bidratt
med 100 millioner kroner til opprettelse av
Prostatakreftstiftelsen, en stiftelse som har
fokus på forskning, informasjon og opplæ-
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ring. Prostatakreftstiftelsen har sterke faglige forbindelser til JHH hvor professor Ted
Schaeffer er Chairman i stiftelsen. Professor Schaeffer er kjent som en prostataekspert med mer enn 250 RALP operasjoner i
åreti sitt reportoir. Jeg har selv operert prostatakreft i 15 år og ønsket å forbedre mine
resultater ved å besøke professor Schaeffer
på JHH. Prostatakreftstiftelsen bidro generøst med økonomiske midler til oppholdet.
JHH ble grunnlagt i 1893 og ligger i Baltimore, 2,5 timer med tog syd for New York.
Sykehuset er enormt stort og urologisk
avdeling har 23 faste ansatte med 8 profes-

sorer og 15 LIS-leger. Totalt opereres 650
RALP per år i tillegg til 300 åpne prostatektomier, 200-250 nyreoperasjoner (nefrektomier/partielle nefrektomier) og 150 cystektomier. Avdelingen har ca. 25 000 årlige polikliniske konsultasjoner. Forskingsaktiviteten
er stor og alle LIS’ene tilbringer ett år med
forskning. 95 % av pasientene kommer fra
USA, hvor de fleste andre er fra Midtøsten.
Før jeg ankom JHH hadde jeg tilbrakt 4
dager på Temple University Hospital i
Philadelphia, kjent for et faglig høyt nivå
med henblikk på. robotoperasjoner for
nyresvulster. Etter å ha ankommet Bal-

timore Fant jeg tidlig ut at byen ikke er
like sjarmerende som New York eller San
Fransisco. Den har et hyggelig gammelt
havneområde med bygninger fra begynnelsen av 1800 tallet. Ellers består downtown for det meste av skyskrapere rundt
havnen. Man unngår å spasere til JHH,
da området rundt sykehuset er belastet
med mye kriminalitet. Så langt i 2015 har
det vært 282 drap i Baltimore. Gratisbusser bringer deg til og fra sykehuset. Selve
sykehusbyggingene er dog velholdte med
velstelte grøntanlegg. Donasjoner er viktig
i driften av sykehuset, som ellers i USA.
Professor Schaeffer var min kontaktperson
under oppholdet og mistet jeg han ville jeg
ha vært fortapt i det store sykehuskomplekset. Operasjonene startet kl 0800 etter
at Schaeffer hadde snakket med pasient
og familien. Som i Norge går de gjennom
Trygg Kirurgi sjekk listen før operasjonen
starter. Roboten er den samme som i
Norge og operasjonene gjennomføres raskt
og effektivt etter de samme prinsipper
som jeg er lært opp til. Professor Schaef-

fer assisteres av sin faste sykepleier som
her kalles PA (physiscian assistent). En
sjelden gang får LIS`ene slippe til, men
med 3 RALP operasjoner per dag og
krav til effektivitet, kvalitet og pasientens
ønsker er det Schaeffer som er sjefen.
Etter å ha observert tallrike RALP operasjoner utført av professor Schaeffer
er jeg imponert over kvaliteten og nøyaktigheten i arbeidet. Det er alltid nye
detaljer i det operasjonstekniske å lære,
men samtidig vet jeg at norske kirurger
med interesse og mye erfaring kan operere med samme gode resultater. Jeg var
også så heldig å se og møte en legende
i det urologiske miljøet, dr Partin operere åpne retropubiske prostatektomier.
Bedre blir det ikke med den teknikken.
Det meste, er som vi vet, stort i USA.
Nå vet jeg i tillegg at også kvaliteten er
høy. Mettet med hyggelige minner, nye
venner og faglige impulser reiser jeg
tilbake til Oslo hvor norske pasienter
venter. Anbefaler varmt andre å reise ut!

Prof. Ted Schaeffer og undertegnede på PO.
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Norge Rundt
Sarah E Chacko
sarah.chacko@kirurgen.no
Norge rundt spalten er tilbake med sin presentasjon av
de ulike sykehusene som finnes i vårt langstrakte land.
Vi har tidligere blant annet lest rapporter fra AHUS,
Stavanger universitetssykehus, UNN, Sykehuset
Østfold og Sykehuset Innlandet.

Ålesund Sykehus

Denne gangen får vi lese rapport fra kirurgisk avdeling
Ålesund sykehus.
God lesning!
Tidligere besøkte sykehus

Velkommen til Ålesund Sykehus!
Kirurgisk avdeling

Magnus Fasting og William Indrevåg
magnus.fasting@gmail.com
Kirurgisk avdeling, Ålesund sykehus
Sykehuset har lokalsykehusansvar for en befolkning på mellom
90.000 og 100.000, med en del sesongvariasjon. Spesielt i sommerhalvåret er tilstrømningen av turister stor, noe som merkes godt
på sykehuset. I tillegg til primærfunksjon for «vår» befolkning,
har avdelingen flere regionfunksjoner som for eksempel rectumog nyrecancer samt overvektskirurgi.
Fra Ålesund er det kort vei til et allsidig friluftsliv. Mange av
avdelingens leger benytter seg av naturen omkring, og det er ikke
sjelden LIS har vært på topptur med ski før de kommer på vakt
på ettermiddagen.

Hverdagen i avdelingen
Dagen startes halv åtte med et kort, felles morgenmøte for alle
seksjonene. Her gjennomgås siste døgns innleggelser, spesielle
pasienter på sengepostene og eventuelle viktige beskjeder.
Deretter er det røntgendemonstrasjon og visitt på intensivavdelin-
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gen før alle går hver til sitt. Avdelingen disponererer operasjon-stuer alle dager i uken og dagkirurgi i gjennomsnitt 4.5 dager i uken.
Det er undervisning to dager i uken, en dag felles for alle seksjonene, og en dag seksjonsvis. I tillegg er det traumeundervisning
og traumeøvelse en gang i måneden.

Vaktordningen
Bløtdelskirurgene og ortopedene skilte lag i 2003. Siden dette har
LIS i kirurgi kun hatt ansvaret for bløtdelskirurgiske problemstillinger. For tiden er det 9 LIS som går i vakt. Disse har tilstedevakt
sammen med turnuslege. For LIS og turnuslege er vaktdøgnet delt
i to. Belastningen på vakt er nok ikke blant de verste i landet. Årlig
er det omtrent 2400 øyeblikkelig-hjelp-innleggelser i avdelingen,
noe som tilsvarer mellom 5 og 8 nye pasienter i døgnet. I tillegg til
disse pasientene, har man som LIS ansvar for to sengeposter, kirurgisk intensivavdeling, akutte operasjoner og tilsyn på andre avdelinger. Stort sett er man innom operasjonsstuen i løpet av en vakt,
det ble for eksempel operert omtrent 170 appendicitter i 2015.
Det er foreløpig ikke seksjonert bakvakt ved avdelingen. Dette
gjør at man som bakvakt må takle mange ulike problemstillinger.
Imidlertid er det lav terskel for å ringe andre kollegaer der det
måtte være nødvendig. Det er heller ikke sjelden disse er inne
utenom ordinær arbeidstid. For tiden er det 6-delt generell-

Norge Rundt

Norge Rundt

Ålesund er den største byen i Møre og Romsdal med en befolkning på nærmere 50.000. Byen ligger flott
til, helt ut mot havet med fantastisk utsikt over fjell og fjord. Ålesund Sykehus er det største sykehuset i
Helse Møre og Romsdal HF. Sykehuset ligger på Åse, omtrent 9 km øst for Ålesund sentrum. Sykehusbygget stod ferdig i 1971 og har siden vært utvidet og renovert flere ganger, siste årene med eget kreftbygg
i 2004, eget bygg for barneavdelingen i 2011 og ny dagkirurgisk avdeling i 2015. Sykehuset har stor faglig
bredde og dekker de fleste store spesialitetene. På hele sykehuset er det omtrent 170 senger, hvorav 36 er
avsatt til kirurgiske pasienter.

Et utvalg av avdelingens LIS. F.v.: Markskog, Setså, Indrevåg, Saunes, Fuglseth, Dolva og Krogstad.

kirurgisk bakvakt. I tillegg er det egen karkirurgisk beredskapsvakt.
De siste årene har Ålesund sykehus fått en opphøyet rolle i traumehåndteringen i Møre og Romsdal. Dette har medført skjerpede krav
til beredskap og håndtering av traumer. Kravene er at traumeleder
har 4 års kirurgisk erfaring, ATLS og DSTC-kurs. Dette medfører i
praksis at det er bakvakt på kirurgisk avdeling som er traumeleder.
Traumeleder konfererer med AMK om utløsning av traumealarm
og er til stede på alle traumer som kommer inn. I 2015 ble det mottatt 175 traumer, hvorav 19 (11%) var alvorlig skadde (ISS > 15).

Gastrokirurgisk seksjon
Gastrokirurgisk seksjon er den største seksjonen i avdelingen.
Seksjonen deler sengepost med mamma- endokrinkirurgisk
seksjon. Det er 22 senger som er dedikert til gastrokirurgiske
pasienter, og beleggsprosenten er til dels over 100%. Mye av
kapasiteten går med på å drive kreftbehandling. Årlig opereres
omtrent 45 rektumcancere (inklusive rektumamputasjoner) og
omtrent 100 coloncancere. Brorparten av disse operasjonene
gjøres laparoskopisk. I tillegg til den operative virksomheten brukes
mye ressurser på utredning og oppfølgning av disse pasientene.
Utover kreftkirurgi gjøres et variert utvalg benign gastrokirurgi.
Seksjonen har blant annet ansvar for overvektskirurgi i Møre og
Romsdal. Denne pasientgruppen er blitt noe mindre sammenlignet
med tidligere, men likevel gjøres over 50 gastric sleeve og
gastric bypass i året.

I Ålesund ligger fylkets eneste kreftavdeling. Vi har et godt samarbeid med onkologene om behandling av våre felles pasienter.
Vi har ukentlige MDT-møter med kreftavdelingen og radiologisk
avdeling. På disse møtene diskuteres alle pasienter med rectumcancer og kompliserte pasienter med coloncancer.
For tiden er det ni leger tilknyttet gastrokirurgisk seksjon. Tre
spesialister, to LIS i konstituert overlegestilling, en B-grenist og
tre LIS i rotasjon. Det er til tider mye å gjøre, og man må ofte fylle
flere funksjoner (operasjon, vakt og visitt). På tross av dette har vi
et svært godt arbeidsmiljø, og det er stor optimisme i seksjonen.

Urologisk seksjon
Urologisk seksjon deler sengepost med karkirurgiske, gynekologiske,
ØNH- og øyepasienter. Nå er det fem leger som er tilknyttet
seksjonen, tre overleger, en B-grenskandidat og en LIS i rotasjon.
Seksjonen har et strukturert opplegg for utdanning, og både
B-grenister samt rotasjonskandidater kan være sikre på å få gjort
det de skal.
Seksjonen har ansvaret for utredning av de fleste urologiske problemstillinger. Det er en stor poliklinisk virksomhet med nesten 5000
konsultasjoner i året. I tillegg til legepoliklinikken er det to uroterapeuter ved seksjonen, som både assisterer legene og har sine
egne pasienter.
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Covidien is now Medtronic
Minimally Invasive Therapies.

Ålesund Sykehus.

Norge Rundt

Operasjonsaktiviteten utgjøres for det meste av TUR-inngrep,
steinkirurgi og skrotalinngrep. Imidlertid har seksjonen regionansvar
for nyrecancer, og det gjøres både laparoskopiske nefrektomier
samt nyresparende tumorkirurgi. Det er også en del dagkirurgisk
virksomhet, med urologisk dagkirurgi 3-4 ganger i måneden.
På dagkirurgisk avdeling gjøres blant annet fimoseoperasjoner,
retentio testis, hydroceleoperasjoner og de fleste stentskiftene.

Reliatack™
Articulating
Reloadable
Fixation Device

Mamma- og endokrinkirurgisk seksjon
For tiden er det fire leger på mamma- og endokrinkirurgisk seksjon,
tre overleger og en LIS i rotasjon. Når en LIS melder sin interesse
og er kvalifisert omgjøres rotasjonsstillingen til en B-grensstilling.
Siste B-gren var ferdig der våren 2016.

Articulates to 65°
to deliver perpendicular
tack deployment and
minimize mesh shift123

I 2015 var det omtrent 3000 polikliniske konsultasjoner. Disse foregår på brystdiagnostisk senter, og det er et godt samarbeid med
radiologisk- og patologisk avdeling. Pasientene blir dermed ferdig
utredet etter en konsultasjon. Seksjonen har regionansvar for
screeningoppdaget cancer mamma og håndterer også all cancer
mamma fra sørlige del av fylket.
Innen kirurgisk avdeling er det nok mamma- og endokrinkirurgisk
seksjon som har de mest strømlinjeformede operasjonsforløpene.
Det store flertallet av pasientene utredes og opereres innen to
uker. I løpet av de siste to årene har virksomheten gått over til å
bli nesten utelukkende dagkirurgisk. Det er kun pasienter med
alvorlig komorbiditet som nå opereres som inneliggende pasienter.

Karkirurgisk seksjon
På karkirurgisk seksjon er det nå fem leger. To spesialister i kar- og
thoraxkirurgi og tre LIS i rotasjon. Man er nå i gang med arbeidet
for å etablere en B-grensstilling i karkirurgi.
Det utføres i dag det meste av perifer karkirurgi, carotis og infrarenal aortakirurgi ved seksjonen. I tillegg utføres en relativt stor
mengde sårrevisjoner, samt amputasjoner ved kritisk ischemi som
ikke er tilgjengelig for revaskulariserende tiltak.

98 Kirurgen nr. 2, 2016

Clearify™
Visualization
System
Warms in 5 minutes
Cleans in 5 seconds
Lasts for 5 hours

Veriset™
Haemostatic
Patch
Fast and consistent,
allowing hemostasis
in ~1 minute†,4

State of Art Technology

100 % free of human or
animal components5

Cooler Temperature
Profile6

Sandnes og Gulati opererer.

Karkirurgisk seksjon har et nært samarbeid med mange ulike
avdelinger ved Ålesund sykehus. Det er stor aktivitet ved nyreavdelingen i Ålesund, hvor man også har dialyseavdeling. I denne
sammenheng har karkirurgisk seksjon regionsansvar for AV-fistel
kirurgi. Når det gjelder carotiskirurgien har man et svært godt
samarbeid med slagavdelingen ved sykehuset med både akutte og
elektive carotisoperasjoner. I tråd med utviklingen av det karkirurgiske faget har man naturligvis også et tett samarbeid med røntgenavdelingen. Det er flere intervensjonsradiologer tilknyttet avdelingen, og disse utfører det meste av endovaskulære inngrep i
bekken og underekstremiteter. Karkirurgisk seksjon har ansvar for
utredning, henvisning og oppfølging av disse pasientene, og de
er innlagt ved karkirurgisk seksjon i forbindelse med inngrepene.
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Kjære laparoskopiinteresserte kolleger!
Arne R. Rosseland
arne.r.rosseland@gmail.com
Bjørn Edwin og Ole Christian Olsen
Endelig kom varmen og med den
dette nummeret av NTLF-nytt som
publiseres sammen med Kirurgen.
Innen vårt område er det et referat fra
laparoskopikurs i Trondheim, likeledes
er det en rapport fra NSALK om at
de har blitt akredittert som kurssenter i Trondheim. GRATULERER!

Det kommer også en rapport fra verdenskongressen i Sao Paolo i lever- og pancreaskirurgi hvor den norske forskningsgruppen
til professor Bjørn Edwin høstet mange
lovord om sine laparoskopiske resultater.
Ellers vil dere finne et diskusjonsinnlegg om
operasjonsbeskrivelser. I den forbindelse er
vi så heldige at vi har fått lov til å publisere
hele hovedoppgaven til Iver Hyldmo fra
2005. Denne artikkelen gir en god oppdatering om hva som er publisert omkring
skriftlig dokumentasjon om operasjonsbeskrivelser. Vi håper at Norsk kirurgisk
forening vil ta opp denne problematikken.
Oslo, 4. mai 2016
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Konkurransen i
NTLF nytt nr 1/2016
Vinnersvaret var som følger:
Det ser ut til å være en endo-gia som
stapler av halen på pancreas. Tumor
kanskje? Milten eller en vene nederst til
høyre i bildet, ventrikkel øverst og venstre i
bildet er det oment.
Vinneren er Karin Solli, LIS ved kirurgisk
avdeling ved sykehuset Kalnes i Østfold.
Der har hun vært i 3,5 år. I vinter begynte
hun i b-gren i karkirurgi og ser nå mest frem
til å bli spesialist i kar eller thoraxkirurgi.
Gratulerer!

Laparoskopi ved akutt abdomen

Laparoskopisk cholecystectomi på simulator.

10. – 11. mars 2016 ble det for tredje gang arrangert laparoskopi ved akutt abdomen kurs ved NSALK,
Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi ved St Olavs Hospital, Trondheim. Det
første kurset i laparoskopi ved akutt abdomen ved NSALK ble arrangert i 2009. Ulike laparoskopiske kurs
har siden da blitt implementert som obligatoriske eller valgfrie kurs i kirurgisk spesialisering.

Tema for dette kurset var laparoskopi
ved ulike tilstander innen akutt abdomen,
med hensikt å tilegne seg kunnskap om
operasjonsteknikk, muligheter og begrensninger ved laparoskopisk diagnostikk samt
terapi ved akutte abdominale tilstander.
Dette kurset er i henhold til legeforeningens
kurskatalog per dags dato et valgfritt kurs,
og er godkjent for videre og etterutdanning i generell kirurgi, gastroenterologisk
kirurgi, gynekologi og barnekirurgi.
29 deltagere hadde meldt sin ankomst ved
kursstart torsdag morgen. Blant disse var
en god blanding av relativt ferske og mer
erfarne LIS leger fra fagfeltene gynekologi, generell kirurgi og gastrokirurgi.
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Trening på laparoskopisk suturering.

Gastroskopi på endoskopi simulator.

Laparoskopisk suturering på ventrikkel fra gris.

For spesialisering innen gynekologi
eksisterer per idag ingen obligatoriske
kurs i laparoskopi, men det jobbes for
tiden med å etablere obligatoriske laparoskopi kurs for denne spesialiteten.

behandling av akuttkirurgiske pasienter i
vaktsammenheng. Erfaringsmessig er det
ikke alltid like lett å få plass og anledning
til å reise på kurs. Et høyt antall søkere
fører til at plasser kan bli fordelt etter
“kortest tid til spesialisering” prinsippet
og selv om man får plass, må man også
få fri fra avdelingens aktivitet for å delta.

skopisimulatorer. Vi ble undervist i blant
annet laparoskopi ved: akutte tilstander i
øsofagus/ventrikkel, abdominalsmerter,
akutt cholecystitt, akutte gynekologiske
lidelser, ileustilstander og divertikulitt.

For spesialisering innen generell kirurgi
eksisterer per dags dato 2 obligatoriske
laparoskopi kurs, basal laparoskopi kurs
og thoracolaparoskopi kurs. Disse kursene
arrangeres flere ganger pr år ved ulike sykehus i landet. Det mest hensiktsmessige er
å delta på disse kursene så tidlig som mulig
i utdanningsforløpet for veiledet innarbeidelse og sertifisering av laparoskopisk
teknikk og ferdigheter. Nytteverdien og
læringskurven ved praktiske kurs er svært
høy og burde absolutt være et satsningsområde for LIS tidlig i utdanningsforløpet
ved de respektive avdelinger. Det samme
gjelder kurset BSS, ATLS og Akuttkirurgi,
de to sistnevnte kurs for LIS leger som
jobber i akuttmottak med utredning og

10. mars hadde altså 29 LIS leger reist
ned til NSALK, St Olavs Hospital Trondheim, og var klare for kurs i laparoskopi
ved akutt abdomen. Kurslederne Ronald
Mårvik, Gjermund Johnsen, Arne Rosseland og Hallvard Græslie stilte i kjent
stil velvillige opp med erfaringsmessig ballast og undervisningslyst.
Kurset gikk over 2 dager og var lagt opp
med forelesninger første halvdel av dagen,
med påfølgende veiledede øvelser og
egentrening i par på d-boks, pop trainer/
wetlab, laparoskopisimulatorer og endo-

NTLF
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Sarah E. Chacko
sarah.chacko@kirurgen.no
Avdeling for gastro og barnekirurgi OUS

Laparoskopisk trening på simulator , på skjermen
øverst til venstre i bilde ser man suturertrening på
ventrikkel fra gris.

I den praktiske delen fikk vi blant annet
trene oss på laparoskopisk suturering,
anastomoser og endoskopiske prossedyrer, og vi fikk testet oss på relevante
kasuistikker med simulator utøvelse av
tilsvarende terapeutiske prosedyrer.
Nytteverdien av praktiske kurs er stor.
Man får muligheten til veiledet og formalisert trening, som igjen gir et godt
grunnlag for kirurgisk operativ utøvelse
i en til vanlig hektisk arbeidshverdag,
og man får anledning til å treffe nye og
gamle kollegaer i faglig og sosialt samvær.
Kurset ble avsluttet med kursprøve.
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Nasjonal Kompetansetjeneste for
Avansert Laparoskopisk Kirurgi

Reisebrev frå IHPBA 2016,
Sao Paulo, Brasil
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- første norske medlem i Network for Accredited Skills Centres in Europe
Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK), har blitt akseptert som
fullverdig medlem i den europeiske nettverksorganisasjonen NASCE. Kompetansetjenesten innlemmes
dermed i et celebert selskap, der kun syv andre europeiske sentra har fått innpass så langt. For NSALK
betyr dette at kompetansetjenesten har fått en solid anerkjennelse, samt at det åpner for nye muligheter
med hensyn til forskningssamarbeid og nettverksbygging med tilsvarende tjenester i Europa.

Hilde Merete Klungerbo
Hilde.Merete.Klungerbo@stolav.no
Kurskoordinator, Nasjonal Kompetansetjeneste
for Avansert Laparoskopisk Kirurgi

Bakgrunn
Network for Accredited Skills Centres
in Europe (NASCE) er etablert som et
tverrfaglig sammensatt utvalg i den
europeiske union av medisinske spesialiteter (Union Européenne des Médecins
Spécialistes (UEMS)(European Union
of Medical Specialists)). NASCE representerer et nettverk av treningssentre
over hele Europa, dedikert til medisinsk
opplæring i ulike medisinske spesialiteter
og profesjoner. Innenfor dette nettverket
er intensjonen å dele erfaringer og beste
praksis for god medisinsk utdanning.
Pr i dag er det syv sentra i Europa
som har denne akkrediteringen. Nå
er også Norge representert.

Europeisk akkreditering

Trening på laparoskopisimulator fra Simbionix.
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For å tilfredsstille kravene om medlemskap må søkerne oppfylle en lang liste av
krav. Disse er delt inn i seks områder:
• ledelse
• administrasjon
• forelesere/trenere
• kursdeltagere
• kompetanse
• forskning og utvikling
I tillegg til dette vil alle akkrediterte
sentra forplikte seg til å delta aktivt
i organisasjonens nettverksmøter,
samt sende inn en årlig rapport som
beskriver aktivitet og forskning.

NSALKs søknad
Som Nasjonal Kompetansetjeneste er
NSALK pr i dag det største treningssenteret innen laparoskopisk kirurgi i Norge.
Kompetansetjenesten mottar økonomisk
støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er til daglig underlagt Kirurgisk
Klinikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim.
Søknaden krevde en stor mengde dokumentasjon, alt fra plantegning av tjenestens
areal til inventarliste og oversikt over treningsmuligheter, kursaktivitet og forskning.

Suturtrening i POP-trainer.

Onsdag 10.februar 2016 fikk NSALK
besøk av to representanter fra NASCE.
De brukte dagen til besiktigelse av senteret,
dybdeintervjuer av både ansatte og forskere knyttet til kompetansetjenesten,
samt gjennomgang av økonomi og drift.

Veien videre
NSALK fikk i slutten av mars beskjeden
om at tjenesten hadde blitt akseptert som
fullverdig medlem i NASCE for de neste
fire år. Etter denne perioden må kompetansetjenesten gjennom en ny akkrediteringsprosess. I evalueringsrapporten
ble det blant annet fremhevet at NSALK
arrangerer kurs av svært høy kvalitet
samt at tjenesten har forskning med flere
publikasjoner innen simulatortrening.
For NSALK og St. Olavs Hospital betyr
dette en anerkjennelse og et kvalitetsstempel. Akkrediteringen gir god mulighet til å knytte kontakt med tilsvarende
tjenester i andre land i Europa.
NSALK ser fram mot å bli en aktiv del av
dette europeiske nettverket og håper at
samarbeidet kan resultere i en ytterligere
forbedring av tjenestens kurstilbud
og forskning.

Årets vitskaplege høgdepunkt for lever- og pankreaskirurgar rundt i verda fann stad i Sao Paulo, Brasil
i april. Dei tre store organisasjonane for hepato-pancreato-biliær (HPB) kirurgi slo saman sine møter
under paraplyen til den internasjonale HPB-foreininga (IHPBA). Møtet var godt marknadsført, og trass i
abstrakt-frist alt i november 2015 mottok komiteen rekordantalet 2040 abstrakt frå 80 land. Noreg var også
godt representert, med til saman 13 presentasjonar i munnleg og posterformat.

Åsmund Avdem Fretland
fretland@gmail.com
Seksjon for HPB kirurgi,
OUS Rikshospitalet
Reisa til Brasil er lang, men du skal vere
rimeleg sliten for ikkje å la deg imponere
når du flyg inn over Sao Paulo. Byen er
sett som den økonomiske hovudstaden i
Brasil, og det vart fortalt at 45% av brutto
nasjonalprodukt i Brasil har sitt opphav
i denne regionen. Høghusa står som
tre i ein skog, så langt auga kan sjå.
Møtet blei arrangert på World Trade
Center, ein litt rotete konferansearena i
forretningsdistriktet Morumbi. Det var
lite å sjå til kriminaliteten som Brasil har
blitt berykta for, politisk uro likeså.
Onsdag 20. april starta med ”State of the
art”-konferanse om laparoskopisk pankreaskirurgi. Bård Røsok representerte det norske laparoskopimiljøet i arrangørgruppa på
ein flott måte då han introduserte sesjonen
om laparoskopisk distal pankreatektomi.
Dagen vart elles prega av at randomiserte
studiar manglar, og diskusjonane gjekk rundt
registerstudiar versus randomisering, robotassistert versus konvensjonell laparoskopi,
og korleis opplæring må leggast opp. Spesielt
artig var det for oss ”yngre” då dr. Melissa
Hogg frå Pittsburgh viste fram si eiga
læringskurve for robotassistert pankreatoduodenektomi – som var mykje kortare
enn læringskurven til dei som hadde lært
henne opp. Ho viste dermed at det er fullt
mogleg å få fram gode laparoskopiske kirurgar på ganske kort tid, når du er i eit godt
opplæringsprogram på eit høgvolumsenter.
Vidare var det tydeleg at heile HPB-miljøet
no omfamnar laparoskopisk kirurgi på
ein heilt annan måte enn berre for få år
sidan. Diskusjonen rundt minimalinvasiv pankreatoduodenektomi er framleis
stor, men det er fleire og fleire som blir
gode på det, og inntrykket er at dette
bør på programmet på sjukehus med
stort volum i løpet av dei neste åra.

Ein skog av høghus

Sjølve kongressen starta 21. april. Vi hadde
med oss ei rekkje poster-presentasjonar,
men diverre var opplegget for slike ikkje
optimalt. Dei lange veggane med papirposterar er forlatne til fordel for nokre
relativt få dataskjermar der du søker opp
det du vil sjå. Dermed får berre nokre
få utvalde moglegheit til å få presentert
sin poster, medan det store fleirtal blei
forbigått i stillheit. Vi ynskjer oss gamaldags
postervegg til kaffipausen neste gong!
Det norske innslaget på kongressen var
tungt. Dette blei bemerka av fleire, mellom
anna professor René Adam frå Paris, som
omtalte Noreg som ”The New Kids on
the Block” etter Svein Dueland sin gode
presentasjon om levertransplantasjon
ved kolorektale levermetastasar. Vidare
var ”LIGRO”-studien (den skandinaviske
multisenterstudien som randomiserer
ALPPS - associating liver partition and
portal vein ligation for staged hepatectomy
- mot portveneembolisering) godt representert med to muntlege presentasjonar.
I denne studien er Oslo Universitetssykehus (OUS) så langt største bidragsytar av
pasientar. Det var også knytt forventning
til presentasjon av ”Oslo-Comet”-studien.
Studien er finansiert av Helse Sør-Øst,
gjennomført ved OUS (Intervensjonssenteret og HPB-seksjonen, Rikshospitalet)
og har på fire år randomisert 280 pasientar
til open eller laparoskopisk leverreseksjon. Dette er den første RCT som har
blitt gjort på laparoskopisk leverkirurgi.
Åsmund Avdem Fretland la fram resultat

Pål-Dag Line presenterer Rapid

Åsmund Avdem Fretland presenterer Oslo-Comet

for primært endepunkt på vegne av Bjørn
Edwin og studiegruppa, og fekk god mottaking. At laparoskopisk leverkirurgi no
er endeleg inne i varmen, blei tydeleg for
alle då to distingverte franskmenn – Henri
Bismuth og Jacques Belghiti – kvar for
seg støtta denne operasjonsteknikken i
løpet av møtet. Ei internasjonal forening for
laparoskopisk leverkirurgi blei også stifta
under møtet, International Laparoscopic
Liver Society (ILLS http://www.ills.global).
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Med fokus på å sikre god medisinsk
opplæring, har NASCE de siste årene
utarbeidet et tilbud om akkreditering av
sentra. NASCE skiller mellom to nivå
- såkalt "multispeciality format centre"
og "single speciality centre". I og med
at NSALK spesialiserer seg på trening

innen laparoskopi, er kompetansetjenesten søker i den sistnevnte kategorien.
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Pål-Dag Line var invitert for å snakke om
RAPID-protokollen for levertransplantasjon, som har vekt stor interesse både
tidlegare og på dette møtet. Vi er svært
spente på kva denne teknikken vil ha å
seie for tilgangen av lever-graft framover,
kanskje spesielt for metastasepasientar.
Leonid Barkhatov presenterte gode resultat
etter andre og tredjegongs laparoskopisk
leverreseksjon, ei problemstilling som vi
nok kjem til å møte oftare i åra som kjem.
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Bård Røsok presenterer på pancreas-møtet.
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Bidraga frå Noreg ellers strekte seg frå
helseøkonomi ved laparoskopisk leverkirurgi, laparoskopisk re-reseksjon av
levermetastasar, laparoskopisk enuklasjon
i pancreas, portvenerekonstruksjon ved
pankreatoduodenektomi, tumorinfiltrerande lymfocyttar i levermetastasar og
resultat etter leverkirurgi hos pasientar
over 80 år. Dei som ynskjer kan finne
abstract her: http://www.ihpba2016.com
Den skandinaviske HPB-foreninga (Scandinavian Chapter of the IHPBA) hadde felles
middag på onsdagen, noko som har blitt ein
triveleg og nyttig tradisjon på større HPBmøte dei siste åra. Vi gler oss til neste møte
i SIHPBA, som blir i København i oktober.

Bård Røsok og Bjørn Edwin er glade for at laparoskopi
endeleg er inne i varmen!

Så blir det spennande å sjå om vi er klokare
neste gong HPB-familien møtest, for det
er mange tema som går att: Korleis skal
vi følgje opp cystiske pankreaslesjonar?
Kva er best av ALPPS og to-seanses
leverkirurgi? Kva bør vi bruke av adjuvant
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kjemoterapi etter operasjon for kolorektale
levermetastasar? Når bør vi bruke neoadjuvant kjemoterapi ved pankreascancer?
Heldigvis er det rom for nye, gode studiar!
Dei som presenterte for Noreg var:
• Pål-Dag Line (Oslo)
• Svein Dueland (Oslo/Stavanger)
• Bård Røsok (Oslo)
• Åsmund Avdem Fretland (Oslo,
reisestipend frå Malthes legat)
• Mushegh Sahakyan (Oslo)
• Leonid Barkhatov (Oslo)
• Gudrun Maria Waaler Bjørnelv (Oslo)
• Dyre Kleive (Oslo, reisestipend frå Malthes legat)
• Kristoffer Brudvik (Oslo)
• Vegar Johansen Dagenborg (Oslo,
reisestipend frå Malthes legat)

Operasjonsbeskrivelsen. Videodokumenterte
peroperative hendelser sammenlignet med beskrivelsen
Hovedoppgave 2005, stud. med. Iver Hyldmo, UiO
Iver Hyldmo, Håkon Johansen,
Thor Hanesson, Pål Grabner, Ellen Langsleth
og Arne R. Rosseland.
Nøkkelord: Operasjonsbeskrivelsen,
Videodokumentasjon

Innledning
Operasjonsbeskrivelsen er et viktig
dokument, som først og fremst er et
medisinsk/kirurgiske arbeidsdokument
hvor operasjonsbeskrivelsen danner
grunnlag for den umiddelbare og senere
postoperative behandling og oppfølging.
Dernest kommer det økonomiske der
prosedyrekoder danner grunnlag for
finansieringen av helsevesenets drift.

Bør vår dokumentasjon av operasjoner endres?
Operasjonsbeskrivelsen er og har vært den offisielle dokumentasjon av et operativt inngrep i alle år.
Hva lærer våre unge kolleger i dag om operasjonsbeskrivelsens innhold? Vi har «Forskrift om
pasientjournal» som ble publisert i år 2000, oppdatert i 2002 og 2013, og referer til Helsepersonellovens
kapittel 8.

Her står det at journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde
relevante og nødvendige opplysninger om
pasienten og helsehjelpen. Journalen skal
først og fremst være et redskap for og
sikre at pasienten får forsvarlig helsehjelp.
Høyesterett (gjengitt i Rt-1989-674) har sagt
følgende om dette; ”at operasjonsbeskrivelsen
i legejournalen ikke ga opplysninger om
hvordan legen forholdt seg, og hvilke forholdsregler som ble tatt for å forhindre
mulig dobbeltsidig skade etter at man
hadde observert mulig skade på stemmebåndsnerven på den ene siden under en
struma operasjon.” Tvilen som dermed forelå
om operasjonen hadde vært gjennomført
på en fullt forsvarlig og aktsom måte, medførte at saken ble avgjort i legens disfavør.
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I Norge utga Norsk gastroenterologisk
forenings kvalitetsutvalg «ANBEFALTE
RETNINGSLINJER FOR GASTRENTEROLOGISKE PROSEDYRER» i 1996.
Her er det et eget kapittel om OPERASJONSBESKRIVELSEN, hvor innholdet
som skal inngå i en operasjonsbeskrivelse er satt opp punktvis (fig 1).
I Norge er det fra faglig hold ikke skrevet
mye om operasjonsbeskrivelsen, men stud.
med Iver Hyldmo skrev sin hovedoppgave
om dette. Han gir en fin oversikt over det
som er publisert på feltet, og han gikk
igjennom nesten 200 videoer fra galleoperasjoner og sammenlignet disse med
operasjonsbeskrivelsen. Dette gir utgangspunktet for en god diskusjon om hva som
er relevant å ta med i en operasjonsbeskrivelse. Men en operasjonsbeskrivelse som
ikke hviler på annet enn det operatøren vil
ha med, kan føre til misvisende opplysninger

for det videre forløp for en pasient. Vi har
avdelinger som har en standardprosedyre
med tilsvarende standard operasjonsbeskrivelse. Spørsmålet er om det øker
kvaliteten eller kan bli en «sovepute».
Spørsmålet er derfor om tiden er moden
for en mer objektiv registrering av en
operasjon i dag, nå som vi har lettvint
tilgang til video og taleregistrering.
Skulle man for eksempel videodokumentere hele operasjonen med taleregistrering? Eller gjøre fotodokumentasjon av spesielle faser i en operasjon,
med eller uten taleregistrering?
I alle fall bør NKF (Norsk kirurgisk forening) ta opp til diskusjon om vi skal følge
retningslinjene fra 1996 eller utdype disse.
Det er kanskje ikke NKF eller vi selv som
har ansvaret lengre, men departementet?

Det tredje er det medisinsk-juridiske der
operasjonsbeskrivelsen med indikasjons
stillingen og pasient informasjonen vil være
viktig dokumentasjon i forbindelse med
søksmål og pasientskadeerstatningssaker.
I tillegg kan operasjonsbeskrivelsen anvendes i forbindelse med kvalitetssikring
og forskning.
Det er derfor viktig at operasjonsbeskrivelsen inneholder korrekt og nøyaktig informasjon om indikasjon, hva pasienten er
informert om, selve utførelsen og umiddelbar oppfølgning.
På tross av viktigheten av operasjonsbeskrivelsene er det publisert lite som evaluerer
kvaliteten av disse dokumentene ( 1 ).
Flere har satt opp maler for hvordan en
operasjonsbeskrivelse skal se ut og det
er publisert noen undersøkelser ( 2,3,4)
som har sett på formalitetene ved
dette dokument.

Materiale og metode
I perioden 2000 til 2004 ble det ved Ski
sykehus utført 213 elektive laparoscopiske
cholecystectomier som ble videodokumentert. Operasjonene ble utført av samme
erfarne kirurg enten som operatør eller
assistent .Operasjonene var samlet til en
dag med 4 – 6 ukers mellomrom, og på
denne dagen ble det utført 4-5 operasjoner.
Operasjonsbeskrivelsen og videoene ble
gjennomgått retrospektivt.
Ulike typer hendelser under operasjonene
ble kategorisert og registrert. Av de 213
videofilmede operasjonene var det 19 hvor
videoopptak manglet, enten fordi tapene
har blitt overspilt eller hadde gått tapt,
slik at man står igjen med videoopptak av
194 operasjoner. Samme observatør har
gjennomgått og foretatt registrering av
hendelsene på samtlige videoer. I tillegg er
operasjonsbeskrivelsen til de tilsvarende
operasjonene slik disse er nedskrevet i den
aktuelle pasients journal gjennomgått med
hensyn på registrering av tilsvarende hendelser. Totalt er det 10 operatører som har
diktert de ulike operasjonsbeskrivelsene.

Resultater
Totalt ble det registrert 224 hendelser
på videoene, mens det i operasjonsbeskrivelsene ble funnet 204 hendelser.
Tabell 1 viser fordelingen på de forskjellige
hendelsestypene. I 62 av 194 operasjoner
ble det ikke registrert noen hendelser,
verken på video eller i operasjonsbeskrivelsen. I 26 operasjoner var det helt
samsvar mellom antall og type hendelser
registrert fra video og operasjonsbeskrivelse. Det vil si at det var samsvar mellom
videoene og operasjonsbeskrivelsene
i 88 av 194 operasjoner ( 45 %).
Hvis vi ser på operasjonsbeskrivelsene var
det 91 avvik i forhold til videobedømningen.

Når det gjelder vurdering av om operasjonsbeskrivelsen gjengir hendelsene under
selve operasjonsforløpet på en korrekt
måte, ser ikke dette ut til å ha vært undersøkt tidligere.

Blant disse er det 28 tilfeller av blødnings registrering i beskrivelsene som
er tolket som en normal del av prosedyren på videoene. Det betyr at vi har
63 avvik på 224 hendelser ( 28 %).

Vi har derfor ved Ski sykehus sett på
operasjonsvideoer fra konsekutive galleoperasjoner og sammenlignet med
operasjonsbeskrivelsen

Diskusjon
Vi har påvist en relativ stor forskjell på
operasjonsbeskrivelsene i forhold til det vi
har registret, ved å studere videoene på ny.

Tabell 1. Viser fordelingen
på de forskjellige
hendelsestypene.
Operasjonsbeskrivelse

Video

Blødning

88

63

Perforasjon av galleblære

48

53

Perforasjon av ductus cysticus

4

8

Leverrift

10

33

Rift i bukvegg

0

2

Gallegangskade

1

1

Perforasjon av tarm

2

2

Rift i serosa

1

1

Tap av galle til bukhule

35

47

Tap av gallestein til bukhule

15

15

Betyr dette at kirurgene ikke husker detaljene når de dikterer eller at de bare tar med
det som er av betydning. Når det gjelder
blødninger i operasjonsfeltet ser det ut
som videoene ikke viser det som man har
diktert som blødning. For eksempel ” man
gjør nitid hemostase i galleblæresengen
med diatermi” er ett uttrykk som går igjen
og som oppfattes som om det blør. Disse
blødningene er bedømt som ubetydelige på
videoen og ikke blitt kategorisert som en
hendelse. Hvor nøyaktig bør en operasjons
beskrivelse være? Når det gjelder hemostase så er vel det så viktig at det skal være
meget detaljert, slik at det er helt klart at
operasjonsfeltet var tørt da operasjonen ble
avsluttet. Altså vil det fremgå av beskrivelsene at det har vært noe som ha gjort
at man har vært spesielt påpasselig. Ved
blødninger i operasjons feltet er det fortsatt
ett problem å definere hva som hører til
metoden og hva som er en hendelse.

NTLF

NTLF

Arne Rosseland
arne.r.rosseland@gmail.com
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Hvis vi ser på de forskjellige operatører så
er det betydelig forskjell på hva de tar med i
Operasjonsbeskrivelsen, fra under rapportering på 50 % til ”over rapportering”.
Perforasjon av galleblære eller ductus
cysticus er registert 61 ganger på videoene, men beskrevet på 52. Dette er et
viktig avvik fra optimal operasjonsteknikk
og skal vel registeres. Ett hull i seg selv
er kanskje ikke så viktig, men lekkasje
av galle eller steiner er jo det man må
unngå. Tap av gallestein har alle operatører
oppfattet som viktig, og denne opplyningen er i alle operasjonsbeskrivelser,
mens søl av galle er utelatt hos 12.
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Tabell 2. Gruppert etter operatør som har diktert operasjonsbeskrivelsen får man fordelingen i.
Hendelser operasjonsbeskrivelse / video
Antall op. beskrivelser

Op. A

Op. B

Op. C

Op. D

Op. E

Op. F

Op. G

Op. H

Op. I

Op. J

137

18

10

9

2

5

7

1

3

2

Blødning

64/48

8/3

2/4

5/1

0/0

4/1

1/0

0/0

3/4

1/2

Perforasjon av galleblære

37/42

1/3

2/2

5/3

0/0

0/0

2/3

0/0

0/0

1/0

Perforasjon av ductus cysticus

3/5

0/1

0/0

1/2

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Leverrift

8/22

1/4

1/2

0/0

0/0

0/0

0/2

0/0

0/1

0/2

Rift i bukvegg

0/2

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Gallegangskade

1/1

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Perforasjon av tarm

1/2

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Rift i serosa

1/1

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Tap av galle til bukhule

28/36

3/4

1/2

2/3

0/0

0/0

1/2

0/0

0/0

0/0

Tap av gallestein til bukhule

8/10

2/2

1/1

3/2

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

Avvik

25%

42%

22 %

36%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Rifter i lever er vel også ett avvik som
bør/skal beskrives og det mangler hos
2/3. Dette må bety at operatørene har
oppfattet dette som ubetydelig.
Alvorlige komplikasjoner som gallegangsskade og tarmskader er godt dokumentert i operasjonsbeskrivelsene

Dette er det ikke skrevet noe om bortsett
fra at det foreligger retningslinjer for hva
en operasjonsbeskrivelse skal inneholde.
Norsk Gastroentrologisk Forenings
Kvalitetssikringsutvalg utgav i januar 1997
”Anbefalte rettningslinjer for gastroentrologiske prosedyrer” (7) og der har
Asbjørn Nilsen, Stein G.Larsen og Colin
Poole satt opp hva en operasjonsbeskrivelse skal inneholde. ”Operasjonen skal
være nøye beskrevet”. Blant annet er det
ett eget punkt for ”Spesielle problemer

I forbindelse med denne artikkelen har vi
gjentatt lignende søk i MEDLINE opptil
februar 2005. I tillegg har vi gjort søk i
PubMed med ulike kombinasjoner av
søkeordene ”accuracy” ” assessment”,
”correctness”, ”evaluation”, ”quality”,
”validity” og ”operative note”, ”operative
record”, ”operative dictation”, ”operation
note”, ”operation record”. I [Ref2] og
[Ref3] omtales vurdering av håndskrevne
skjemaer som fylles ut under operasjonen. I [Ref4] har man vurdert hvordan
pasientdokumenter som foreligger ved
utskrivelse, herunder operasjonsbeskrivelsen, tilfredsstiller bestemte retningslinjer.
Felles for disse undersøkelsene er at de
i hovedsak ser på formaliaene ved disse
dokumentene, som at operatørens navn
er fylt ut, at diagnoser og operasjons-
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Forfatter: Berthil Åkerlund om Denis Mukwege
Forlag: Cappelen Damm forlag ISBN 978-82-02-49673-9
Oversatt av Mette-Cathrine Jahr 1.utgave, 1.opplag 2015

Arne R. Rosseland
arne.r.rosseland@gmail.com
Dette handler om en gynekolog i Øst-Kongo
f. 1955 som har kjempet en kamp mot vold
og spesielt vold mot kvinner under krigene
i Rwanda og Kongo/Zaire. Det er svært ille
med disse systematiske voldelige handlingene mot kvinners genitalier. Dette brukes
av soldatene som en måte å drive krig på
som er hinsides alle våre moralske normer.
Denne boka fikk jeg til jul 2015. Jeg har nå
lest resten her på Fossheim/Hardanger, og
sitter da trygt i en avkrok av verden og leser
om Pinsemisjonens innsats i Øst-Kongo
fra 1921 og frem til 2015. Den handler om
hvordan denne kongolesiske mannen vokser
opp som sønn av en kongolesisk pinsepastor i Bukavu, hvor de har terror, vold og

død til daglig. Han klarer å få seg medisinsk
utdannelse i Rwanda (130 km fra Bukavu).
Han får jobb på den svenske pinsemisjonens sykehus i Lemerafjellene. Han
unngår på grunn av en pasienttransport å bli
massakrert på dette sykehuset, som dagen
etter at han har reist blir overfalt av soldater
som skyter alle pasienter og ansatte. Det er
bare helt utrolig hvordan denne mannen
og hans familie fortsetter sitt arbeid mot
volden, ved å forsøke og endre myndighetenes og befolkningens moralske og etiske
forfall. Boka ender med forholdene i 2015
hvor han må ha tungt bevæpnet FN-livvakt
døgnet rundt og ikke kan bevege seg utenfor sykehuset. Sykehuset er strengt bevoktet bak høye piggtrådgjerder. Boka gir også
et godt bilde på internasjonale samfunnsreaksjoner. Han holder taler i FN/Stockholm/
Brüssel/Paris og får mange utmerkelser og
priser. Dette misliker de nasjonale myn

dighetene i Kongo og han blir stadig truet.
Et mordattentat mot han og familien blir
ikke etterforsket.
Dette er voldsomme greier, men viser
at enkeltmenneskers innsats ikke er bortkastet. Det er bedre å gå ned med flagget
til topps enn å bli demoralisert eller
måtte redusere på vår grunnleggende
menneskelige etikk.

prosedyrer og tilhørende koder er korrekte. Ingen har forsøkt og kvalitetssikker
innholdet i selve operasjonsbeskrivelsen.

Konklusjon
Våre operasjonsbeskrivelser har inneholdt
de vesentlige forhold, men på detaljnivå kan
de forbedres. Laparoscopiske prosedyrer
egner seg godt for videodokumentasjon
som igjen kan brukes til kvalitessikkring av
det kirurgiske innholdet i beskrivelsen.
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Takk!
Takk for at dere annonserer i Kirurgen. Deres bidrag er
en forutsetning for at bladet kan gis ut i nåværende form.
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Hvilke detaljer skal være med i operasjonsbeskrivelsen? Ved blødninger virker
det som operatørene har beskrevet det
bra, men på perforasjon av galleblære
og ductus cysticus har de vært mindre
presise. Og dermed reiser spørsmålet
seg: Hvilke hendelser er det som får noen
betydning for pasienten? Og hvor detaljert
skal en operasjonsbeskrivelse være??

under inngrepet ( perforasjoner, blødninger, lekkasjer)” Eicholz og medarbeidere
( 1) har gjennomført søk i MEDLINE etter
litteratur i tidsrommet 1966 til 2003 basert
ved å kombinere søkeordene ”medical
records” og ”surgical procedures, operative” og fikk kun 46 referanser, men
ingen som omhandlet kvalitetsvurdering
av operasjonsbeskrivelser. De prøvde
videre søk basert på søkeordene ”operative
note”, ”operative record” og ”operative
dictation” uten å finne flere referanser.

Bokanmeldelse: Lege på liv og død

Kirurgen har gått gjennom ytterligere forbedringer de siste årene,
spesielt innholdsmessig. En stadig tilbakemelding fra norske kirurger
er at dette har blitt en vesentlig kilde i den daglige kliniske virksomheten.
Vi har nå et opplag på over 3000 og sender 4 utgaver per år til alle
norske kirurger samt biblioteker etc.
Redaksjonen får mange positive tilbakemeldinger fra våre lesere og
registrerer også en stadig økende trafikk på vår nettside (www.kirurgen.no).
Nettsiden har nylig blitt lansert med en helt ny og mer brukervennlig
layout, slik at vi også kan holde følge med den teknologiske utviklingen.
Bladet har også blitt oppfattet som interessant for de offentlige organer
Norsk Kirurgisk Forening samarbeider med.
Vi håper på fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer!
Mvh Redaksjonen

106 Kirurgen nr. 2, 2016

Kirurgen nr. 2, 2016

107

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

L2S15

L2S15 Ny Led lampe fra Xenosys

Ny og forbedret led pannelampe:
35% økning i lysstyrke, inntil 59 000 Lux (40cm)
Ny Led lampe fra Xenosys •• Inntil
6 timers batteritid med full lysstyrke
•
Kan
styres
med fjernkontroll
Ny og forbedret led pannelampe:
• Viser gjenværende batterikapasitet i %
• 35% økning i lysstyrke, inntil 59 000• Lux
(40cm)
Lampemodul veier kun 35g og kan festes direkte
• Inntil 6 timers batteritid med full lysstyrke
på lupebriller/briller
• Kan styres med fjernkontroll
Leveres med to batterier og ladestasjon. Valgbar
med 66, 74 eller 82mm lyskjegle(40 cm
• Viser gjenværende batterikapasitet i lampemodul
%
avstand).
Kan
også
med hodebånd og
• Lampemodul veier kun 35g og kan festes direkte
påleveres
lupebriller/briller
beskyttelses briller
Leveres med to batterier og ladestasjon. Valgbar lampemodul med 66, 74 eller 82mm
lyskjegle(40 cm avstand). Kan også leveres med hodebånd og beskyttelses briller.

LOOKSCAM HD Kamera system

LooksCam HD kamera med innebygd LED lampe.
Batteridrevet og trådløst kamera med høyoppløsning
video og stillbilder med mulighet for videostrømming
over wifi.
LooksCam kan styres med fjernkontroll

LOOKSCAM HD
Kamera system

LooksCam HD kamera med innebygd LED lampe. Batteridrevet og trådløst kamera med
høyoppløsning video og stillbilder med mulighet
videostrømming
over wifi. LooksCam kan
LOOKS for
lupebriller
fra Xenosys
styres med fjernkontroll
Xenosys produserer lyssterke luper med stort synsfelt uten forvrengninger og

skygger. Titan rammer og liten optikk for lav vekt. Vi leverer luper etter mål med
styrke; 2.5X, 2.8X, 3.2X, 3.5X og 5..0X.

LOOKS

lupebriller fra Xenosys
Xenosys produserer lyssterke luper med
stort synsfelt uten forvrengninger og skygger.
Titan rammer og liten optikk for lav vekt.
Vi leverer luper etter mål med styrke; 2.5X,
For mer informasjon,
3.5X
ring oss på 4152.8X,
07 2443.2X,
eller mail
ossog
til 5..0X.
admin@mastersurgerysystems.no
www.mastersurgerysystems.no

For mer informasjon, ring oss på 415 07 244
eller mail oss til admin@mastersurgerysystems.no
www.mastersurgerysystems.no

