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“Wow”
The clinical response most commonly
heard when surgeons first experience the
new HARMONIC ® HD 1000i.
Unmatched precision

Unparalleled strength

Optimal efficiency

with a unique jaw shape that
reduces the need to use a separate
dedicated dissecting instrument 1

with a blade design that delivers
more secure seals, even in the
most challenging conditions 2,3,4

from increased sealing speed,
multi-functionality, and simplified
steps for use 5,6,7

Please refer always to the Instructions for Use / Package Insert that come
with the device for the most current and complete instructions.
The third party trademarks used herein are the trademarks of their respective owners.
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Etter en usedvanlig varm start på høsten
på Østlandet, har nå temperaturen nådd
normalen. Høststemningen kan virkelig kjennes.
For oss kirurger er det en bekreftelse på at
høstens vakreste eventyr, Høstmøtet (det
92. i rekken), er rett rundt hjørnet. Det betyr
samtidig et nytt nummer av Kirurgen i posten.
Tema for dette nummeret er urologi. Leder i
Norsk Urologisk Forening, Christian Beisland,
presenterer et bredt spekter av artikler innen
faget. Det starter med en oversiktsartikkel
om Peyronies sykdom, en ikke altfor kjent
bindevevssykdom i penis, men som allikevel
kan gjenfinnes i mange historiske verk.
Videre skriver Rolf Wahlqvist en fantastisk
oversiktsartikkel om testikkelkreft, noe som
er relevant for mange generell kirurger da
de står for den primære utredningen og
behandlingen. Videre er det en artikkel om
målrettede prostatabiopsier ved fusjonering
av MR og transrektal ultralyd. Og til slutt en
kjempefin artikkel om fellesevaluering av
utdanningskandidater ved Tønsberg sykehus.
Samme modell er etterhvert innført ved
Drammen sykehus med like god erfaring.
I foreningsdelen skriver Naeem Zahid,
styremedlem i FUNK, om viktigheten

av øvelse for å bli en god kirurg. NKKF
forteller om sine prisvinnere og vi får et
fint referat fra et europeisk barnekirurgisk
møte som ble arrangert i Oslo i år.
Nye anti-koagulasjons medikamenter har de
siste årene gitt oss kirurger mye hodebry,
da reversering ikke har vært mulig eller vært
svært vanskelig. Men endelig foreligger det
et preparat som kan reversere et av disse nye
medikamentene. Kardiologimiljøet i Drammen
har sammen med Boehringer Ingelheim kjørt
en studie om reversering av Pradaxa med et
nytt antidot, Praxbind. De eksemplifiserer
bruken ved hjelp av 2 kasuistikker.
Til slutt er det en artikkel om ultralydbehandling
av stressfrakturer, og kombinertløperen Magnus
Moan sine erfaringer om dette som pasient.
Til slutt vil jeg oppfordre alle til å melde seg
på Kirurgmiddagen 2016, som i likhet med
de foregående årene, går av stablen torsdag
under høstmøteuken på Månefisken i Oslo.
Det har vært en stor suksess de siste årene,
og vi regner med å gjenta bedriften i år!
Med dette vil jeg takke alle bidragsytere til dette
nummeret og ønsker alle en god fornøyelse!

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

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

Kjære kolleger!
og det vesentlige av innholdet her skal
ivaretas av spesialiteten gastroenterologisk
kirurgi. Tredje del av utdanningen skal så
være en tre års (minimum) utdanning i en
aktuell hovedspesialitet – alle nåværende
grenspesialiteter blir hovedspesialiteter i det nye
systemet. Man skal altså kunne bli spesialist i et
kirurgisk fag etter 6 ½ år inklusive del 1 (dagens
turnustjeneste). Jeg minner om at kirurgi betyr
håndverk, og godt håndverk krever mye trening.

Høstmøtet nærmer seg. Viktig treffpunkt
for landets kirurger, viktig utveksling av ny
kunnskap og nye erfaringer. Middelalderens
bartskjærer – i Bergen har vi navnet på mer
enn 300 fra 15-, 16- og 1700- tallet – måtte
reise minst 2 år i Europa før de kunne få sitt
mesterbrev. Det var en uvurderlig måte å
spre og å tilegne seg kunnskap på. Nå har
vi kurs og hospiteringer. Og Høstmøtet.
I år skjer mange viktige helsepolitiske endringer
på en gang, hvor flere av disse griper rett
inn i vår kirurgiske hverdag. Den viktigste
forandringen skjer innen spesialistutdanningen
og strukturen på de kirurgiske spesialitetene.
Det er vedtatt at spesialistutdanningen skal
omstruktureres og deles inn i tre deler. Første
del tilsvarer dagens turnustjeneste. Den skal
ta 1 ½ år og får et omfattende innhold, styrt av
en målbeskrivelse som er meget innholdsrik.
Denne delen skal være klar i mars neste år,
slik at første kull starter i september. Andre
del, den såkalte common trunk, skal for
kirurgiske fag være på 2 år, også denne styrt
av en omfattende målbeskrivelse. Generell
kirurgi skal bortfalle som egen spesialitet,

Mye er uklart for meg rundt den nye strukturen.
At generell kirurgi skal bortfalle som spesialitet
er vedtatt på Legeforeningens landsstyremøte
i 2013 og 2014. Dette ble støttet av Norsk
Kirurgisk Forening. Utgangspunktet for
dette vedtaket var et press fra urologene
og thoraxkirurgene spesielt, som sterkt
ønsket en kortere og mer målrettet vei til
en spesialitet som de jo visste ville være
nettopp det – en spesialitet som bare skulle
drive med sitt eget fagfelt. Det er fullt
forståelig. 80 % av den akutte kirurgien er
gastrokirurgi, noe som gjorde det naturlig å
legge vaktkompetansen til gastrokirurgene.
Men vi er flere i styret som nå ser noen
betenkeligheter ved dette. To deler av vår
kirurgiske hverdag vil kunne få problemer. For
det første vil de nye kirurgene langt fra være
bakvaktskompetente etter del 2 – common
trunk – hvis denne bare er på to år. For det
andre vil mye av dagens elektive generelle
kirurgi vanskelig få plass i utdanningen av
gastrokirurger. Hvem skal håndtere hudtumores,
lipomer, hidrosadenitter, sinus pilonidalis,
kroniske sår osv.? Plastikkirurgene ser ikke at
de skal kunne håndtere alle disse pasientene.

Norsk Kirurgisk Forening har fått en utfordring
fra spesialitetskomiteene i gastrokirurgisk og
generell kirurgi om å arrangere et fagseminar
om nettopp disse problemstillingene, under
årets kirurgiske høstmøte. Det blir derfor
avholdt et seminar fredag 28.10 fra 0900 til
1130 på Holmenkollen Park Hotell. Vi håper
mange har anledning til å stille. Først og
fremst er oppgaven å diskutere innholdet i
den nye spesialiteten gastrokirurgi. Hva skal
den inneholde fra den generelle kirurgien?
Men like viktig blir diskusjonen om det er
formålstjenlig med en så kort common trunk
at ingen etter den delen av utdanningen blir
bakvaktskompetente. Er vi bedre tjent med
en common trunk på to år for kirurger som
vet at de skal arbeide på en spesialavdeling,
og fire år for kirurger som også skal bli
spesialister i en ”grenspesialitet” men som
tar sikte på også å være bakvaktskompetente
på et mindre sykehus? Den siste modellen
kan kanskje være en kompensasjon for å
miste den generelle spesialiteten. Vi bor i et
land som også er kjent for stadige politiske
omkamper. Det er ikke alltid like stilig, og noen
i Legeforeningen vil nok se på dette utspillet
som utidig. Det får så være. Forhåpentligvis vil
det komme noe nyttig ut fra fagseminaret som
jeg håper mange vil prioritere å komme på.

Leder

Inge Glambek
Leder, NKF
inge.glambek@haraldsplass.no

Og gastrokirurgene skal jo gjennom et betydelig
løp bare innen de rent gastrokirurgiske
problemstillingene. De fleste andre europeiske
land har spesialiteten generell kirurgi, Norge
blir et sært unntak med det dette medfører
av vanskeligheter med samordning og
godkjenning av spesialister fra andre land.

Presenter dine produkter for norske kirurger

Norske kirurger er en stor og viktig personellgruppe ved landets kirurgiske avdelinger,
og har stor innflytelse på innkjøp av utstyr, medikamenter og forbruksmateriell.
Du kommer kostnadseffektivt i kontakt med norske kirurger ved å annonsere i
Kirurgen, Vitenskaplige Forhandlinger (VF) og på www.kirurgen.no.
Annonsepriser og formater 2016:
KIRURGEN
STR.
1/1 side (satsflate)
1/1 side (utfallende)
Omslagside
Bakside
1/2 side (satsflate)
1/2 side (utfallende)

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

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
STR.
BREDDE
1/1 side
145 mm

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
277 mm		
14.000
297 (+5) mm		
14.000
297 (+5) mm		
15.000
250 (+5) mm		
17.000
138,5 mm		
9.000
148,5 (+5) mm		
9.000

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
14.000

KIRURGEN.NO (ca. 10.000 visninger pr mnd)
STR.
BREDDE
HØYDE		PRIS PR 1000 VIS.
Topbanner
760px
100px		
250
Netboard
320px		250px		
175

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

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

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

Ring 22 59 90 07 eller send en e-post til ragnar.madsen@drd.no for å
bestille annonse
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UNIVERSAL PLATTFORM
Monopolar, biopolar, reseksjon, ultralyd og Thunderbeat på samme energiplattform
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

Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo | Tlf. 23 00 50 50 | www.olympus.no

Temaleder:

Urologi

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

Peyronies sykdom
Privatpraktiserende
urolog i Arendal,
Knut Henning Klem,
holdt på vårmøtet en
glitrende forelesning
over temaet Peyronies
sykdom. Dette er
en urologisk sykdom som har satt spor
gjennom historien. I denne artikkelen
tar han både et (kunst)-historisk
tilbakeblikk og gir en oppdatert oversikt
over moderne behandlingsprinsipper.

Testikkelkreft
Når det gjelder urologiske kreftsykdommer
med effekt av moderne behandling,
så er ingen som kan konkurrere

med testikkelkreft. Fra å være en
sykdom med høy dødelighet, så er
det i dag en tilstand man i de aller
fleste tilfeller kan kurere – selv med
fjernspredning. Overlege Rolf Wahlquist
ved OUS er en nestor innen urologisk
kreftbehandling, og han har skrevet en
oversiktsartikkel for kirurger som belyser
multidisiplinær moderne behandling.

Prostatakreft
Urologene har brukt Ultralyd ved
diagnostikk av prostatakreft i 30 år. De
siste årene har bruken av MR bredt om
seg. I dag brukes fusjon av MR-bilder og
ultralydbilder for å gi en optimal fremstilling
av kreftmistenkelige områder, slik at disse
kan biopseres mer treffsikkert. Overlege
i urologi Eduard Baco og overlege i
radiologi Erik Rud ved OUS, skriver i
dette nummeret om fordeler og ulemper
ved metodene. Begge er internasjonalt
anerkjente kapasiteter på feltet.

Utdanning

Tema: Urologi

Norsk Urologisk Forening lever i beste velgående. Vi hadde et svært vellykket vårmøte i Oslo i mai. Det
var mange gode foredrag med tilhørende debatter. Noen utvalgte er skrevet om til artikler, og presenteres i
dette nummer av kirurgen.

NUF har vært forkjempere for en ny
spesialitetsstruktur i Norge. Denne er nå
på vei, og skal ha et innhold. Blant annet
skal det finnes gode metoder for veiledning
av utdanningskandidater. Erik Haug og
medarbeidere beskriver i dette nummeret
av Kirurgen en modell som de har benyttet
ved Sykehuset i Vestfold. Kanskje kan
den overføres til andre sykehus?
På vegne av NUF ønsker jeg deg som
leser av Kirurgen; god lesning, ett godt
høstmøte og etter hvert en flott vinter.

UTLYSNING

Kirurgen søker webredaktør til
drift av de nye websidene.
Arbeidet kommer itillegg til
vanlige redaksjonelle oppgaver.

Kirurgen har utviklet seg veldig de
siste årene. Bli med oss inn i fremtiden
med dette garantert spennende arbeidet!
Ved interesse ta kontakt med
ansvarlig redaktør: usman.saeed@kirurgen.no
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Peyronies sykdom
– medikamentell og kirurgisk behandling
Tema: Urologi

Peyronies sykdom (PD) er en bindevevssykdom i penis med arrvevsdannelse i tunica albuginea (Figur 1).
Tilstanden er trolig underdiagnostisert med prevalens 3-9 %. De fleste pasienter rammes i alderen 40-60
år, men sykdommen kan debutere helt ned i tenårene (1). Opptil 10 % av pasientene rammes før 40 års
alder (2).
Knut Henning Klem
post@drklemsklinikk.no
Dr. Klem's Klinikk
Tilstanden er oftest selvbegrensende,
og debuterer ofte med ereksjonssmerter
en periode før selve kurvaturen oppstår.
Smertene varer sjelden mer enn 12 mnd.
(3), og forsvinner ofte i løpet av de første
6 månedene. Kurvaturen er forbigående
hos 13 % av pasientene, konstant hos
47 %, og progressiv hos 40 % (3).
En andel av pasientene utvikler også
erektil dysfunksjon (ED), noen studier
indikerer ED i 20-54 % (4). Sykdommen
er en betydelig psykoseksuell belastning
hos opptil 63-77 % av pasientene (5, 3),
og medfører ofte inter-personelle
problemer med partner, som også ofte
selv kan få psykoseksuelle problemer
(6). Selve krumningens plassering kan
variere. En studie av Kadioglu indikerer
46 % dorsal, 29 % lateralt og 25% ventral
krumning. 15 % av pasienter med erektil
dysfunksjon (ED) hadde kurvatur, men
var ikke klar over dette selv. 43 % av
pasientene hadde mindre enn 30 o kurvatur
(7). Graden av kurvatur er avgjørende for
behov for tiltak. Det synes å være enighet
om at kurvatur under 30 o sjelden trenger
korreksjon(8). Ved økende kurvatur øker
behovet for korreksjon, avhengig av
pasientens tumescens er intakt, anatomiske
forhold hos partner mm. De fleste med
kurvatur over 60 o trenger korreksjon (8).
Sykdommen har sitt navn fra Francois
de la Peyronie (1678-1747), som beskrev
tilstanden i 1743 (9) hvor han anbefalte
behandling med kvikksølv. Tilstanden
har imidlertid vært kjent siden keiser
Heraclius tid (10) og ble omtalt som
Peyronies sykdom først noe senere av
Abernethy i 1828. Han er også den første
som knytter tilstanden til Dupuytrens
kontraktur og atypisk arrvevsdannelse
(11). I middelalderen trodde man
deformering av penis var djevelens
verk og et sikkert kjennetegn på hans
hjelpere. Dette er illustrert i flere verk
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Figur 1

fra middelalderen, bl. annet Botticellis
illustrasjoner til Dantes Inferno (1481)
og Albrecht Dürers Das Meerwunder
fra 1498 (Figur 2). Man kan fortsatt
finne referanser til penisdeformering og
onde krefter i moderne stykker som f.
eks. filmen ”Heksene i Eastwick” (“….
his d**k is bent the wrong way”).
En rekke publikasjoner på 1800- og
1900-tallet lanserte ulike teorier om
sykdommens årsak. Van Buren hevdet
i 1874 at tilstanden skyltes manglende
seksuell iver hos kvinnen (”annoying
resistance”), noe også Wesson hevdet
så sent som i 1942. Samme år publiserte
Bidgood en artikkel der han beskrev
økt forekomst av PD hos forbrente
flyvere som hadde fått infusjon i penis’
dorsale vene (11). Studien indikerte
en sammenheng mellom PD og lokal
traumatisering. Senere har man
funnet en viss sammenheng mellom PD
og ekstreme seksuelle øvelser, ”faux pas
de coite” (12), men det er også beskrevet
at mindre traumer under normalt coitus
kan utløse sykdommen (13). Imidlertidig
har de fleste pasienter med PD ikke
anamnese på traume mot penis (1).

Sykdommen har trolig multifaktoriell årsak
(14). Det er funnet mulig sammenheng
mellom PD og Dupuytrens kontraktur
(15), diabetes mellitus (16), og psoriasis
(17) noe som indikerer en mulig
autoimmun tilstand. Funn av økte
nivåer TGF-ß1 (18) og økt forekomst
av HLA-B27 (19) styrker ytterligere
teorien om en autoimmun etiologi.
En utbredt oppfatning i dag er at tilstanden
skyldes unormal reparasjonsprosess
etter normale hverdagstraumer som
medfører fibrose og kontraktur, ikke
ulikt Koebner fenomenet (20).
Mannens penis (Figur 3) er konstruert
slik at den mangler lengdefibre langs
corpus spongiosum (21) slik at denne
kan ekspandere under ejakulasjon (19).
Dette muliggjør dorsal knekkdannelse pr.
coitam (19), noe som kan gi blødning ved
sentrale septums dorsale feste (22).
Dette er en normal tilstand hos de fleste
menn, men hos pasienter med PD oppstår
en patologisk deponering av kollagen (23).
Fibroblaster finnes normalt i det subkutane
vev i tensjonsfrie omgivelser de fleste
steder i kroppen. Ved et traume vil endret
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Figur 2

Figur 4

tensjon i vevet som omgir fibroblastene
aktivere disse, som differensieres til
myofibroblaster med evne til kontraksjon
(24). Myofibroblastene produserer kollagen
og TGF-ß1, induserer kontraksjon, trekker
sårkantene sammen, og produserer nye
strukturelle proteiner til den opprinnelige
tensjonsgrad i vevet er gjenopprettet
(24). Når normal tensjon er oppnådd,
løsnes myofibroblastene fra sine
kollagenfester og går i apoptose (25).
Normaltilstand er dermed oppnådd.

å produsere arrvev og opprettholder
kontraksjonen uten å gå i apoptose
(27). Denne forklaringsmodellen er
grunnlaget for nyere medikamentell
behandling av PD med kollagenase (28).

Ved PD oppnås trolig aldri normaltilstand
(Figur 4). Myofibroblaster, som normalt
ikke finnes i tunica albuginea, utgjør
over 20 % av fibroblastene i plakk fra PD
(26). Disse myofibroblastene fortsetter

Behandlingen av Peyronies sykdom
gjennom historien har vært fantasifull
og preget av manglende kunnskap om
tilstandens årsak. Lokalbehandling
med kvikksølv, arsenikk eller melk
har vært forsøkt med lite hell (29).
Det samme gjelder motivasjon av
partner (30), elektrisk strøm, radioaktiv
stråling og hypertermi (29).
Man vil i det følgende forsøke å
presentere en oversikt over aktuelle
behandlingsalternativer.

Ikke-kirurgisk behandling
Peroral behandling.
En rekke medikamenter er godt utprøvet
uten at sikker effekt kan dokumenteres.
Dette gjelder Vitamin E (Pryor 1993),
Potaba (Weidner 2005), Colchinin
(Safarinejad 2004), Tamoxifen (Teloken
1999) og Karnitin (Safarinejad 2007).
Kun preparater i gruppen PDE5i
(fosfodiesterase type 5 inhibitor)
har vist å ha en viss effekt.
Pentoksyfyllin kan gi signifikant
subjektiv forbedring (31), det samme
gjelder sildenafin (32) og tadalafil (33).

Mye tyder på at PDE5i preparater
reduserer kollagendannelse og induserer
apoptose av myofibroblaster (34)
EAU anbefaler foreløpig ikke peroral
behandling, men foreslår at peroral
behandling med PDE5i kan forsøkes
«with guarded enthusiasm».
Injeksjonsterapi
I litteraturen angis flere alternative
preparater til injeksjon. Flere av disse kan
ha noe effekt, men varige reproduserbare
resultater er ikke dokumentert.
Dette gjelder interferon (35), verapamil
(36) og hyaluronsyre (37). Kun kollagenase
anbefales av EAU - grade A, level 1 (38).
I Norge er kun preparatet XiapexR registrert
med indikasjonen injeksjonsterapi.
Preparatet har blitt brukt med hell i
flere år mot Dupuytrens kontraktur,
som har mange likhetstrekk med
PD (15. Preparatet er en blanding av
kollagenase type I og type II som både
spalter atypisk kollagen (39), og løsner
myofibroblastene fra sine kollagenfester
slik at disse går i apoptose (27).
Dermed kan sykdomsprosessen påvirkes
tidlig, men også injeksjonsbehandling
etter flere års sykdomsforløp kan gi gode
resultater (40). Injeksjonene settes i plakket
(Figur 5) under lokalanestesi i punktet
for maksimal kurvatur (41). Punktet for
maksimal kurvatur markeres med penn
på forhånd under artifisiell ereksjon, men
selve injeksjonene bør settes når penis

Figur 3
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er flaccid. Injeksjonene settes parvis
med 24-72 timer mellom hver dose, og
6 uker mellom hver injeksjonspar (41).
De fleste pasienter trenger 6 eller flere
injeksjoner (41). Impress studien indikerer
en effekt på gjennomsnittlig 38% bedret
kurvatur, dvs. 17 grader (41). Preparatet
anbefales brukt på kurvaturer over 30 o
(28), men anbefales ikke til pasienter
med uttalt ED, forkalkninger i plakket,
plakk rundt uretra eller innsnevringer. Ved
tegn til allergireaksjoner mot kollagenase
bør preparatet heller ikke benyttes.
Antikoagulantia bør seponeres 1 uke i
forveien, men lavdose ASA er i orden (28).
Preparatet er kostbart (kr. 8168), men
pasienten får delvis refusjon på §5.22
utenfor sykehus. Ved behandling i sykehus
skal preparatet dekkes av helseforetaket.
I behandlingsperioden bør pasienten
utføre tøyningsøvelser tre ganger daglig.
Traksjonsterapi
Metoden har statistisk dokumentert
effekt og anbefales av EAU (38),
men er en krevende prosess der
pasienten skal applisere traksjon med et
traksjonsapparat 6-9 timer pr. dag med
30 minutters hvile hver time i 6 mnd. (42).
Suksesspredikatorer er krumning < 45o,
varighet < 3mnd., lite plakkvolum, alder
< 45 år og pasientens compliance (42).
I nevnte studie ble behovet for kirurgi
eliminert hos 40 % av pasientene, og
forenklet behovet for kirurgisk behandling
fra graft plastikk til plikering hos en av
tre pasienter. Behandlingen bør initieres
tidlig i sykdomsforløpet ved PD. En rekke
modeller er kommersielt tilgjengelig, for
eksempel AndropeyronieR (Figur 6).

Ekstern behandling
Man har lenge forsøkt å behandle PD
med ekstern behandling som elektrisk

Figur 5
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strøm, radioaktiv stråling og hypertermi
(29). De fleste av disse er nå forkastet,
men noen metoder brukes fortsatt av
visse behandlingssentre som ESWT,
lokalbehandling og iontoforese. Det
evidensbaserte grunnlaget for disse er
svakt, og anbefales ikke av EAU (38), men
kan forsøkes i noen tilfeller. Lokalbehandling
med verapamil har ikke dokumentert
effekt (38), men kombinert med
iontoforese kan dette ha noe effekt (43).
ESWT har minimal effekt på kurvaturen,
men kan redusere ereksjonssmertene
og således gi bedret seksualfunksjon
i sykdommens smertefase (44).

Kirurgisk behandling
Kirurgisk behandling er forbeholdt pasienter
som ikke er i stand til å gjennomføre et
normalt coitus og som ikke responderer på
konservativ og medikamentell behandling.
Kirurgi kan utføres tidligst 1 år etter
sykdomsdebut, og krumningen skal ha
vært uforandret de siste 6 mnd. (45).
Målsettingen for inngrepet er å korrigere
kurvaturen, bevare eller gjenopprette
ereksjonsevnen, og forebygge tap av
ereksjonens lengde og tykkelse. God
pasientinformasjon er svært viktig
for å sikre at pasienten har realistiske
forventninger til resultatet, og pasienten
må informeres om at komplikasjoner
som restkurvatur, forkortning av
penislengden, nedsatt sensitivitet og
redusert tumescens kan oppstå (46).
Valg av kirurgisk metode avhenger av
sykdommens lokalisasjon, alvorlighetsgrad,
og pasientens ereksjonsevne. Dagens
kirurgiske alternativer omfatter plikering av
tunica, som Nesbit plastikk og varianter av
denne, forlengelse av tunica med spalting
av plakket og graft, samt penisimplantat
for menn med terapiresistent ED.

Figur 6

Plikering av tunica albuginea
Nesbit publiserte en metode i 1954
der han fjernet et kileformet stykke av
tunica albuginea på kontralaterale side
av kurvaturen (47). Senere har metoden
blitt endret og forbedret en rekke ganger,
blant annet av Yachia, som ikke fjerner
fjerner deler av tunica, men åpner
tunica langsgående og suturerer denne
tverrgående (48). Hans resultater indikerer
akseptabel korreksjon av kurvaturen
hos opptil 95 % av pasientene.
Klevmark, Schultz, Talseth og Andersen ved
Rikshospitalet publiserte i 1994 en metode
(49) der man ikke åpner tunica, men
plikerer denne med flere spesialsuturer
med ikke-resorberbar sutur (Figur 7).
Uavhengig av hvilken metode man velger
synes resultatene å være gode; uten de
novo ED, full korreksjon av kurvatur i 85-100
%, og tilfredse pasienter i 70-100 % (50).
Metoden skal ikke brukes på pasienter med
mer enn 60 o kurvatur, der ereksjonslengde
i utgangspunktet er svært kort og der
sykdommen gir innsnevring av penisskaftet,
gir timeglasseffekt eller instabilitet (46).
Tunica forlengende prosedyre (Figur 8)
Prosedyren består i å løsne plakket fra den
dorsale nevrovaskulære bunt og spalte
plakket til kurvaturen kan rettes ut (51).
Ofte legges da modifisert H eller Y-incisjon.
I visse tilfeller er multiple incisjoner
kombinert med plikering nødvendig for
å oppnå akseptabel korreksjon (50).
Tidligere gjorde man i større grad eksisjon
av hele plakket, men andelen pasienter
med postoperativ ED var så stor at man
i dag primært gjør incisjon og evt. delvis
eksisjon av plakket, (52). Plakkeksisjon
forbeholdes i dag pasienter med

Penisimplantat
Penisimplantat (Figur 9) bør tilbys til
pasienter som har terapiresistent ED I
tillegg til PD (56). Det finnes bøybare
implantater uten reservoar og inflaterbare
implantater med reservoar, der sistnevnte
trolig er best egnet (57). På markedet
finnes 2 ulike inflaterbare modeller fra
2 ulike produsenter, AMS 700TM og
TitanTM som synes likeverdige ifølge
litteraturen (58). Ved liten kurvatur på
< 30 o er ofte implantat alene nok (50). Ved
kurvatur > 60 o trenger de fleste pasientene
penil remodellering i form av incisjon i
tillegg (8), med tilfredse pasienter i opptil
86-90 % (58). I 45 % av tilfellene oppgir
pasientene penisforkortelse etter inngrepet
(59), men uten at dette forringer pasientens
seksuelle funksjon. Infeksjoner er en fryktet
komplikasjon, men sees bare hos 2-3 %
av høyrisikopasienter (60). Implantatets
levetid er lang, opptil 76 % av implantatene
fungerer fortsatt etter 15 år (60).
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innsnevring, timeglassform med instabilitet
eller store forkalkede områder i plakket
(53). Kun pasienter med gode preoperative
ereksjoner og kurvatur over 60 o skal
behandles med incisjon og evt. eksisjon
(52). Valget av evt. graftmateriale er fortsatt
gjenstand for diskusjon. Venegraft, bukkal
mucosa, og temporalis fascie benyttes
av flere sentre, mens de fleste har forlatt
syntetiske materialer som Dacron og
PTFA (polytetrafluoroethylene) grunnet
infeksjonsfare og fibrosering (46). Flere
mener perikard er et godt alternativ grunnet
mindre fibrose/kontraksjoner postoperativt.
(46, 54). Ved godt selekterte pasienter
oppnås adekvat korreksjon av kurvatur i
80-100 %, med tilfreds pasient i 70-100 %
av tilfellene (45). Rundt 16 % av pasientene
opplever fortsatt eller ny kurvatur, 16 %
får nedsatt sensibilitet i glans, og 15 %
vil oppleve ED etter inngrepet (45).
Forekomsten av ED øker med økende
størrelse på tunica defekten etter eksisjon,
og defekt > 3 cm bør derfor unngås (55).

Figur 7

Figur 8

Konklusjon
Peyronies sykdom er en tilstand som
har stor påvirkning på både pasienten og
partners seksuelle liv. Behandlingen bør
individualiseres avhengig av krumningsgrad,
deformitetens form og plassering, og
pasientens ereksjonsevne. Et mulig
forslag til behandlingsvalg kunne være
PDE5i ved ereksjonssmerter i debutfasen,
deretter Xiapex når og hvis kurvatur
oppstår, og til slutt kirurgi der Xiapex
ikke fører frem, med plikering av mindre
kurvaturer, incisjon og graft ved større
kurvaturer uten ED, og penisimplantat
ved ED og store innsnevringer.

Figur 9
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XIPEXBEHANDLING AV PENIS

MED KURVATRURDEFORMITET PÅ MINST 30 GRADER OG FØLBART PLAKK1

Minimal invasiv lokal behandling2
Signifikant forbedring av
peniskurvaturdeformitet
sammenlignet med placebo2
Xiapex skal administreres av lege med adekvat opplæring i korrekt
administrering og erfaring i diagnostisering og behandling av
urologiske sykdommer hos menn1

Referanser:
1: Godkjent preparatomtale (SPC)
2: Gelbard et al. J Urology 2013;190:199–207

Let’s get things straight
C Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet.
ATC-nr.: M09A B02
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver:
Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II)
Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.Indikasjoner:
Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng. Behandling av voksne
menn med Peyronies sykdom med følbart plakk og kurvaturdeformitet på minst 30 grader ved starten
av behandlingen.Dosering: Dupuytrens sykdom: Skal kun gis av leger som er opplært og har erfaring
i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 0,58 mg
pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Injeksjonsvolum avhenger av leddtype. Injeksjoner i
opptil 2 strenger eller 2 berørte ledd i samme hånd kan gis i henhold til injeksjonsprosedyren under en
behandlingsvisitt. To følbare strenger som berører 2 ledd, kan injiseres, eller 1 følbar streng som berører
2 ledd i samme finger, kan injiseres på 2 steder under en behandlingsvisitt. Hver injeksjon inneholder en
dose på 0,58 mg. Ved flere kontrakturer kan ytterligere strenger behandles ved andre behandlingsvisitter
med ca. 4 ukers mellomrom. Pasienten skal kontrolleres av legen ca. 24–72 timer etter injeksjon, og
fingerekstensjonsprosedyre kan da utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur av strengen. Injeksjon
og fingerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Erfaring
er begrenset til inntil 3 injeksjoner pr. streng og inntil 8 injeksjoner totalt. Metakarpofalangealledd
(MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale
interfalangealledd (PIP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum:
0,20 ml. Peyronies sykdom: Må administreres av lege med adekvat opplæring i korrekt administrering
og erfaring i diagnostisering og behandling av urologiske sykdommer hos menn. Pasienter med en
peniskurvatur >90° ble ikke inkludert i kliniske studier, og behandling hos denne gruppen kan derfor
ikke anbefales. Voksne:Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn
(0-18 år): Bruk er ikke relevant. Tilberedning/Håndtering: For detaljert informasjon om prosedyre for
rekonstituering, injeksjon og fingerekstensjon, se pakningsvedlegget.
Administrering: Administreres intralesjonalt. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Behandling av Peyronies plakk som omfatter urinrøret i penis pga. potensiell risiko for denne strukturen.
Forsiktighetsregler: Etter injeksjon av kan det forekomme en kraftig allergisk reaksjon, og pasienten
må observeres i 30 minutter for å se etter tegn eller symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, f.eks.
omfattende rødhet eller utslett, hevelse, tilsnøring av halsen eller pustevansker. Pasienten skal anmodes
om å søke legehjelp umiddelbart ved slike symptomer. Legemidler for akutt behandling av allergiske
reaksjoner skal være tilgjengelig. Noen pasienter med Dupuytrens kontraktur utviklet IgE-antistoffer
mot legemidlet i større proporsjoner og høyere titre ved påfølgende Xiapex-injeksjoner. Kollagenase
clostridium histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener,
nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens permanent som seneruptur og ligamentskade, og
forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke
innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må
anmodes om å kontakte lege straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått
ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere
risiko for hudlesjoner. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i penis (f.eks. corpora caverosa), kan gi skade
i disse og mulig korporal ruptur (penisfraktur). Derfor må Xiapex kun injiseres inn i Peyronies-plakket, og
injeksjon inn i urinrøret, nerver, blodkar, corpora cavernosa og andre strukturer i penis som inneholder
kollagen må unngås. Tegn og symptomer som kan gjenspeile alvorlig skade på penis, må raskt evalueres
for å vurdere om det er korporal ruptur eller kraftig penishematom. Forsiktighet må utvises hos pasienter
med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke anbefalt hos pasienter som
har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 mg acetylsalisylsyre daglig).
Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer mot det terapeutiske
proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histolyticum og humane
matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA) teoretisk interferere med
humane MMP. Hos pasienter behandlet for disse to indikasjonene, var det ingen sannsynlig korrelasjon
mellom antistoffrekvens, antistofftitre eller nøytraliserende status og klinisk respons eller bivirkninger.
Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane MMP eller bivirkninger som indikerer utvikling
eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert.
Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende
symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning
eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progressivt.
PP-1516- AUG 2016

Les mer på www.peyronies.no

Gir ikke forkorting av penis2

Xiapex påvirkning på ev. etterfølgende kirurgi er ikke ukjent. Behandling av spesielle tilstander som
forkalket plakk som kan påvirke injeksjonsteknikken, chordee sammen med eller i fravær av
hypospadi, trombose i den dorsale penisarterien og/eller -venen, infiltrasjon av en benign eller
malign masse som fører til peniskurvatur, infiltrasjon av et infeksiøst stoff (f.eks. ved
lymphogranuloma venereum), ventral kurvatur uavhengig av årsak og isolert timeglassdeformitet av penis, er ikke studert, og behandling av disse pasientene bør unngås.
Langsiktig sikkerhet av Xiapex i Peyronies sykdom er ikke fullt ut klarlagt.
Xiapex er praktisk talt natriumfritt (<23 mg pr. dose).Interaksjoner: Det er ingen målbar systemisk
eksponering etter en enkeltinjeksjon med Xiapex hos pasienter med Dupuytrens kontraktur, og kun
minimal og kortlivet systemisk eksponering hos pasienter med Peyronies sykdom. Bruk hos pasienter
som har fått tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke.Graviditet, amming og
fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte
skadelige effekter mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter
gjentatt administrering. Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel
kan ikke utelukkes. Behandling bør utsettes til etter graviditet. Amming: Det er ukjent om kollagenasen
clostridium histolyticum utskilles i morsmelk. Forsiktighet må utvises ved administrering til ammende.
Bivirkninger: Dupuytrens kontraktur: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe,
bloduttredelse. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Perifert ødem, reaksjon på injeksjonsstedet (ødem, blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/
lymfe: Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem,
økt svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, klump i armhulen, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske:
Parestesi, hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse,
inflammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler, laserasjon),
hudlaserasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, lymfadenitt.
Gastrointestinale: Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud:
Erytematøst utslett, flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner,
hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immunsystemet: Hypersensitivitet, anafylaktisk reaksjon.
Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet i bryst, brysthypertrofi.
Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i brystveggen, smerte i lysken,
knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet
i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst regionalt smertesyndrom,
monoplegi, vasovagal synkope, tremor, hyperestesi. Psykiske: Desorientering, agitasjon, insomni,
irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye:
Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ubehag, tretthet, varmefølelse, influensalignende
sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet,
seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, åpent sår, sårsprik. Peyronies sykdom: Svært vanlige
(≥1/10): Kjønnsorganer/bryst: Penishematom, hevelse, smerter, ekkymos. Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Hud: Blodblemme, misfarging av hud. Kjønnsorganer/bryst: Penisblemmer, genital kløe, smertefull
ereksjon, erektil dysfunksjon, dyspareuni, peniserytem Øvrige: Vesikler eller kløe på injeksjonsstedet,
lokalisert ødem, knuter, suprapubisk smerte, smerter ved prosedyre. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):
Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute, eosinofili, lymfadenopati. Gastrointestinale: Abdominal distensjon,
forstoppelse. Hjerte/kar: Takykardi, hematom, hypertensjon, blødning, lymfangiopati, overfladisk
tromboflebitt. Hud: Erytem, penisulcerasjon, erytematøst utslett, nattesvette, hudlidelse (hudknuter,
-granulom, -blemme, -irritasjon eller -ødem), pigmenteringslidelse, hyperpigmentering. Immunsystemet:
Overfølsomhet for legemidlet, anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Soppinfeksjon i huden, infeksjon,
øvre luftveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Penisadhesjon, penislidelse, peyronies sykdom, seksuell
dysfunksjon, skrotalt erytem, genitalt ubehag, genital blødning, bekkensmerter, redusert penisstørrelse,
penisvenetrombose, skrotalt ødem, skrotale smerter. Luftveier: Hoste. Muskel-skjelettsystemet:
Ryggsmerter, underlivssmerter, lyskesmerter, ligamentlidelse, ligamentsmerter, ubehag i muskler/skjelett.
Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dysgeusi, parestesi, brennende følelse, hyperestesi, hypoestesi.
Nyre/urinveier: Dysuri, urineringstrang. Psykiske: Unormale drømmer, depresjon, seksuell hemning.
Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Undersøkelser: Økt blodglukose, økt systolisk blodtrykk, økt
kroppstemperatur. Øre: Tinnitus. Øvrige: Varmefølelse, reaksjon eller misfarging på injeksjonsstedet,
feber, hevelse, asteni, frysninger, cyste, indurasjon, influensalignende sykdom, ødem, utskillelse av puss,
ømhet, penisfraktur, hudlaserasjon, åpent sår, skrotalt hematom, leddskade, penisskade.Overdosering/
Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved
2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil
1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter oppbevaring i kjøleskap må rekonstituert
oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Basert på SPC godkjent av SLV: 05/2016
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Testikkelkreft
– en oversikt for kirurger
Tema: Urologi

Behandling av testikkelkreft har gått gjennom en utvikling som utvilsomt kan betegnes som en onkologisk
suksesshistorie. Dette er også ganske godt kjent i befolkningen blant annet ved medieoppslag når for
eksempel kjente idrettsstjerner rammes av sykdommen. Det som kjennetegner denne utviklingen, er en
dramatisk forbedring av prognosen for metastatisk sykdom etter innføring av moderne kjemoterapi i siste
halvdel av 70-tallet (fig.1). I motsetning til de øvrige urologiske kreftformene, er det onkologene som har
hovedansvaret for denne pasientgruppen i den tiden de er innenfor spesialisthelsetjenesten. Likevel har
urologer og enkelte andre kirurger en svært viktig funksjon da de står for diagnose og primærbehandling
av alle pasientene, og bidrar til metastasebehandling hos en andel av pasientene. Man må selvsagt ha
kunnskap om sitt eget ansvarsområde, men bør også ha noe kjennskap til den onkologiske behandlingen for
å kunne informere pasienten om hva han har i vente når urologen er ferdig med den kortvarige initialfasen.
Hensikten med denne oversikten er derfor å gi innsikt i kunnskapen som ligger til grunn for håndteringen
av denne pasientgruppen, særlig sett fra urologens ståsted og med et skråblikk mot onkologien.

Rolf Wahlqvist
rolfwah@ous-hf.no
Avdeling for Urologi,
Oslo Universitetssykehus

Forekomst
Incidensen av testikkelkreft har vært jevnt
stigende gjennom flere tiår, fra ca. 70 nye
tilfeller i 1970 til 337 og 321 i hhv 2013
og 2014. Norge har nå kommet opp på
samme nivå som Danmark, som lenge
lå på verdenstoppen i incidens (fig. 2).
Underlig nok er incidensen i Sverige bare
vel halvparten av nivået i vårt land. Det ser
nå ut til at incidensøkningen i Norge og
Danmark har flatet ut, mens den fortsetter
å øke i Norden og Europa for øvrig.

er nok en medfødt testikulær dysgenesi.
Dette kan vise seg som kryptorkisme,
som klart øker risikoen for testikkelkreft,
selv om denne pasientgruppen bare
utgjør 5-10% av testikkelkreftpasientene.
Risikoen øker jo høyere opp mot
abdomen testikkelen har lagt seg.
Østrogenpåvirkning i svangerskapet,
enten via mors endogene østrogennivå
eller via miljøforurensning av ulike
”østrogenhermere” (eks. plantevernmidler)
er fremkastet som årsaker. Vi vet også
at arv hos enkelt kan spille en rolle da
en far eller bror med testikkelkreft øker

risikoen med 4 til 10 ganger. Menn med
kjent testikulær infertilitet er også ekstra
utsatte. Tidligere kreft i èn testikkel
øker risikoen for kreft i gjenværende
testikkel, og 2-3% opplever dette.

Klassifisering
Testikkelkreft utgår fra det germinative
epitelet i testikkelen, der kimcellene
normalt skal modnes til sædceller.
Histologisk deles sykdommen i to
hovedtyper, seminom og non-seminom.
Denne inndelingen er praktisk viktig da
behandlingen er noe forskjellig i de to

De fleste pasientene finnes i aldersgruppen
18 til vel 40 år, og sykdommen er den
hyppigste krefttilstanden (45%) hos
menn mellom 15 og 30 år. Maligne
testistumores forekommer også hos
menn over 50 år og er da vanligvis
lymfom eller undergruppen seminom
(se nedenfor). Ved utgangen av 2014
levde hele 7049 menn, som hadde fått
diagnosen testikkelkreft, noe som illustrerer
sykdommens svært gode prognose.

Årsaker og risikofaktorer
Det har vært påfallende lite forskning
rundt etiolologiske faktorer, kanskje fordi
pasientgruppen er forholdsvis liten og
det går så bra med disse pasientene.
Sykdommens grunnleggende bakgrunn
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Figur 1. Kraftig forbedring av overlevelse etter innføring av moderne kjemoterapi
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Figur 2. Incidensutvikling (pr. 100.000 menn) i de nordiske
land gjennom flere tiår. Norge og Danmark på topp.

gruppene, selv om denne forskjellen i
behandling nå er mindre enn tidligere.
Non-seminom kan igjen deles i fire
undergrupper: embryonalt carcinom,
choriocarcinom, plommesekktumor og
teratom. En blanding av disse svulstene
forekommer forholdsvis hyppig (ca. 40%).

Kliniske aspekter
De aller fleste pasientene møter hos
sin lege med en kul i pungen, som
de selv har kjent i ca. en måned.
Hvis sykehistorien er lengre enn tre
måneder, øker sannsynligheten for at
også metastaser foreligger. En mindre
andel (ca. 10%) har hatt symptomer på
epidydimitt, som ikke helbredes med
antibiotika, og noen få har akutte smerter
pga blødning i tumor, enten spontant
oppstått eller etter et beskjedent traume.
Hos en liten andel (< 10%) debuterer
sykdommen med symptomer eller tegn på
metastaser. Dette kan være ryggsmerter,
flankesmerter (hydronefrose), tumor
abdominis/fossa supraclavicularis, hoste,
funksjonsdypnè, hemoptyse eller bilateral
gynekomasti. Derfor skal for eksempel
tumor abdominis hos en ung mann alltid
lede mistanken mot testikkelkreft.

Organisering av testikkelkreftbehandling i Norge.
I vårt land skjer primærhåndtering av
pasienten ved den lokale urologiske
avdelingen mens all videre behandling og
oppfølging er den regionale onkologiske
avdelingen sitt ansvar. Siden 1981
har Norge og Sverige samarbeidet
om denne pasientgruppen gjennom
faggruppen Swenoteca, sammensatt
av urologer og onkologer. Denne utgir
jevnlig reviderte behandlingsprotokoller

Figur 3. Typisk ultralydbilde av testikkelsvulst (hypoekkogent mønster)

og registrerer behandlingen av alle
norske og svenske pasienter. Dette har
gitt tallrike publikasjoner av komplett
populasjo.nsbaserte studier, som er unike
i verdenssammenheng. Flere av disse
har vakt internasjonal oppmerksomhet
og bidratt til fremskritt i behandlingen av
pasientgruppen. Swenoteca er også et
diskusjonsforum på nettet der gruppens
medlemmer diskuterer særlig vanskelige
tilfeller. Den norske delen av Swenoteca
utgjør Helsedirektoratets ekspertgruppe
og er faglig ansvarlig for nasjonale
retningslinjer. Disse finnes på www.
helsedirektoratet.no mens Swenotecas
behandlingsprotokoller, publikasjoner,
pasientinformasjoner og nye studier
finnes på www.swenoteca.org.

Primærhåndtering
Ivaretakelse av pasienten i initialfasen
er urologens oppgave. I denne
fasen skal følgende skje:
•
•
•
•
•

Stille diagnosen
Bestemme sykdomsutbredelsen
Kartlegge prognostiske faktorer
Optimalisere muligheter
for fremtidig fertilitet
Behandle primærsvulsten (orkiektomi)

Alt dette skal skje innen 2 uker. Bakgrunnen
for dette er dels psykologisk med kreft
hos et ungt menneske og dels medisinsk
da en vesentlig andel (se nedenfor) har
spredning på diagnosetidspunktet og fordi
noen få pasienter kan ha en svulsttype
med et særlig raskt vekstmønster
(rent choriocarcinom). Alle menn med
klinisk eller bildemessig mistanke
om svulst i testikkel skal inkluderes i
Helsedirektoratets pakkeforløpsordning.

Diagnosen stilles med ultralyd med
høyfrekvent lydhode (7,5-10 MHz). Denne
metoden har nær 100% spesifisitet og
sensitivitet (fig.3). Det anbefales også at
volumet av testiklene måles for å kunne
definere evt. kontralateral atrofisk testikkel
(volum < 12 ml), som kan gi indikasjon
for biopsi mtp carcinoma in situ (CIS).
Sammenheng med kreft og testikulære
mikroforkalkninger ved ultralyd har vært
et diskusjonstema i mange år. En stor
studie fra det amerikanske forsvaret
synes å avkrefte at mikroforkalkninger
alene (uten risikofaktorer) krever
videre utredning eller oppfølging.
Blodprøve for analyse av tumormarkører
skal alltid tas før orkiektomi. Disse
markørene er proteiner som mange av
testikkelsvulstene produserer, og forhøyede
verdier skal følges også etter at testikkelen
er fjernet. Det understrekes at ikke alle
testikkelsvulster gir forhøyede markører,
for eksempel er en av dem (AFP) aldri
forhøyet ved seminom. De to aktuelle
markørene er alfaføtoprotein (AFP) og
humant choriogonadotropin (HCG) med
halveringstid på hhv 5-7 og 2 dager.
Markørene anvendes til diagnostisering,
bestemmelse av sykdomsstadium,
kategorisering i prognosegrupper,
evaluering av behandlingsrespons og
til oppfølging av behandlede pasienter.
I tillegg til disse måles LD, som ikke er
noen testikkelspesifikk markør, men
den kan si noe om tumorbyrde.
Sykdommens utbredelse bestemmes
ved CT thorax, abdomen og bekken.
MR anvendes ikke i utredningen, bortsett
fra ved mistanke om hjernemetastaser
(svært sjelden). Derimot er MR
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standard i oppfølgingen av behandlede
pasienter for å redusere risiko for
stråleindusert sekundærcancer.

Tema: Urologi

Bevaring av fertilitet er viktig hos disse
unge menn med gode leveutsikter.
Derfor skal alle tilbys lagring av sæd i en
autorisert sædbank. Dette skal fortrinnsvis
gjøres før orkiektomi i tilfelle det skulle
være den beste testikkelen som skal
fjernes. Hvis dette ikke er mulig, kan det
gjøres i etterkant, men før evt. onkologisk
behandling iverksettes. I de få tilfelle der
pasienten er klinisk svært påvirket av
massiv metastasering, kan man ikke bruke
tid på sædbanking, og behandling må da
iverksettes umiddelbart. Bakgrunnen for
sædbanking er at kjemoterapi vil redusere
spermieproduksjonen, men heldigvis vil
pasienter med normal sædkvalitet på
forhånd vanligvis gjenvinne denne innen
ca ett år etter avsluttet kjemoterapi.
Pasienter som senere skal gjennomgå
retroperitoneal metastasekirurgi kan risikere
retrograd ejakulasjon med de følger dette
vil få for fertiliteten. Et norsk materiale
har likevel vist at nær 70 % av norske
testikkelkreftpasienter blir fedre etter at
de har fått diagnosen. Sædbankene krever
at prøver til serologisk HIV-, syfilis- og
hepatittstatus er tatt før lagring av sæd. I
tillegg hører fertilitetsrelaterte hormoner
som testosteron, FSH, LH og SHBG med
til rutineprøvene ved diagnosetidspunktet.
Etter at alle ovennevnte forhold er
ivaretatt utføres radikal orkiektomi med
fjerning av testikkel og bitestikkel med
omgivende hinner samt funikkelen til
nivå med indre lyskeåpning. For å få med

Figur 4. Testikkelprotese skal tilbys alle, men ikke alle
ønsker en slik
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funikkel må det anvendes lyskesnitt, og
skrotalsnitt er forbudt. Testikkelen skal
ikke gjennomskjæres, men legges rett på
preparatglass. Ihht nasjonale retningslinjer
skal pasienten tilbys en testikkelprotese
(fig.4), men ikke alle ønsker dette primært.
Denne kan evt. legges inn dagkirurgisk
senere. Med antibiotikaprofylakse blir
det svært sjelden infeksjon i forbindelse
med proteseinnsetting. Hvis protesen ikke
er utstyrt med en hempe for fiksering i
skrotalbunnen, er det viktig at inngangen
til skrotum lukkes med en sutur for å
hindre at protesen dislokerer til lysken.

Spesielle kirurgiske
vurderinger
Ved små tumormistenkelige funn i
testikkel av størrelsesorden ca 5-6 mm
kan spørsmålet om biopsi melde seg.
En slik biopsi skal ikke utføres som
perkutan nålebiopsi, men derimot som en
enukleasjonsbiopsi der hele tumor fjernes
for frysesnittundersøkelse. Hjelp av radiolog
på operasjonsstuen til ultralydveiledet
nålemerking av tumor kan da være nyttig.
Biopsi av motsatte testikkel med tanke
på carcinoma in situ (CIS) har vært et
diskusjonstema i årevis. Ca 5 % av
pasientene har CIS i kontralaterale
testikkel, og omtrent halvparten av disse
vil få en invasiv cancer i løpet av 5 år.
Denne utviklingen kan hindres ved en
liten stråledose mot denne gjenværende
testikkelen, men dette vil på sikt kunne
redusere testosteronproduksjonen. Noen
har ment at alle pasienter skal gjennomgå
slik biopsering, mens andre reserverer
biopsering til pasienter med spesifikke

risikofaktorer som gir særlig høy risiko
(opptil 34%) for CIS. Norske og Swenotecas
retningslinjer går for en slik risikobasert
indikasjon. Biopsi skal da som et minimum
utføres ved atrofisk testikkel (<12 ml),
kryptorkisme i sykehistorien og ved kjent
infertilitet. Biopsien utføres ved å presse
testikkelen opp mot skrotalhuden og gjøre
en liten incisjon i hud og testiskapsel.
Testisvev presses ut av åpningen i kapselen
og klippes løs. Kapselen lukkes ”vanntett”,
og preparatet sendes på formalin.
Hvis det foreligger kreft i begge testikler
samtidig eller pasienten får kreft i en solitær
testikkel, kan det være aktuelt å resesere
svulsten og ikke fjerne begge eller den
solitære testikkel. Da vil pasienten kunne
unngå testosteronsubstitusjon, og fertilitet
kan i gunstigste fall bevares. Forutsetningen
for en slik tilnærming er selvsagt et
normalt preoperativt testosteronnivå og at
svulsten utgjør < 30% av testikkelvolumet.
Med en normalt stor testikkel betyr
dette i praksis at svulsten ikke må være
større enn ca 2 cm. Denne vurderingen
og testikkelreseksjonen bør gjøres ved
en avdeling med erfaring med dette.

Videre håndtering av pasienten
Når urologen er ferdig med den ovennevnte
delen av behandlingsforløpet, henvises
pasienten til den regionale onkologiske
avdelingen, uansett om pasienten
skal ha mer behandling eller bare skal
observeres. Pasienter med større
metastasebyrde blir oftest overført
direkte og de sykeste av disse starter
onkologisk behandling selv før svaret på
alle undersøkelser foreligger og i noen

Figur 5. Klinisk stadieinndeling etter Royal Marsden
Hospital.
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Figur 6. Retroperitoneal metastasering, som omkranser vena cava og aorta (til venstre). Samme pasient til høyre etter kjemoterapi, men før RPLND

få tilfeller også før orkiektomi er utført.
•
Når histologisvaret foreligger og forløpet
av preoperativt forhøyede tumormarkører
er kjent, foretar onkologene den endelige
klassifikasjon av sykdommen. Tidligere
var det større forskjell i behandlingen av
seminom og non-seminom, da seminom
er veldig strålefølsomt. Med fokus på
stråleindusert sekundærcancer, blir nå
også seminom behandlet med kjemoterapi.
Videre behandling bestemmes stort sett
av sykdomstadiet. Stadiet bestemmes
ihht et system fra Royal Marsden Hospital
i England, stadium I-IV (fig.5). Det er
også undergrupper innen disse stadiene,
bestemt av størrelse og organlokalisering
av metastasene. Omtrent 80% av
seminompasientene er i stadium I mens
ca. 50% av non-seminompasientene er
i dette stadiet på diagnosetidspunktet.
I tillegg grupperer onkologene
metastatisk sykdom i prognosegrupper
etter bla nivået av tumormarkører
og lokalisering av metastasene.

Pasienter som da fortsatt er i
stadium I, vil bli tilbudt enten videre
observasjon eller èn profylaktisk
cellegiftkur. Dette bestemmes
ut fra vurdering av risikofaktorer
for mikrometastasering. Ved nonseminom med lymfovaskulær
infiltrasjon i primærsvulsten er
metastaserisikoen >50% mens den
er bare 10% uten slik infiltrasjon.
Ved seminom er tilsvarende
risikofaktorer infiltrasjon i rete testis
og primærtumor > 4 cm. Forskjellen
i metastaseforekomst mellom
risikogruppene for seminom er noe
mindre enn for non-seminom. Likevel
er grunnregelen at forekomst av
risikofaktorer ved begge svulsttypene
gir anbefaling om cellegift, mens det
ved fravær av risikofaktorer anbefales
observasjon. Denne utviklingen har
redusert den totale behandlingsbyrden
betydelig for gruppen av stadium
I-pasienter. De forholdsvis få som
får tilbakefall på dette opplegget,
opplever dette i løpet av 1-2 år

Onkologisk behandling
Etter nevnte gjennombrudd i den
onkologiske behandlingen med introduksjon
av cisplatin-baserte kombinasjonskurer på
70-tallet, har tendensen vært en utvikling
mot stadig mer risikotilpasset behandling
og reduksjon av behandlingsintensiteten
uten at de gode behandlingsresultatene
blir utfordret. Dette er gjort fordi
pasientene lever lenge, og man ønsker
å sikre god livskvalitet ved å redusere
toksisitet og sekveler av behandlingen.
•
Helt kortfattet gjelder i dag
følgende generelle retningslinjer
for onkologisk behandling:

Stadium I: En andel (ca 25-30%) av
disse pasientene har mikrometastaser
når den primære CT tas. Derfor
venter man og tar ny CT 6 uker
senere. Ved positive funn på denne
CT og/eller tumormarkører stiger
i observasjonsperioden, regnes
sykdommen som metastatisk og
behandles som det.

Stadium II-IV: Når metastaser
foreligger, får pasienten 3 -4 kurer
med cis-platinbasert kjemoterapi.
Responsevaluering etter 2 kurer

bestemmer om kurene skal
intensiveres. I noen få tilfelle med
dårlig respons på selv intensivert
kuropplegg blir høydose-behandling
med autolog stamcellestøtte
(HMAS) vurdert. Det er noe
forskjell i kurene for seminom og
non-seminom, og generelt gjelder
at behandlingsrefraktær sykdom
mer finnes i non-seminomgruppen
enn blant seminompasientene.

Metastasekirurgi
Til tross for det store kjemoterapigjennombruddet ved denne sykdommen, er
det klart at denne behandlingen alene ikke
kurerer alle pasienter med metastaser. Etter
kjemoterapi foreligger ofte restsvulster,
som vurderes for kirurgisk fjernelse (fig.6).
Dette gjelder for non-seminompasienter,
men er svært sjelden aktuelt ved seminom,
der restforadringene gjennomgående er
fibrose. Restsvulster ved non-seminom
kan være aktiv cancer (10-15%), teratom
(35-40%) eller fibrose (ca 50%). Teratom
er kjemoterapiresistent og har et langsiktig
lokalt vekstpotensiale og kan etterhvert
trykke på andre organer. I tillegg kan det
transformeres til adenocarcinom eller
sarkom, som vi har dårligere behandling
for. Derfor skal teratom fjernes. Selv
om vi har noen prediktive indikatorer for
histologi av resttumor, er disse, med få
unntak, ikke gode nok til at vi kan selektere
bare pasienter med signifikant histologi
til postkjemoterapi-kirurgi. PET er bra ved
seminom, men ikke ved non-seminom.
Beslutning om operasjon tas i tverrfaglig
møte. Den langt vanligste operasjonen
er retroperitoneal lymfeknutedisseksjon
(RPLND). Pasienter med restlesjon
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Figur 7. Standard disseksjonsfelt ved RPLND ved moderat utbredte metastaser fra høyresidig testikkelkreft.
Kaudale sympaticusfibre på venstre side vil bli spart.

Figur 8. Fullført RPLND hos pasienten i figur 6.
Vena cava, aorta, nyrekar og venstre ureter er
fridissekert og resttumores fjernet.

Figur 9. Lumbale sympaticusgrener fra grensestrengen
er beliggende sentralt i disseksjonsfeltet ved RPLND

> 10mm skal prinsipielt gjennomgå
RPLND, som utføres ved de regionale
urologiske avdelinger. Da skal ikke bare
den synlige restlesjonen fjernes, men et
helt definert templatområde (fig. 7) skal
dissekeres rent (fig. 8). Med disseksjon
av fastsittende vev rundt de store
abdominalkarene er peroperativ blødning
en mulig komplikasjon, mens spesifikke
postoperative komplikasjoner kan være
lymfelekkasje/lymfocele og retrograd
ejakulasjon. Sistnevnte forhold har sin
bakgrunn i at blærehalsens lukkemuskel,
som kontraherer seg ved ejakulasjon,
innerveres av postganglionære fibre
fra den sympatiske grensestrengen.
Disse fibrene er beliggende midt i
disseksjonsfeltet (fig.9). Nervesparende
teknikk er mulig å gjennomføre
i enkelte tilfeller med begrenset
metastaseutbredelse (fig. 7 og 10).

etter 10 år tilbake til fastlegen med
skriftlig informasjon om hva denne skal
være oppmerksom på, ikke minst mulige
langtidsbivirkninger av behandlingen.

var 4 menn som døde av testikkelkreft!

Andre aktuelle lokaliseringer for
metastasefjerning er lunger, mediastinum,
hals og svært sjelden lever og hjerne.
Selv om histologi etter RPLND viser
bare fibrose, er det fortsatt 25%
sannsynlighet for aktiv cancer i lunge.
Foreligger fibrose i resttumor i èn lunge,
er det 95% sannsynlighet for at lesjoner
i den andre lungen også er fibrose.
Når metastasekirurgien er avsluttet,
er det onkologene som overtar
oppfølgingsansvaret. Pasientene føres

Figur 10: Nervesparende teknikk ved selektiv disseksjon av sympaticusfibre utgående fra grensestrengen
lateralt for aorta.
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Prognose
Som en ser av fig.1 lever
testikkelkreftpasientene nesten like
lenge som en tilsvarende aldersgruppe
av menn i normalbefolkningen. Fem-års
kreftspesifikk overlevelse for stadiene I,
II og III/IV er hhv 98-100%, 85-95% og
ca 75%, noe som er imponerende og
gledelig særlig for metastatisk sykdom.
I Swenotecas materiale har selv den
dårligste prognosegruppen av metastatisk
kreft en 10 års totaloverlevelse på 64%.
Pasientgruppens gode prognose illustreres
kanskje tydeligst ved at det i 2014 bare

Oppsummering
Den økende forekomsten av testikkelkreft
vi har sett gjennom flere tiår ser nå ut til
å flate ut. Sykdommens gode prognose
ser ut til å vedvare til tross for en gradvis
minimalisering av behandlingsintensiteten.
Likevel er metastasebehandling fortsatt
ressurskrevende og krever tett samarbeid
mellom urolog og onkolog. Det må
likevel understrekes for pasienten at den
gode prognosen forutsetter at pasienten
følger oppfølgingsrutinene. Selv om det
store flertallet av pasientene har gode
langtidsutsikter, er det fortsatt behov for
forbedringer i behandlingen av enkelte
avanserte, aggressive sykdomsstadier.

TESTIKKELIMPLANTAT

•
•
•
•
•

Eggformede implantat fylt med myk kohesiv silikongel
5 størrelser med glatt eller strukturert overflate
2 beskyttelseslag
Dobbel okklusjonspatch
Høyder fra 25 mm til 53 mm

LEVERES AV:

Økernveien 94, 0579 Oslo. Tlf: 23 03 52 50. E-mail: norge@medistim.com - www.medistim.no

Polymer ligeringstenger og klips

Grena tenger er stabile og enkle å bruke.
Klipsene er enkle å sette på og ta av. Stabiliteten gjør det
lett å komme til i kirurgiske områder med begrenset tilgang.
• 4 størrelser av ligeringsstrukturer, fra 2 mm til 16 mm
• Ligering opptil 10 mm struktur med 5 mm trokar, eller opptil
16 mm med 10 mm trokar
• 20 cm, 27 cm og 27 cm vinklet 70°
• Fargekodede klipstenger og klips for enkel gjenkjennelse
• Enkelt system for fjerning av klipsene
• Har ingen innvirkning for CT og MRI
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Økernveien 94, 0579 Oslo. Tlf: 23 03 52 50. E-mail: norge@medistim.com - www.medistim.no

MR-TRUS fusjonerte
målrettede prostatabiopsier

– presis metode for diagnostikk og oppfølging av prostatacancer.
Tema: Urologi

Prostatabiopsier er den vanligste urologiske prosedyren. Årlig utføres det biopsier på mer enn 15 000 pasienter i Norge, og cirka 1 million pasienter i Europa.
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Hva er MR-TRUS fusjonerte
prostatabiopsier?
MR og TRUS fusjon kombinerer fordelene
av MRI (magnetic resonance imaging) og
TRUS (transrektal ultralyd). Fordelen med
MR er at cancersuspekte forandringer
i prostata oftest kan lokaliseres svært
presist. MR-bildene overføres til en datamaskin som fusjonerer disse med TRUSbildene. Cancersuspekte områder som
er synlige på MR kan deretter biopseres
i lokalbedøvelse på urologisk poliklinikk.
TRUS og MR er to hovedmetoder som
brukes for avbildning av prostata.
Begrenset bildeoppløsning med TRUS
medfører at cirka halvparten av prostatacancere er usynlige med ultralyd. Hos pasienter med klinisk mistanke om prostatacancer kan derfor ikke TRUS alene brukes
for å stille diagnosen. Systematisk plassering av 10 - 12 biopsier har derfor vært en
standard utredningsmetode. Med TRUS

kan man vanligvis se multiple uspesifikke
forandringer i prostata, men det er
umulig å skille mellom benigne tilstander,
som adenomer eller inflammasjon,
og cancer. Siden forandringene man
ser med TRUS er uspesifikke og
oftest multiple, blir målrettede TRUSbiopsier alene sjeldent brukt.

Hvilken rolle har MR ved
utredning?
Det er økende evidens for at MR detekterer de fleste klinisk signifikante prostatacancere, men biopsier er fortsatt nødvendig for å bekrefte diagnosen,
vurdere aggressiviteten og estimere
prognosen. Biopsiene har derfor avgjørende betydning for den enkelte pasient.
Flere studier har vist at det er nyttig med
MR før biopsi, men MR er fortsatt ikke en
anbefalt rutineundersøkelse for alle
pasienter. Dette skyldes bl.a. vanskeligheter med å treffe det cancersuspecte MRområdet som oftest er usynlig på TRUS.
Andre forhold er MR-tilgjengelighet, og varierende kompetanse til å vurdere bildene.

Metoder for målrettede
biopsier?
Det finnes flere metoder for å foreta
målrettede prostatabiopsier etter MR (1).

In bore biopsy: Et suspekt område i prostata på MR kan biopseres presist hvis man
foretar biopsi i MR-maskinen med såkalt
“in bore “ biopsiteknikk. En ulempe er at
denne metoden krever to separate MRundersøkelser. Den første er diagnostisk og
den andre gjøres i forbindelse med biopsi.
Gjentatte MR -undersøkelser, begrenset
plass i maskinen og behov for MR- kompatibelt biopsiutstyr gjør at “in bore”
metoden er kostbar, tungvint og tidskrevende. Selv i erfarne hender varierer
biopsitiden mellom 30 og 45 min, avhengig
av antall av biopsier. Det enorme behovet
for prostatabiopsier nasjonalt og internasjonalt, tilsier at det er umulig å bruke ”in
bore” metoden i vanlig urologisk praksis.
For å redusere kostnadene av målrettede biopsier og øke tilgjengeligheten av MR, ble det utviklet flere
MR-TRUS bildefusjonsteknikker.
"Kognitiv" MR-TRUS fusjon. Med denne
metoden er prostatabiopsien basert på
urologens evne til kognitiv fusjon av MRog TRUS-bildene. For kognitiv bildefusjon
trenger man ikke spesielt utstyr, men
man bruker anatomiske landemerker og
zonal prostata anatomi. Det er viktig å
påpeke at med denne metoden er det ikke

Figur 1. MR-3D-TRUS fusjonert prostata biopsi av posterior prostatatumor. 53 år gammel man (PSA 8.6 ng/ml, prostata volum 68 ml) har fått ved tradisjonell biopsi påvist
lavrisiko prostatacancer MR prostata gav mistanke om tumor i venstre apex (området er markert med gul sirkel). MR-3D-TRUS biopsi (rød pile) lokalisert sentralt i MR suspekt
område har funnet prostatacancer GS 4+5 i 11/16 mm (69%) biopsi lengde. Pasient er behandlet med radikal prostatektomi. Histologisk vurdering av prostata viste apikal tumor
med identisk Gleason score som ved biopsi. a) axial b) sagital, c) coronal snitt. *Urinblære ** Sædbære *** Rectum
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mulig å utføre et samlet 3D kartografi av
biopsiene, og man har ingen dokumentasjon på hvor biopsiene faktisk er tatt.
Ved negative biopsier vil man derfor ikke
vite om MR-funnet har blitt biopsert eller
ikke, og ved re-biopsier risikerer man å
ta nye prøver fra det samme området
og enda en gang misse MR-funnet.
"Rigid" MR-TRUS fusjon, såkalt
sensor-basert fusjon, utføres av
en spesiell programvare.
Metoden er basert på tracking (sporing) av
ultralydproben som er utstyrt med magnetiske sensorer. Rigid fusjon tar ikke hensyn
til prostatas deformasjon hvilket til vanlig
oppstår ved biopsi. Prostatas mobilitet og
pasientbevegelse som forekommer under
biopsiprosedyren påvirker presisjonen.
Målrettede biopsier som er tilsynelatende
lokalisert i suspekt område kan dermed i
virkeligheten ligge utenfor definert område.
"Elastisk" MR-TRUS fusjon tar i
betraktning prostatas og pasientens
bevegelser og prostatas deformasjon
som oppstår under biopsitaking. Det er
to typer av MR-TRUS elastisk fusjon.
1) Fusjon basert på 2D TRUS, denne
tillater ikke 3-dimensjonal registrering av
biopsier siden biopsilokalisasjonen kun
refereres til fusjonsbildet som var utført
før oppstarten av biopsiprosedyren. Både
prostata og pasienten beveges i tiden
mens biopsinålen føres inn i prostata eller i
tiden mellom de enkelte biopsiene. Dette
reduserer nøyaktigheten til denne metoden.
2) Fusjon basert på organ (prostata)
tracking teknologi er den mest avanserte og presise registrering av biopsier.
Metoden baseres på 3D-TRUS bildeopptak som foretas umiddelbart etter
plassering av nålen i prostata. En spesiell
programvare registrerer hver biopsi i 3D
TRUS-bildet med millimeterpresisjon (2).

Erfaring fra Aker sykehus og
kliniske studier
Aker sykehus tok i bruk MR-3D-TRUS
elastisk bildefusjonert prostatabiopsi i
januar 2010, og var dermed det andre
sykehuset i verden som startet med
avansert prostatacancer-diagnostikk.
Årlig utføres det på Aker cirka 400 MR3D-TRUS målrettede prostatabiopsier.
Vi har gjennomført en randomisert studie
hos biopsi-naive pasienter med klinisk
mistanke om prostatacancer. Pasientene
var randomisert til tradisjonell prostatabiopsi og biopsi med MR-3D-TRUS teknikk.
Vi diagnostiserte samme antall av cancere
i begge grupper. Hos pasienter med ikkepalpable tumores (klinisk T1 stadium ) fant
vi at 2 målrettede MR-3D-TRUS biopsier
detekterer like mange cancere som vi
fant i kontrollarmen hvor pasientene var
biopsert med 12 tradisjonelle biopsier.
Vi fant også at den nye MR-3D-TRUS
metoden klassifiserte cancer mer presist enn tradisjonell biopsiteknikk (3,4).
I en annen studie utført på en selektert pasientgruppe behandlet med
radikal prostatektomi fant vi at MR3D-TRUS biopsimetoden kan detektere og lokalisere index prostatatumores
i mer enn 90 % av pasienter (5).
Anteriøre prostatecancere er ofte underdiagnostiserte med tradisjonell biopsiteknikk,
og krever ofte år med utredning og negative random-biopsier før riktig diagnose
stilles. MR-3D-TRUS-basert biopsimetode diagnostiserer også disse tumores
med høy presisjon og få biopsier (6).
Hos pasienter med lavrisiko cancer
(Gleason score 3+3) kan tumor rebiopseres nøyaktig med MR-3D-TRUS.
Pasientene kan dermed følges opp
”per lesjon”. Presise re-biopsier er
ikke mulig ved tradisjonelle biopsier.
Hos pasienter med kontraindikasjoner
til MR har 3D-TRUS registrert biopsilo-

kalisasjon en avgjørende betydning for
å lokalisere tumor og estimere tumorvolum. Hvis det er behov for re-biopsi
kan den primært positive biopsien gjenfinnes og re-biopseres målrettet (2).

Tema: Urologi

Figur 2. MR-3D-TRUS fusjonert prostata biopsi av anterior prostatatumor. 69-år gammel pasient med PSA stigning fra 4.9 til 13 ng/ml i løpet av 2 år. To runder med systematiske
12 prostata biopsier var negative. MR gav mistanke om anterior tumor, estimert tumor volum var 0,3 ml. MR-3D-TRUS biopsi har funnet prostatacancer GS 3+3 i 9/17 mm (53%) og
7/16mm (44%) biopsi lengde. a) axial b) sagital, c) coronal snitt. *Urinblære ** Sædbære *** Rectum

Det er få ulemper med MR-TRUS fusjonbiopsier. Ny metode krever innkjøp av
teknisk materiale. Det er videre nødvendig med opplæring av urolog og radiolog.
Målrettet MRI-TRUS biopsi tar lengre tid
(cirka 10 – 30 minutter) mens den tradisjonelle biopsien tar cirka 5 – 15 minutter.
MR-TRUS fusjonert biopsi er et teamarbeid. Nært samarbeid mellom urolog
og MR radiolog er essensielt for vellykket fusjonert prostata biopsi virksomhet.
Nøyaktig diagnostikk allerede ved første
biopsi reduserer behov for re-biopsier,
fører til raskere behandling og optimaliserer behandlingsvalg (aktiv monitorering,
fokal behandling, radikal behandling).
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Fellesevaluering av utdanningskandidater
- et godt grunnlag for veiledningssamtalen

Tema: Urologi

Med regelmessig felles evaluering av utdanningskandidater etter et strukturert skjema, kan man på begrenset
tid bedre veileders grunnlag for veiledningssamtaler og fange opp kandidater som trenger rettledning.
Erik Skaaheim Haug, Dag Gullan og
Rune Sandbu
Erik.Haug@siv.no
Kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold

Bakgrunn
Leger i spesialisering (LIS) er ved siden av
å være arbeidstagere i sykehusene, også
utdanningskandidater for en medisinsk
spesialitet som er regulert gjennom målbeskrivelser og spesialistregler. En vesentlig
del av utdanningen er at kandidatene skal
ha veiledning under utdanningsløpet. Målet
med veiledningen er å øke bevisstheten til
LIS på faglige valg og avgjørelser i videste
forstand. I et lengre perspektiv innebærer
dette at LIS skal få hjelp til å løse medisinsk
faglige oppgaver, hjelp til å ta beslutninger
bygget på profesjonalitet og hjelp til å kunne
reflektere over egen medisinsk praksis,
http://legeforeningen.no/emner/andreemner/spesialistutdanning/spesialisering/
veiledning-av-leger-i-spesialisering/
Siden 2008 har Kirurgisk klinikk, Sykehuset
i Vestfold gjennomført felles evaluering
av kirurgiske utdanningskandidater og
turnusleger etter et fast strukturert skjema.
Evalueringen skjer to ganger årlig med
«rundbordskonferanse», der alle tilgjengelige veiledere og overordnede kolleger deltar.
For Leger i spesialisering gjøres evalueringen av overlegekollegiet, mens LIS–gruppen evaluerer turnuslegene som de igjen er
veileder for. Hele evalueringsprosessen er
kort beskrevet på evalueringsskjemaet og
i en kortfattet rutine for avdelingen. Med
artikkelen ønsker vi å presentere metoden
og dele våre erfaringer etter snart 10 år.

Veileders oppgaver
I legeforeningens dokument ‘Veiledning av
leger i spesialisering’ heter det at «Veileder
skal i samarbeid med LIS evaluere den faglige progresjon i henhold til målbeskrivelsen
og avdelingens utdanningsplan» og «Veileder har rett og plikt til å holde seg informert
om alle sider ved LIS sin faglige progresjon
og funksjon som lege ved avdelingen i den
hensikt å kunne gi korrekte tilbakemeldinger
og råd underveis». I en hverdag med stadig
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mer seksjonerte avdelinger og tverrgående
vaktordninger, er det ofte en utfordring for
veileder å følge opp sin utdanningskandidat i alle aspekter av tjenesten, og særlig
kandidater i rotasjon. Da vi startet den
strukturerte evalueringen var det ut fra et
ønske om å bedre kollegiets kjennskap til
avdelingens kandidater, samt gi veileder et
bedre grunnlag for veiledningen. Vi utviklet
tidlig et strukturert skjema med 8 spørsmål hvor kandidatene vurderes i forhold til
forventet nivå på vurderinger, ferdigheter,
kunnskaper, samarbeid og holdninger ut
fra varigheten av utdanningen, se Tabell.
Skjemaet har en gjennomgående 4-delt
score med plass til kommentarer til hvert
punkt og generelle kommentarer til sist.

Evalueringen
Kandidatene evalueres ut fra forventet
progresjon, med andre ord kan to LIS med
samme ferdigheter få ulik score ut fra
hvor lenge de har vært under utdanning.
Fokuset i evalueringen er også ulikt gjennom utdanningsløpet, da ferdigheter får
mindre oppmerksomhet i begynnelsen av
utdanningen, mens holdninger vektlegges
desto sterkere. Vurderingen av kandidatens evne til å be om hjelp og innse egne
begrensninger har blitt viktig for å luke ut
«cowboy-tendenser» tidlig i utdanningsløpet. Også kandidatenes sosiale ferdigheter
og samarbeidsevne får innledningsvis større

oppmerksomhet. Fellesevalueringen er
ikke ment som en karaktersetting av utdanningskandidatene og utgangspunktet er at
kandidatene skal vurderes «som forventet».
«Bedre enn forventning» settes hos kandidater som viser meget rask progresjon,
men skal ikke utvikle seg til en ny standard.
Hensikten er særlig å fange opp når kandidaten ligger etter i progresjon. «Rom for
forbedring» skal formidles til kandidaten
som et område med forbedringspotensial
som denne bør jobbe med. «Ikke godkjent»
tilsier at egnethet bør vurderes og at det er
behov for tett oppfølging og evaluering.
I disse tilfellene er det viktig at problemområdene beskrives mer utdypende og helst
eksemplifiseres. Scoring som er dårligere
enn forventet er uansett grunn til mer inngående samtaler med utdanningskandidaten
med fremlegging av kollegiets vurdering,
samt mulighet for kandidaten til å respondere. Målet er at LIS sammen med veileder
kommer frem til tiltak som kan gi endring.

Praktisk gjennomføring
Til 9-12 kandidater har det vært satt av inntil
1 time hvor overleger og LIS samles i hvert
sitt møterom for å evaluere henholdsvis LIS
og turnusleger. Fellesevalueringen gjennomføres 2 ganger årlig normalt 3 måneder inn
i turnuslegenes tjenestetid på avdelingen.
Evalueringsskjema er på forhånd påtegnet

Tema: Urologi

1. Klinisk skjønn
2. Ber om hjelp ved behov/innser egne begrensninger

Tabell: Spørreskjema for Fellesevaluering av
utdanningskandidater

3. Teoretisk faglig dyktighet
4. Praktiske ferdigheter
5. Effektivitet og Evne til å prioritere
6. Kommunikasjon med pasienter
7. Kommunikasjon/samarbeid med andre leger og
pleiere
8. Punktlighet/samvittighetsfull utførelse av pålagte
oppgaver
Vurdering: 1= Ikke godkjent, 2= Rom for forbedring,
3=Som forventet, 4= Bedre enn forventning.
Kommentarer til hvert punkt skrives på linjen under,
generelle kommentarer nederst på side 2.

kandidatens navn og gjennomført utdanningstid så langt, i tillegg til veileders navn.
Deretter gjennomgås evalueringsskjema for
hver enkelt kandidat. Gjennomgangen ledes
fortrinnsvis av kandidatens veileder. Kommentarer og innspill fra kollegiet nedtegnes
i kommentarfeltet og det settes en score for
hvert punkt. Det vektlegges at evalueringen
først og fremst skal avdekke avvik fra ønsket
progresjon eller bekymringer i forhold til
atferd og holdninger. Dersom kandidaten
vurderes å oppfylle forventningene til sitt
stadium i utdanningen, og det er få innspill,
er gjennomgangen raskt gjennomført.
Fellesevalueringen er ment som et bidrag
og støtte til veileder. Når evalueringen er
gjennomført får veileder kopi av skjemaet.
Veileder skal deretter innen 3 uker kalle inn
utdanningskandidaten til veiledningssamtale med tilbakemeldingen fra fellesevalueringen. Veileder vil normalt ikke dele ut
evalueringsskjemaet til kandidaten, men fortrinnsvis bake resultatet inn i en veiledningssamtale sammen med sin egen vurdering.
Veiledningssamtalen dokumenteres
på et fast skjema med avkrysning for
tema som er gjennomgått. Her skal det
også dokumenteres spesielt dersom
det er tatt opp spørsmål rundt egnethet.

Skjemaene arkiveres og kan medbringes til neste fellesevaluering for å følge
opp eventuelle tidligere merknader.

Erfaringer
Etter mange års erfaring med metoden
opplever kollegiet at fellesevalueringen er et
positivt bidrag i utdanningen av LIS. For de
fleste kandidater bekrefter evalueringen
at de følger forventet progresjon og har
ønskede holdninger og atferd. Mange kandidater får også meget gode skussmål som
det er hyggelig å kunne dele med kollegiet
og kandidatene. Erfaringen er imidlertid at
når det kommer frem bekymringer eller stilles spørsmål ved enkelte kandidater, deles
bekymringene gjerne av flere. At det fremmes bekymringer fra andre kolleger er en
støtte for veileder når man skal inn i vanskelige veiledningssamtaler med kandidaten.
Vi opplever det også som en styrke at synspunkter på utdanningskandidatene må bringes frem for kollegiet, og at dette gjør det
vanskeligere å fremme eller motarbeide en
kandidat ut fra personlige preferanser. Man
må likevel uansett alltid være oppmerksom
på risiko for at en kandidat får urettmessig
dårlig evaluering ut fra enkelthendelser eller
konflikt med en overordnet. Med en åpen,

men fortrolig dialog har vi imidlertid ofte
kunnet fange opp uønskede holdninger og
atferd tidlig, og gjennom ordentlig tilbakemelding til kandidaten se positive endringer.
En annen risiko kan være at kandidater med
gode evner til å bygge relasjoner til overordnede får ufortjent god evaluering, og at
«Bedre enn forventning» fort kan settes på
flere av evalueringspunktene. I slike tilfeller
vil ofte en evaluering på tvers av seksjoner
kunne være et gunstig korrektiv og avdekke
at det likevel finnes forbedringspotensialer.

Oppsummering
Snart 10 års erfaring med en strukturert
felles evaluering av utdanningskandidater
er god og oppleves som et positiv bidrag
til veiledningen av både veiledere og LIS.
Metoden er enkel, lite tidkrevende, og
sørger for regelmessig evaluering av progresjon og oppfyllelse av målbeskrivelse. Bruk
av et strukturert skjema sikrer at kandidatene får en bred evaluering, konkretisert
med et nivå og med kommentarer. Opplegget er i dag i bruk ved andre sykehus og
er et enkelt opplegg for avdelinger som
opplever manglende struktur på evaluering
og veiledning av utdanningskandidater.
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Velkommen til Høstmøtet 2016
Høstmøtet har i alle år vært det norske kirurgiske miljøs akademiske festforestilling. Det er den ene gangen
i året hvor kirurger fra alle norske sykehus har anledning til å treffe kolleger fra hele landet for å presentere
egne data og delta i faglige diskusjoner. som et typisk erfaringsbasert fag er opprettholdelse av kvalitet helt
avhengig av arenaer der en slik erfaringsutveksling muliggjøres. de este land vi nner det naturlig å sammenligne oss med, arrangerer nasjonale møter mellom kirurger, men for å få dette til er det påkrevet at det på
alle nivåer legges til rette for at denne nasjonale kontakt aten opprettholdes.
Høstmøtet 2016

Rikholdig program:
Traumesymposium
24. - 26. oktober
NKF Symposium - Spesialistutdanning
28. oktober
Mange spennende symposier innen alle
de kirurgiske fag som er representert
Generalforsamlinger fagmedisisnke
foreninger
Frie Foredrag
hele 232 abstracts
Kirurgmiddag på Månefisken
27. Oktober

SØSTER JOACHIMS APOSTLER…

Søster Joakims apostler

Måneﬁsken
torsdag 27 oktober

KIRURGMIDDAGEN
2016
Det beste stedet å møte
kjente og ukjente under
høstmøteuken…
Tapas og vin
499,Utdeling av priser!
Vi sees kl 19:30
19:30…
….

NKF
inviterer!!
Påmelding
Påmeldingtil
tilhttp://www.hostmotet.no/?page_id=8772
http://www.hostmotet.no/?page_id=8772
Kontakt: usman.saeed@kirurgen.no / elinvthorsen@gmail.com
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+DJ…!

Årsmøte for Norsk Kirurgisk Forening
24. - 28. oktober 2016
Norsk karkirurgisk forening
Norsk plastikkirurgisk forening
Norsk thoraxkirurgisk forening
Norsk urologisk forening

Årets Høstmøte er det 92. Høstmøtet i regi
av Norsk Kirurgisk Forening.

besøke våre utstillere, og gjøre deg kjent
med nye produkter som blir presentert!

Høstmøtet arrangeres i år som de siste
24 årene på Holmenkollen Park Hotell
hvor hver fagmedisinsk forening har sine
egne seksjoner med frie foredrag og
symposier. I år starter vi mandag til onsdag
med Nordic Trauma Care 2016 & Global
Surgery Seminar, hvor vi har hentet inn
flere internasjonalt kjente foredragsholdere.
Fredag avslutter vi med en viktig debatt om
Kirurgisk spesialistutdanning i nær fremtid.

Vi håper at Høstmøtet vil opprettholde
sin plass, som sentralt forum for faglig og
sosial interaksjon mellom norske kirurger.
Norsk Kirurgisk Forening sin generalforsamling avholdes torsdag 27. oktober kl. 17.00.
Kirurgmiddagen torsdag 27. oktober kl.
19.30-02.00 på Månefisken på Grünerløkka. Billetter kjøpes på Høstmøtets

hjemmeside med kort. Pris kr. 499,Vi takker annonsører, utstillere og foredragsholdere.
Vel møtt til Høstmøtet.

Høstmøtet 2016

Fellesmøte med:
Norsk barnekirurgisk forening 			
Norsk forening for bryst og endokrinkirurgi 		
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
Norsk forening for maxillofacial kirurgi 		

Lars R. Vasli
Redaktør, teknisk ansvarlig

Den vitenskapelige aktiviteten i det kirurgiske fagmiljøet er fortsatt høy og stabil.
Resultatet er en ”solid” utgave av «Vitenskapelige Forhandlinger». 232 Abstrakt
er i år akseptert og presenteres som ”frie
foredrag” i relevante faglige seksjoner. I
tillegg arrangeres det flere faglige symposium med inviterte foredragsholdere. Boka
inneholder program for hele Høstmøteuken,
med alle innsendte abstrakt. Abstraktene er
i det vesentlige trykket slik de er innkommet. Alle abstrakt er vurdert og ordnet i rekkefølge av de respektive spesialforeninger.
All informasjon om årets Høstmøte
finner du på Høstmøte linken www.
kirurgen.no og www.hostmotet.no.
Årets Vitenskapelige forhandlinger kan
lastes ned i god tid før møtet starter (ca 1.
oktober). I tillegg vil du på hjemmesiden vår
finne Vitenskapelige forhandlinger fra de
siste 10 årene. Ønsker du den trykte utgaven av boka må du registrere deg under
Høstmøtet i sekretariatet med ditt medlemsnummer i legeforeningen eller registrere
deg manuelt med navn og arbeidssted.
Alle som deltar på Høstmøtet skal registrere seg i sekretariatet og får da et navneskilt
som man skal ha på seg under oppholdet
på møtet og ved besøk i utstillingshallen.
Utstillere er samlet i eget lokale, Valhall,
fra onsdag 26/10. Benytt anledningen til å
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Program Kirurgisk høstmøte 2016

Høstmøtet 2016

Mandag 24. oktober 2016

Tirsdag 25. oktober 2016

kl.

kl.

SAGA AB

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

Traume ff

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

SAGA AB
Kaffe
Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Lunch
Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Kaffe
Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Poster presentasjon
Tapas & mingling

AUDI-B

NOBEL

Kar - kurs
Kaffe
Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Kaffe
Symposium:
Thoracolap. Forum'

Kaffe
Kar - kurs

Lunch

Lunch

Lunch
Kar - kurs
Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Kaffe
Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Kaffe
Kar - kurs

Stiftelsesmøte
Norsk Forening for
Koloproktologi

Onsdag 26. oktober 2016
kl.
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

SAGA A

Gastro - barn
ff
Kaffe
Gastro - barn
ff
Lunsj
Gastro ff
Diverse + Øvre

SAGA B

Kaffe
Fedmekirurgisk
Symposium
Sekundærvektøkning

SAGA C

AUDI-B

Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Kar ff

Kaffe
Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Kaffe
NORKAR
Kaffe
Urologi ff

Lunsj

Lunsj

Oncoplastisk Kir.

Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Lunsj

Kaffe
Traume symposium
eBNTC - EVEN BETTER

Kaffe
Urologi ff

Urologi ff

Kaffe
Kaffe

Norsk Fedmekir. For.
GF
NFGK - GF
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Lunsj
Kar ff

Symposium

Gastro - ff

NOBEL

Kaffe
Kar - symposium
Stentgraftkomplikasjoner
Kaffe
Kar - symposium
Varicekirurgi
Kaffe
Kar - symposium
Varicekirurgi i Norge

Torsdag 27. oktober 2016
SAGA A

SAGA B

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

Gastro - ff

Sym1: Spesialitetsreglene
Plastikkir. ff
Sym2: Retningslinjer ca thyr

Kaffe
Gastro ff

Lunsj

SAGA C

AUDI-B

NOBEL

BERGMANN

Kar ff
Urologi ff
Kaffe
Kar GF

Kaffe
Frie foredrag
mamma

Kaffe
Plastikkir. ff

Lunsj

Lunsj

Frie foredrag
mamma

Plastikkir. ff

Kaffe
Generalforsamling
NFBEK

Kaffe
Plastikkir. ff

NUF GF

Kaffe
NPKF

Kaffe
NIU GF

NFEP GF

SAGA C

Kaffe
Urologi ff

Barnekirurgi:
Internt møte
Lunsj
Lunsj

Barnekirurgi:
Internt møte

Kaffe
NTKF - GF

Kaffe
NBKF - GF

NKF-GF

NKF-GF

NKF-GF

AUDI-B

NOBEL

BERGMANN

Lunsj

Gastro - ff
Kaffe
Gastro - ff

NKF - GF

NKF - GF

Høstmøtet 2016

kl.

Kirurgmiddagen

Fredag 28. oktober 2016
kl.
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

SAGA AB
Kaffe
Symposium
Kirurgisk spesialist utdanning
Kaffe
Symposium
Kirurgisk spesialist utdanning

Urologi ff
Symposium
Plastikkir. Transseksualism

Thorax ff
Kaffe
Urologi ff

Lunsj

Kaffe
Symposium
Modern CABG
surgery
Lunsj

Urologi ff

Thorax ff

Prisutdeling

Kaffe
Thorax ff

Kaffe
Symposium forts.

Lunsj
Nasjonalt program:
Rectum cancer

Lunsj

Kaffe
Nasjonalt program:
Rectum cancer

Symposium forts.

SSSM. Møte
Scandinavian
Society for Sexual
Medicine

Prisutdeling
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NKF Symposium - Spesialistutdanning
Fredag 28. oktober 2016
kl. 09.00 - 12.00, Saga - A

Kirurgisk spesialistutdanning i nær fremtid
Hvordan blir den og hva vil endringene medføre for oss?
Høstmøtet 2016

En omfattende og radikal omorganisering av spesialistutdanningen
er på gang. Alle nåværende
grenspesialiteter skal bli egne hovedspesialiteter og der det er vedtatt
at spesialiteten generell kirurgi
skal forsvinne. Basert på gjennomgang av akuttkirurgiske pasienter
der 80 % er gastrokirurgiske, er
det så vedtatt at det er gastrokirurgene
skal ivareta den generelle kirurgien.

kl.09.00 – 10.00
Innledning
Innledning ved alle de fagmedisinske kirurgiske foreningene og DNLF sin fagavdeling:
•
fagets innhold i den nye spesialiteten i gastrokirurgi
•
hva forventes at de nye spesialistene skal beherske innen
urologi, karkirurgene, … osv.

kl. 10.00 – 10.30
Kaffe pause

Strukturen i den kirurgiske
spesialistutdanningen blir tre-delt:
•
Del 1 tilsvarer dagens turnustjeneste.
•
Del 2 er en såkalt kirurgisk
common trunk på 2 år.
•
Del 3 som er spesialisering innen
den aktuelle spesialiteten.

kl. 10.30 – 12.00
Debatt

Aktuelle problemstillinger vil være:
•
Er det hensiktsmessig med
bare 2 år common trunk?
•
Er det hensiktsmessig at alle gastrokirurger blir spesialister i alle gastrokirurgiens deler (øvre gastro, hepatobiliær kirurgi og colorektal kirurgi)?
•
Er det mer hensiktsmessig med 4
års common trunk, som har som mål
å gjøre kandidaten bakvaktskompetent på en kirurgisk avdeling.
•
Er det mulig å ha ulike lengder på
common trunk for gastrokirurger og
de andre kirurgiske spesialitetene?
•
Hvilke inngrep må målbeskrivelsen i gastrokirurgi inneholde
fra de ulike spesialitetene?
Legeforeningens fagavdeling vil også være
representert, ikke minsk for å redegjøre for
saksgangen og mulighetene for å påvirke
resultatet av den nye strukturendringen.

Målet er at man skal kunne nå spesialiteten etter 6 ½ år tilsammen.

Årsmøte 2016

- Forening for Unge Norske Kirurger
Årsmøtet holdes onsdag 26. oktober på
Oslo Plaza Hotell kl. 18.00-19.00.
Dette er FUNK sitt første årsmøte
Vi håper derfor at så mange LiS som mulig kommer.
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Traumesymposium

eBNTC Programme
– Even Better Nordic Trauma Care 2016
& Global Surgery Seminar
Monday 24th October

11.00
11.12
11.24

T. Gaarder
D. Winter
L. Strømmer
J. Jansen
J. Stensballe

14.00

UK
Norway
Creating a dedicated Trauma Service
- challenges and where to start?
Trauma USA: Truths, Triumphs, Trials, and Troubles
Through Time
Trauma systems: need for and possibility of improvements
in countries at all economic levels
Discussion - all speakers
Lunch
IT IS PREDICTABLE THAT THE UNPREDICTABLE WILL
HAPPEN – how well are we prepared?
Moderators: Svein Are Osbakk & Pål Aksel Næss
Hypothermia and avalanche rescue
CBRNE preparedness
– What? Why? How?
Independent evaluations after MCIs
– valuable or waste of time?
What if Paris happened here?
In-hospital

14.30

Pre-hospital

15.00
15.30 - 16.00

Discussion - all speakers
Coffee
TRAUMA RESUSCITATION
What’s new or controversial?
Moderators: Nils Oddvar Skaga & Tina Gaarder
TIC – latest news
Pre-hospital TXA
– Useful? When? Safe?
Fibrinogen – underused or overrated?
Transfusion practices in ICU
Prehospital thoracotomy
– relevant outside London?
Debates with no clear answer?
REBOA
In-hospital
Pre-hospital
Sceptical
NECK COLLARS
The new Norwegian guideline
NICE guidelines
Discussion – all speakers
Poster presentations
Tapas & mingling

11.36
11.48
12.00
12.15 - 13.00

13-15 - 15.30
13.15
13.30
13.45

16.00 - 18.30
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.15
17.25
17.35
17.45
18.00
18.15
18.30 - 19.00
19.00 - 21.00

A. Brooks
T. Wisborg
K. Boffard

Høstmøtet 2016

10.00 – 12.15
10.00
10.12
10.24
10.36
10.48

NORDIC TRAUMA SYSTEMS
How we got here and the future
Moderators: Torben Wisborg & Tina Gaarder
Welcome and practical info
Ireland
Sweden
Scotland
Denmark

M. Bowyer
C. Mock

O. M. Filseth
E. Nakstad
L. Riddez

D. Winter
R. Rimstad
S. Sollid
G. Davies

J. Stensballe
S. A. Osbakk
J. Hagemo
T. Razek
G. Davies

J. Jansen
G. Davies
J. Jørgensen
T. Brommeland
A. Brooks
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Traumesymposium

eBNTC Programme
– Even Better Nordic Trauma Care 2016
& Global Surgery Seminar
Tuesday 25th October

ACADEMIC TRAUMA COMPETITION (ATC) 2016
Free paper session

Høstmøtet 2016

08.00 - 10.00

Moderators: Trond Dehli & Knut Magne Kolstadbråten

10.00 - 10.30

Coffee
GLOBAL SURGERY – how can we contribute in a
useful and sustainable way?

10.30 - 12.30

Moderators: Brynjulf Ystgaard & Torben Wisborg

10.30

Opening speech by Jonas Gahr Støre, Leader of the
Norwegian Labour Party
Infrastructure and sustainable solutions

11.00

Global surgery: lessons learned from obstetrical care and
trauma care

C. Mock

11.15

Saving lives at birth

T. Lærdal

11.30

Providing safe anesthesia for Caesarean section in India
– what is needed

H. Lonnee

11.45

Inverting the pyramid: learning from frugal healthcare
environments

D. Winter

12.00

Project evaluation – necessary evil or
positive asset?

M. Gaarder

12.15

Discussion – all speakers

12.45 - 13.30

Lunch
Preparedness and disaster relief planning

13.30 - 15.30

Moderators: Tom Glomsaker & Pål Aksel Næss

13.30

The interface of global health and surgery in disasters

A. Wladis

13.45

On a mission for MSF – what does it take?

M. Rostrup

14.00

Classification and standards of Emergency Medical Teams J. Von Schreeb
(EMT) in disasters

14.15

Quality standards for austere surgery

H. Veen

14.30

Possible improvements in humanitarian/disaster surgical
procedures

L. Riddez

14.45

Discussion – all speakers

15.15 - 15.45

Coffee
Challenging educational aspects globally
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15.45 - 18.00

Moderators: Inge Glambek & Tina Gaarder

15.45

Bringing Simulation to the World:
Can We Afford It?

M. Bowyer

16.00

Sustainable and non-sustainable contributions in LMICs
– how to take it further

K. M. Kiplesund

16.15

System development and sustainable
educational programs in LMICs

K. Mudhaffar

16.30

Formalizing a gastrointestinal surgical subspeciality program in Addis Ababa
– with the aim of increasing status of this field

B. T. Andersen

16.45

Partnerships in academic development
– little data becomes big data and teaching trainers – I
never had so much fun

T. Razek

17.00

Global surgery – the ISS perspective with possible future
contributions

K. Boffard

17.15

Discussion and finalizing remarks

T. Gaarder

Holmenkollen Park Hotel
October 24–26, 2016

ACADEMIC PRIZE SESSION
Tuesday 25th October

REGISTER FOR eBNTC NOW!
Three unforgettable days for only
2.250 NOK including lunch/tapas
Påmelding: http://www.hostmotet.no/?page_id=9645

Wednesday 26th October

Trauma education – necessary systems for
adequate competence
Moderators: Joakim Jørgensen & Tina Gaarder

08.00

Improving Global Trauma Care and Outcomes:
The Need for Standardized Education

M. Bowyer

08.15

ATLS – still valid?

J. Jørgensen

08.30

DSTC – how to succeed in the future?

K. Boffard

08.45

DATC – emphasis on team work?

A. Holtan

09.00

KITS –the future

K.M. Kolstadbråten

09.15

Discussion – all speakers

09.45 - 10.15

Coffee

Høstmøtet 2016

08.00 - 09.45

TRAUMA CARE – are we up to date or have we missed
something?
10.15 - 12.15

Moderators: Bent Åge Rolandsen & Jorunn Skattum

10.15

Emergency thoracotomy:
when, where, how?

H. Aamodt

10.30

The exsanguinating patient with multi cavity injuries

T. Razek

10.45

Solid organ injuries in children

P.A. Næss

11.00

Liver injuries – When do we really need to operate

A. Brooks

11.15

DCO or ETC? Evidence and practice

J. E. Madsen

11.30

Spine injuries – NICE guidelines vs practice

E. Aksnes

11.45

Case discussion

T. Gaarder

12.15 - 13.15

Lunch
Staying Alive in 2026: What Trauma Care Will Look
Like in the Near Future – my 2 cents in 8 minutes

13.15 - 14.45

Moderators: Thomas Geisner & Tina Gaarder

13.15

Ireland

D. Winter

13.25

UK

A. Brooks

13.35

Sweden

L. Riddez

13.45

Scotland

J. Jansen

13.55

Denmark

J. Stensballe

14.05

LMICs

C. Mock

14.15

US

M. Bowyer

14.25

Canada

T. Razek

14.35

Discussion – all speakers

14.45 - 15.15

Coffee
Critical care issues in trauma (session in Norwegian)

15.15 - 17.00

Moderators: Torben Wisborg & Pål Aksel Næss

15.15

RRT in the critically injured – early vs late?

E. Helset

15.30

Nutrition in the trauma patient – in ICU and after

E. Thorsen

15.45

Prophylaxis and infection control in the trauma patient

E. vd. Lippe

16.00

Critical care issues in major burn injuries

A. B. Guttormsen

16.15

Trauma analgesia – room for improvement?

H. Lenz

16.30

ECMO in the trauma patient – who and how

P. Majak

16.45 - 17.00

Summarizing remarks
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NTLF Symposium - TaTME
25. oktober 2016
Holmenkollen Park hotell

Norsk thoraco-laparoskopiforening NTLF i samarbeid med Covidien Norge AS

Høstmøtet 2016

The Norwegian Forum for ThoracoLaparoscopic Surgery in cooperation with
Medtronic MITG hereby invites to symposium for Norwegian rectal surgeons.
The evolution and adoption of the Transanal total mesorectal excision (taTME)
is accelerating. We will present and discuss
the vital steps in establishing a safe
and effective execution of
the taTME procedure.
The expert panel will present their experience and open up for questions.

KL.10.00 – 10.05
Welcome
Dr Ole Christian Olsen – Chairman NTLF

KL. 10.00 – 11.00
Safe Introduction of taTME
– experience and pitfalls
Professor Andrea Muratore

Kl. 11.00 – 11.30
Panel discussion
Moderator Dr Ole Christian Olsen

SØSTER JOACHIMS APOSTLER…

Søster Joakims apostler

Måneﬁsken
torsdag 27 oktober

KIRURGMIDDAGEN
2016
Det beste stedet å møte
kjente og ukjente under
høstmøteuken…
Tapas og vin
499,Utdeling av priser!
Vi sees kl 19:30
19:30…
….
Vi sees kl 19:30...

NKF
inviterer!!
Påmelding til http://www.hostmotet.no/?page_id=8772

Påmelding til http://www.hostmotet.no/?page_id=8772
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Kontakt: usman.saeed@kirurgen.no / elinvthorsen@gmail.com

+DJ…!

Påmelding

http://www.hostmotet.no/?page_id=8772

Kontakt

usman.saeed@kirurgen.no
elinvthorsen@gmail.com

SADE 2017
Welcome to the 34rd. SADE course
19. - 20. JANUARY, COPENHAGEN, DENMARK

Welcome to the 34rd. SADE course

GASTROINTESTINAL
BLEEDING
GASTROINTESTINAL

Welcome to the 34rd. SADE course

BLEEDING

GASTROINTESTINAL
COURSE VENUE:
BLEEDING

Crowne Plaza Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard
114-118,
2300 Copenhagen
COURSE
VENUE:
Crowne Plaza Copenhagen Towers,
Please register at www.sade.dk
Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Copenhagen

Organizing Committee
Bo Søndergaard
Per Ejstrud
Finn Møller Pedersen
Michael Hareskov Larsen

Congress Organization:
Van Hauen Conferences
www.vanhauen.dk

Faculty Including
Thomas de Lange
Tom Glomsaker
Urban Arnelo
Gabriele Wurm Johansson
Gunnar Qvigstad
Jørgen Steen Agnholt
Henrik Jørgensen
Frederik Swahn
Stig Laursen
Ove Schaffalitzky
de Muckadell
Aleksander Krag
Adrian Stanley
Marianne Udd
Nils-Einar Klöw

Sponsoring Companies
Boston Scientific Nordic AB
BRAUN Scandinavia A/S
CHROMAVISO
Cook Medical
Ferring Lægemidler A/S
FUJIFILM
Kebomed
Gothia Medical AB
NORGINE
OLYMPUS DANMARK A/S
Tillotts Pharma AB
US Endoscopy

Please register at www.sade.dk

COURSE VENUE:
Crowne Plaza Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 114-118, 2300 Copenhagen

HOLD FAST WITH
EVERY PASS.

Please register at www.sade.dk

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

Programme is available at
www.sade.dk

Brystretraktor med innebygd LED lys

AAnoskop med innebygd LED lys

- Klart til bruk, fjærlett og solid
- Ingen lyskabler
- Lyser i 100min+ av/på bryter
- Engangsbruk, ingen vask
- Kan kobles til røykavsug
- Klart til bruk
- Ingen lyskabler
- Engangsbruk, ingen vask
- Lyser i 30 minutter +
- 3 ulike størrelser

Spør om gratis prøver!

Spør om gratis prøver!

Alt innen Diatermi og tilbehør

medero as
MEDISINSK TENIKK

Knut Eggestad
knut.eggestad@medero.no
Tel: + 47 93 04 12 83

www.medero.no

Andrè Vasenden
andre@medero.no
Tel: + 47 45 22 76 71
E-post: ordre@medero.no

STEPS (Strategies & Trends in
European Pediatric Surgery) 2016 i Oslo
Thomas Johan Fyhn1,2 og Hans Skari1,3
Thofyh@ous-hf.no
1
Avdeling for gastro- og barnekirurgi, OUS
2
Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo
3
Barnekirurgisk seksjon

Tilhørerne fikk først en grundig oppdatering innen patofysiologi, radiologiske og
indremedisinske funn ved GØRS i barnepopulasjonen. Her bidro blant annet Gøri

sjoner etter fundoplikasjon, og om tiltak
og strategier hvis barnet skulle få residiv
av sin GØRS etter kirurgi. Professor Juan
Tovar fra Madrid i Spania fokuserte spesielt
på pasienter med både øsofagusatresi og
GØRS. Videre fortalte Pernilla Stenstrøm
fra Lund om erfaringer med bruk av robot i
antireflukskirurgi på barn. Til slutt beskrev
Atsuyuki Yamataka fra Tokyo tekniske
aspekter ved anleggelse av laparoskopisk PEG. Foruten de nevnte innleggene,
var det korte presentasjoner fra flere av
møtedeltagerne. Fullt program er tilgjengelig på: http://www.steps-seminars.eu

Amulya Saxena ga først en grundig oversikt
over de ulike variantene, før Martin Lacher
fra Leipzig i Tyskland presenterte Thal
fundoplikasjon og hvordan denne teknikken står seg sammenlignet med den mer
utbredte Nissen plastikk. Han presenterte
også en oversikt over langtidsresultater
etter de forskjellige variantene av antireflux kirurgi. Oliver Muensterer fra Mainz i
Tyskland foreleste så på mulige komplika-

Neste STEPS seminar vil handle
om medfødt diafragmahernie og
avholdes i Madrid i 2017.

Møtelederne Kristin Bjørnland og Amulya
Saxena, samt NBKF leder Live Lundar,
avsluttet møtet med å takke for engasjementet fra både foredragsholdere og
deltakere. Møtedeltagerne virket meget tilfredse, og møtet ble evaluert av kursdeltagerne med evalueringsskjemaet fra EUPSA.
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Fagmedisinske foreninger

STEPS (Strategies & Trends in European
Pediatric Surgery) er et årlig møte som de
siste 14 årene har blitt arrangert i ulike europeiske land under ledelse av prof. Amulya
Saxena. STEPS møtene har fokus på nye
temaer hvert år. STEPS 2016 er akkreditert
av den europeiske foreningen for barnekirurgi, EUPSA (European Pediatric Surgeons
Association). I år var temaet Gastroøsofageal refluks sykdom (GØRS) hos barn, og
seminaret ble avholdt 2. – 3. september i
Oslo med Norsk Barnekirurgisk Forening
som samarbeidspartner. Seminaret ble
ledet av dr. Amulya K. Saxena (overlege
ved Imperial College London, Chelsea and
Westminster Hospital) og Kristin Bjørnland (overlege ved barnekirurgisk avdeling
Oslo Universitetssykehus). Møtet samlet
nærmere 60 deltagere fra inn- og utland,
og foredragene ble holdt på engelsk av
inviterte internasjonale foredragsholderne
samt lokale kapasiteter. Det var satt av
god tid til diskusjon mellom foredragene.

Perminow, Heidi Kjosbakken, Olav Sandstad og Charlotte Knatten (alle ansatte ved
Oslo universitetssykehus) med inspirerende
foredrag og gode diskusjoner. Videre ble
både fundoplikasjonens historie og teknikk
beskrevet i detalj av hhv. Amulya Saxena
og Kristin Bjørnland, før medisinstudent
Morten Kvello ga en inspirerende oversikt
over hvilken effekt fundoplikasjon har på
pårørendes psykososiale helse. Jejunalernæring som alternativ til fundoplikasjon ble
også grundig belyst av overlege Ertresvåg
ved OUS. En god middag avsluttet dagen.
Dag to startet kl. 07 med felles joggetur
for de sprekeste av deltakerne. Kjetil
Ertersvåg guidet 4 andre løpeglade
leger gjennom universitetets campus på
Blindern, forbi statuene i Vigelandsparken
og tilbake til seminarlokalene på Ullevål
stadion. Et nydusjet publikum var nå klare
for å fokusere på teknikk og resultater
etter ulike varianter av fundoplikasjon.
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Øvelse gjør mester!
Naeem Zahid
naeemz78@gmail.com
Styremedlem FUNK

Fagmedisinske foreninger

Jeg jobber på AHUS, et av Norges
største sykehus, og er omgitt av flinke
kirurger. Det er en fryd å se dem operere. Hvordan de løfter frem vevet, og
de riktige strukturene eksponeres uten
at så mye som en bloddråpe kommer til
syne. Hvordan riktig sjikt elegant dissekeres frem, tilsynelatende ett cellelag av
gangen. Jeg spurte en av dem hvordan
hun hadde blitt så flink, hva var hemmeligheten? Jeg trodde hun skulle svare at
dyktige mentorer og lærere tidlig hadde
oppdaget hennes talent, og dyrket frem
hennes evner, men nei da. Hun hadde
blitt flink ved å operere masse. Hun
hadde jobbet vaktene sine, tatt ekstra
vakanser, og blitt igjen dagen etter for å
være med på operasjoner. «Hemmeligheten» hennes var øvelse. Og alle vet at
øvelse gjør mester.

Det er gått mange tiår siden min kollega var i kirurgisk utdannelse, og mye
har endret seg på den tiden. Dagens
leger i spesialisering er ikke like mye
på jobb som de gamle assistentlegene
var. Vi går hjem etter vakt og vakans.
Papirarbeidet og dokumentasjonen med
poliklinikk og visittarbeid tar såpass mye
tid at man ikke rekker å løpe på operasjon om man ikke er satt til nettopp
dette. Vi i FUNK er glad for at mange
av disse endringene har kommet. Unge
leger ønsker ikke å tilbringe hele dagen,
både hverdag og helg, på sykehuset.
Vi er glad for at vi har kortere vakter,
og mer tid med familie og venner.
Det man derimot kan lure på er følgende; vil jeg bli en like flink kirurg som
min eldre kollega? Vil jeg kunne føre
kniven like lett som henne den dagen
hun går av, og jeg tar hennes plass?
Svaret er såre enkelt: Ikke uten videre!
Dersom man forventer at dagens
leger i spesialisering skal kunne bli
like flinke operatører som generasjonen før oss, må man gjøre grep.
Man kan ikke tillate seg å tro at tiden
vil løfte våre tekniske ferdigheter.
Utdannelsen av kirurger må bli satt i
system. Kurs må legges opp og planlegges sammen med veileder slik at
man har reell glede og progresjon av
å delta. De må spres utover utdannelsen, og ikke spares til siste halvår før
spesialiseringen skal tas ut. Jeg hører
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om erfarne LIS som drar på kurs om
suturteknikk etter å ha jobbet i flere år,
det har de neppe noen glede av. Attpåtil
blokkeres plassene for yngre kolleger
som kunne hatt utbytte av kurset.
Den operasjonstekniske biten av utdannelsen må følge en progresjonskurve.
Det er ikke godt nok at man den ene
dagen gjør navlebrokk, og neste gang
holder Sankt Marks-haken på lav fremre
rektumreseksjon. Operasjonene legen
settes på må stå i proporsjon til kandidatens evner. Jeg vil hevde at læringsutbyttet er størst når vanskelighetsgraden
ligger like utenfor ens mestringssone.
Mange av de gamle «nybegynnerinngrepene» er på vei ut. Eksempelvis
er åpent lyskebrokk erstattet med TEP
og varicestripping har måtte vike for
laser og steam. Nettopp derfor er det
viktig at overleger og erfarne leger i
spesialisering gir kniven videre til yngre
kolleger. Prinsippene med systematisert
opplæring, av typen som blant annet
benyttes i britiske Lapco og norske
LapcoNor, kan overføres til også annen
kirurgi slik at vanskelige og utfordrende
inngrep, med strukturert veiledning
og overvåking, kan utføres trygt for
pasienten av også yngre kirurger.
Ansvaret for vår utdannelse hviler like
mye på skuldrene til de overordnede
som våre egne. Jeg sang min vanlige
klagesang om dårlig opplæring for en
av kollegene jeg respekterer mest.
Han kontret; da jeg var ung, leste jeg!
Har du noen sinne lest hvordan en operasjon skal utføres før du dukker opp på
stuen? Du har sikkert lastet ned Zollinger
fra internett, men har du noensinne
gjort annet enn å se på bildene? Har du
lest teksten? Jeg var svar skyldig. Han
hadde rett. Mange av oss forventer å få
servert utdannelsen på et fat. Slik skal
det heller ikke være. Vi er på mange
måter heldige, i motsetning til våre
eldre kolleger har vi tilgang til et hav
av informasjon og hjelpemidler. Bøker,
tidsskrifter, plansjer og videoer er fritt
tilgjengelig. De venter på vår innsats. Vi
må brette opp ermene. For «hemmeligheten» bak det å bli en dyktig kirurg
er som sagt hardt arbeid og øvelse.

På vegne av styret i Forening for
Unge Norske Kirurger. FUNK er
en forening under Norsk Kirurgisk
Forening, og jobber for å fremme
unge kirurgers interesser.

Endo Vascular and hybrid Trauma
and bleeding Management (EVTM)
Symposium
Örebro, Sweden, 2-4 February 2017
Main Topics: (round tables, lectures, debates)
EVTM concept, multidisciplinary approach

REBOA issues (basic and advanced)
What do we know - updates
Vascular access Issues
Pre-hospital and military aspects
Training aspects and debates
Complications and wirte pitfalls with EVTM
Technical aspects for Endo and hybrid solutions
Solutions by organs / anatomy - cases - the options
Animal research; new endovascular technologies

Symposium chairs
Tal Hörer (Sweden)

Boris Kessel (Israel)

Joseph DuBose (USA)

Lauri Handolin (Finland)

Junichi Matsumoto (Japan)

George Oosthuzien (South Africa)

Jonny Morrison (UK)

Todd Rasmussen (USA)

Viktor Reva (Russia)

For more details and information

www.jevtm.com
Organized by
Depts. of Cardiothoracic/Vascular Surgery and General Surgery,
Örebro University Hospital, Sweden
Region Örebro County

Scientific program

Preliminary program. Note that changes may apply.

Thursday 2 February
Program starts late in the afternoon

Registration/exhibition
Opening remarks (TBA)
EndoVascular and hybrid Trauma and bleeding Management
Round tables - expert panel
Mingle

Friday 3 February
EVTM concept, Presto concept, Multidisciplinary approach
Vascular access in trauma, how and what to use
Debate: Vascular access already in the trauma bay
REBOA; how to; indications; complications
Debate: penetrating/blunt
EVTM solutions by organs; pelvis; hybrid; cases
Debate: bleeding control by Endo or open surgery?
Dinner

Saturday 4 February
Pre-hospital/military issues;
Where can we use REBOA and how?
Training issues
Debate: Who should do REBOA?
Translational, clinical research and new endovascular
technologies for EVTM
Complications
Anesthesiological and intensive care (ICU aspects of EVTM)

Pre meeting EVTM workshop 1-2 February
Round tables discussions in every session
Lunch industry symposium (TBA)
Abstracts for presentations and E-posters
Mini workshops (TBA)

NKKF – Prisvinnere Vintermøte 2016
Einer André Brevik
Einar.Brevik@gmail.com
Leder Norsk Karkirurgisk Forening

V-TECH pris for beste karkirurgiske foredrag
Under Norsk karkirurgisk forenings årlige Vintermøte for 2016
i Trysil gikk V-TECHs pris for beste karkirurgiske foredrag
til Jonny Hisdal, OUS Aker Sykehus, for sitt foredrag:
«Effekt av intermitterende undertrykk på sårtilheling».

Juryens begrunnelse:
Hisdal har fra tidligere nøye undersøkt variasjoner i undertrykk
på leggen og den sirkulasjonsfysiologiske responsen på dette
stimulus. Med denne bakgrunnen presenterte Hisdal nå at
kunnskapen er ført inn i en klinisk sammenheng, for å få leggsår
til å gro uten noen annen type intervensjon. Dette gjennomføres
via en støvel, som pasienten kan benytte hjemme. Denne
forskningen inneholder momenter som er meget ønskelig i form
av translasjon, innovasjon, ikke invasiv og samhandling. Alt i alt
medfører dette et potensiale for fremtiden ved å hjelpe mennesker
på en enkel og ufarlig måte. Observasjonene ble formidlet via
et godt abstrakt, og en meget klar og logisk fremføring.

Under Norsk karkirurgisk forenings årlige Vintermøte
for 2016 i Trysil gikk Bbrauns pris for beste
karkirurgiske foredrag ved utdanningskandidat til Yasha
Johari, St Olavs Hospital, for sitt foredrag:
«Bruk av sekundær profylakse for karpasinter
i Trondheim og nasjonalt».
Juryen besto av overlege i karkirurgi Henrik Halvorsen fra
Haukeland Universitetssykehus og overlege og professor
i karkirurgi Erney Mattsson ved St Olavs Hospital.

Juryens begrunnelse:
BBrauns pris for beste foredrag ved utdanningskandidat gikk
dette året til Yasha Johari, St Olavs Hospital, Trondheim. Den
moderne karkirurgien inneholder mange delmomenter. Faget
behandler pasienter med aterosklerose og dermed er den
farmakologiske behandlingen av generell verdi. Dr Johari har på
en god måte kartlagt i hvilket omfang karkirurgien bidrar til denne
typen behandling. Han påviser et stort forbedringspotensial innen
faget. Observasjonene ble nøye presentert og gir muligheter til
en risikoreduksjon for de karkirurgiske pasientene i fremtiden.
Resultatene er et godt eksempel på forskningens verdi for å først
definere en virkelighet som siden kan endres til noe bedre.
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Fagmedisinske foreninger

Juryen besto av overlege i karkirurgi Henrik Halvorsen fra
Haukeland Universitetssykehus og overlege og professor
i karkirurgi Erney Mattsson ved St Olavs Hospital.

Bbrauns pris for beste karkirurgiske
foredrag ved utdanningskandidat
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The Biennial Pelvic Floor Centre Symposium
Incontinence and Pelvic Floor Disorders 2016

The Biennial Pelvic Floor Centre Symposium

and Pelvic Floor Disorders 2016
The Biennial Pelvic Incontinence
Program:
Floor Centre
09.00 – 09.05
Introduction
Symposium, Akershus
The Biennial Pelvic
09.05
– 09.45
Does physical activity protect the pelvic floor or is it a risk factor for pelvic
Program:
University Hospital
floor dysfunction?
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Kari
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2016
09.05 – 09.45
Does physical activity protect the pelvic floor or is it a risk factor for pelvic
University Hospital
09.45 – 10.20
Update
on the management of the overactive bladder
floor dysfunction?
Linda Cardozo, Professor of Urogynaecology, Consultant Gynaecologist, King`s College
Kari Bø, Professor, Physiotherapist, Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sports
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Symposium objectives:
Hospital, London
Sciences
To
address evidence-based treatment
2016
10.20 – 11.00
Mode of delivery and subsequent pelvic floor dysfunction
methods for incontinence and pelvic
floor disorders.
Symposium objectives:
To
address and
evidence-based
treatment
Discussion
questions can
be in
methods
fororincontinence
and pelvic
Norwegian
English.
floor disorders.
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Discussion
and
questions can be in
Who should
attend:
Norwegian
or is
English.
The program
for urologists,
gynaecologists, gastroenterologists,
colorectal surgeons, general
Who
should attend:
practitioners,
registered
The
program
is for urologists,
nurses,
physiotherapists
and other
gynaecologists,
interested healthgastroenterologists,
professionals
colorectal surgeons, general
practitioners,
registered
Location:
nurses, physiotherapists and other
interested
health professionals
Store Auditoritet
Akershus University Hospital
Location:
Sykehusveien 27, Lørenskog
Store
Fee: Auditoritet
Akershus
University Hospital
NOK 1,000
Sykehusveien 27, Lørenskog
To Register:
Fee:
https://www.deltager.no/ahussymposium2016
NOK 1,000
Contact details:
To
Register:
Catherine
Planke Teig: 4800 3263
https://www.deltager.no/ahussymposium2016
Visit our homepage:
Contact
details:
www.ahus.no/bekkensenteret
Catherine Planke Teig: 4800 3263
This symposium has submitted an
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our homepage:
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to the Norwegian Medical
Association and the Norwegian Nurses
This
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Organization.
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Medical
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of
Organization.
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for Physiotherapists
the symposium.
requires an individual application to the
Norwegian Organization of
Physiotherapists after completion of
the symposium.
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09.45 – 10.20
11.00 – 11.15

Update on the management of the overactive bladder
Jette
Jensen,
PhD, Consultant
Gynaecologist,
Akershus
University King`s
Hospital
LindaStær
Cardozo,
Professor
of Urogynaecology,
Consultant
Gynaecologist,
College
Hospital, London
Break

10.20 – 11.00
11.15 – 11.50

Mode of delivery and subsequent pelvic floor dysfunction
Advances
sacralPhD,
nerve
stimulation
Jette Stær in
Jensen,
Consultant
Gynaecologist, Akershus University Hospital
Kim Gorissen, Consultant Colorectal Surgeon, Oxford University Hospitals NHS Trust

11.00 – 11.15
11.50 – 12.25

Break
Sutured Transanal Mucosectomy and Plication; rediscovery of the intra-anal Delormes
Kim Gorissen, Consultant Colorectal Surgeon, Oxford University Hospitals NHS Trust
Advances in sacral nerve stimulation
Kim Gorissen, Consultant Colorectal Surgeon, Oxford University Hospitals NHS Trust

11.15 – 11.50
12.25 - 13.10
11.50 – 12.25

Lunch
Sutured Transanal Mucosectomy and Plication; rediscovery of the intra-anal Delormes
Kim Gorissen, Consultant Colorectal Surgeon, Oxford University Hospitals NHS Trust

13.10 – 13.45

Female cosmetic genital surgery
Linda Cardozo, Professor of Urogynaecology, Consultant Gynaecologist, King`s College
Lunch
Hospital, London

12.25 - 13.10
13.45 –
– 13.45
14.25
13.10

13.45 – 14.25

Scientific
session:genital
pelvicsurgery
floor dysfunction
Female
cosmetic
Linda Cardozo, Professor of Urogynaecology, Consultant Gynaecologist, King`s College
Anal
SphinKeeper
Hospital,
London in patients with faecal incontinence – A European Multicenter
pilot study
Steen
Buntzen,
Professor,
The National Advisory Board of Incontinence and Pelvic
Scientific
session:
pelvicConsultant,
floor dysfunction
Floor Health of Norway, University Hospital of North Norway, Tromsø
Anal SphinKeeper in patients with faecal incontinence – A European Multicenter
Conservative
treatment for pelvic organ prolapse - The POP study
pilot
study
Ingeborg Hoff Brækken PhD, Physical therapist with specialty in manual therapy and women's
Steen Buntzen, Professor, Consultant, The National Advisory Board of Incontinence and Pelvic
health,Health
Kolbotn
Physical University
Therapy Institute,
of Bergen,
Dep. Global Public Health and
Floor
of Norway,
HospitalUniversity
of North Norway,
Tromsø
Primary Care Norway

14.25-15.00

15.00
– 15.20
14.25-15.00
15.20 – 15.55
15.00 – 15.20
15.55 – 16.35
15.20 – 15.55
16.3515.55 –17.05
16.35

Conservative treatment for pelvic organ prolapse - The POP study
Surgical
forPhD,
obstetric
sphincter
Ingeborg treatments
Hoff Brækken
Physical
therapistinjuries
with specialty in manual therapy and women's
Ylva Sahlin, PhD, Consultant Colorectal Surgeon, Hamar Hospital and The Pelvic Floor Centre,
health, Kolbotn Physical Therapy Institute, University of Bergen, Dep. Global Public Health and
Akershus
University
Hospital
Primary Care Norway
Break
Surgical treatments for obstetric sphincter injuries
Ylva Sahlin, PhD, Consultant Colorectal Surgeon, Hamar Hospital and The Pelvic Floor Centre,
Conservative and surgical treatments for Bladder Pain Syndrome
Akershus University Hospital
Yr Logadottir, PhD, Consultant Urologist, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
Break
Sexual traumatization and the complicated pelvic floor patient - what is the connection
and
how to deal
with
it in clinical
practice?
Conservative
and
surgical
treatments
for Bladder Pain Syndrome
Svein
Staff, Consultant
Psychiatrist,
The Pelvic
Floor Centre,
Akershus
University
Hospital
Yr
Logadottir,
PhD, Consultant
Urologist,
Sahlgrenska
University
Hospital,
Gothenburg,
Sweden

17.05 -17.10

Panel
SexualDiscussion
traumatization and the complicated pelvic floor patient - what is the connection
and how to deal with it in clinical practice?
Adjourn
Svein Staff, Consultant Psychiatrist, The Pelvic Floor Centre, Akershus University Hospital

17.10
17.55
16.35--17.05

Guided
tour of Akershus University Hospital
Panel Discussion

17.05 -17.10

Adjourn

17.10 - 17.55

Guided tour of Akershus University Hospital

Aesculap® Caiman® 5
Advanced Bipolar Seal and Cut Technology

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

A-ST15069

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

Akutt reversering av dabigatrans (Pradaxa)
antikoagulerende effekt ved behov for akutt
kirurgi med ny antidot, idarusizumab (Praxbind)
- aktuelt ved akutt kirurgi eksemplifisert ved 2 kasuistikker
Kristoffer Andresen1, Dan Atar2 , Erik
Gjertsen1, Svein Roseth 3, Odd Erik Johansen 3
1
Drammen sykehus HF, Drammen, Norge
2
Oslo Universitetssykehus (Kardiologisk avd B)
og Universitetet i Oslo, Norge
3
Boehringer Ingelheim Norge KS, Asker, Norge

Utfordringer knyttet til
antikoagulasjonsbehandling og
behovet for hurtig kirurgi i akutte
situasjoner.
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Andel pasienter på antikoagulasjon som
kan ha behov for akutt normalisering av
hemostase er estimert til a) ved behov for
akutt kirurgi (f.eks pga fraktur eller ulykke)
eller akutt invasiv prosedyre (f.eks behov
for pacemaker) ca 2% årlig (for Norges del
omfatter dette 2600 pasienter) 1-6 , b) ved
livstruende blødning (f.eks hjerneblødning
eller GI-blødning) som kan relateres til bivirkningsprofilen ca 1.5% årlig7-9. Totalt sett
behandles ca 130 000 pasienter i Norge
med antikoagulantia hvert år. Pågående
antikoagulasjonsbehandling i forbindelse
med akutte sykehusinnleggelser er assosiert med forsinkelser i kirurgi, økt risiko
for blødning og komplikasjoner, forlenget
sykehusopphold og økt dødelighet.
Blant over 1.2 millioner pasienter i USA
behandlet ved traumesentre var det
observert en økt dødelighet blant pasienter med antikoagulasjon (marevan) vs.
de uten (Odds ratio 1.72 (95% CI 1.63

- 1.81)).4 Dette er en spesielt utfordrende
ved hoftebrudd ettersom internasjonale
studier viser at kirurgi på eldre innen 24-72
timer er assosiert med lavere mortalitet og
lavere forekomst av visse postoperative
komplikasjoner.10 På bakgrunn av dette er
også operasjon innen 48 timer en nasjonal
kvalitetsindikator fra Helsedirektoratet blant
pasienter over 65 år med lårhalsbrudd.11
Utfordringen er imidlertid at eldre pasienter
på antikoagulantia ofte ikke kan undergå
akuttprosedyrer uten betydelige perioperative og postoperative hensyn, mht å regulere blødninger og andre komplikasjoner.
Det er en jevn demografisk økning av eldre
i den norske befolkningen, og anslagsvis
vil andelen eldre > 75 år øke rundt 100 %
innen 2040.1 Med relativt høy prevalens
av atrieflimmer blant eldre personer,
eksempelvis 10% ved alder 75 år mot
2% i den generelle befolkningen,2 blir
antall pasienter med atrieflimmer også
økende, og dermed behov for og bruk
av antikoagulasjon økende (Tabell 1).
Eldre har også økt komorbiditet og har
hyppigere behov for akuttvurderinger av
generelle medisinske tilstander, og dermed
en aldersrelatert økt risiko for hospitalisering (uavhengig av bruk av antikoagulantia).
I en undersøkelse som så på volumet av
akutte legevaktshenvendelser i 7 kommuner i Trøndelag i en periode over 3 år
(2006 – 2009) forekom 55% av alle akutt-

Antall voksne brukere av antikoagulerende midler i Norge 2010-2015
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dabigatran (Pradaxa)

187

1168

4102

13879

15357

13843

Rivaroxaban (Xarelto)

191

898

1332

13423

20792

25478

Apixaban (Eliquis)

0

0

335

2260

8640

21505

SUM NOAKs

2388

4077

7781

31575

46803

60826

Warfarin (Marevan)

88630

92131

94709

87994

77750

69286

SUM antikoagulantia

89008

94197

100478

117556

122539

130112

Tabell 1. Bruk av antikoagularende midler blant voksne 2010-2015 i hht reseptregisteret.
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henvendelsene blant pasienter > 70 år.3

Nytt behandlingsprinsipp
tilgjengelig som umiddelbart
reverserer den blodfortynnende
effekten av dabigatran og bruk
ved ortopedisk kirurgi
Et nytt medikament, idarusizumab (Praxbind), kan umiddelbart oppheve antikoagulasjonseffekten spesifikt for et av de
tilgjengelige NOAKs (dabigatran). Idarusizumab er et monoklonalt antistoff fragment
som fasiliterer umiddelbar, fullstendig og
vedvarende (minst 12 timer) normalisering
av hemostase gjennom å binde fritt eller
trombin-bundet dabigatran. Dette er et
intravenøst injeksjonslegemiddel (Tabell 2)
som ble anbefalt brukt på norske sykehus
av Beslutterforum 14. mars 2016.12 Legemiddelet er i dag innkjøpt og tilgjengelig på
de fleste norske sykehus og har allerede
blitt benyttet ved ulike akutte situasjoner.

Kasuistikker
Pasient med pertrochantær femurfraktur
Kasuistikk nr. 1 beskriver en 87 år gammel
hjemmeboende mann med kjent urinsyregikt, hypertensjon, koronarsykdom og
mulig demens. Han hadde vært mangeårig behandlet med dabigatran 110 mgx2
på grunn av atrieflimmer og benyttet i
tillegg flere andre medikamenter (Allopur
300 mg x1, Aprovel 150 mg x1, Burinex
1mgx1, Selo-Zok 100 mgx1, Simvastatin
10 mgx1, vit B12 injeksjoner). I januar 2016
ble han hospitalisert med en høyresidig
pertrochantær femurfraktur ved Drammen Sykehus etter fall fra egen høyde.
Han hadde inntatt Pradaxa siste døgnet
og kreatinin var på 120 µmol/L og eGFR
50 mL/min/1.73m2. Det ble funnet indikasjon for akutt kirurgi til tross for pågående
antikoagulerende behandling, og pasienten ble inkludert i studien RE-VERSE AD
(NCT02104947), som er registreringsstudien for Praxbind.14 Som illustrert i figur 1,
ble idarusizumab adminstrert intravenøst
(2.5g x 2 iv), formiddagen etter at pasienten innkom for å begrense perioperativ
blødning og hematomekspansjon. Aktivert

partiell tromboplastintid (aPTT) falt fra
48s til 32s med første dose idarusizumab
og operasjonen var vellykket og normal
hemostase peroperativt ble rapportert av
operatør (lukket reponering og osteosyntese). Pasienten hadde en kort postoperativ
transfusjonskrevende anemi (Hb 9,9-8,411,0 g/dL) som ikke var legemiddelrelatert,
og han ble utskrevet til kortidsopphold i
kommunal regi etter 7 døgn. dabigatran
ble startet opp igjen etter operasjonen.

Konklusjon

Oppgitte interessekonflikter:

Det er begrensede muligheter for umiddelbart å oppheve antikoagulasjonseffekten
til de nye orale antikoagulantia utover å
vente i 1-4 døgn, avhengig av nyrefunksjon og omfanget på operasjonen, på at
effekten går ut.15 Disse to kasuistikkene
illustrerer derfor at for ett av de tilgjengelige nye orale antikoagulantia (dabigatran),
kan administrasjon av idarusizumab
fasilitere normal hemostase og dermed
muliggjøre akutt kirurgisk intervensjon
til tross for pågående antikoagulasjon.
Således, for pasienter som behandles med
dabigatran i behov for øyeblikkelig hjelp
ved kirurgi, vil hurtig og spesifikk reversering av antikoagulasjon med idarusizumab være et effektivt hjelpemiddel.

Kristoffer Andresen, Dan Atar og Erik
Gjertsen har mottatt foredragshonorar
og/eller studiestøtte fra produsenter av
antikoagulasjonsmidler. Svein Roseth og
Odd Erik Johansen er ansatt i Medisinsk
avdeling, Boehringer Ingelheim som
produserer dabigatran og idarusizumab.
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Pasient med akutt behov for pacemaker
Kasuistikk nr. 2 beskriver en 87 år gammel kvinne med mangeårig hypertensjon,
diabetes mellitus type 2, osteoporose,
glaukom og permanent atrieflimmer,
hvorfor hun benyttet dabigatran 110 mg
x 2. Pasienten innlegges akutt Drammen
Sykehus en ettermiddag i desember 2015
etter en synkope (bevisstløshet ~1 minutt).
Det observeres flere pauser og bradykardi i
hennes atrieflimmer (hjertefrekvens ned til
30 i våken tilstand) og hun hadde kortvarige
synkoper i avdelingen. EKG viste atrieflimmer med ventrikkel aksjon 106. Blodprøver viste Kreatinin 77 µmol/L, Hb 10,6 g/
dL, Glukose 8,2 mmol/L og negativt for
troponiner. Det konkluderes med indikasjon
for akutt/subakutt implantasjon av permanent pacemaker. Ettersom siste dosering
av dabigatran var < 24 timer og pasienten
hadde moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR
57 mL/min/1.73m2) ble pasienten inkludert
i RE-VERSE AD for kirurgisk intervensjon,
som ble utført dagen etter innleggelse.
Idarusizumab ble adminstrert intravenøst

(2.5g x 2 iv), aPTT falt da fra 27s til 23s med
første dose. Operasjonen var vellykket,
og ble foretatt med klinisk normal hemostase ifølge operatør. Det ble observert en
postoperativ anemi (hun ble ikke transfundert) med Hb på 8,6 g/dL. Pasienten ble
utskrevet til hjemmet med henvisning til
poliklinisk gastrointestinal utredning. Gastroskopi påviste intet blødningsfokus mens
kolonoskopi viste potensiell blødning fra
colondivertikler. Pasienten startet opp igjen
med dabigatran 110 mgx2 etter utredning.
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Medikamentet kommer i 2x50 ml hetteglass (hvert à 2.5 g)
som ferdigblandet løsning. 5 g idarusizumab skal gis ved hver
behandling.
Administrasjon
alternativ 1

To påfølgende intravenøse infusjoner over 5-10 minutter hver

Administrasjon
alternativ 2

Gi hele 5 g dosen som to etterfølgende intravenøse bolusinjeksjoner

Holdbarhet 24 måneder, oppbevares i kjøleskap 2-8 grader Celsius. Etter åpning er idarusizumab (Praxbind)
påvist å være kjemisk og fysisk stabil i 1 time ved romtemperatur.
Tabell 2. Administreringsprosedyre for idarusizumab (Praxbind) ved umiddelbart behov for normalisering av
hemostase ved pågående dabigatran (Pradaxa) behandling ved f.eks akutt ortopedisk kirurgi.13

10. Simunovic N, Devereaux PJ, Sprague S et al. Effect
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Praxbind «Boehringer Ingelheim»
Antidot.

ATC-nr.: V03AB

C

INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 g/50 ml: Hvert hetteglass
(50 ml) inneh.: Idarusizumab 2,5 g, natriumacetattrihydrat, eddiksyre, sorbitol,
polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Spesifikt reverserende
middel for dabigatran, indisert til voksne pasienter som får behandling med Pradaxa
(dabigatraneteksilat) når rask reversering av dets antikoagulasjonseffekt er påkrevd;
ved akutt kirurgi/akutte prosedyrer, ved livstruende eller ukontrollert blødning.Dosering:
Kun til bruk i sykehus. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 5 g (2 × 2,5 g, dvs. 2 × 50
ml). Administrering av ytterligere 5 g kan vurderes i følgende situasjoner: Ny klinisk
relevant blødning sammen med forlengede koagulasjonstider, dersom en potensiell
reblødning ville være livstruende og det observeres forlengede koagulasjonstider eller
dersom pasienten trenger ytterligere akutt kirurgi/akutt prosedyre og har forlengede
koagulasjonstider. Idarusizumab kan brukes sammen med medisinsk hensiktsmessig
standard støttebehandling. Gjenopptak av antitrombotisk behandling: Behandling
med Pradaxa kan gjenopptas etter 24 timer hvis pasienten er klinisk stabil og adekvat
hemostase er oppnådd. Annen antitrombotisk behandling (f.eks. lavmolekylært
heparin) kan påbegynnes når som helst hvis pasienten er klinisk stabil og adekvat
hemostase er oppnådd.Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon:
Ingen dosejustering.Barn: Ingen data. Tilberedning: Skal ikke blandes med andre
legemidler. Administrering: I.v., som 2 påfølgende infusjoner over 5-10 minutter hver,
eller som bolusinjeksjon. Kontraindikasjoner: Ingen kjente. Forsiktighetsregler:
Bindes spesifikt til dabigatran og reverserer dets antikoagulasjonseffekt. Reverserer
ikke effekten av andre antikoagulanter. Hypersensitivitet: Risikoen ved kjent hypersensitivitet for innholdsstoffene må veies nøye opp mot potensielle fordeler ved
behandlingen. Ved anafylaktisk eller annen alvorlig reaksjon, bør administreringen
av idarusizumab opphøre umiddelbart og hensiktsmessig behandling påbegynnes.
Tromboemboliske hendelser: Reversering av dabigatranbehandling eksponerer
pasienten for tromboserisiko pga. underliggende sykdom. Antikoagulasjonsbehandling
bør derfor gjenopptas så snart det er medisinsk hensiktsmessig. Sorbitol: Anbefalt
dose inneholder 4 g sorbitol. Risikoen må veies opp mot potensielle fordeler ved
arvelig fruktoseintoleranse. Ved eventuell behandling kreves intensivert medisinsk
overvåkning under og i 24 timer etter eksponering. Natrium: Inneholder 2,2 mmol
(50 mg) natrium, og dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Interaksjoner:
Ingen interaksjonsstudier utført. Basert på farmakokinetiske egenskaper og den
høye spesifisiteten ved binding til dabigatran, er klinisk relevante legemiddelinteraksjoner usannsynlig. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data.
Kan brukes under graviditet hvis forventet klinisk fordel oppveier potensiell risiko.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen data. Bivirkninger: Ingen
bivirkninger påvist. Overdosering Forgiftning: Ingen klinisk erfaring. Egenskaper:
Virkningsmekanisme: Bindes potent og spesifikt til dabigatran og dets metabolitter,
og nøytraliserer antikoagulasjonseffekten. Fordeling: Multifasisk disposisjonskinetikk
og begrenset ekstravaskulær distribusjon. Vdss: 8,9 liter. Halveringstid: Initial t ½ 47
minutter, terminal t ½ 10,3 timer. Metabolisme: Biodegradering til mindre molekyler
som reabsorberes og inkorporeres i den generelle proteinsyntesen.Utskillelse: Total
clearance 47,0 ml/minutt. 32,1% av dosen gjenfinnes i urin etter 6 timer, <1% i de
påfølgende 18 timene. Resten antas eliminert via proteinkatabolisme. Oppbevaring
og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Før bruk kan uåpnede hetteglass
oppbevares ved 25°C i <48 timer, hvis de oppbevares i originalemballasjen eller <6
timer ved eksponering for lys. Skal brukes umiddelbart etter anbrudd. Etter anbrudd
er idarusizumab kjemisk og fysisk stabil i 1 time ved romtemperatur. Brukeren er
ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, hvis preparatet ikke brukes umiddelbart. Andre
opplysninger: Idarusizumab gir midlertidig proteinuri. Dette indikerer ikke nyreskade
og bør tas i betraktning ved urintesting. Utlevering: Kun til bruk i sykehus. Pakninger,
priser og refusjon: 2 × 2,5 g (hetteglass), 29 804,70 kr. Basert på SPC av 20.11.15.
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KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff:
Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: 110 mg og 150 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme
hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer,
som tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år, hjertesvikt NYHA klasse ≥II, diabetes, hypertensjon. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme (LE), og
forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne.75 mg og 110 mg: Primær
forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Før dabigatraneteksilatbehandling startes, må nyrefunksjonen undersøkes for alle pasienter
ved å beregne ClCR for å utelukke alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert
atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer: Voksne:Anbefalt dose er 1 kapsel à 150
mg 2 ganger daglig. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT
og LE (DVT/LE): Voksne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig etter
behandling med parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager. Behandlingens varighet
bør bestemmes individuelt etter nøye vurdering av behandlingens nytte veid mot
risiko for blødning. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter
medatrieflimmer, DVT/LE: Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 1
kapsel à 110 mg 2 ganger daglig er anbefalt til eldre (≥80 år) og pasienter som
samtidig bruker verapamil (verapamil og Pradaxa tas til samme tid). For følgende
pasienter bør man velge dosering 300 mg eller 220 mg basert på individuell vurdering av risiko for tromboembolisme og risiko for blødning: Pasienter 75-80 år, pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt), gastritt, øsofagitt eller
gastroøsofageal reflukssykdom, andre pasienter med økt blødningsrisiko. Pasienter
med økt blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn til blødning og anemi) anbefales i hele behandlingsperioden og dosejusteringer kan gjøres individuelt. Overgang
til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte
til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer
parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som
neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til
vitamin K-antagonist (VKA, f.eks. warfarin): ClCR ≥50 ml/minutt, VKA startes 3 dager
før seponering av dabigatraneteksilat. ClCR ≥30-<50 ml/minutt, VKA startes 2 dager
før seponering av dabigatraneteksilat. Siden dabigatran kan øke INR, vil INR bedre
reflektere VKAs effekt først etter at Pradaxa har vært seponert i minst 2 dager. Overgang fra VKA (f.eks. warfarin): VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når
INR er <2. Konvertering av atrieflimmer:Pasienten kan behandles med dabigatraneteksilat i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Primær forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi:Voksne: Anbefalt dose
er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4
timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler
1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke
er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen
starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Primær forebygging av VTE etter gjennomgått
elektiv kneprotesekirurgi:Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1
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gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep
med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke
startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang
daglig. Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75
mg) 1 gang daglig er anbefalt til eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt
nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) og ved samtidig bruk av amiodaron, kinidin eller
verapamil (Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). Ved moderat nedsatt
nyrefunksjon og samtidig bruk av verapamil, bør det vurderes å redusere doseringen
av dabigatraneteksilat til 75 mg daglig.Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det
anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til parenteralt antikoagulantium.Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt
antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som neste dose
parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av
kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Spesielle pasientgrupper:
Nedsatt nyrefunksjon (alle indikasjoner): Begrenset klinisk erfaring ved moderat
nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet bør utvises. Under behandling må nyrefunksjonen
følges der det er mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi,
dehydrering og bruk av legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen); ved mild til
moderat nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter >75 år, minst 1 gang årlig, eller
hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales
(ovenfor).Barn og ungdom <18 år (alle indikasjoner): Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre >75 år (alle indikasjoner): Begrenset
klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises. Nyrefunksjonen bør følges minst 1 gang årlig,
eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales (ovenfor). Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass
vann. Kapslene skal ikke åpnes da inntak av kapselinnholdet alene kan gi økt blødningsrisiko. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt
nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. Skade eller tilstander som vurderes å utgjøre en vesentlig risiko for større blødninger. Dette kan
inkludere pågående eller nylig oppstått gastrointestinalsår, maligne svulster med høy
blødningsrisiko, nylig oppstått hjerne- eller spinalskade, nylig utført kirurgisk inngrep
i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig oppstått intrakraniell blødning, kjent eller mistanke
om øsofageale varicer, arteriovenøse malformasjoner, vaskulære aneurismer eller
større intraspinale eller intracerebrale vaskulære anormale tilstander. Samtidig behandling med andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært
heparin (enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks osv.), orale
antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, apiksaban osv.), unntatt i spesielle situasjoner som bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt venekateter eller kateter i en arterie åpent. Nedsatt
leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig
behandling med følgende sterke P-gp-hemmere: Systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol og dronedaron. Kunstige hjerteklaffer som krever antikoagulasjonsbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 ×
øvre normalverdi. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning
anbefales. Blødningsrisiko: Hos eldre ≥75 år er dabigatran forbundet med høyere
forekomst av større gastrointestinale blødninger ved dosering 150 mg 2 ganger daglig.
Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, nylig biopsi eller større
traumer, bakteriellendokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointestinal refluks. Skader,
tilstander, prosedyrer og/eller farmakologisk behandling (som NSAID, platehemmere,
SSRI,SNRI) som signifikant øker risikoen for større blødninger, krever nøye nytte-/
risikovurdering. Pradaxa skal kun gis hvis fordelene oppveier blødningsrisikoen. Ved
tilleggsfaktorer for blødning kan måling av dabigatrans antikoagulasjonseffekt være
nyttig for å unngå for stor eksponering. INR-test er upålitelig hos pasienter som behandles med dabigatran og bør derfor ikke utføres. ECT, dTT og aPTT kan gi nyttig
informasjon, men testene er ikke standardiserte og resultatene bør tolkes med forsiktighet. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken
undersøkes (se Overdosering/forgiftning for bruk av antidot). Legemidler som øker
blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet
sammen med dabigatran. Ved utvikling av akutt nyresvikt må dabigatran seponeres.
Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling av akutt iskemisk slag kan overveies
hvis dTT, ECT eller aPTT ikke overstiger øvre referansenivå iht. lokale referanseverdier. Plasmakonsentrasjonene av dabigatraneteksilat kan øke ved samtidig bruk av
svake til moderate P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron, posakonazol, kinidin
og tikagrelor), nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) eller alder ≥75 år - for
dosejustering, se Dosering. Kirurgi og intervensjoner: Pasienter som gjennomgår
kirurgiske inngrep eller invasive prosedyrer er utsatt for økt blødningsrisiko, og det
kan være behov for midlertidig seponering. Forsiktighet bør utvises når behandlingen
blir midlertidig seponert da utskillelse av dabigatran kan ta lenger tid ved nedsatt
nyrefunksjon. Ved behov for akutt kirurgi/intervensjon bør behandling avbrytes minst
12 timer før inngrepet, hvis mulig. Hvis inngrepet ikke kan utsettes, skal økt blødningsrisiko avveies mot behovet for akutt intervensjon. Den spesifikke antidoten
idarusizumab kan gis dersom rask reversering av antikoagulasjonseffekten er påkrevet.
Behandling med dabigatran kan gjenopptas 24 timer etter administrering av idarusizumab dersom pasienten er klinisk stabil og adekvat hemostase er etablert.Spinal-/
epiduralanestesi, lumbalpunksjon: Økt risiko for spinale eller epiduralehematomer
kan forekomme ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av epiduralkatetre over lengre tid. 1. dose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er
fjernet. Det kreves hyppig observasjon for nevrologiske tegn og symptomer. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede
sikkerhets- og effektdata. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), som
kan giallergiske reaksjoner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B01A E07. Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Begrenset erfaring med følgende behandlinger som kan gi økt
blødningsrisiko ved samtidig bruk med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin,
lavmolekylært heparin og heparinderivater, (fondaparinuks, desirudin), trombolytiske
legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre orale antikoagulantia
og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dekstran og sulfinpyrazon. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter.
ASA- eller klopidogrelbehandling samtidig med dabigatraneteksilat 110 mg eller 150
mg 2 ganger daglig, kan gi økt risiko for større blødninger. NSAID: Pga. blødningsrisiko,
særlig for NSAID medhalveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn
på blødning. Blødningsrisikoen kan være økt ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat ogSSRI eller SNRI. Dabigatraneteksilat er substrat for efflukstransportproteinet
P-gp. Samtidig administrering med P-gp-hemmere (amiodaron, posakonazol, verapamil, kinidin, ketokonazol, dronedaron, klaritromycin og tikagrelor) forventes å gi
økt dabigatranplasmakonsentrasjon. For dosejustering ved samtidig bruk med
amiodaron, verapamil og kinidin, se Dosering. Forsiktighet må utvises og nøye klinisk
observasjon (tegn til blødning eller anemi) er påkrevd, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, itrakonazol, ciklosporin og
dronedaron er kontraindisert. Samtidig behandling med takrolimus anbefales ikke.
Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter
amiodaronseponering. Samtidig bruk av P-gp-induktorer som rifampicin, johannesurt
(prikkperikum), karbamazepin eller fenytoin reduserer dabigatrankonsentrasjonen og
bør unngås. Proteasehemmere inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke undersøkt
og samtidig behandling anbefales ikke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for
mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal
ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Ingen kliniske

data. Amming bør avbrytes under behandling. Fertilitet: Ingen tilgjengelige humane
data. Bivirkninger: Vanligst rapportert er blødninger som forekommer hos ca. 14%
av pasientene som er korttidsbehandlet for elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, 16,5%
av pasienter med atrieflimmer behandlet for forebyggelse av slag og systemisk
emboli og hos 14,4% av pasienter behandlet for DVT/LE. Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og, uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, livstruende
eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske studier. Forebygging
av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi: Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Blod/lymfe: Reduserthemoglobin. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale
leverfunksjonstester.Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi,
redusert hematokrit. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, diaré, kvalme,
rektal blødning, blødning fra hemoroider, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødning fra
sår. Hud: Hudblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: ForhøyetALAT/
ASAT, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl.hematuri. Øvrige: Blødning ved sår, postoperativt hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking,
sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000):Blod/lymfe: Trombocytopeni.
Gastrointestinale: Abdominalsmerte, dyspepsi, gastrointestinalsår, inkl. øsofagealt
sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, dysfagi. Hjerte/kar: Blødning.
Immunsystemet: Utslett, pruritus,anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk av kateter, blodig væsking, blødning ved innsnittstedet,anemi postoperativt, sårdrenering, postoperativ drenering. Ukjent
frekvens:Immunsystemet: Bronkospasme. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, abdominalsmerte,
diaré, dyspepsi, kvalme. Hud: Hudblødning. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier:
Urogenital blødning, inkl. hematuri. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/
lymfe: Redusert hemoglobin,trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning,
blødning fra hemoroider, gastrointestinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt,
gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, dysfagi. Hjerte/kar: Hematom, blødning.
Immunsystemet: Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT/ASAT. Luftveier: Hemoptyse.
Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/
lymfe: Redusert hematokrit. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, angioødem,
urticaria. Lever/galle: Økte leverenzymer,hyperbilirubinemi. Muskel-skjelettsystemet:
Hemartrose. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk av kateter,
blødning ved sår, blødning ved innsnittstedet. Ukjent frekvens: Immunsystemet:
Bronkospasme. DVT/LE behandling og DVT/LE profylakse: Vanlige (≥1/100 til
<1/10):Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, dyspepsi, rektal blødning. Hud:
Hudblødning. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl.hematuri. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale:
Abdominalsmerte, diaré, kvalme, blødning fra hemoroider, gastrointestinalsår, inkl.
øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast. Hjerte/kar:
Hematom, blødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle:
Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT eller ASAT, økte
leverenzymer. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige:
Blødning ved sår. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe:Trombocytopeni.
Gastrointestinale: Dysfagi. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet,
blødning ved innstikk av kateter, blødning ved innsnittstedet. Ukjent frekvens: Blod/
lymfe: Redusert hemoglobin, redusert hematokrit. Immunsystemet: Bronkospasme.
Lever/galle: Hyperbilirubinemi. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyere
doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Passende støttebehandling, slik som kirurgisk hemostase og
blodtransfusjon bør vurderes. Når rask reversering av antikoalgulasjonseffekten er
påkrevet, er antidoten idarusizumab (Praxbind) tilgjengelig. Koagulasjonsfaktorkonsentrater eller rekombinant faktor VIIa kan overveies, men data vedrørende klinisk
nytte er svært begrenset. Koagulasjonstester kan være upålitelige ved administrering
av de foreslåtte koagulasjonsfaktorkonsentratene. Ved trombocytopeni eller ved bruk
av langtidsvirkende platehemmere bør administrering av blodplatekonsentrat også
overveies. Symptomatisk behandling bør gis utifra klinisk vurdering. Dabigatran kan
fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren.
Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A E07. Egenskaper: Klassifisering: Kompetitiv, reversibel, direkte trombinhemmer.Virkningsmekanisme: Dabigatraneteksilat
er et småmolekylært prodrug uten farmakologisk aktivitet, som omdannes raskt og
fullstendig til dabigatran ved esterasekatalysert hydrolyse i plasma og lever. Hemming
av trombin forebygger utvikling av tromber. Dabigatran hemmer fritt trombin, fibrinbundet trombin og trombinindusert plateaggregasjon. Klar korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon av dabigatran og grad av antikoagulasjonseffekt. Dabigatran forlenger TT, ECT og aPTT. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for dabigatran ca.
6,5%. Absorpsjonen postoperativt er relativt langsom sammenlignet med friske individer og viser en jevn plasmakonsentrasjonstidskurve uten høye topper. Cmax oppnås
6 timer etter administrering i postoperativ periode. Langsom og forsinket absorpsjonforekom vanligvis bare på operasjonsdagen. De påfølgende dager er dabigatranabsorpsjonen rask og Cmax oppnås etter 2 timer. Mat påvirker ikke biotilgjengeligheten
av dabigatran, men forlenger tiden til Cmax med 2 timer. Oral biotilgjengelighet kan
øke med 75% etter en enkeltdose og 37% ved steady state, hvis kapselinnholdet
inntas alene uten kapselskallet. Proteinbinding: 34-35%. Fordeling: Vd: 60-70 liter.
Halveringstid: Plasmakonsentrasjonen av dabigatran viser et bieksponentielt fall
med gjennomsnittlig terminal t1/2 på 11 timer hos friske, eldre pasienter, og ca. 12-14
timer etter multiple doser. T1/2er doseuavhengig og forlenget ved nedsatt nyrefunksjon. Metabolisme:Dabigatran konjugeres til farmakologisk aktive acylglukuronider.
Spor av andre metabolitter er påvist. Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i urin.
Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Sist endret: 18.03.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
Basert på SPC godkjent av SLV: 28.01.2016
Pakninger og priser: 75 mg: 10 stk.1 (endose) 115163. Pris (kr)1 158,80,R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 1 60 stk.1 (endose) 115330. Pris (kr)1 751,30,R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 1. 110 mg: 10 stk.2 (endose) 115341. Pris (kr)1
158,80,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 2. 60 stk.2 (endose) 115364. Pris
(kr)1 751,30,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 2. 180 stk.2 (endose) 161048.
Pris (kr)1 2168,90,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 2. 150 mg: 60 stk.3 (endose) 442705. Pris (kr)1 751,30,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07 3. 180
stk.3 (endose) 418043. Pris (kr)1 2168,90,- R.gr.2 C. Refusjon3 B01AE07
1. Refusjon: 1 Se B01A E07_1 side . d. i Refusjonslisten. 2 Se B01A E07_2
side . d. i Refusjonslisten. 3 Se B01A E07_3 side . d. i Refusjonslisten.
Refusjonsberettiget bruk: Forebyggelse av slag og systemisk embo-lisme hos voksne
pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer slik
som tidligere slag eller TIA (transient ischemic attack); alder f.o.m. 75 år, hjertesvikt
(f.o.m. NYHA klasse II), diabetes, hypertensjon.
Refusjonskoder: ICPC K78, ICD I48.
Vilkår: Ingen. Primærforebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotese-kirurgi eller total kneprotesekirurgi.
Refusjonskoder: ICPC 20, ICD 20. Vilkår: 136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal
benyttes i mindre enn 3 mnd. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli
(LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter.
Refusjonskoder: ICPC: K93: Lungeemboli. K94: Dyp venetrombose ICD: I26:
Lungeemboli. I80: Flebitt og tromboflebitt. I82: Annen emboli og trombose i vener.
Vilkår: Ingen spesielle.
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Referanser: 1. Praxbind SPC kap. 4.4., 5.1. (nov. 15) 2. Rivaroxaban SPC kap. 4.9.
(juli 2015) 3. Apixaban SPC kap. 4.9. (24.09.15) 4. Pradaxa SPC kap. 4.4 (28.01.16)

NYHET!
PRAXBIND
— reverserer antikoagulasjonseffekten av Pradaxa umiddelbart1
PRADAXA
— den eneste NOAK med
spesifikk antidot1-4

1-4

Praxbind (idarusizumab) reverserer den
antikoagulerende effekten av Pradaxa innen
få minutter for pasienter med enten:1

behov for akutt kirurgi/hasteprosedyrer
livstruende og ukontrollert blødning

Det er viktig å fortsatt håndtere blødningsfaren ved Pradaxa, med riktig dose til riktig pasient.
Pradaxa skal ikke brukes hos pasienter med kunstig hjerteklaff eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Fravær av antirombotisk behandling eksponerer pasientene for tromboserisiko på grunn av deres
underliggende sykdom eller tilstand. Følg viktige forsiktighetsregler og kontraindikasjoner i SPC.

Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405,1373 Asker
Tlf 66 76 13 00 pradaxa.no

Magnus Moan delte egne erfaringer
med stressbruddbehandling på
nordisk kongress for ortopeder
Den norske kombinertløperen Magnus Moan deltok på kongressen til Nordisk Ortopedisk Foreningen
(NOF) i Linköping, Sverige i april for å dele sine erfaringer med å bruke pulsert ultralyd med lav intensistet (LIPUS) for raskere tilheling av en stressfraktur i hælen.
Carl Fredrik Bø
carl.fredrik@apeland.no
Rådgiver Apeland

Utviklet stressbrudd i
opptreningsperioden

Fagnytt • Debatt

Det var midt i en krevende treningsperiode
i forkant av Ski-VM i 2015 at den tidligere
olympiske mesteren og verdensmesteren
utviklet et stressbrudd i venstre hæl. Etter
først å ha fått råd om å ta en lengre hvileperiode eller gjennomgå et kirurgisk inngrep
for å lege bruddet, ble Magnus Moan
anbefalt av legene på St. Olavs hospital i
Trondheim å behandle skaden med pulsert
ultralyd med lav intensitet (LIPUS). Ved
å bruke LIPUS-behandling som en del av
hans daglige rutine, klarte han å akselerere
kroppens naturlige tilhelingsprosess, samtidig som han fortsatte treningen, fortalte
han på ortopedkongressen i Linköping.
Magnus Moans deltakelse på NOFkongressen var støttet av Bioventus, leverandøren av det medisinsk
utstyret som Moan benyttet.

kirurgisk inngrep. Den fungerer også ved
ferske brudd, som stressbrudd. For toppidrettsutøvere kan tilhelingstiden ved tradisjonell behandling være lite tilfredsstillende,
sier Buciuto. Han mener at når man i tillegg
tar hensyn til risikoen for komplikasjoner
ved kirurgiske inngrep, så er en behandlingsmulighet uten kirurgisk inngrep et godt
alternativ, som reduserer belastningen på
pasienten og kostnaden for samfunnet.

Godt dokumentert effekt
LIPUS-behandlingen som Moan benyttet har en tilhelingsrate på 86% for brudd
som ikke gror av seg selv, og muliggjør
en 38% raskere tilheling av ferske brudd.
I tillegg rapporterer 89% av pasientene
med høyenergi-brudd en tilheling når de
ble behandlet med LIPUS-teknologien.
National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) i Storbritannia anbefaler LIPUS-behandlingen som Magnus
Moan fikk til behandling av frakturer
som ikke er leget innen ni måneder.

Interessekonflikt
Magnus Moan fikk støtte fra Bioventus
for å delta på arrangementet.
Carl Fredrik Bø har mottatt bidrag
fra Bioventus for å skrive artikkelen.

Kroppen responderte raskt på
behandlingen
For å oppnå gode resultater, må jeg
kunne holde fokus. Ved å bruke ultralydbehandling, klarte jeg å holde alle negative
tanker borte, og komme i form til VM i
Falun noen få måneder senere. Apparatet er lite og enkelt å bruke og kroppen
min responderte raskt på behandlingen,
sier Magnus Moan. I Ski-VM hentet
Magnus hjem en sølv og en bronse.
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God samfunnsøkonomi
Magnus Moan sin lege, seksjonsoverlege
Robert Buciuto ved ortopedisk avdeling, St.
Olav Hospital i Trondheim har tro på LIPUS
som en behandlingsmulighet ved benbrudd.
Ultralyd-behandling har vist gode resultater
ved brudd som ikke gror av seg selv, sammenlignet med standardbehandling med
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LIPUS-apparatet er enkelt i bruk
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LR Accelerated healing of distal radial fractures
with the use of specific, low-intensity ultrasound. A
multicenter, prospective, randomized, double-blind,
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Magnus Moan hadde mange interessert tilhørere.

5. Lerner A, Stein H, Soudry M. Compound high-energy
limb fractures with delayed union: our experience
with adjuvant ultrasound stimulation (EXOGEN).
Ultrasonics. 2004; 42(1):915-917.
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non-union
heal rate1
minute daily
treatment

A nonunion diagnosis
in February won’t stop
the hiking in August.
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High treatment compliance. Proven effectiveness.

Successful outcomes.

With the new built-in treatment tracking calendar,
EXOGEN® makes compliance convenient for
your patients and verifiable for you.

Count on EXOGEN.

Summary of Indications for Use: EXOGEN is indicated for the non-invasive treatment of osseous defects (excluding vertebra and skull) that includes the treatment of
delayed unions, non-unions†, stress fractures and joint fusion. EXOGEN is also indicated for the acceleration of fresh fracture heal time, repair following osteotomy, repair
in bone transport procedures and repair in distraction osteogenesis procedures. There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness
have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on
patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel. Full prescribing information can be found in product labeling,
or at www.exogen.com.
†

A non-union is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

References: 1. Nolte PA, van der Krans A, Patka P, et al. Low-intensity pulsed ultrasound in the treatment of nonunions. J Trauma. 2001;51(4):693−703. 2. Schofer MD,
Block JE, Aigner J, Schmelz A. Improved healing response in delayed unions of the tibia with low-intensity pulsed ultrasound: results of a randomized sham-controlled
trial. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11(1):229. 3. Heckman JD, Ryaby JP, McCabe J, et al. Acceleration of tibial fracture-healing by non-invasive, low-intensity pulsed
ultrasound. J Bone Joint Surg [Am]. 1994;76(1):26−34. 4. Kristiansen TK, Ryaby JP, McCabe J, et al. Accelerated healing of distal radial fractures with the use of specific,
low-intensity ultrasound. A multicenter, prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Bone Joint Surg [Am]. 1997;79(7):961−973.
© 2016 Bioventus LLC Bioventus, the Bioventus logo, and EXOGEN are registered trademarks of Bioventus LLC. SMK-001795

The 7th AHUS Colorectal Symposium
Inflammatory bowel disease - when pharmacological therapy fails
January 26- 27, 2017
Venue: The Main Auditorium at Akershus University Hospital, Lørenskog

Live surgery
European faculty of gastroenterologists and surgeons
Register with merete.helgeland@ahus.no Fee 1900 NOK

Welcome!
Depts. of Gastroenterology and GI Surgery
Jørgen Jahnsen and Tom Øresland

Takk!
Takk for at dere annonserer i Kirurgen. Deres bidrag er
en forutsetning for at bladet kan gis ut i nåværende form.
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
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L2S15 Ny Led lampe fra Xenosys

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

Ny Led lampe fra Xenosys

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.
For mer informasjon,
etter
ring oss på 415Vi
07leverer
244 ellerluper
mail oss
til mål med styrke; 2.5X,
2.8X, 3.2X, 3.5X og 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
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Returadresse:
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0107 Oslo

Covidien is now Medtronic
Minimally Invasive Therapies.

Covidien is now Medtronic
Minimally Invasive Therapies.
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