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Gjennom KIRURGEN når du alle som jobber med kirurgi i Norge. Medlemmer og andre
med interesse for faget leser KIRURGEN for å holde seg oppdatert på viktige foreningssaker, politiske vedtak, faglige spørsmål og bladet inneholder informasjon om det viktigste
møtet i norsk kirurgi - HØSTMØTET.
KIRURGEN distribueres i et opplag på 3.000 og leses av alle medlemmer i NKF.
Det distribueres også til læresteder, forskningsmiljøer, sykehus etc.
Vitenskapelige forhandlinger – utgis ifm HØSTMØTET og inneholder komplett program
og samtlige abstrakts, foredrag etc. Publikasjonen er et helt nødvendige hjelpemiddel for
alle deltakere på HØSTMØTET og har lang levetid. Det er et viktig oppslagsverk for alle
kirurger.
Har du et budskap som du ønsker å formidle til kirurger i Norge, er en kombinasjon av
KIRURGEN og Vitenskapelige Forhandlinger trolig den rimeligste og mest målrettede kanal
du kan benytte.
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Usman Saeed
Redaktør
usman.saeed@kirurgen.no
2017 kan bli året som vil bli husket for store
omveltninger i den kirurgiske utdanningen.
Selv om de fleste fremtidige hovedspesialiteter
har sine forslag ute på høring uten noen
kontroverser, har saken vært noe annet for
gastrokirurgien. Her er man fortsatt ikke enige
om gastrokirurgi som fag skal bli et stort fagfelt
som skal inkludere den gamle generellkirurgien,
eller om det bør opprettes en egen hovedspesialitet innen akuttkirurgi paralellt med den
spesialiserte gastrokirurgien. Siste ord er
nok ikke sagt, noe både lederen til Inge Glambæk
og artikkelen fra FUNK viser.

Redaksjonen har fått en endring siden nyttår.
Sarah Chacko har gitt seg i redaksjonen og
erstattes av Øyvind Werpen Skoe.
Han vil også overta den ubesatte rollen
som webredaktør. Vi vil takke Sarah for
den fantastiske innsatsen hun har lagt ned,
og ønsker henne lykke til videre. Øyvind,
som i sitt daglige virke jobber som karkirurg
i Drammen, er allerede godt i gang med
arbeidet. Vi gleder oss til samarbeidet videre.
Kirurgen starter året med å presentere temaet
fedmekirurgi. Hvert år fedmeopereres det ca
3000 pasienter i Norge, i tillegg til et ukjent
antall som blir operert i utlandet. Det betyr at en
vesentlig del av befolkningen har en annerledes
anatomi i buken enn normalen, og kan derfor
presentere med tilstander/komplikasjoner
man ikke er vant med. I dette nummeret får
vi et bredt omtale om bariatrisk kirurgi, alt
fra hvorfor og hvordan til komplikasjoner.

Det presenteres også en artikkel om
fedmekirurgi hos ungdom i regi av senter
for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Studien
har vært gjenstand for skepsis både hos
kolleger og pasienter, og man legger her
frem grunnlaget for selve studien.
I Norge rundt spalten er det Haugesund
Sjukehus som presenteres denne gang. Dette
er et sykehus som har betydd mye for meg,
da min kirurgiske karriere startet her. Spesielt
en kollega ved navn Winfried Rüger har hatt
stor betydning for meg og utallige andre som
har jobbet med han, både profesjonelt og
på det personlige plan. Mens artikkelen var i
produksjon døde Winfried helt uventet på en
tur til India. Det kirurgiske miljøet har mistet en
helt utrolig kirurg/urolog og et menneske ulik
alle andre. Han var en mentor og en god venn.
Han vil virkelig bli savnet av alle som kjente
han. Våre tanker går til hans kone og 3 sønner.

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 Norge Rundt spalten.
• Tar imot innlegg med samme
spesifikasjon som over.
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Manuskriptet skrives i uformatert tekst
(Word anbefales) på norsk språk.
TEKST sendes som Word-fil UTEN BILDER.
Bilder sendes som egne rådata-filer (.JPG),
se neste avsnitt. Bildetekst skrives til slutt i
Word dokument. E-post adressen til førsteforfatter føres opp på side 1 og publiseres i
Kirurgen. Redaktøren forbeholder seg retten
til å korte ned innleggene av redaksjonelle
hensyn.
Referanser settes opp på samme måte som i
TDNLF. De 3 første forfatterne nevnes.
Hvis det er flere enn 3 forfattere, settes dette
opp som i eksemplet under:
Weber JC, Bachellier P, Oussoultzoglou E et
al. Simultaneous resection of colorectal
primary tumour and synchronous liver
metastases. Br J Surg 2003; 90: 956-62.
Bilder og figurer sendes som egne filer med
god bildekvalitet, dvs. god oppløselighet (for
eksempel .jpg format for foto). Hvert bilde må
ha høy skarphet og bør som hovedregel være
på minst 1,0 MByte. Bildefilene nummereres

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

Inge Glambek
Leder, NKF
inge.glambek@haraldsplass.no
Det nye året er godt i gang, et år som kommer
til å inneholde mye nytt og spennende
for kirurgien i landet. Vi er midt inne i en
omfattende omlegging av spesialistutdanningen
i alle sykehusspesialiteter, og for oss kirurger
er denne omleggingen både krevende og
dramatisk. NKF er, sammen med alle de
andre kirurgiske fagmedisinske foreningene,
høringsinstans innad i legeforeningen som
på sin side anser dette for så viktig at de
arrangerer et eget høringsseminar om dette
den 15. februar. Utdanningen skal være
målstyrt og ikke lenger styrt av tjenestetid
og operasjonslister som tidligere. Ikke minst
er læringsmålene i den forbindelse viktige,
og disse er nå utarbeidet av de respektive
spesialitetskomiteene. Komiteene har gjort en
formidabel jobb, og listen over læringsmål er
tilsvarende imponerende. Noen vil si nesten
uoverkommelig – i hvert fall innen rimelig tid.

Derfor har legeforeningen satt ned en
arbeidsgruppe som skal komme med forslag
om hvordan en slik faglig akse best kan
organiseres. Hovedmålet er å frigjøre faget
fra fagforeningen – for å si det litt forenklet.
Arbeidsgruppen har allerede kommet med

et første utkast til rapport, og arbeider videre
mot en struktur jeg synes ser lovende ut. Det
ligger ikke i arbeidsgruppens mandat å foreslå
endringer i antall landsstyrerepresentanter fra
de fagmedisinske foreningene. Fortsatt skal
det bare være 20 fagmedisinsk oppnevnte
representanter blant landsstyrets rundt
170 delegater. Mange vil mene denne representasjonen er for liten. Men landsstyret er et
politisk organ, og i første omgang ser jeg det
som viktigere å tydeliggjøre den fagmedisinske
aksen. Da er det kanskje til og med greit
at fagene ikke har så stor politisk makt.
Men det viktigste for NKF akkurat nå er
spesialistutdanningen. Det er å sørge for
at spesialistutdanningen blir slik at den er
gjennomførbar på rimelig tid, og at den utdanner
et tilstrekkelig antall spesialister til å dekke
vaktfunksjonen på de norske sykehusene.
Også de sykehusene som ikke har seksjonert
bløtkirurgisk vakt. Det kan bety at enkelte
nye hovedspesialiteter – som f.eks. urologi,
karkirurgi og bryst- og endokrin kirurgi –
kan ha to løp til spesialiteten; Et kort løp uten
generell akuttkirurgisk vaktkompetanse,
eller et litt lenger løp som gir slik kompetanse.
Det vil helt sikkert være spesialister i disse
tidligere grenspesialitetene som ønsker
å arbeide på sykehus uten seksjonert
bløtkirurgisk funksjon, og med generell
akuttkirurgisk vakt. Behovet for vaktkompetente
akuttkirurger vil i hvert fall ikke avta.

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 2017:
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

ANNONSEMATERIELL
PDF-filer eller digitale EPS-filer.
Alt materiell leveres på mail, høyoppløst (300 dpi) CMYK.
UTGIVELSESPLAN 2017
Tema

Bestillingsfrist/
Materiellfrist
Nr. 2 Transplantasjonskirurgi
15/5
Nr. 3 Nevrokirurgi
15/9
Nr. 4 Inflammatorisk tarmsykdom
15/11

Levering Posten
15/6
15/10
15/12

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

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

Kjære lesere!

Det er spesialitetskomiteene som har fått det
faglige ansvaret for læringsmålene, ikke de
fagmedisinske foreningene. Dette er i og for
seg greit. Men det er et behov for å forenkle
og klargjøre oppgaver og organisering innen de
fagmedisinske områdene. Slik det er nå har de
fagmedisinske foreningene, som det er
45 av, forslagsrett til oppnevning av medlemmer
i spesialitetskomiteene. Disse komiteene
oppnevnes så av sentralstyret. Det at et politisk
organ som sentralstyret oppnevner en rent
faglig komite brukes i noen tilfeller mot oss –
vi er i en slags bukken og havresekken - situasjon.
Behovet for en klart definert og rent faglig akse
innad i legeforeningen har blitt tydeligere.
Med de nye forskriftene for spesialistutdanning
er det RHF-ene som skal ha ansvaret for
organiseringen av spesialistutdanningen
innen hver region. Dette kombinert med
arbeidsgiverforeningens utilslørte ønske
om kontroll, også over utdanningen, gjør
at legeforeningen ønsker å gjøre noe med
dette. Det er tross alt ingen andre enn
legeforeningens medlemmer som til syvende
og sist kan ta det faglige ansvaret her. Og da
må den faglige integriteten være udiskutabel.

Gardermoen, 20. - 21. April

Tom Mala
tom.mala@ous-hf.no
Avd. for Gastro og barnekirurgi og
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-øst,
Oslo universitetssykehus

Tema

Avgift

Torsdag 20. april kl 13-18:
Øsofagus-/ventrikkelcancer

Torsdag: 600,- (uten lunsj og middag)
Fredag: 1000,- (inkl lunsj)
Torsdag og fredag:
1500,- (inkl lunsj fredag)

Påmelding
http://ngicg.no/m_ter/varmotet_pamelding/
Link til program her:
Torsdag: http://bit.ly/2kBzEmb
Fredag: http://bit.ly/2ktb0co

Fedmekirurgi
Fedmekirurgi er etablert ved flere norske sykehus, og har vært del av spesialisthelsetjenestens tilbud siden
2004. Ved de fleste sykehusavdelinger og i allmennpraksis vil man møte pasienter som er fedmeoperert.

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
(NFGK) og Norsk Gastro Intestinal Cancer
Gruppe (NGICG) har gleden av å invitere til
vårmøte som igjen avholdes på Radisson
Blu Airport hotell, Gardermoen. Møtet er et
gastro-onkologimøte med tematikk rettet mot
alle aktuelle yrkesgrupper: onkologer, kirurger,
radiologer, patologer og andre interesserte.

Fredag 21. april kl 09-14:
Nevroendokrine neoplasmer

Temaleder:

Middag torsdag: 425,Overnatting: 1395,- per natt
Medlemmer av NFGK vil få konferanseavgift
inkl lunsj fredag dekket av foreningen, andre
vil få tilsendt faktura per epost.

Hvorfor gjør man fedmekirurgi? Mange mener
man bør kunne håndtere egen vekt på annen
måte. Risstad og Jakobsen gir i sitt innlegg
i dette nummeret av Kirurgen betraktninger
omkring dette. Omtalen av endringene i
høyde i nyere tid er interessant i forhold til
årsaker også til fedme. Forklaringsmodeller
som kun inkluderer energiinntak og forbruk
kombinert med viljestyrke, blir for enkle i
forståelsen av sykelig fedme, som også bør
ses i sammenheng med arv og miljø - og
en fysiologi vi ikke kjenner godt nok.
Omkring 2% av den voksne befolkningen
kan ha utviklet sykelig fedme. Sykelig fedme
medfører ofte diabetes, hypertensjon, dyslipidemi, søvnapnoe og problemer relatert til
vektbærende ledd. Det er øket risiko for
enkelte kreftformer, kardiovaskulær sykdom
og død. Levetiden kan forkortes med flere år.
Mange utvikler følgetilstander i ung alder.
Livskvaliteten påvirkes ofte negativt og mange
opplever stigmatisering i dagliglivet og i
jobbsammenheng - enkelte også i helsevesenet.
Det er i samfunnets interesse å redusere
sykelighet og plager relatert til fedme.
Forebygging er mest naturlig. En utfordring
i behandlingen er at diett og livsstils intervensjoner ikke virker tilfredsstillende for
mange på sikt. Dette er likevel tiltakene de
fleste benytter. Mange er eksperter i slanking
der 20-30 kg kommer og går – og kommer
igjen! Med og uten profesjonell hjelp.
Det er i denne konteksten fedmekirurgien bør
leses som et alternativ for noen. Fedmekirurgi
medfører betydelig vekttap – også på sikt.
Positive effekter på flere følgesykdommer som
diabetes, og på livskvalitet er godt dokumentert.

Det foreligger indisier på at kirurgi for sykelig
fedme kan redusere mortalitet sammenlignet
med ikke å bli operert. Det er imidlertid
behov for bedre dokumentasjon på lang sikt
og helst fra kontrollerte studier. Alle endepunkter er det kanskje likevel ikke realistisk
å få evaluert i randomiserte studier.
Fedmekirurgien har negative sider. Komplikasjoner og bivirkninger forekommer. Det er
utfordringer knyttet til dette. Gallesten, ileus,
smerter, anemi og gastroøsofageal refluks er
noen eksempler. Hvordan fedmekirurgiske
metoder har vært innført kan diskuteres.
For eksempel benyttes ”gastrisk sleeve” i stort
omfang globalt før effekter på bl.a. gastroøsofageal refluks er etablert. Det er behov
for bedre dokumentasjon av bivirkninger av
fedmekirurgi. Kriteriene for bruk av fedmekirurgi i dag er kanskje ikke gode nok i valg av
hvem som vil profittere best på behandlingen.
Kunnskapssenteret etterlyste i 2014 dokumentasjon av behandlingen (fra kontrollerte
studier) på lang sikt. Stadig flere dokumenterer langtidsresultater av behandlingen.
Et nasjonalt register for fedmekirurgi ble
grunnlagt i 2015 på initiativ av Villy Våge.
Registeret kan vi håpe vil bidra til styrket
dokumentasjon. Vi kan også håpe at miljø
som benytter annen behandling enn kirurgi
vil rapportere langtidseffekter av disse. Denne
dokumentasjonen synes i dag mangelfull.

Tom Mala.

Jeg håper dette nummeret av Kirurgen
kan bidra til økt forståelse for rasjonale for
fedmekirurgien, for hvordan den drives, for
enkelte kontroverser og for positive og negative
effekter av behandlingen. Jeg ønsker også
å takke alle forfatterne som har bidratt!
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Tema: Fedmekirurgi

Gastroonkologisk
vårmøte

Hvorfor kan vi ikke bare slanke oss?

Gunn Signe Jakobsen
Gunn.Signe.Jakobsen@siv.no
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-øst,
Sykehuset i Vestfold
Hilde Risstad
hiriss@ous-hf.no
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-øst,
Oslo universitetssykehus

Er fedme en sykdom?
Å ha for høy kroppsvekt øker risikoen for
å utvikle en rekke sykdommer, samtidig
som det ofte gir psykososiale og fysiske
utfordringer. En kvinne med svært høy BMI
kan for eksempel ha problemer med å sitte
på gulvet og leke med barna, hun kan være
redd for å falle på lekeplassen fordi hun ikke
klarer å reise seg uten hjelp, hun kan ha
problemer med å tørke seg etter toalettbesøk og finne stoler som hun er sikker på
at holder henne. Hun kan oppleve å bli
diskriminert for eksempel når hun
søker jobb eller av helsepersonell når
hun trenger helsehjelp. Fedme er mye
mer enn et utseendeproblem, det er
av Verdens helseorganisasjon (WHO)
definert som en sykdom og mange
pasienter med fedme har behov for

Klassifikasjon

BMI,
kg/m2

Risiko for
følgesykdommer

Undervekt

<18,5

Lav

Normalvekt

18,5
– 24,9

Gjennomsnittlig

Overvekt

≥ 25

Overvekt
(pre- fedme)

25
– 29,9

Fedme klasse I

30
– 34,9

Moderat økt

Fedme klasse
II

35
– 39,9

Kraftig økt

Fedme klasse
III

≥ 40

Ekstremt økt

Lett økt

Tabell 1. Klassifikasjon av undervekt, normalvekt,
overvekt og fedme hos voksne, og BMI-assosiert
sykdomsrisiko (WHO).

8 Kirurgen nr. 1, 2017

behandling i det offentlige helsevesenet.
De fleste mennesker bor i dag i land hvor
flere dør av overvekt og fedme enn av
underernæring. Den økte dødeligheten kan
i hovedsak forklares av økt forekomst av
kardiovaskulær sykdom, men også av type
2 diabetes, kreft og andre tilstander1,2. WHO
har estimert at 44% av diabetes-tilfellene,
25% av tilfellene av ischemisk hjertesykdom og mellom 7% og 41% av visse
krefttyper kan tilskrives overvekt og fedme.
Å forebygge disse sykdommene gjennom
å forhindre utvikling av overvekt og
fedme er selvfølgelig svært viktig, men
de som allerede har utviklet fedme
skal også få et tilbud om behandling.

Hva er fedme?
Begrepet sykelig overvekt (morbid obesity
på engelsk) blir ofte brukt for å skille pasienter med overvekt med betydelig økt helserisiko og ofte har behov for behandling,
fra pasienter uten betydelig økt helserisiko.
WHOs klassifisering av fedme er beskrevet
i Tabell 13. Sykelig overvekt defineres som å
ha BMI 40 kg/m2 eller mer, eller BMI
35–40 kg/m2 med tillegg av fedmerelatert
sykdom. Man er imidlertid på vei bort fra
å bruke strikte BMI-kriterier for å beskrive
hvilke pasienter som bør få behandling.
I stedet ser man heller på hvilke pasienter
som med stor sannsynlighet vil få helsegevinst av behandling, for eksempel
pasienter med lavere BMI enn 35 kg/m2
og som har utviklet type 2 diabetes.

Hvorfor blir vi overvektige?
For å forstå dette må vi sette oss inn i de
fysiologiske mekanismene som regulerer
kroppsvekt. Den viktigste regulatoren er
systemet som kontrollerer matinntak; sult
og metthet. Følelsen av sult og metthet styres
av et komplekst samspill mellom tarm,
fettvev og hjerne. Adipokiner produsert i
fettvev, tarmhormoner produsert i gastrointestinaltraktus og cytokiner produsert
av leukocytter blant annet i fettvev, er
en familie av proteiner som er viktig for
vektregulering. Allerede på 40-tallet identifiserte man hypotalamus sin viktige rolle i
vektregulering. Her mottas signaler fra alle
organsystemer, og herfra sendes en rekke
metabolske og fysiologiske adferdsrespon-

ser til andre deler av hjernen. En stor del
av reguleringen av spiseadferden foregår
altså på et nivå utenfor bevisstheten vår.
Leptin er et adipokin som er sentralt i regulering av sult og metthet. Det binder seg
til reseptorer i hypothalamus og induserer
metthetsfølelse. På 90-tallet identifiserte
man for første gang leptingenet. Oppsiktsvekkende funn fra overvektige mus og
senere mennesker med mutasjon i leptingenet viste at man kunne reversere fedmen
ved å behandle dem med leptin4. Dette ga
forhåpninger om at man hadde funnet en
god behandling for fedme. Det viste seg
imidlertid at monogene leptinmutasjoner er
en sjelden årsak til fedme hos mennesker.
Faktisk er det slik at mennesker med fedme
har høye nivåer av leptin og har utviklet
en form for resistens mot hormonet, noe
som fører til mindre metthetsfølelse.
Oppdagelsen av leptin har imidlertid i stor
grad bidratt til at vi forstår mer av reguleringsmekanismene av sult og metthet.

Arv eller miljø?
Økende forekomst av fedme har ofte vært
forklart primært av miljøfaktorer. Vi lever i et
miljø med tilnærmet ubegrenset tilgang på
mat, og spesielt har inntaket av energitett
mat økt. I tillegg beveger vi oss mindre.
Fedmeepidemien har dessuten kommet
over relativt få år, så kan genetiske faktorer
spille noen rolle? Arvematerialet kan vel
ikke endre seg over så få år? Vi kjenner til
en rekke monogene årsaker til fedme, slik
som for eksempel medfødt leptinmangel,
men disse tilfellene utgjør en svært liten
andel av de som har fedme5. Hva med
resten? Det er faktisk slik at 40-70% av
variasjonen i kroppsvekt er genetisk bestemt6.
Arveligheten av vekt er bare litt mindre
enn for høyde7. For høyde har endringer i
ernæring de siste 50 årene ført til betydelig økning i gjennomsnittshøyde i mange
befolkningsgrupper. Likeså har endret miljø
ført til endringer i kroppsvekt som følge av
sårbarhet for vektøkning som er bestemt
av genetiske faktorer. I en stor befolkningsstudie fra Storbritannia har man de senere
årene funnet flere gener som er viktige
i vektreguleringen. Effekten er mediert
gjennom energi inntak, sult/metthetsrespons, hvilemetabolisme og respons

på trening 8. Disse genene er med på å
forklare hvorfor enkelte lettere legger på
seg enn andre. Det vi tidligere trodde
kun dreide seg om selvdisiplin og viljestyrke, har altså en biologisk forklaring.

Kan vi ikke bare slanke oss?
Mange med overvekt og fedme har forsøkt
å slanke seg og må anses som eksperter
på å gå ned i vekt. Men hvorfor er det så
vanskelig å holde vekten nede? Studier
som rapporterer vekttap ved konservativ
behandling viser beskjedne resultater,
typisk < 10% vekttap over tid 9. Årsaken til
dette er at kroppen har sterke fysiologiske
reguleringsmekanismer som jobber mot
opprettholdelse av endret kroppsvekt.
Kroppen vil tilbake til sin «gamle» vekt.
Ved å redusere kroppsvekten endrer
hvilemetabolismen seg, og den endrer seg
mer enn forventet ut fra vekt og kroppssammensetning10,11. Dette kalles metabolsk
adaptasjon og bidrar til at vi unngår å gå
ned i vekt, og trolig også til at vi går opp
igjen i vekt etter å ha slanket oss. En studie
har også vist at såkalt metabolsk adaptasjon etter vekttap persisterer over flere år,
uavhengig av senere vektøkning12. Hvis du
går ned i vekt så skrus energiforbruket ned,
og du må spise mindre enn en person med
samme vekt og kroppssammensetning
som deg selv men som ikke har gått ned i
vekt, for at du skal holde den nye vekten.
Dersom du ikke greier dette og går opp i
vekt igjen, har kroppen dessverre skrudd
ned energiforbruket for flere år framover.
Dette er med på å forklare hvorfor det er
så vanskelig å opprettholde et vekttap,
og det er også med på å forklare fenomenet
«jojo-slanking». Hvis du gir opp slankekuren
og begynner å spise det samme som før,
vil du gjerne ende på en litt høyere vekt enn
det du hadde før du begynte å slanke deg.
En nylig publisert studie har vist at regulering av energi-inntaket ser ut til å spille en
enda viktigere rolle enn redusert energiforbruk13. Denne studien viste at vi blir mer
sultne og spiser mer når vi har gått ned i
vekt, og at denne effekten er tre ganger

større enn effekten av endret energiforbruk.
Vi kan konkludere med at å opprettholde
et vekttap over tid er svært krevende,
men ikke umulig. De få som greier det
håndterer den vanskelige kampen med å
overstyre økt sultfølelse kombinert med
vedvarende redusert energiforbruk.

Må vi opereres?
Det er lagt ned mye ressurser i å finne
behandlinger som virker mot fedme. De
fleste behandlinger innebærer en kombinasjon av kostomlegging, fysisk aktivitet og
livsstils- og adferdsterapi.Et vekttap på
5–10% er vist å føre til bedring i kardiovaskulær risikoprofil og kan forebygge eller
forsinke utviklingen av diabetes14. I den
beste studien vi har på langtidsoppfølging
av konservativ fedmebehandling, Look
Ahead, fikk en gruppe diabetikere intensiv
livsstilsbehandling og tett oppfølging over
8 år. De oppnådde et gjennomsnittlig vekttap på 5%, mens kontrollgruppen hadde
gått ned 2%. De kunne imidlertid ikke vise
noen forskjell på antallet kardiovaskulære
hendelser eller død mellom de to gruppene.
I en metaanalyse av 48 randomiserte studier
på forskjellige dietter er det ikke vist at en
spesifikk diett gir bedre vekttap enn en
annen15. Det er imidlertid store individuelle
variasjoner, så anbefalingen er å råde pasientene til å velge en diett som de klarer å
holde seg til, og som gir et redusert inntak
av kalorier. Studiene i denne metaanalysen
hadde bare ett års oppfølging og vekttapet
etter alle diettene lå i gjennomsnitt på
omtrent 7 kg. For mange pasienter med
fedme vil dette ikke være tilstrekkelig.
Det har vist seg vanskelig å utvikle medikamenter som gir vekttap samtidig som
de ikke har uakseptable bivirkninger.
De medikamentene som har vært og er i
bruk har generelt gitt beskjedne vekttap,
og det finnes få studier av effekt ut over
ett års behandling16. Forskningsinnsatsen
på medikamenter mot fedme er imidlertid enorm, og på sikt vil vi forhåpentligvis få medikamenter som gjør kirurgisk
behandling unødvendig. Enn så lenge

er fedmekirurgi den beste behandlingen
for å oppnå vektreduksjon og bedring av
fedmerelatert sykdom ved sykelig fedme.
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Den enkle forklaringen på hvorfor flere får overvekt og fedme er at vi spiser mer enn kroppen forbruker.
Energiinntak – energiforbruk = energioverskudd som resulterer i vektøkning. Det enkle svaret på hvordan
vi kan unngå å bli overvektig og hvordan vi kan slanke oss er at vi må spise mindre. Hvorfor er det da så
vanskelig for så mange?

Fedmekirurgi

– metoder og valg av prosedyre
Tema: Fedmekirurgi

Tema: Fedmekirurgi

Forekomsten av overvekt og fedme øker i hele verden, og Norge er ikke noe unntak. Mellom 1980 og 2013
har prevalens av overvekt og fedme globalt økt med 27.5 % hos voksne og 47.1 % hos barn (1). I følge tall
fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er ca. en milliard av verdens voksne befolkning overvektige (2).
Minst 500 millioner mennesker har fedme, det vil si kroppsmasseindeks* (KMI) høyere en 30 kg/m2.
WHO har definert fedme som en av de største helsetruslene i vår tid.
Jon Kristinsson
joakri@ous-hf.no
Avd. for Gastro og barnekirurgi og
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-øst,
Oslo universitetssykehus

Innledning
Fedmekirurgi medfører et betydelig vekttap
som for de fleste vedvarer (3). I tillegg har
behandlingen gunstige effekter på flere av
følgesykdommene til fedme (4). De metabolske effektene og helsegevinstene av
behandlingen er sentrale i rasjonale for
bruken av fedmekirurgi. Mange vurderer
derfor å tilby operasjon til pasienter med
diabetes type 2 og KMI ned mot 30 kg/m2
(5). The National Institute for Health and
Care Excellence i England, The American
Society for Metabolic and Bariatric Surgery
i USA og The International Diabetes Federation har kommet med behandlingsanbefalinger hos denne pasientpopulasjonen (6-7).
Selv om det er stor enighet om at fedmekirurgi gir et betydelig større vekttap og
har mer gunstige metabolske effekter
enn konservativ behandling, er det ingen
enighet om valg av operasjonsmetode
for den enkelte pasient. Dette medfører
stor variasjon i valg av metoder i Norge
og også internasjonalt. Hvert år fedmeopereres i Norge omtrent 3000 pasienter
fordelt på omtrent 20 sykehus. Av disse
opereres ca 2/3 på offentlige sykehus
og 1/3 i privat regi. I tillegg blir et ukjent
antall pasienter operert i utlandet. Det er
viktig å være klar over at pasienter operert
i utlandet ikke har mulighet til å klage
til norsk pasientskadeerstatning (NPE)
i tilfelle det oppstår komplikasjoner.
Sykelig overvekt defineres som KMI
over 40 kg/m2, eller over 35 kg/m2 med
vektrelatert sykdom. I følge nasjonale
retningslinjer kan pasienter med sykelig overvekt vurderes for fedmekirurgi,
men ingen har krav på å bli operert (8-9).
Dersom behandler mener at det ikke er
hensiktsmessig å operere pasienten kan
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en gi avslag på fedmeoperasjon som da
må begrunnes. I slike tilfeller har pasienten krav på revurdering ved et annet
sykehus som utfører fedmeoperasjoner.
Kirurgisk behandling av pasienter med
sykelig overvekt er utfordrende, pasientene
har høy forekomst av tilleggssykdommer og
den laparoskopiske teknikken er avansert.
Det er derfor viktig at institusjonene og
kirurgene som opererer pasienter for sykelig overvekt har et tilstrekkelig volum av
pasienter for å opprettholde kvalitet og lav
forekomst av komplikasjoner. I USA tilsier
retningslinjer at hver kirurg som opererer
sykelig overvekt ikke opererer mindre enn
50 pasienter selv per år og assisterer ved
50 operasjoner (10). I Norge finnes ikke
slike retningslinjer, men etableringen av
sentra og team med store volum som har
preget fedmekirurgien i Norge er fornuftig.
I Sverige ble det i 2007 etablert et nasjonalt
kvalitetsregister, Scandinavian Obesity
Surgery Registry (SOReg), og i 2015 ble
det i Norge etablert et tilsvarende nasjonalt
kvalitetsregister, SOReg-N i samarbeid
med Sverige. Hensikten med registeret
er å kvalitetssikre og forbedre pasientbehandlingen. I henhold til en rapport fra
Kunnskapssenteret i 2014 etterlyses det
mer forskning for å kunne gi bedre kunnskap om langtidseffekt av fedmekirurgi
(11). I forskningssammenheng vil SOReg-N
trolig også være et nyttig redskap.

Indikasjon for kirurgisk
behandling ved Senter
for sykelig overvekt, Oslo
universitetssykehus, Aker
For pasienter med sykelig overvekt gjelder
fritt sykehusvalg. Alle pasienter som henvises til Senter for sykelig overvekt (SSO)
ved Oslo universitetssykehus (OUS) Aker,
inkluderes i et eget behandlingsopplegg.
Før de henvises til SSO, skal de ha forsøkt
konservative tiltak i form av endringer i
fysisk aktivitetsnivå og kosthold, eventuelt
med tillegg av medikamentell behandling.
Oppstart av denne behandlingen skjer ved

pasientens lokalsykehus. Dersom behandlingen ikke fører fram, blir de henvist videre
til SSO, hvor de blir vurdert for enten kirurgi
eller intensiv konservativ behandling, som
oftest ved et kurssenter. Pasienter får
deretter 36 timers obligatorisk kurs ved
Lærings- og mestringssenteret, fire timer
hver gang i ni uker. Formålet med kurset
er at deltakerne skal bli kjent med ulike
behandlingsalternativer for sykelig overvekt
og deretter kunne ta et informert behandlingsvalg. Videre er hensikten å styrke den
enkelte deltagers ressurser gjennom økt
bevisstgjøring rundt mat, følelser, kropp
og bevegelse. Det legges stor vekt på
hvordan en etablerer nye vaner og handlingsmønstre gjennom kognitiv tilnærming.
Kontraindikasjoner mot kirurgisk
behandling kan være rusmisbruk eller
alvorlig psykiatrisk sykdom. Hjerte- og
lungefunksjon vurderes og forventet
helsegevinst etter operasjon må være
større en risiko ved å bli operert.

Operasjonsmetoder
Ved SSO, OUS gjøres det omtrent 300
fedmeoperasjoner per år. Vanligste operasjonsmetode er fortsatt gastrisk bypass,
men andelen gastrisk sleeve (langsgående
ventrikkelreseksjon) er økende og utgjør nå
omtrent 40% av alle fedmeoperasjoner hos
oss. Globalt er gastrisk sleeve den vanligste
fedmeoperasjonen, etterfulgt av gastrisk
bypass (12). I Norge er andelen sleeve og
bypass operasjoner omtrent lik nå. I tillegg
gjøres det ved SSO mini-gastrisk bypass
og noen få duodenal switch-operasjoner.
Alle prosedyrene gjøres laparoskopisk.
Internasjonalt benyttes også en rekke
andre prosedyrer men i mindre omfang.

Gastrisk bypass
Denne operasjonen ble først beskrevet
i 1966 og ble først utført laparoskopisk i
1993 (figur 1). Det finnes mange varianter
av gastrisk bypass, både når det gjelder
størrelsen på den lille magesekken som
etableres, lengde på forskjellige tarmløp,

Figur 1. Gastrisk bypass.

Figur 2. Gastrisk sleeve.

anastomosene kan lages med lineær eller
sirkulær stapler, og antekolisk eller retrokolisk plassering av tarmløpet opp mot den
lille magesekken. Standard laparoskopisk
gastrisk bypass ved SSO er med alimentært
løp på 150 cm. Først lages det en liten
30 ml ventrikkellomme av den opprinnelige magesekken. Dette gjøres med lineær
stapler. Deretter et antegastrisk, antekolisk, omega loop biliopankreatisk løp på
50 cm med lineær stapler. Videre etableres
en jejuno-jejuno anastomose 150 cm fra
den nye lille ventrikkelen (gastro-jejunoanastomosen). Denne anastomosen gjøres
med 45 mm lineær stapler. Tynntarmen
mellom disse to anastomosene deles til
slutt for å lage en Roux-en-Y anordning
(12). Slitser ved entero-entero anastomosen og Petersen space (mellom kolon og
alimentært løp) lukkes med herniestapler.

Gastrisk sleeve

Figur 3. Mini-gastrisk bypass.

(langsgående ventrikkelreseksjon)
Som ved gastrisk bypass, finnes det flere
varianter av sleeve operasjonen (figur 2).
Operasjonen er en relativt ny metode som
først ble beskrevet i 2003 og er i dag den
av fedmeoperasjonene som det utføres
mest av i Europa (og sannsynlig i verden
også, grove tall fra 2015 indikerer det).
De fleste kirurger velger å starte disseksjonen 4-6 cm fra pylorus, men mange
starter disseksjonen både nærmere pylorus
og så langt unna som 10 cm. Majorsiden
fridissekeres helt opp til crus diafragmatica.
Etter som antrum-delen av ventrikkelen
er tykkere en fundus-delen starter fleste
kirurger med enten svarte eller lilla stifter
(Medtronic), eller svart eller gull (Johnson &

Johnson), for deretter å gå ned i størrelse
av stifter ved fundus-delen av ventrikkelen.
En standard gastrisk sleeve operasjon ved
SSO gjøres over en 38 French nasogastrisk sonde. Omtrent 80% av ventrikkelen
fjernes over sonden med lineær stapler.
Disseksjonene starter omtrent 5-6 cm fra
pylorus, og den resterende magen får form
som en banan eller erme (derav ”sleeve”).
Delen av ventrikkelen som fjernes tas ut av
bukhulen gjennom et lite snitt i forlengelsen
av en av trokarportene. Fasciedefekten lukkes
med transfacielle suturer. Gastrisk sleeve
kan være første steg i duodenal switch
hos pasienter med KMI over 60 kg/m2,

men switch kan ikke reverseres til normal
anatomi i motsetning til gastrisk bypass.

Mini-gastrisk bypass
(Omega loop gastrisk bypass)
Ved mini-gastrisk bypass lages det først en
lang og smal ventrikkellomme av den opprinnelige magesekken (figur 3). En starter
disseksjonen ved angulus på minorsiden av
ventrikkelen og åpner bursa bak ventrikkelen. Deretter stapler en horisontalt 40-45
mm for deretter å dele ventrikkelen vertikalt
opp til venstre crus diafragmatica. Denne
nye magesekken blir da som et langt rør på
minst 15 cm i lengde, helst lengre. Som
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ved gastrisk bypass fjernes ingen deler av
magesekken. Deretter lages en anastomose
mellom jejunum og ventrikkellommen 150
– 200 cm fra Treitz ligament. Prosedyren
ble først beskrevet i 1997 (13) og ble kalt
mini-gastrisk bypass fordi en kunne gjøre
denne operasjonen mini-invasivt i motsetning til gastrisk bypass som ble gjort som
åpen kirurgi av de fleste på den tiden.
Dette er nå en operasjon som får rask og
stor utbredelse i flere land og regioner som
India, Frankrike og Midtøsten. I Frankrike
gjøres det nå ca 20.000 gastrisk bypass
prosedyrer per år hvorav 12.000 er minigastrisk bypass (14). Selv om navnet
kanskje tilsier en ”light versjon” av gastrisk
bypass gir mini-gastrisk bypass noe
større malabsorbsjon enn standard gastrisk
bypass. Hovedinnvendingen mot minigastrisk bypass har vært frykt for økt forekomst av ventrikkelcancer på sikt og alkalisk
gastroøsofageal refluks. Forekomsten av
gastroøsofageal refluks er liten dersom
ventrikkellommen er lang, men dersom
den er mindre en 10 cm i lengde er det økt
risiko for refluks. Dette er også godt dokumentert både ved Billroth ll operasjoner og
Mason loop gastrisk bypass, der det er økt
forekomst av alkalisk refluks, men restventrikkelen eller ventrikkellommen er også
vesentlige kortere enn ved mini-gastrisk
bypass. I 2014 ble 16 års oppfølging etter
mini-gastrisk bypass publisert uten funn av
cancer ventrikuli eller cancer øsofagi (15).

Valg av operasjonsmetode ved SSO
Det finnes ikke en fedmeoperasjonsmetode
som passer alle. Behandlingen må individualiseres. De forskjellige prosedyrene har
ulike fordeler og ulemper. Dersom det kun
var snakk om vekttap etter fedmekirurgi
burde en velge duodenal switch som er
vist å gi størst vekttap (16). Imidlertid har
duodenal switch en høyere komplikasjonsfrekvens enn andre operasjonsmetoder
både på kort og lang sikt, slik at disse
operasjonene utføres sjelden i Norden.
For alle pasienter som fedmeopereres
er det viktig at de evner å følge anbefalt
kontrollopplegg og substitusjonsbehandling som blant annet vitamintilskudd. For
pasienter hvor man planlegger for eksempel
duodenal switch der malabsorpsjonen er
mer uttalt, er dette spesielt viktig, noe som
fordrer at en kjenner pasienten særlig godt.
Komplikasjonsfrekvensen på kort sikt
(< 30 dager ) etter gastrisk sleeve, gastrisk bypass og mini-bypass er omtrent
den samme og angis ofte omkring 10 %
eller lavere, blant annet avhengig av hvor
på læringskurven man er. I Sverige fant
man en halvering i forekomsten av tidlige,
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prosedyrerelaterte komplikasjoner over en
5-årsperiode, og i 2013 var den samlede
rapporterte forekomsten av komplikasjoner
(>7000 pasienter) på omtrent 8 %.
Etter gastrisk bypass rapporteres vanligvis
lekkasje fra gastrojejunostomien hos
<1 % og lekkasje etter sleeve rapporteres
hos <1 % til omkring 2 %, med variasjon
mellom studier (17). Typisk lokalisasjon for
sleeve-lekkasjene er øverst i ventrikkeltuben. Lekkasje etter sleeve er som
oftest vesentlig vanskeligere å behandle
en lekkasje etter gastrisk bypass eller
minibypass. Grunnen til dette er at ved
sleeve-operasjon blir ventrikkelen en
høytrykkssone i motsetning til bypass
hvor ventrikkelresten er en lavtrykksone.
Liggetid i sykehus etter fedmekirurgi er
vanligvis 1-2 dager for disse prosedyrene.
Vanligste langtidskomplikasjonen etter
sleeve er økt forekomst av gastroøsofageal
refluks. De vanligste langtidskomplikasjonene etter gastrisk bypass er magesmerter,
interne hernieringer av tynntarm, anemi
og dumping (18). Ingen av disse komplikasjonene oppstår etter sleeve utenom
dumping som kan ses en sjelden gang.
Hos ellers friske pasienter med KMI
< 50 kg/m2 som ikke har gastroøsofageal
reflukssykdom tilbyr vi derfor ofte sleeveoperasjon. Spesielt anbefaler vi sleeve til
friske unge kvinner med barneønske. Hos
pasienter med metabolske sykdommer er
resolusjon av tilleggsykdommer bedre etter
mini-gastrisk bypass eller gastrisk bypass
sammenlignet med gastrisk sleeve. Imidlertid er gastrisk bypass en bedre antirefluksoperasjon enn mini-bypass. Hos pasienter
med gastroøsofageal refluks anbefaler vi
derfor gastrisk bypass. Vekttap på sikt er
også noe bedre etter gastrisk minibypass
og bypass enn sleeve. For enkelte pasienter
avtaler vi muligheten for gastrisk sleeve
som alternativ metode dersom peroperative funn tilsier at det vil være betydelig
større risiko ved gjennomføring av gastrisk
bypass. Dette kan være situasjoner der vi
forventer å møte intraabdominale adheranser eller andre forhold som vanskeliggjør trygg etablering av anastomoser.
Hos pasienter med KMI > 60 kg/m2 anbefales
ofte sleeve som første steg i en to stegs
prosedyre. Dersom pasientene etter sleeveoperasjon møter til kontroller og tar sine
anbefalte tilskudd etter fedmekirurgi og
vekten begynner å gå opp igjen, eller de
er fortsatt veldig store etter primæroperasjonen, vurderes disse for andre stegs
fedmeoperasjon av typen duodenal switch
eller ”single anastomosis duodeno–
ileal bypass with sleeve gastrectomy”.

Hos pasienter med KMI 50- 60 kg/m2
anbefaler vi som oftest enten gastrisk
bypass eller mini-gastrisk bypass ettersom begge disse prosedyrene gir noe
større vekttap enn sleeve operasjon.

*KMI er en sammenstilling av vekt
i forhold til høyde, og beregnes som vekt
(kg) dividert med kvadratet av høyden (m2).

Referanser
1. Global Burden of Disease Study 2013; Lancet 2015;
386: 743–800
2. Obesity and overweight - temaside hos Verdens
helseorganisasjon (WHO)
3. Hira Aftab, Hilde Risstad, Torgeir T Søvik, Ph D
Tomm Bernklev, Stephen Hewitt, Jon A Kristinsson,
Tom Mala: Five-year outcome after gastric bypass
for morbid obesity in a Norwegian cohort. Surgery
for Obesity and Related Diseases 05/2013; 10(1).
DOI:10.1016/j.soard.2013.05.003
4. Sjostrom L, Lindroos AK, Peltonen M, Torgerson J,
Bouchard C, Carlsson B, et al. Lifestyle, diabetes,
and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004;351(26):2683-93.
5. Role of Bariatric-Metabolic Surgery in the Treatment
of Obese Type 2 Diabetes with Body Mass Index
<35 kg/m2: A Literature Review; Caio E.G. Reis,
Jacqueline I. Alvarez-Leite, Josefina Bressan, and
Rita C. Alfenas. Diabetes Technology & Therapeutics. March 2012, 14(4): 365-372. doi:10.1089/
dia.2011.0127.
6. Early Postoperative Outcomes of Metabolic Surgery
to Treat Diabetes From Sites Participating in the
ASMBS Bariatric Surgery Center of Excellence Program as Reported in the Bariatric Outcomes Longitudinal Database DeMaria, Eric J. MD*; Winegar, Deborah A. PhD†; Pate, Virginia W. MS†; Hutcher, Neil E.
MD‡; Ponce, Jaime MD§; Pories, Walter J. MD¶
7. Dixon JB, Zimmet P, Alberti KG, Rubino F. Bariatric
surgery: an IDF statement for obese Type 2 diabetes.
Diabet Med. 2011; 28: 628–42.
8. Helsedirektoratet. Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne. Nasjonale
retningslinjer for primærhelsetjenesten. 2010.
9. Helsedirektoratet, Nygaard E, Kårikstad V. Prioriteringsveileder Sykelig overevekt. Utarbeidet i
samarbeid med Helse Nord, Hels Midt-Norge, Helse
Vest og Helse Sør-Øst. 2009.
10. John Melissas: IFSO Guidelines for Safety, Quality,
and Excellence in Bariatric Surgery. Obes Surg.
2007; DOI 10.1007/s11695-007-9375-9
11. Langtidseffekter etter fedmekirurgi. Rapport fra
Kunnskapssenteret nr 1–2014 Metodevurdering.
12. Torgeir T. Søvik, Erlend T. Aasheim, Jon Kristinsson,
Carl Fredrik Schou, Lien My Diep, Arild Nesbakken,
Tom Mala: Establishing Laparoscopic Roux-en-Y
Gastric Bypass: Perioperative Outcome and Characteristics of the Learning Curve. Obesity Surgery
01/2009; 19(2):158-165. DOI:10.1007/s11695-008-9584-x
13. Rutledge R, Walsh TR. Continued excellent results
with the mini-gastric bypass: six-year study in 2,410
patients. Obes Surg 2005;15:1304-8.
14. http://www.ifso2015.com/fileadmin/ifso2015/files/
OAGB_Postgraduate_Course.pdf
15. Chevallier J-M, Chakhtoura G, Zinzindohoue F. Laparoscopic mini-gastric bypass. In: Deitel M, Gagner
M, Dixon JB, Himpens J, eds. Handbook of Obesity
Surgery. 2010:pp78-84. www.HandbookofObesitySurgery.com
16. T T Søvik, O Taha, E T Aasheim, M Engström, J Kristinsson, S Björkman, C F Schou, H Lönroth, T Mala,
T Olbers: Randomized clinical trial of laparoscopic
gastric bypass versus laparoscopic duodenal switch
for superobesity. British Journal of Surgery 02/2010;
97(2):160-6. DOI:10.1002/bjs.6802
17. Baptista V, Wassef W. Bariatric procedures: an
update on techniques, outcomes and complications.
Curr Opin Gastroenterol. 2013;29(6):684–693.
18. Ingvild Hogestol, Monica Chahal-Kummen, Inger
Eribe, Stephen Hewitt, Jon Kristinsson, Tom
Mala: Gastrointestinal symptoms 5 years after
Roux-en-Y gastric bypass. Surgery for Obesity and
Related Diseases 11/2015; 11(6):S163. DOI:10.1016/j.
soard.2015.08.255

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

Perioperative komplikasjoner etter
gastrisk bypass og gastrisk sleeve

Antall
pasienter

5.1

0.14

9041

2
---

0.06
-0.04 4

1573
6030
25038

3.8
3.6
---

0
0.1
0.03
0.24

1020
8693
3003
11840

Gastrointestinal lekkasje

Re-operasjon

Re-innleggelse

Birkmeyer NJ, JAMA 2010

10.3

0.921

2.5

Dayer-Jankechova A, Obes Surg 2016
Jacobsen HJ, Br J Surg 2014
Stenberg E, Ann Surg 2014

9.5
-8.7

1.27
1.1
1.82

2.7
1.8
--

-5.4
4.4
5.9

0.1
0.46
0.83
1.5

-0.95
0.43
1.3 3

Gastrisk bypass

Gastrisk sleeve
Alvarenga ES, Surg Endosc 2016
Pradarelli JC, Surgery 2016
Sakran N, Obes Surg 2016
Stroh C, Ann Surg 2016

Lekkasje og perforasjon, 2lekkasje eller abscess intraabdominalt, 3blødning og reoperasjon, 4 90 dagers mortalitet

1

Tabell 1. Perioperative komplikasjoner (innen 30 dager om ikke annet angitt) etter gastrisk bypass og gastrisk sleeve.

Tom Mala
tom.mala@ous-hf.no
Avd. for Gastro og barnekirurgi og
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-øst,
Oslo universitetssykehus

Innledning
Fedmerelaterte følgesykdommer kan
påvirke komplikasjonsprofilen etter
fedmekirurgi (2). En del av pasientene
er imidlertid somatisk friske når de
opereres. Det forebyggende aspektet
i forhold til utvikling av fedmereleterte
følgesykdommer medvirker kanskje
spesielt til strenge krav om lav forekomst
av komplikasjoner. Her presenteres en
oversikt over de vanligste perioperative
komplikasjonene etter gastrisk bypass
og gastrisk sleeve (langsgående
ventrikkelreseksjon), som er metodene
som vanligvis benyttes i Norge.

Generelt
Preoperativt vekttap
Risiko for komplikasjoner relatert til
fedmekirurgi synes redusert dersom
pasientene gjennomgår vekttap i perioden

kort tid før kirurgi. Dette kan skyldes
bedring av følgesykdommer samt
volumreduksjon av leveren, idet mange
pasienter har steatose. I en svensk rapport
basert på 22 327 pasienter, fant man
redusert risiko for anastomoselekkasjer
og dype infeksjoner, spesielt hos de med
høyest kroppsmasseindeks (KMI) ved
preoperativt vekttap på 4.8% (3). Ved
vår avdeling gjennomfører pasientene
3 ukers lavkaloridiett før kirurgi.
Operativ tilgang
Åpen gastrisk bypass har vært utført
siden 60 tallet. Laparoskopisk gastrisk
bypass ble beskrevet i 1994 og har på
mange måter bidratt til øket bruk av
fedmekirurgi. Fordeler synes å være
bl.a. redusert forekomst av perioperative
komplikasjoner og på sikt bukveggsbrokk.
Store operasjonsvolum sammen med
laparoskopisk teknikk har også bidratt
til kortere operasjonstid og raskere
mobilisering. Operasjonstiden er
typisk omkring en time (Figur 1). Kort
operasjonstid kan være av betydning for

redusert risiko for komplikasjoner relatert til
kirurgien. Liggetiden i sykehus er vanligvis
1-2 døgn. Nesten all fedmekirurgi utføres
i dag laparoskopisk og konverteringsraten
til laparotomi ved gastrisk bypass
angis omkring 1% eller lavere (2).
Etablering av pneumoperitoneum kan
være utfordrende ved åpen teknikk,
spesielt hos de største pasientene.
De fleste benytter optiske porter eller
Verres nål for dette formålet. Ved bruk
av optiske porter penetreres bukveggen
visuelt med skopet i porten. Forekomsten
av alvorlige komplikasjoner relatert til
disse tilgangene synes lav (4). Basert på
svenske registerdata forekommer skade
av aorta hos 0.09% av pasientene.
Tromboemboliske komplikasjoner
Tromboembolisme var tidligere vanligste
årsak til perioperativ død etter fedmekirurgi.
Med fokus på tromboseprofylakse, kort
operasjonstid, og tidlig mobiliseringer er
dette i dag en relativ sjelden komplikasjon
med en forekomst på 0.1% basert på
tyske og svenske registerdata (2, 5).

Risikofaktorer for komplikasjoner
Flere rapporter antyder at antallet
prosedyrer per år og institusjonens totale
erfaring er av betydning for forekomsten
av komplikasjoner inkludert mortalitet
(Figur 2) (2, 6, 7, 8). Trolig påvirkes også
komplikasjonshåndteringen. Alder, mannlig
kjønn, fedmerelaterte tilleggssykdommer
som søvnapnoe og metabolske
sykdommer, er angitt å øke risiko for
komplikasjoner etter gastrisk bypass (2,
6). Enkelte finner ikke klar sammenheng
mellom KMI og risiko for komplikasjoner,
mens en slik sammenheng synes å forligge
i forhold til økende midjeomkrets (2).

med seponering/dosereduksjon av
tromboseprofylakse og ev. transfusjon.
En alvorlig men sjelden komplikasjon er
obstruksjon ved enteroenteroanastomosen
pga. blodkoagler. Det kan medføre
dilatasjon av den utsjaltede ventrikkelen –
som i den perioperative fasen kan
være spesielt utsatt for blow-out
(Figur 3). Tilstanden kan også tilkomme
senere i forløpet og krever kirurgisk
eller radiologisk (perkutan) avlastning av
utsjaltet ventrikkel. Blødning i utsjaltet
ventrikkelen kan være utfordrende,
kanskje spesielt i den perioperative
fasen, og kirurgi kan være aktuelt.

Mortaliteten i forbindelse med fedmekirurgi
er lav og angis i de flere serier på promillenivå (Tabell 1). De vanligste årsakene er
sepsis, kardielle hendelser og lungeemboli.
”Obesity Surgery Mortality Risk Score”
definerer 5 faktorer for øket risiko for
mortalitet; KMI >50 kg/m2, mannlig kjønn,
hypertensjon, risikofaktorer for lungeemboli, og alder >45 år.

Gastrointestinal lekkasje
Forekomsten av anastomoselekkasje etter
gastrisk bypass rapporteres ofte lavere
enn 2% (Tabell 1). Typiske tegn er høy
CRP, feber, tachycardi og mer smerter enn
vanlig. Omkring halvparten diagnostiseres
innen 5 dager etter operasjonen. De resterende påvises vanligvis innen et par
uker etter operasjonen (9).

Kirurgisk behandling av sykelig fedme
etter tidligere gjennomgått fedmekirurgi
medfører øket risiko for komplikasjoner
sammenlignet med primære inngrep.

CT med peroral kontrast kan påvise men
ikke utelukke lekkasje. Ved mistanke kan
det være hensiktmessig med lav terskel for
laparoskopi. Tidlig diagnostikk kan forenkle
forløpet. Sutur og drenasje kan være
adekvat behandling – ved sene lekkasjer
(etter omkring en ukes tid) er suturering
som medfører tilheling ofte vanskeligere
(9). Tilleggsbehandling (stent, vakuum
behandling) kan også være aktuelt. Det kan
være nyttig å anlegge et gastrostomikateter
for å ha kontroll på utsjaltet ventrikkel,
som også kan brukes som ernæringsvei
om videre forløp blir komplisert. I en
studie var mortaliteten relatert til lekkasje
3% - og da relatert til sene lekkasjer (9).

Spesielle komplikasjoner gastrisk bypass
Laparoskopisk gastrisk bypass utføres
i Skandinavia vanligvis etter en modell
utviklet ved Sahlgrenska sjukhuset
(Lønroth og Olbers). Generelt angis
perioperativ morbiditet til mellom til
4 og 10% (Tabell 1) (2, 7, 9, 10).

Figur 1. Data fra det svenske nasjonale registeret for fedmekirurgi (Scandinavian Obesity Surgery Registry, årsrapport 2015). Operativ tilgang (venstre
y-akse), operasjonstid (venstre y-akse) og liggetid (høyre y-akse) etter mer
enn 52 000 prosedyrer (> 90% gastrisk bypass, resterende hovedsakelig
gastrisk sleeve). (Gjengitt med tillatelse).
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Figur 2. Andelen operasjoner med komplikasjoner per halvår basert på data fra det
svenske nasjonale registeret for fedmekirurgi (årsrapport 2015). Totalt og alvorlige (Clavien-Dindo 3B eller høyere) komplikasjoner angis (>90% gastrisk bypass,
resterende hovedsakelig gastrisk sleeve). Samlet inkluderes ca 52 000 prosedyrer.
(Gjengitt med tillatelse).

Blødning
Intraabdominal og gastrointestinal
(intraluminal) blødning med behov for
intervensjon forekommer hos omkring
2% av pasientene innen 30 dager
etter kirurgi (2). Disse er vanligvis
selvbegrensende og håndteres ofte

Ved lekkasjer ved enteroenteroanastomosen
kan det ofte bli betydelig kontaminering av
buken som kan medføre abscessdannelser
og infeksjoner i forløpet. Aksidentell

Tema: Fedmekirurgi

Tema: Fedmekirurgi

Moderne fedmekirurgi har vært et tilbud i spesialisthelsetjenesten siden 2004. Fedmekirurgi innebærer,
i tillegg til vektreduksjon, forebygging og behandling av fedmerelatert sykdom som diabetes, dyslipidemi,
hypertensjon og søvnapnoe. Disse tilstandene øker risiko for kardiovaskulær sykdom og død. I vår
pasientpopulasjon var gjennomsnittlig alder 43 år, og 80% hadde metabolsk syndrom før fedmekirurgi (1).
Kirurgisk behandling av sykelig fedme innebærer også risiko for komplikasjoner.

Mortalitet

Morbiditet

Figur 3. CT abdomen 2 dager etter gastrisk bypass.
Øverst ses impresjon på svært utvidet utsjaltet ventrikkel forårsaket av tynntarmsløpet opp mot øvre anastomose. Tilstanden krever akutt dekompresjon. Årsaken
var koageldannelse ved enteroenteroanastomosen.
(Gjengitt med samtykke fra pasienten og Radiologisk
avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål).

tynntarmsskade fra fattetang under
inngrepet forekommer pga drag. Risken
kan reduseres ved konsekvent å gripe
tarm antimesenterielt idet skader da
lettere identifiseres.
Ileus
Ileus i den perioperative fasen er
relativ sjelden. I store materialer angis
forekomsten av reoperasjoner for tidlig ileus
mellom 0.3 og 1% (2, 9). Årsaker inkluderer
obstruksjon ved enteroenteroanastomosen
som ved hematom i tynntarmskrøs, og
kinking/drag på anastomosen. Tekniske feil
ved Roux-en-Y rekonstruksjonen er sjeldne,
men forekommer som for eksempel
submukosal avfyring av staplere ved
etablering av anastomoser. Vi undersøker
rutinemessig serum amylase første
postoperative dag og har erfart at amylasestigning og pankreatitt kan være tegn på
obstruksjon av det biliopankreatiske løp.
Bildediagnostikk vil avklare tilstanden.
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De fleste lukker i dag rutinemessig de
mesenteriale slitsene for å redusere senere
risiko for herniering av tarm gjennom disse
(intern herniering) som kan være en alvorlig
senkomplikasjon etter gastrisk bypass.
I en nylig randomisert studie mellom
lukning/ikke lukning av mesenteriale
slitser etter gastrisk bypass viste man
redusert forekomst av intern herniering
på sikt, men større risiko for ileus i den
første tiden etter operasjonen (11).

Spesielle komplikasjoner –
gastrisk sleeve
De vanligste komplikasjonene etter
gastrisk sleeve er blødning, kvalme
og ernæringsproblem som kan
forlenge sykehusoppholdet eller
medføre reinnleggelser med behov
for midlertidig parenteral støtte.
Blødning
De fleste blødningsepisoder er selvbegrensende. Det er omdiskutert hvor
aggressiv en skal være med drenasje
av større hematom i relasjon til magesekkrøret. Risken for lekkasje/fistler kan
muligens påvirkes om disse blir infisert.
Lekkasje
Ved gjennomgang av litteraturen har man
i to rapporter funnet en forekomst av
lekkasjer etter gastrisk sleeve på hhv 2.4%
og 2.2% (12, 13). Andre registerbaserte
serier rapporterer noe lavere forekomst
(14, 15, 16, 17) (Tabell 1). Basert på tyske
registerdata (11 800 prosedyrer) falt
forekomsten av lekkasjer etter gastrisk
sleeve fra 6.5% til 1.4% i perioden
undersøkt (14). De fleste lekkasjene
(> 90%) er lokalisert til øvre delen av
ventrikkeltuben nær gastroøsofageale
overgang, og mange diagnostiseres
først etter utskrivelse (13, 16).
Lekkasjene kan være vanskelige å få til
å tilhele muligens pga mindre fleksibel
ventrikkeltube med pylorus intakt og øket
intraluminalt trykk. Tidlig drenasje og
avlastning kan være adekvat behandling,
eventuelt med tillegg av stent eller
vakumbehandling. Ved kroniske lekkasjer
kan konvertering til gastrisk bypass bli
aktuelt. Ventrikkeltubens diameter er
omdiskutert som risikofaktor for utvikling av
lekkasjer (12, 13). Mange velger å sy over
staplerraden, dels for å forebygge lekkasje
og dels for å redusere risiko for blødning.
Obstruksjon
Tidlig striktur/obstruksjon i ventrikkeltuben
etter gastrisk sleeve er uvanlig, men
forekommer. I en stor serie ble det angitt
en forekomst på 0.28% (15). Det kan
skyldes for trang ventrikkeltube, eller
rotasjonsfenomen som gir et funksjonelt passasjehinder.
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Portomesenterial trombose
Portomesenterial trombose er en sjelden
men potensiell alvorlig komplikasjon etter
gastrisk sleeve. I to relativt store serier
var forekomsten hhv 16/4355 (0.4%)
og 17/1713 (1%) (18, 19). Symptomer
tilkommer vanligvis 1-2 uker etter operasjonen i form av nye epigastriesmerter.

Diskusjon
Forekomsten av alvorlige perioperative
komplikasjoner etter fedmekirurgi synes
ikke høy tatt i betraktning kirurgisk tekniske
og anestesiologiske utfordringer sykelig
fedme kan medføre. Mortaliteten er lav.
Seleksjonen av pasienter til kirurgi er trolig
medvirkende – det er blant annet få
pasienter eldre enn 60-65 år som opereres.
Flere studier antyder gunstig effekt på
perioperativ morbiditet og mortalitet
etter fedmekirurgi om prosedyrevolumet
er høyt hos operatør og institusjonen
som behandler pasientene (2, 8).
Hva som definerer høyt volum er
vanskeligere å angi. I Sverige har man
gjort betraktninger vedrørende dette
basert på nasjonale registerdata (2).
Sannsynligvis er institusjonens samlede
erfaring av betydning ikke minst for
håndtering av komplikasjonene. I Norge
utføres omkring 3000 prosedyrer/år
sentralisert til omkring 20 sentre (offentlig
og privat) med relativt store volum.
Det er som regel øket risiko for
komplikasjoner ved prosedyrer som
konverterer fra en type fedmekirurgi til
en annen. Andelen av slike prosedyrer
i en populasjon blir således viktig i
bedømmelsen av forekomsten av
komplikasjoner. Denne type operasjoner
utføres typisk i form av konvertering
til gastrisk bypass etter tidligere
båndoperasjon, eller konvertering av
gastrisk sleeve til gastrisk bypass.
Perioperative komplikasjoner kan tilkomme
ofte etter utskrivelse fra sykehus. Ofte
vil antageligvis pasientene i denne fasen
ta direkte kontakt med behandlende
sykehus, om ikke vil det i mange tilfeller
være aktuelt å overflytte pasientene
til behandlende sykehus. Vanligste
årsak til reinnleggelse etter gastrisk
bypass og gastrisk sleeve er kvalme/
oppkast og væske/elektrolyttforstyrrelser
eller ernæringsproblem. En annen
årsak er magesmerter (20). Fokus på
ernæring ved kompliserende forhold er
relevant idet pasientene typisk har vært
gjennom preoperative lavkaloridietter
som sammen med restriksjonene av
næringsinntak som prosedyrene medfører,
spesielt første tiden, kan medføre
behov for ernæringsstøtte. Ved akutte
innleggelser etter gastrisk bypass for
magesmerter, oppkast eller betydelig
kvalme bør en gjøre opp en vurdering

av utsjaltet ventrikkel for eksempel
ved CT undersøkelse av abdomen.
I Sverige har man etablert et nasjonalt
register over fedmekirurgi med høy
oppslutning noe som muliggjør god
oversikt over komplikasjoner relatert til
behandlingen. I Norge er et tilsvarende
nasjonalt register etablert i Helse Vest.
Dette vil kunne gi god tilgang på
dokumentasjon. Dokumentasjon av
komplikasjoner på lang sikt vil også
kunne styrke helhetsvurderingen av
behandlingen som gis.
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Langtidsresultater etter Gastrisk
Bypass og Gastrisk Sleeve
Sykelig overvekt er en stor belastning i form av medisinske følgetilstander, fysiske funksjonsbegrensninger
og psykososialt stress. Opplevelse av skam, stigmatisering, dårlig selvbilde og redusert livskvalitet er vanlig
blant overvektige som søker fedmekirurgi (1). Fedmeoperasjonen er en siste utvei for å få et mer normalt liv.
Forventningene om varig vektreduksjon, bedring av komorbiditet og økt livskvalitet er store hos pasientene,
helsepersonell og pasientenes sosiale nettverk.
Jorunn Sandvik
Jorunn.sandvik@stolav.no
Kirurgisk klinikk St. Olavs hospital

Kunnskap om langtidseffekter og plager
etter de forskjellige operasjonsmetodene
er viktig for at den enkelte pasient sammen
med helsepersonell kan gjøre et best mulig
valg av operasjonsmetode. Bedring av
komorbiditet er viktigste årsak til å søke
behandling, men også ønske om å bli nær
normalvektig (2), noe de færreste blir.
Vektoppgang forekommer i varierende grad
etter alle typer fedmekirurgi (3).
Kirurgisk behandling av sykelig overvekt
er en balanse mellom best mulig
langtidseffekt på vekt og komorbiditet,
samt minst mulig plager og komplikasjoner.
Endringer i anatomi og fysiologi
innebærer risiko for gastrointestinale

plager, mangeltilstander og kirurgiske
komplikasjoner.
Langtidsresultat betyr i denne sammenheng resultat 5-10 år etter operasjonen.
Aldersfordelingen av pasienter operert for
sykelig fedme i Norge er angitt i Figur 1.
Fra et medisinsk ståsted er hovedmålet
med fedmekirurgi redusert sykelighet
og bedret livskvalitet og funksjonsevne.
Vektreduksjon er likevel det hyppigst
brukte målet på effekten av behandlingen.
Det er flere måter å oppgi vekttap etter
fedmeoperasjon. Total weight loss (%TWL)
er vekttap i prosent av høyeste vekt eller
vekt ved operasjonstidspunktet. Excess
Weight loss (%EWL) er prosentvis tap av
overvekt i forhold til idealvekt eller vekt ved
BMI = 25. Excess BMI-loss (%EBMIL) er
prosentvis reduksjon av BMI i forhold til
BMI = 25. (4)

Gastrisk bypass har vært den mest brukte
fedmekirurgiprosedyren i Norge fra 2004,
men gastrisk sleeve er i ferd med å overta
som vanligste prosedyre (Figur 2). Gastrisk
bypass ble utviklet på 1960-tallet (5) og
konvertert til laparoskopisk prosedyre
i løpet av 1990-tallet (6). Det er god
dokumentasjon på både korttids- og
langtidseffektene av gastrisk bypass, selv
om studier av langtidsresultater i mange
tilfeller har lav oppmøteprosent.
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sammenligner opererte med ikke-opererte
overvektige.

Gastrisk sleeve ble utviklet som selvstendig
operasjonsmetode for sykelig overvekt i
løpet av 2000-tallet (7). Selv om man ikke
kobler ut deler av tynntarmen vil det være
redusert opptak av vitaminer og mineraler
dels fordi mengden mat blir mindre enn
før og fordi en del vitaminer og mineraler
er avhengig av magesyre for å bli tatt opp.
Etter gastrisk sleeve er det meste av den
syreproduserende del av ventrikkelen fjernet.

En multisenterstudie med 1787 pasienter,
hvor 73% er menn, viser vekttap på 28,6%
av utgangsvekten (tilsvarende 41 kg)
10 år etter gastrisk bypass. (8) I studien
var 3,4% tilbake på utgangsvekt 10 år etter
operasjonen. Preoperativ BMI var 47,7.
En prospektiv studie med 418 pasienter
operert med gastrisk bypass, hvor 80%
er kvinner, viser tilsvarende vedlikehold av
vekttap på 27,7% av utgangsvekt etter 6 år.
Preoperativ BMI var 45,9. (9)

Begge operasjonsmetodene har
effekt på sult- og metthetshormoner
som bidrar til vektnedgangen og til å
vedlikeholde vektreduksjonen. Uansett
operasjonsmetode er det nødvendig
med omfattende livsstilsendringer, samt
tiltak for å forebygge mangeltilstander.
Pasientopplæring før og etter operasjonen,
samt støtte/veiledning er nødvendige
elementer i behandlingstilbudet.

Det nasjonale kvalitetsregisteret for fedmekirurgi i Sverige (SOReg) har i sin rapport
for 2015 5-års oppfølgingsdata for 8303
pasienter operert med gastrisk bypass.
Disse viser at kvinner vedlikeholder et
vekttap på 34 kg og menn 37,5 kg 5 år etter
operasjonen. Preoperativ BMI for kvinner
var 42,1 som ble redusert til 30,2 etter 5 år
og preoperativ BMI for menn var 43,3 som
ble redusert til 32,2 etter 5 år. (10)

Det utføres årlig ca 3000 fedmekirurgiske
inngrep i Norge. Den kraftige økningen
som en så for noen år siden ser ut til å ha
stoppet, og antall operasjoner har de siste
årene vært stabilt.

Vekttap etter gastrisk sleeve

Vekttap etter gastrisk bypass
Figur 1: Aldersfordeling for fedmeopererte ved offentlige sykehus i Norge 2008-2014 (n= 11159).
Kilde: NPR, Magnus Strømmen ObeCe, St.Olavs hospital.

Figur 2 Antall fedmeoperasjoner ved offentlige sykehus
i Norge 2008-2014. Kilde: NPR-data, Magnus Strømmen,
ObeCe, St.Olavs Hospital.

To studier av langtidsresultat etter gastrisk
bypass er publisert i JAMA i 2016.
Begge har høy oppfølgingsprosent og

En systematisk oversikt over langtidsresultater etter gastrisk sleeve viser at
gjennomsnittlig EWL (excess weight loss)
var 56,6-62,5 % 5-11 år postoperativt. Oversikten omfattet 20 studier med 1626 pasienter
med gjennomsnitt preoperativ BMI 46,9,
5-års oppmøte var 66%. (11) 5-års resultater for gastrisk sleeve opererte ved Førde
sykehus vil bli publisert i løpet av kort tid.

Bedring av komorbiditet etter
fedmekirurgi
Både gastrisk bypass og gastrisk sleeve
gir bedring av komorbiditet relatert til
overvekten. Noen av effektene kommer
umiddelbart etter operasjonen mens andre
kommer som et resultat av vektnedgangen.
Disse effektene ser ut til å vedvare også
ved sekundær vektoppgang. (12)
Diabetes type 2
Gastrisk bypass og gastrisk sleeve
medfører betydelig bedring av diabetes
mellitus type 2. Effekten kommer
umiddelbart etter operasjonen. Mange
med tablettbehandlet diabetes blir
medikamentfrie etter operasjonen.
Pasienter som bruker insulin får
redusert insulinbehov, eller kan klare
seg med tablettbehandling, og noen blir
medikamentfrie. En del vil senere trenge
behandling for diabetes, og må følges
opp livslangt.
Basert på data fra SOReg i Sverige (13) ble
10 000 pasienter etter fedmekirurgi koblet
mot det nasjonale legemiddelregisteret.
Ifølge studien fikk 14,3% av gastrisk bypass
opererte medikamentell behandling for
diabetes før operasjonen. 66,5% av disse
var medikamentfrie etter 1 år og 55,5%
etter 5 år. Kun 0,9% av de opererte hadde
nydiagnostisert diabetes etter 5 år. Hvis
man bruker forhøyet blodsukker/HbA1c som
definisjon på diabetes hadde 19% diabetes
før operasjonen, og 64,2% av disse var i

fortsatt remisjon etter 5 år. Andre studier
viser tilsvarende langtidsremisjon av
diabetes (9).
Etter gastrisk sleeve har 77,8% oppnådd
remisjon eller bedring av sin diabetes 5 år
etter operasjonen. (11). Studier som har
sammenlignet gastrisk sleeve og gastrisk
bypass antyder at bypass har noe bedre
effekt på diabetes remisjon.
Hypertensjon
Sundboms studie viser at 25,2% av
gastrisk bypass opererte ble behandlet
for hypertensjon preoperativt og 36,3%
av disse var uten medikamenter for
hypertensjon etter 5 år. Imidlertid
hadde 47,0% forhøyet blodtrykk preoperativt og 50% av disse var uten
hypertensjonsbehandling etter 5 år.
Gastrisk sleeve kan gi bedring av
hypertensjon hos 68% etter 5 år. (11)
Psykisk helse
Psykiske plager som angst og depresjon er
vanlig ved sykelig overvekt. I Sundboms
registerstudie brukte 14,6% antidepressiva
før gastrisk bypass, 37% av disse var
medikamentfrie etter 5 år, mens 11,6% var
nye brukere av antidepressiva. (13) Endring i
bruk av antidepressiva etter fedmekirurgi er
imidlertid et grovt mål på psykisk helse.
Det er krevende både fysisk og psykisk/
psykososialt å være fedmeoperert. I forhold
til normalvektige har en større andel hatt
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Annen komorbiditet og mortalitet
Polycystisk ovarial syndrom, dyslipidemi,
søvnapne og belastningsrelaterte muskel/
skjelettlidelser er også tilstander som
bedres etter fedmekirurgi. Studier
har vist redusert total mortalitet og
redusert kardiovaskulær mortalitet hos
fedmeopererte (22).

Langtidskomplikasjoner og
uønskede bieffekter
Det er en glidende overgang mellom
bieffekter av gastrisk bypass/gastrisk
sleeve og komplikasjoner. Noen plager
er mest uttalt den første tiden etter
operasjonen, mens andre vedvarer eller
øker med tiden.
En dansk studie av 1429 pasienter viser
at 87 % opplevde økt livskvalitet 4-11 år
etter gastrisk bypass, mens 8,1% opplevde
redusert livskvalitet. 88,6% rapporterte et
eller flere symptomer som kunne relateres
til operasjonen, 67,6% hadde vært i kontakt
med helsevesenet for plagene og 29,1%
hadde vært innlagt på sykehus. De vanligste
plagene var magesmerter (34,2%), fatigue
(34,1%) og anemi (27,7%). (14)
Ifølge studien til Adams (9) hadde 7,9 %
av gastrisk bypasspasientene vært innlagt
sykehus på grunn av magesmerter i løpet
av 5 år etter operasjonen.
Dumping
Dumping er en vanlig følgetilstand etter
operasjon på magesekken og deles ofte
opp i tidlige og sene dumpingsymptomer.
Tidlige symptomer kommer innen en
time etter måltid og skyldes at rask overgang av mat til tynntarmen forårsaker
væskeskift til tarmlumen og frigjør gastrointestinale hormoner som resulterer i
gastrointestinale og vasomotoriske
symptomer. Sen dumping kommer
1-3 timer etter inntak av karbohydrater
og er forårsaket av en incretindrevet
hyperinsulinemisk respons som gir
hypoglykemi.(15) Vanligvis kan symptomene kontrolleres med kostregulering.
Dumping er vanligst etter gastrisk bypass,
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men kan også forekomme etter
gastrisk sleeve.
Magesmerter
De vanligste årsakene til magesmerter
etter gastrisk bypass er gallestein,
ulcus i gastroenteroanastomosen
og tynntarmsobstruksjon. Andre er
dilatasjon av utkoblet del av ventrikkelen,
bakteriell overvekst og invaginasjon i
enteroenteroanastomosen. Tilstander som
appendicitt, divertikulitt, obstipasjon og
nyrestein kan også forårsake magesmerter
etter gastrisk bypass. Utredning av
akutte magesmerter innebærer ofte
CT-undersøkelse.
Gallestein
Rask vektreduksjon gir risiko for dannelse
av gallestein. Etter gastrisk bypass forstyrres dessuten den normale postprandiale
galleblæretømmingen fordi maten ikke
passerer gjennom ventrikkel og duodenum.
Behandling av gallestein etter fedmekirurgi
er omtalt i annen artikkel i dette nummer
av Kirurgen. Ultralyd for å avklare om det
foreligger gallestein hører med til utredning
av magesmerter hos gastrisk bypass
opererte før eventuell laparoskopi for
mistanke om intern herniering.
Ulcus
Ulcus i gastroenteroanastomosen er
sannsynligvis vanligst første året etter
operasjonen. Risikoen for å få ulcus er
størst hos røykere og ved bruk av NSAIDpreparater. Pasientene oppfordres til å
unngå nikotin og NSAID, spesielt første året
etter operasjonen. Diagnosen stilles oftest
ut fra symptom og effekt av behandling
med PPI og det kan være nødvendig med
behandling over lang tid. Ved kroniske sår
bør det gjøres gastroskopi. Komplikasjoner
til ulcus i form av ulcusblødning og
perforasjon kan forekomme, små perforasjoner med lite klinikk kan behandles
uten operasjon.
Smerter i epigastriet kan også skyldes
ulcus eller gastroduodenitt i utkoblet del
av ventrikkel/duodenum. Dette området
er ikke tilgjengelig for vanlig endoskopi og
behandlingen blir symptomatisk.
Intern herniering med og uten
tynntarmsobstruksjon
Når mengden intraabdominalt fett
reduseres blir tarmkrøset mer mobilt og det
oppstår risiko for at deler av tynntarmen
hernierer bak enteroenteroanastomosen,

eller i Petersens rom foran kolon. Klinisk
forekommer intern herniering i en akutt
form med akutte magesmerter og truet
sirkulasjon til tynntarmen, og en kronisk
eller intermitterende form med varierende
grad av plager. CT kan avklare diagnosen.
Det er rapportert stor variasjon i forekomst
av intern herniering etter gastrisk bypass,
fra 0-14,4%. Intern herniering kan klassifiseres etter Amsterdamkriteriene. (16)
Obstruksjon eller truet sirkulasjon til tarm
krever akutt operasjon, fortrinnsvis på
avdeling som driver med fedmekirurgi.
For å redusere risiko for intern herniering
anbefales det å lukke slitsene ved primæroperasjonen. Selv om disse lukkes kan
likevel ikke intern herniering utelukkes på
et senere tidspunkt.
En svensk randomisert multisenterstudie
med over 2500 pasienter viser at risikoen
for ileus etter gastrisk bypass er halvert 3 år
etter operasjonen ved lukking av slitsene.
Risikoen for alvorlige postoperative
komplikasjoner var høyere i gruppen hvor
slitsene ble lukket (4,3% vs 2,8%). (17)
Bakteriell overvekst
Tarmfloraen endres etter gastrisk bypass.
Hos noen kan dette lede til bakteriell
overvekst i tynntarm. Tilstanden kan gi
magesmerter, uønsket vekttap, redusert
opptak av næringsstoffer og diare. Ved
langvarig bakteriell overvekst kan man få
dilatasjon av tynntarm, hypoalbuminemi
og leversteatose. Behandling med
bredspektret antibiotika over lengre tid
gjøres på mistanke. Høydose probiotika kan
forsøkes for å normalisere tarmfloraen.
Undervekt
Svært få pasienter blir undervektige
(BMI<20) etter gastrisk bypass og gastrisk
sleeve, men noen få opplever uønsket høyt
vekttap med symptomer som ortostatisk
hypotensjon, slapphet, anorexi, kvalme
og generelt ubehag. Komplikasjon til
inngrepet må utelukkes som årsak og
eventuelt behandles.
Hvis forsøk på normalisering av vekt ikke
lykkes med kostholdsråd kan det bli aktuelt
med tilleggsernæring via nasogastrisk
sonde eller gastrostomi. Symptomene
kan skyldes høye verdier av appetittregulerende hormoner (PYY og GLP1),
octreotid-behandling kan være aktuelt. (18)
Dersom det vurderes å reversere
gastrisk bypass på grunn av for stort

vekttap må ernæringsstatus stabiliseres
før operasjonen.
Mangeltilstander
De fleste vitaminer og mineraler tas opp i
duodenum og første del av jejunum. Etter
gastrisk bypass passerer ikke maten forbi
dette området, og etter gastrisk sleeve vil
en ha en raskere passasje forbi. Magesyre
spiller en rolle for opptak av en rekke
vitaminer og mineraler. Råd om tilskudd
etter gastrisk bypass har vært relativt
standardisert, mens det har vært større
variasjon når det gjelder råd om tilskudd
etter gastrisk sleeve. I prinsippet anbefales
samme vitamin- og mineraltilskudd. (19)
Skandinaviske retningslinjer vil være klar i
løpet av 2017.
I tillegg til multivitamin-mineraltilskudd
anbefales Vitamin B12 som injeksjoner eller
høydose peroralt, jerntilskudd og Calciumvitamin D-tilskudd.
Jernmangel og jernmangelanemi
Jernmangel etter fedmekirurgi skyldes
dels redusert inntak av rødt kjøtt og andre
jernholdige matvarer, dels skyldes det
redusert opptak. Menstruerende kvinner er
mest utsatt for jernmangel, og tiltak for å
redusere menstruasjonsblødning er et viktig
tiltak for å redusere risiko for jernmangel.
Jernmangel kan gi symptomer før
manifest anemi. For å forebygge jernmangel vil de fleste ha behov for peroralt
jerntilskudd i tillegg til det som er i multivitamintablettene. Ferritinnivået bør ligge
over nedre normalgrense. Ved etablert
jernmangelanemi, manglende effekt eller
bivirkninger av peroral behandling er det
indikasjon for å gi jern intravenøst.
Calcium/vitaminD-mangel
Mange studier har vist redusert beintetthet
de første årene etter fedmekirurgi, og det er
også vist økt frakturforekomst lang tid etter
fedmekirurgi. Hvorvidt økt frakturforekomst
skyldes økt fysisk aktivitet eller er relatert
til osteoporose, er ikke avklart. Det er
likevel anbefalt å gi calcium-vitamin
D-tilskudd og gjøre beintetthetsmålinger
etter fedmekirurgi.
Nevrologiske komplikasjoner
Nevrologiske komplikasjoner etter
fedmekirurgi kan debutere lenge etter
operasjonen. Kliniske symptomer kan
variere fra perifer nevropati til encefalopati.
Raskt vekttap kan gi mononevropatier

pga tap av beskyttende subcutant fettvev,
dette er ofte forbigående og opptrer i
løpet av første året etter operasjonen.
Alvorlige nevrologiske komplikasjoner kan
følge ved mangel på tiamin, vitamin B12
og kobber, eller sjeldnere ved mangel på
sink, Vitamin A, vitamin E, pyridoxin og
niacin. Selv om anbefalingene om vitaminmineraltilskudd følges kan mangeltilstander
oppstå og ved uklare symptomer må man
mistenke at årsaken kan være vitamin- eller
mineralmangel.(20) Hypoglykemiepisoder
kan mistolkes som epileptisk anfall.

Alkoholbruk etter fedmekirurgi
Alkohol får et raskere opptak og saktere
utskillelse etter gastrisk bypass eller
gastrisk sleeve. Skadeeffekten av alkohol
og risiko for å utløse alkoholavhengighet er
derfor økt. (21)

Yrkesaktivitet
Fortsatt deltakelse i arbeidslivet er
en viktig motivasjon for mange som
velger fedmekirurgi. Enkelte yrker har
formelle begrensninger (for eksempel
arbeid på båt eller oljeplattform) hvor

man av sikkerhetsmessige årsaker må
ha BMI under 35. Hvor stor andel av
de opererte som er i arbeid 5 år etter
fedmeoperasjonen er avhengig av andel
yrkesaktive før operasjonen. I den danske
oppfølgingsstudien nevnt over var 66% i
full jobb, 13% I deltidsjobb og 21% utenfor
arbeidslivet 5 år etter operasjonen. (14)

Langtidsoppfølging
Sykelig overvekt er en kronisk sykdom.
Systematisk oppfølging av fedmeopererte
er nødvendig for å gi den enkelte nødvendig
hjelp til å oppnå best mulig effekt av
operasjonen og for å følge opp eventuelle
langtidskomplikasjoner og mangeltilstander.
Kunnskapssenteret utga i 2014 en rapport
om «Langtidseffekt etter fedmekirurgi»
(22), og konkluderte med at det er mangel
på studier med langtidsoppfølging av
fedmeopererte.
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psykiske belastninger som kan gi varig
nedsatt psykisk helse. Forventningene om
å lykkes med omfattende livsstilsendringer
er store etter fedmeoperasjonen, og mange
opplever det som et nederlag hvis de ikke
klarer å oppfylle egne og andres forventninger. Psykisk helse og behov for oppfølging
etter fedmekirurgi er ufullstendig kartlagt.

I den kliniske hverdag må man i møte
med fedmeopererte pasienter ta høyde
for at enhver medisinsk tilstand hos disse
pasientene kan ha direkte eller indirekte
tilknytning til det fedmekirurgiske inngrepet
som er utført.
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Gastroøsofageal reflukssykdom (GØRS) er vanlig og affiserer mellom 8 og 26 % av befolkningen.
Fra HUNT-studien vet vi at GØRS er økende i Norge med en prevalens på 6,7 % for alvorlig refluks
og 17,1 % for ukentlig refluks[2]. De viktigste risikofaktorene for utvikling av GØRS er arv, røyking
og overvekt [3].
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Innledning

Det er flere mekanismer ved sleeve-gastrektomi som kan tenkes
å påvirke GØRS. Vektreduksjon alene og dermed påvirkning av
trykkgradienter, er sannsynligvis den viktigste positive faktor.
Reseksjon av fundus og dermed fjerning av en stor del av parietalcellene bidrar til mindre produksjon av saltsyre. Sleeve-gastrektomi
gir også raskere ventrikkeltømming og redusert ventrikkeltrykk.

Reflukssykdom hos sykelig overvektige

Langtidsresultatene spriker og særlig residivfrekvensen er
bekymringsfull. Pasienter med sykelig overvekt har høyere risiko
for residiv av hiatushernie og høyere risiko for at fundoplikatet går
opp (”disrupted fundoplication”) enn pasienter med normal vekt [8].
Resultatene er likevel så gode at det ikke er grunnlag for å
gjøre overvektskirurgi hos pasienter som ellers ikke fyller
kriteriene for overvektskirurgi (BMI<35).
Hvis pasienten har refluks og samtidig lider av sykelig overvekt
bør man vurdere et inngrep som har effekt på begge sykdommene. Overvektskirurgi gir betydelig og vedvarende reduksjon i
vekt, bedring i livskvalitet og god effekt på overvektsrelatert komorbiditet, inklusive refluks. GØRS må oppfattes som en vektrelatert
komorbiditet slik at overvektskirurgi er indisert ved BMI ≥35.
I Skandinavia er gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi de to
vanligste overvektsoperasjonene. Begge metodene gir god
vektreduksjon, men effekten på GØRS viser viktige forskjeller.

Sleeve-gastrektomi
Sleeve-gastrektomi ble utviklet i 1988 som den restriktive delen
i en malabsorbtiv prosedyre kjent som bileopankreatisk avledning
med duodenal omkobling (duodenal switch). Etter dette har
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Forekomsten av reflukssymptomer etter sleeve-gastrektomi
varierer sterkt mellom ulike studier avhengig av pasientutvalg og
oppfølgingstid. I en oversiktsartikkel fra 2015 angir man forekomsten
av postoperativ refluks til 8-20 % [9]. I en annen oversiktsartikkel
konkluderer forfatterne med en samlet insidens av nye GØRSsymptomer etter sleeve-gastrektomi på ca. 20 % og en insidens
av erosiv øsofagitt med spredning fra 6 % til 63 %[10]. En rekke
studier viser utvikling av GØRS etter sleeve-gastrektomi hos
pasienter som ikke hadde GØRS preoperativt. Såkalt “de novo”
GØRS forekommer i enkelte studier hos mellom 9-47 % av pasienter[11,12]. En studie ved fant “de novo” erosiv øsofagitt hos
63 % av 55 pasienter etter kirurgi[13]. Det er disse to forhold;
risiko for forverring av GØRS og utvikling av GØRS hos pasienter
som ikke hadde refluks før operasjonen, som gjør at mange
fraråder bruk av sleeve-gastrektomi hos pasienter med refluks.
Flere studier tyder på at den økte forekomsten av GØRS og erosiv
gastritt også kan medføre utvikling av mer alvorlig reflukssykdom
og Barretts øsofagus. Gitt det store volumet av overvektskirurgi
vil dette kunne medføre en betydelig økning av sykdommen og
økt belastning både for pasienter og helsevesenet på lang sikt.

Overvekt øker risikoen for symptomatisk GØRS og erosiv øsofagitt,
og risikoen øker med økende vekt[4]. Flere mekanismer kan bidra til
refluks hos pasienter med overvekt. Abdominal fedme øker trykket
både intraabdominalt og intragastrisk, og påvirker gastroøsofageale
trykkgradienter ved inspirasjon [5]. En annen viktig mekanisme er
utvikling av hiatushernie og forflytning av den gastroøsofageale
overgang opp i mediastinum. Studier har også vist høyere forekomst
av dysmotilitet i øsofagus hos pasienter med sykelig overvekt [6].

Siden 1955 har Nissen fundoplikasjon blitt brukt som kirurgisk
behandling av GØRS, og flere studier har undersøkt effekten
hos overvektige pasienter. Det er dokumentert at fundoplikasjon
trygt kan utføres på overvektige uten økt risiko sammenlignet
med normalvektige og korttidsresultatene er gode [7].

Sleeve-gastrektomi og refluks

Bilde 1: Skjematisk fremstilling av anatomiske forhold etter sleeve-gastrektomi .
Magesekkens volum reduseres kraftig med en vertikal reseksjon.

prosedyren blitt anerkjent som en effektiv singelprosedyre og økt
dramatisk i bruk. I USA er sleeve-gastrektomi nå den vanligste
overvektsoperasjonen (bilde 1). Populariteten skyldes at inngrepet er teknisk enkelt, raskt og har lav komplikasjonsfrekvens.
Prosedyren gjøres laparoskopisk. Bursa omentalis åpnes nær
magesekken og alle kar langs majorsiden helt opp til His vinkel
deles. Deling av brevis-kar utgjør størst risiko for blødning, men ved
bruk av moderne hemostaseteknikk forekommer alvorlig blødning
sjelden. En grov ventrikkelsonde brukes som guide når magesekken deles vertikalt (bilde 2). Reseksjonen forsnevrer magesekken
slik at det dannes en tube (eller et erme = sleeve) fra pylorus til
gastroøsofagealovergangen. Den avstaplede delen av magesekken
fjernes (bilde 3). Prosedyren er raskere enn gastrisk bypass, med
tilsvar-ende komplikasjonsrate og godt resultat på vekt på kort sikt.
Selv om det er enighet om hovedprinsippene for sleeve-gastrektomi, er det flere viktige momenter ved inngrepet der praksis
varierer. Det foreligger ingen konsensus om optimal avstand fra
pylorus til starten av sleeven, størrelse på bougie eller avstand
fra His vinkel. Det er viktig at man unngår forsnevringer, kalibervekslinger eller vridning av sleeven. Den mest alvorlige komplikasjonen er lekkasje, som kan være svært vanskelig å behandle.

Endring av de anatomiske forhold ved gastroøsofageale overgang
kan være en forklaring til forverring av GØRS. Disseksjon langs
crus og opp i mediastinum kan tenkes å påvirke den anatomiske
refluksbarrieren. Undersøkelse med røntgen ØVD viser at His vinkel
endres etter sleeve-gastrektomi og dette kan påvirke LES (nedre
øsofagus sfinkter). Dysfunksjon i LES kan også oppstå på grunn
av transeksjon av muskelfibre som er en del av sfinkterapparatet.

2A

Videre øker prevalensen av hiatushernie[13], og dermed muligheten
for migrasjon av den proksimale delen av sleeven over diafragma.
Dersom man ved avstaplingen ved His vinkel etterlater en del
av fundus, vil pasienten kunne utvikle neofundus, som er assosiert
med både GØRS og vektøkning. Noen studier har vist reduksjon i
DeMeester score etter sleeve[14], mens andre har vist betydelig
økning i DeMeester score hos opp til 2/3 av pasientene som
ikke hadde preoperativ refluks[15].
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Gastroøsofageal refluks
og sleeve-gastrektomi

Gastrisk bypass og refluks
Det er godt dokumentert at laparoskopisk gastrisk bypass gir god
bedring både av objektive og subjektive mål på reflukssykdom.
Derfor oppfattes gastrisk bypass som gullstandard for kirurgisk
behandling av pasienter med alvorlig reflukssykdom og sykelig
overvekt, selv om det ikke foreligger randomiserte kontrollerte
studier av sleeve-gastrektomi og bypass med refluks som endepunkt. En større retrospektiv studie [11] av 33867 gastrisk bypass
opererte og 4832 sleeve opererte viste at langt flere i gastrisk
bypassgruppen opplevde resolusjon av GØRS (62,8 % vs. 15,9 %).
Videre utviklet 8,6 % av de sleeve opererte GØRS postoperativt. Preoperativ GØRS var, hos sleevepasientene, assosiert
med flere postoperative komplikasjoner (15,1 % vs. 10,6 %),
uønskede gastrointestinale hendelser (6,9 % vs. 3,6 %) og økt
behov for revisjonskirurgi (0,6 % vs. 0,3 %). I tillegg fant man at
preoperativ GØRS ikke hadde effekt på vekttapet etter gastrisk
bypass, men gav redusert vekttap etter sleeve-gastrektomi.

Hiatushernie
Hiatushernie kjennetegnes av vide forhold i hiatus, som ved
økende størrelse tillater magesekk eller andre intraabdominale
organer å gli opp i mediastinum. Ved overvekt er risikoen for
hiatushernie over tre ganger så høy som hos normalbefolkningen [16], men prevalensen er vanskelig å anslå siden
mange pasienter ikke har symptomer. Glidehernie kan gi
reflukssymptomer, epigastralgi og postprandiale smerter.

2B

Bilde 2. Sleeve –gastrektomi. En grov ventrikkelsonde brukes som guide for stapling.
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Både forekomsten av alvorlig reflukssykdom og stort hiatushernie
vil ha betydning for valg av bariatrisk prosedyre. Likevel er det
ikke konsensus hvorvidt gastroskopi skal gjøres på alle pasienter
som henvises til overvektskirurgi, alle som vurderes for sleevegastrektomi eller kun ved klinisk mistanke om symptomatisk
reflukssykdom. Asymptomatisk reflukssykdom er vanlig i befolkningen generelt, inkludert pasienter som lider av overvekt. En
befolkningsstudie fra Sverige viser at en tredjedel av de som har
erosiv øsofagitt er asymptomatiske [18], mens andre studier viser
omkring 20 %[19]. Grundig vurdering av alle pasienter som skal
vurderes for sleeve-gastrektomi og utelukkelse av de med etablert
reflukssykdom, synes å være god praksis inntil langtidsresultater
foreligger. Dessuten er det ikke uvanlig at man peroperativt
diagnostiserer hiatushernie selv om pasienten ikke har symptomer eller gastroskopi er beskrevet som normal. Derfor er viktig at
man har en strategi for hvordan dette skal håndteres og at man på
forhånd diskuterer med pasienten aktuelle operasjonsalternativer.
Bilde 3. Normalt resektat etter sleeve-gastrektomi.

Selv om preoperativ gastroskopi er beskrevet som normal, finner
man hiatushernie hos inntil en tredjedel av pasientene peroperativt.
Det anbefales at hiatusherniet reponeres og at det gjøres cruraplastikk hvis forholdene er vide [17]. Ved bakre hiatusplastikk
må man frigjøre høyre og venstre crus helt ned til kommisuren.
Deretter lukkes crus med enkeltstående ikke-resorberbare suturer.
Man er ikke enige om hvor aggressivt man skal lete etter hiatushernie dersom preoperativ utredning ikke har vist dette. Mange
er skeptiske til omfattende disseksjon ved gastroøsofageale
overgang og at dette kan åpne den abdomino-thorakale barrieren slik at risikoen for refluks og utvikling av thorakale fistler
øker. Migrasjon av sleeve opp i mediastinum forekommer relativt
hyppig, og det kan tenkes å være resultat av slik disseksjon.

Kontraindikasjoner for sleeve-gastrektomi
Siden det er vist at sleeve-gastrektomi kan forverre reflukssykdom,
er alvorlig reflukssykdom (kontinuerlig behov av PPI eller øsofagitt
LA grad C og D), peptisk striktur eller Barretts øsofagus kontraindikasjoner for sleeve-gastrektomi. De fleste mener også at
pasienter med stort hiatushernie ikke bør opereres med sleevegastrektomi. Bakgrunnen er at det ikke foreligger gode studier
som dokumenterer effekt av sleeve-gastrektomi kombinert
med hiatusplastikk ved stort hiatushernie og man frykter utvikling av postoperativ refluks.

Advanced Bipolar Seal and Cut Technology

Revisjonskirurgi etter sleeve-gastrektomi
De fleste pasienter som plages av refluks etter sleeve-gastrektomi
kan håndteres med medikamenter, men enkelte vil utvikle alvorlig
reflukssykdom som krever revisjon. Sammen med sekundær
vektoppgang, er dette den vanligste indikasjonen for revisjonskirurgi etter sleeve-gastrektomi [20]. Ved alvorlig reflukssykdom
etter sleeve-gastrektomi vil det være aktuelt å vurdere en revisjonsprosedyre. Ved vårt senter konverterer vi til gastrisk bypass.

Konklusjon
Sleeve-gastrektomi er en ny operasjonsmetode for sykelig
overvekt som raskt har blitt svært populær. Det foreligger god
dokumentasjon for at operasjonstiden er kortere og at komplikasjonsfrekvensen er minst like lav som ved gastrisk bypass.
Kortidsresultater viser like god effekt på vekt, men det mangler
oppfølgingsdata fra lengre randomiserte kontrollerte studier.
Flere studier tyder på at sleeve-gastrektomi kan forverre etablert reflukssykdom og hos noen pasienter utløse ny refluks.
Hos pasienter med moderat eller alvorlig reflukssykdom og
sykelig overvekt, bør gastrisk bypass derfor være førstevalget.
Dersom det foreligger hiatushernie bør dette reponeres og
kombineres med bakre cruraplastikk. Ved store hiatushernier
anbefales gastrisk bypass framfor sleeve-gastrektomi.
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Gallesteinssykdom er blant de hyppigste komplikasjoner etter fedmekirurgi. Rask vektnedgang og endret
anatomi er viktige årsaksfaktorer. Optimal behandlingsalgoritme for gallegangsstein etter Roux-en-Y
gastrisk bypass (RYGB), som er vanligste operasjonsmetode i Norge for sykelig fedme, er ikke avklart og
kan inkludere kombinerte endoskopiske og kirurgiske prosedyrer.
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Forekomst og kliniske
manifestasjoner
Risiko både for gallesteinsdannelse og for
gallesteinssykdom hos pasienter operert for
sykelig fedme er betydelig økt. Preoperativ
screening, både biokjemisk og ved ultralyd,
vil kunne føre til en overestimering av
sykdom, som kan lede til unødvendige
kolecystektomier, i en setting der
uklare magesmerter etter fedmekirurgi
kan bli tolket som gallesteinsanfall.
Nesten en av ni med galleblæren in situ,
når de ble fedmeoperert, utviklet over en
9 års periode gallesteinssykdom og 9,4 %
ble kolecystektomert[1]. Akutt kolecystektomi
er rapportert hos opptil 28 % innen tre år
etter fedmekirurgi i en annen studie.[2]
I en studie fra Sverige der 8901 pasienter som hadde gjennomført fedmekirurgi
ble sammenliknet med 89010 kontroller
(normalbefolkning), var risiko for gallesteinssykdom og kolecystektomi hhv. 5,5
og 5,4 ganger høyere etter fedmekirurgi.
Forskjellen i risiko ble noe mindre med
tiden men holdt seg opp til 13 år etter
kirurgi.[1] Mekanismer som kan forklare
dette er vektnedgang og økt tendens til
gallesteinsdannelse i perioden rett etter
kirurgi som oftere gir seg uttrykk i klinisk
sykdom, enn hos dem som ikke er operert
og som har mindre gallesteinsdannelse.
Opp til 53 % av de opererte, med et
gjennomsnitt på 30 %, danner gallestein.
[3] De fleste som utvikler galleblærestein
forblir asymptomatiske, men ultralyd
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påvist stein/grus gir klinisk sykdom hos 20 %
i en normalbefolkning og opp til 42 %
etter fedmekirurgi.[4, 5] Det reelle antallet
som får klinisk gallesteinssykdom synes
noe lavere.[1] En studie som undersøkte
forhold pre- og postoperativt etter gastrisk sleeve antyder at stein dannet etter
kirurgi gir hyppigere klinisk sykdom enn
asymptomatisk stein påvist før kirurgi.[6]
De kliniske manifestasjonene av gallesteinssykdom inkluderer kolecystitt,
kolangitt og biliær pankreatitt. Gallesteinsanfall som ikke fører til kirurgisk
intervensjon fører likevel ofte til sykehusinnleggelser og sykefravær.
Akutt biliær pankreatitt er hyppigere hos
pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi
enn i den generelle befolkning. I en studie
av 2695 pasienter etter ulike typer fedmekirurgi, utviklet 28 pasienter (1 %) akutt
biliær pankreatitt etter en middelobservasjonstid på 3,5 år. De fleste tilfellene
var milde. Tidligere pankreatitt var eneste
sikre prediktor, men raskt vekttap, funn
av stein/grus eller utvidete galleveier på
ultralyd og postoperative komplikasjoner
i form av anastomoselekkasje og trang
enteroenteroanastomose etter gastrisk
bypass var også assosiert med akutt biliær
pankreatitt. Insidensen var betydelig høyere
enn i den generelle befolkning (0,017 %).[7]

Årsaker
Overvekt er i seg selv en årsak til gallesteinsdannelse. Prevalensen av asymptomatisk og symptomgivende kolesterolstein
er korrelert til BMI. Assosiasjonen mellom
BMI og gallesteinssykdom er mer uttalt hos
kvinner[8] og man ser at pasienter med BMI
> 40 kg/m2 har 8 ganger høyere risiko for
gallesteinsdannelse enn ved lavere BMI. [9]
Kvinner har høyere risiko. Andre risikofaktorer for utvikling av gallesteinssykdom
etter fedmekirurgi er raskt vekttap og
type prosedyre. Insidensen av gallesteinssykdom synes høyere etter RYGB

enn etter andre typer fedmekirurgi. Høy
alder, kjønn (kvinne); høy non-HDL,
kolesterol og BMI hos menn; diabetes
og insulinresistens, samt etnisitet (Vesteuropeere har mer gallesteinssykdom enn
øst-asiatere og sub-Sahara afrikanere)
disponerer alle for gallesteinssykdom.
Endret fysiologi og anatomi etter fedmekirurgi bidrar til gallesteinsdannelse;
det være seg overmetning av galle med
kolesterol, øket mucinproduksjon som
bidrar til krystallisering av kolesterol, og
galleblære hypomotilitet. Etter RYGB ser
man i tillegg en signifikant redusert galleblæretømming som bidrar til utvikling av
grus og gallesteinsdannelse. I en studie
[10] der man aspirerte galle peroperativt
og 1-7 måneder etter vertikal båndgastroplastikk fant man at øket mucinproduksjon
korrelerte til øket kolesterolkrystallisering
under vekttapsperioden, sannsynligvis pga.
manglende/nedsatt galleblæretømming.
De sterkeste korrelat til økt risiko for
gallesteinsdannelse og – sykdom etter
fedmekirurgi synes å være raskt vekttap de 3 første månedene etter kirurgi
og operasjonsmetode (RYGB). [3, 9]

Kolecystektomi hos pasienter
som skal fedmeopereres
Det eksisterer ingen konsensus med
tanke på håndtering av gallestein før eller
samtidig med fedmekirurgi. Dels henger
det sammen med tolkningen av den kliniske
relevansen til tilfeldig påvist gallestein.
Det er ingen tradisjon for biokjemisk eller
ultralydscreening for gallestenssykdom i
Skandinavia, men dette er ikke uvanlig på
kontinentet og i USA. Analyser tyder på
at det er større risiko for at stein dannet
etter fedmekirurgi fører til gallesteinssykdom enn stein dannet før operasjon.[6]
I Skandinavia gjøres kolecystektomi hos
pasienter som skal gjennomgå fedmekirurgi
vanligvis kun ved gallerelatert klinikk. Om
man skal operere pasienter med symp-

Figur 1a. Papille sett retrograd med ballong enteroskop
som kanyleres med kateter og guidewire. Man bruker
cap på skop tuppen for å bedre kunne tilpasse posisjon
ved papillen og unngå tildekking av linsen (red-out).
Man prøver å orientere skopet med papillen kl. 7 i bildet
slik at man har best oversikt ved kanylering (Bilde:
Gastrolab, Rikshospitalet).

Figur 1b. Oversiktsbilde med ballongenteroskop ført
retrograd til papillen. Ved å føre ballong over tuben fram
til tuppen av skopet og deretter dra og rotere overtube
og skop vil man ofte kunne oppnå en kortere og rettere
orientering. Man vil da ha bedre kontroll på skoptuppen
og enklere kunne føre instrumenter gjennom arbeidskanalen (Bilde: Gastrolab, Rikshospitalet).

tomer før, samtidig eller etter fedmekirurgi
er det ingen klare føringer på, men de
fleste kirurger unngår samtidig kolecystektomi. Basert på data fra en nasjonal
registerbasert database i USA der 70 287
pasienter ble operert med RYGB i perioden
2001-2008, gikk andelen som fikk utført
samtidig kolecystektomi ned fra 26,3 % til
3,7 %. [11] Forhold som taler mot samtidig
kolecystektomi er risiko knyttet til lengre
operasjonstid med økte postoperative
komplikasjoner inkludert biliære, reoperasjoner og mortalitet, samt at det synes
å være mindre risiko ved fremtidig kolecystektomi når pasienten har gått ned
i vekt. [11]

erende retningslinjer som støtter profylaktisk bruk av UDCA i opptil 6 måneder.
[12] Effekten på gallesteinsdannelse kan
ses i opptil ett år etter avsluttet UDCAprofylakse. [12] Dosering og varigheten av
slik profylakse er ikke godt dokumentert.

Medikamentell forebygging av
gallestein etter fedmekirurgi
Ursodeoksykolsyre (ursodeoxycholic acid
– UDCA) er et metaboliseringsprodukt
av tarmbakterier. UDCA reduserer kolesterolopptak i tarmen noe som medfører
at kolesterolmetningen i galle reduseres
med 40-60 %. Gallesalter virker toksisk mot cellemembraner og bidrar til
kolestase, og denne toksisteten reduseres
av UDCA. Ikke-kalcifiserte kolesterolsteiner oppløses og UDCA har derfor
vært prøvd ut som medisinsk alternativ
til kirurgisk behandling av gallestein.
I en placebokontrollert randomisert
dobbeltblind studie med 233 inkluderte
pasienter reduserte UDCA gallesteinsdannelse med 59-94 % sammenliknet
med placebo. [12] Funnet ble reprodusert
i senere studier og i en metaanalyse.[13]
Noen sentra baserer seg derfor på eksist-

Selv om UDCA har effekt på gallesteinsdannelse er ikke effekten på klinisk sykdom
avklart. De fleste stein forblir klinisk
stumme, og gallestein dannet etter raskt
vekttap etter fedmekirurgi kan spontant
forsvinne når vekten stabiliserer seg. I en
stor observasjonsstudie fant man ingen
effekt av UDCA på kolecystektomirate.
[14] En randomisert dobbeltblind placebokontrollert studie fant imidlertid at UDCA
profylakse i 6 måneder reduserte kolecystektomiraten fra 12 til 5 % etter VGB eller
AGB, prosedyrer som ikke er i utstrakt
bruk i dag. [15] Manglende dokumentert
effekt på klinisk sykdom gjør at UDCA
som profylakse for gallestensykdom etter
fedmekirurgi er lite brukt. I Norge bruker
noen sentra det; i Sverige brukes det i liten
grad. Randomiserte placebokontrollerte
blindete studier trengs for å vise eventuell nytte av UDCA på klinisk sykdom.

Behandling av galleblærestein
etter fedmekirurgi
Tilnærmingen til gallesteinssykdommen
bør være som ellers med kliniske
kriterier som basis for seleksjon til
kirurgisk behandling. Rundt en av 11 blir
kolecystektomert og rundt en av ni har en
manifestasjon av sykdommen, inkludert
gallesteinsanfall som ikke blir operert.[1]

Figur 1c. Kolangiogram med 2 konkrementer i ductus
hepaticus communis (Bilde: Gastrolab, Rikshospitalet).
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Gallesteinssykdom etter
fedmekirurgi

Behandling av gallegangsstein
etter RYGB
Etter RYGB, er det nødvendig å ha en
annen tilnærming til gallegangsstein enn
hos pasienter med ordinær anatomi. Vanlig
ERCP lar seg ikke gjennomføre pga. lang
vei til papillen etter etablering av Roux-en-Y
konfigurasjon med lange tarmløp. I følge
tall fra Norsk forening for fedmekirurgi ble
det i Norge utført 3002 overvektoperasjoner
i 2014, hvorav 1651 (55 %) var RYGB.
I tillegg tilkommer et ukjent antall norske
pasienter, som opereres i utlandet hvert
år. Studier har vist 10-30 % risiko for
kolecystektomi etter RYGB og ca. 10-18 %
forekomst av gallegangstein hos pasienter
som gjennomgår kolecystektomi [16].
Med utgangspunkt i dette og at det er
omkring 2000 norske pasienter som
får gjort RYGB årlig, kan det norske
helsevesenet forvente å måtte håndtere
mellom 20-108 pasienter pr år med
gallegangsstein og RYGB anatomi.
Sanering av gallegangsstein etter
RYGB kan gjøres på flere måter. I dag
er ballongenteroskopi assistert ERCP
(BEA-ERCP), laparoskopi assistert ERCP
(LA-ERCP) og direkte kirurgi på galleveiene
(laparoskopisk eller med laparotomi) de
vanligste metodene. Ved BEA-ERCP
benyttes et spesialskop der man trer
seg ned på tarmen for å nå papillen som
etter RYGB ofte er plassert ca 2 meter
nedenfor ora serrata (Figur 1a-c). Ved
LA-ERCP etableres tilgang for ERCP skopet
via laparoskopisk tomi på ventrikkelen.
ERCP skopet føres inn i ventrikkelen
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Stent til gastrisk bypass
og gastrisk sleeve
Tema: Fedmekirurgi

Figur 2. Portplassering ved hybrid-ERCP. God vinkel for
skopet oppnås ved at gastrotomien anlegges et stykke
oppe på ventrikkelen mot majorsiden (Bilde gjenbrukt
fra tidligere i Kirurgen med tillatelse).
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gjennom en trokarport (15 mm) som
plasseres i gastrotomien (Figur 2). Per i
dag foreligger ingen randomiserte studier
som omhandler denne problemstillingen.
Metaanalyser fra ordinær behandling av
gallegangssteinsykdom [16] viser ingen
større forskjell mellom endoskopi og
operativ tilnærming. Disse resultatene kan
allikevel ikke uten videre overføres til RYGB
pasienter. Tilleggsfaktorer som vil være
viktige for beslutningsprosessen i forhold
til terapivalg i denne pasientgruppen er:

galleblæresteiner der klinikk, lab.prøver
og billeddiagnostikk indikerer avgått
gallegangstein, vil kolecystektomi være
førstevalg dersom det ikke foreligger
alvorlig kolangitt eller en alvorlig pankreatitt.
[18] Dersom man påviser gallegangsstein
i en stabil situasjon, finnes som skissert
kirurgiske, endoskopiske og kombinerte
intervensjonsprosedyrer tilgjengelige for
sanering av dype galleveier etter RYGB. Det
er ikke entydig gitt hvilket behandlingsvalg
som er det rette med dagens kunnskap.

• Galleblæren in situ og indikasjon
for ev. samtidig kolecystektomi
• Indikasjon for diagnostisk laparoskopi
for bla. å vurdere mesenteriale slitser
• Indikasjon for endoskopi for å inspisere
anastomoser og rest ventrikkel mm.
• Komorbiditet
• Lokal kompetanse
• Lokale ressurser

Ved Oslo universitetssykehus undersøkes
nå hvordan man best kan behandle denne
pasientgruppen. Først vil vi gjennomgå
resultater fra BEA-ERCP og LA-ERCP
prosedyrer som er utført på RYGB
pasienter. Begge metodene har høy
suksessrate, men det er uavklart hvilke
pasienter som er best egnet for den ene
eller andre metoden. Vi ønsker å kunne
initiere en randomisert studie, slik at vi
kan få bedre evidens for hva som er riktig
behandling for den enkelte pasient med
gallegangsstein og RYGB anatomi. Dette
vil kreve samarbeid mellom flere sentra
som håndterer pasientgruppen. Det er også
ønskelig med studier som bedre avklarer
hvorvidt medikamentell profylakse kan
redusere forekomsten av klinisk relevant
gallesteinssykdom etter fedmekirurgi.

I dag finnes ingen entydig algoritme
for behandling av gallegangsstein etter
RYGB. For pasienter med alvorlig septisk
kolangitt, vil rask galleveisdrenasje for
dekomprimering av galleveiene sammen
med antibiotika være førstevalg.[17] For
RYGB pasienter i en slik situasjon kan
perkutan ultralydveiledet drenasje være
å foretrekke i påvente av steinsanering
i en mer stabil fase. For pasienter med
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Fedmekirurgi hos voksne er etablert som
den eneste behandling som på lang sikt
gir betydelig vektnedgang, forbedring av
fedmerelaterte sykdommer og bedre livskvalitet. Derfor har behandling med fedmekirurgi økt så kraftig. Fedmekirurgi har til
nå vært avgrenset til pasienter over 18 år.

lig oppfølgingstid er 8,0 år (5,4-12,5 år).
Resultatene fra denne studien er i overenstemmelse med funnene hos Olbers og co.

Resultat av fedmekirurgi
hos ungdom

Det er først med disse langtidsstudiene til
Torsten Olbers og medarbeidere i Sverige
og Thomas H Inge og medarbeidere i
USA at kunnskapsgrunnlaget omkring
resultatet av fedmekirurgi er så solid at
man kan vurdere om fedmekirurgi skal
tilbys ungdom som del av et etablert
behandlingsopplegg. Likevel er det fortsatt
vesentlige forhold omkring modenhet
og alder ved operasjon, pasientseleksjon, operasjonsmetode og oppfølgning
som vi har mangelfull kunnskap om.

Jøran Hjelmesæth
Seksjonsleder
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og
seksjon for endokrinologi / ernæring
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg og
Universitetet i Oslo.

The Lancet Diabetes and Endocrinology presenterte i januar to studier der
man redegjør for langtidsresultater etter
laparoskopisk gastrisk bypass (LGBP)
hos ungdom (6,7). Publikasjonene ble
ledsaget av en kommentarartikkel (8)

HUNT-undersøkelsen viser at 14 % av unge
kvinner i alderen 20-29 år i Nord-Trøndelag
har fedme (KMI≥30) (2). Kardiometabolske
risikofaktorer (fastende blodsukker, HbA1c,
lipidprofil, BT) viser høy prevalens av
patologiske verdier hos ungdommer med
sykelig overvekt (3,4). Debutalderen for
type 2 diabetes synker i befolkningen.
I USA er type 2 diabetes vanligere enn type
1 diabetes blant barn og unge voksne, og
sykdomsforløpet er mer alvorlig ved tidlig
debut (4). Psykososialt er ungdom med
sykelig overvekt en stigmatisert gruppe
med sterkt nedsatt livskvalitet sammenlignet med normalvektige jevnaldrende.

Torsten Olbers og kollegaer har fulgt 81
ungdommer (13-18 år) i 5 år etter LGBP.
Dette er en svensk nasjonal prospektiv
ikke-randomisert studie der man har sammenlignet resultatet etter operasjon med
en matchet kontrollgruppe fra Svensk
barnefedmeregister og en kontrollgruppe
bestående av voksne med sykelig overvekt som ble operert med LGBP i samme
tidsrom og av de samme operatørene.
Vektnedgangen i gruppen ungdommer
som ble operert med LGBP var etter 5 år
13,1 KMI-poeng (14,5- 11,8 kg/m2). Hos
gruppen som fikk konservativ behandling
økte KMI i snitt 3,3 kg/m2. En fjerdedel av
ungdommene i kontrollgruppen gjennomgikk fedmekirurgi i løpet av oppfølgingsperioden. Glukosehomeostasen, lipidprofil,
kardiovaskulære risikofaktorer og livskvalitet
viste markant forbedring i den opererte
gruppen sammenlignet med de jevnaldrende kontrollene. Den voksne kontrollgruppen hadde tilsvarende vektreduksjon
og bedring av metabolske variabler som
de opererte ungdommene. Av de 81
opererte ungdommene hadde 21 gjennomgått nye inngrep, plastikkirurgi ikke
medregnet. Elleve av disse var operasjon
for intern herniering og 5 cholecystektomier. Interne slitser ble ikke lukket ved
primæroperasjonen og pasientene fikk
ikke Ursofalk ® som gallestensprofylakse.
Den andre studien i The Lancet Diabetes
and Endocrinology er en longitudinell
singelsenter studie av Thomas H Inge og
medarbeidere i Colorado, USA. De har fulgt
58 pasienter som ble operert med LGBP
(13-21 år ved baseline) og gjennomsnitt-

Behandling av sykelig overvekt
hos ungdom
Kost- og livsstilsintervensjon har i flere
studier vist seg å gi liten vektreduksjon på
lang sikt. Compliance er enda lavere hos
ungdom enn hos voksne. Man har ikke
kunnet dokumentere bedre effekt selv om
behandlingen gis familiebasert, i gruppe
eller med tett individuell oppfølgning (5).
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fra egen helseregion. Gjennomføringen
av studien har vært tyngre enn forventet og rekrutteringen har gått langsomt.
Studien har blitt møtt med skepsis både
fra pårørendegrupper og fagmiljø.

I begge studiene fant man en høy forekomst av anemi, D- og B12-vitaminmangel 5 år etter gjennomgått LGBP.

I kommentarartikkelen i The Lancet
Diabetes and Endocrinology anbefaler
man at tilbudet om fedmeoperasjon til
ungdom bør gis ved sentra der man har
godt etablerte multidisiplinære team som
i tillegg til ernæringsfysiolog, indremedisiner og kirurg inkluderer pediatrisk og
psykiatrisk kompetanse. Man framholder
betydningen av at teamet har bred kompetanse til å vurdere alle forhold omkring
helse og utvikling. Siden forekomsten av
mangelsykdommer etter kirurgi er høy, er
det avgjørende at det etableres et opplegg
for livslang oppfølgning og monitorering.

Fedmekirurgi til norske ungdommer
Nasjonal prioriteringsveileder (9) angir
18 år som nedre aldersgrense for fedmekirurgi. Ved Senter for sykelig overvekt i
Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold
har vi både en voksenseksjon og en seksjon for barn og ungdom. Senteret er et
regionalt kompetansesenter for utredning
og behandling av sykelig overvekt hos
barn og unge. I tillegg til flere konservative
behandlingstilbud har vi siden 2011 hatt et
forskningsrelatert tilbud om fedmekirurgi
til ungdom mellom 13-18 år med sykelig
overvekt. Dette behandlingstilbudet skjer
innenfor rammen av et forskningsprosjekt
som er godkjent av Regional etisk komite
(4XL studien). Pasientene er rekruttert fra
hele landet, men hovedandelen kommer
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aldersgrense for fedmekirurgi (9). Compartment
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gode langtidsresultater etter LGBP hos
ungdom, men man framhever at behandlingen bør gjennomføres ved sentra der man
har multidisiplinære team med spesialkompetanse innen utredning, behandling og
oppfølgning av barn og ungdom. Pasientene
må følges på lang sikt da forekomsten
av anemi og vitaminmangel er stor.
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I løpet av vår generasjon har fedme blitt ett av samfunnets største helseproblem. Denne utviklingen
rammer barn og unge minst like mye som voksne. Hver fjerde ungdom i USA og Europa er overvektig
eller lider av fedme (1).

1. Bibiloni Mdel M, Pons A, Tur JA. Prevalence of
overweight and obesity in adolescents: a systematic
review. ISRN Obes 2013; 2013: 392747.
2. K. Midthjell, C. M. Y. Lee, A. Langhammer, S.
Krokstad, T. L. Holmen, K. Hveem, S. Colagiuri and
J. Holmen. Trends in overweight and obesity over 22
years in a large adult population: the HUNT Study,
Norway. Clinical obesity 2013; 3, 12–20.
3. Skinner AC, Perrin EM, Moss LA, Skelton JA. Cardiometabolic risks and severity of obesity in children
and young adults. N Engl J Med 2015; 373: 1307–17.
4. D’Adamo E, Caprio S. Type 2 diabetes in youth:
epidemiology and pathophysiology. Diabetes Care
2011; 34: S161–65.
5. Benestad B, Lekhal S, Småstuen MC, Hertel JK, Halsteinli V, Ødegård RA, Hjelmesæth J. Camp-based
family treatment of childhood obesity: randomized
controlled trial. Arch Dis Child. 2016 Nov 2. pii:
archdischild-2015-309813. doi: 10.1136/archdischild-2015-309813. [Epub ahead of print] PubMed
PMID: 27806969.
6. Inge TH, Jenkins TM, Xanthakos SA, et al. Long-term
outcomes of bariatric surgery in adolescents with
severe obesity (FABS-5+): a prospective follow-up
analysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; published online Jan 5. http://dx.doi.org/10.1016/S22138587(16)30315-1
7. Olbers T, Beamish AJ, Gronowitz E, et al. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents
with severe obesity (AMOS): a prospective, 5-year,
Swedish nationwide study. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; published online Jan 5. http://dx.doi.
org/10.1016/S2213-8587(16)30424-7.
8. Geltrude Mingrone. Pros and cons of bariatric
surgery in adolescents. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; Published Online Jan 5.http://dx.doi.
org/10.1016/S2213 8587(16)30425-9
9. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/
sykelig-overvekt/seksjon?Tittel=sykelig-overvektvoksne-9661

8th World Congress of the
Abdominal Compartment Society
Embracing the Concept
8th World
Congress of the
of the Abdominal
Compartment
Abdominal Compartment Societ
as a Functional
Whole
Embracing the Concept
Nå ved årsskiftet er 36 ungdommer rekruttert og har gjennomgått operasjon (LGBP).
Målet er 50 inkluderte, men vi planlegger en preliminær analyse av resultatene
i nær fremtid. Det har ikke forekommet
alvorlige kirurgiske komplikasjoner eller
dødsfall. Studien er fortsatt åpen og
pasienter fra hele landet kan henvises.

The
Abdominal
Compartment
Society

The
Abdominal
Compartment
Society

of the Abdominal Compartment
June 13 2017
precourseWhole
as a Functional

The
Abdominal
Compartment
Society

June 13
2017
precourse of
June 15-17
82017
World Congress
Abdominal
Compartment
June 15-17
2017
Banff, Canada
Embracing the Conce

UNESCO
ld
8 World
of the
WorCongress
e
g
a
it
r
Abdominal
Society
HeCompartment
e
it
S
Embracing the Concept
th

of the Abdominal Compartment
as a Functional Whole
June 13 2017
UNESCO
World
Heritage
Site

th

UNESCO
World
Heritage
Site

Banff, Canada

Venue: The Banff
Centre
of the
Abdominal Compa
Venue: The Banff Centre

precourse

as a Functional Who

June 15-17 2017
Banff, th
Canada

www.wcacs2017.org
www.wcacs2017.org
8 World Congress
of
the
June 13 2017
preco
Abdominal Compartment Society
June
15-17
2017
Embracing the Concept
Banff, Canada
Venue: The Banff Centre
@WSACS

@WSACS

www.wcacs2017.org

@WSACS

UNESCO
World
Heritage
Site

Kirurgen nr. 1, 2017 31

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N) skal gje oversikt over bruken og effekten av
fedmekirurgi i Noreg, og bidra til å betre kvaliteten på tilbodet.

Elisabeth Heggernes, Tom Mala,
Tone N. Flølo, Villy Våge
Elisabeth.heggernes@helse-bergen.no
SOReg- N
Sjukeleg overvekt er ein samansett sjukdom som har innverknad på pasientane
både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk.
Tilstanden gir betydeleg nedsett livskvalitet og redusert forventa levetid, og fører
ofte til følgjesjukdom som diabetes type
2, hypertensjon, søvnapné, muskel- og
skjelettsmerter samt psykiske plager
som angst og depresjon. For mange fører
overvekta til sosial isolasjon, og til at dei gir
opp skulegang og arbeidsliv i ung alder.
Kirurgisk behandling kan betre livskvaliteten
og auke livslengda for denne pasientgruppa.
Kvart år vert ca. 3000 pasientar operert i
Noreg fordelt på rundt 20 offentlege og
private sjukehus. I tillegg vert eit ukjent tal
pasientar operert i utlandet. For å få tilbod
om fedmekirurgi i Noreg må pasienten
vanlegvis oppfylle Verdas Helseorganisasjon sine kriterium for sjukeleg overvekt:
• Kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 40
utan følgjesjukdom, eller
• KMI ≥ 35 med følgjesjukdom som
type 2 diabetes, søvnapné eller
smerter i vektbærande ledd.
Internasjonalt er det også teke til orde
for å tilby fedmeoperasjon til utvalde
pasientar med type 2 diabetes og
KMI mellom 30 og 35 (1).
Dei mest vanlege operasjonsmetodane i
Noreg i dag er gastrisk sleeve og gastrisk
bypass. Inngrepa gir ofte eit stort vekttap
og betring eller bortfall av følgjesjukdom
som diabetes og hypertensjon. Samstundes kan dei gi komplikasjonar og
biverknader både på kort og lang sikt.
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Sjølv om det er rimeleg internasjonal
semje om kriterium for fedmekirurgisk
behandling er både bruk av ressursar og
kirurgiske metodar omdiskutert, noko som
har ført til variasjon i behandlingstilbodet
nasjonalt og internasjonalt. I ein rapport frå
2014 uttalar Kunnskapssenteret at mykje
av forskinga om verknaden av fedmekirurgi er usikker, for eksempel når det gjeld
total mortalitet og langtidseffekt på høgt
blodtrykk (2). Kunnskapssenteret konkluderer med at det trengs meir forsking
med gode, valide data og med oppfølging
over lang tid for å få sikrare kunnskap om
korleis det går med dei fedmeopererte.

sjonar, verknader, biverknader og endring i
sjølvopplevd helse etter slike operasjonar.

Kvalitetsregister for
fedmekirurgi

Helse Bergen er juridisk ansvarleg for
SOReg-N. Det norske styret har sju
medlemmer der dei fire regionale helseføretaka, private aktørar, Norsk foreining
for fedmekirurgi og Norsk forening for
gastroenterologisk kirurgi er representert.
I tillegg har ein brukarrepresentant frå
Landsforeningen for overvektige møterett.

Kirurgi for sjukeleg overvekt vart utført i
Noreg allereie på 1970 og -80-talet, men
tilbodet vart lagt ned tidleg på 1990-talet
grunna alvorlege komplikasjonar og biverknader. Operasjonsmetodar som var brukt
i desse åra var jejunoileal bypass, vertikal
banding og etter kvart gastrisk bypass.
I 2001 vart fedmekirurgien teken opp att
i Noreg, og etter ei tid kom det ynskje frå
fagmiljøet om eit nasjonalt kvalitetsregister.
I Sverige var ein allereie i gang med å bygge
opp eit nasjonalt register, difor tok det norske fagmiljøet kontakt med svenske kirurgar
med tanke på å etablere eit felles, skandinavisk register, Scandinavian Obesity Surgery
Registry (SOReg). SOReg –S, det svenske
registeret, starta i 2007, og har til no samla
inn data om fleire enn 55000 pasientar. Den
norske delen av registeret, Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N), vart
teke i bruk i 2014, og fekk i juni 2015 godkjenning av Datatilsynet som nasjonalt kvalitetsregister. Intensjonen med registeret
er å gje kontinuerleg oversikt over bruken
av fedmekirurgi i Noreg, samt komplika-

For at data frå Sverige og Noreg skal kunne
samanliknast er variablane like i SOReg-N
og SOReg-S. Det er eit ynskje om å få alle
skandinaviske land med i SOReg, og det
kan verte aktuelt å levere avidentifiserte
data til eit internasjonalt register. I tillegg
til at kvart land har eit nasjonalt styre er
det oppretta ei felles samrådsgruppe med
representantar frå både det svenske og
det norske registeret. Samrådsgruppa
skal møtast jamleg for å diskutere oppdateringar og utvikling av registeret.

Alle sjukehus som leverer data har ein lokal
koordinator med ansvar for registreringa
på sitt sjukehus. Per desember 2016 er
17 sjukehus kobla opp mot SOReg-N.
Ved dei fleste av desse sjukehusa er ein i
gang med registrering, men nokre er fortsatt i startfasen og arbeider med å tilpasse
lokale rutinar. Private sjukehus er ikkje
pålagde å rapportere til Norsk pasientregister (NPR), difor manglar ein full oversikt over kor mange pasientar som vert
operert privat. I SOReg-N arbeider vi for å
få med dei private sjukehusa og så langt
er to av desse med. I SOReg-S er oppslutninga nær 100 % og vi håpar på like høg
prosent deltaking i det norske registeret.

Det vert registrert opplysingar om pasienten
si helse før kirurgi, peroperative data
med detaljar om operasjonen, 30 dagars
morbiditet, samt oppfølgingsdata etter
eitt, to og fem år. Viktige kvalitetsindikatorar for behandlinga er sett til å vere:
• Del pasientar med mindre enn
fire liggedøgn etter operasjon.
• Del pasientar som blir innlagt på sjukehus innan 30 dagar postoperativt.
• Del pasientar som får komplikasjonar
dei første 30 dagane postoperativt.
• Del pasientar som har gått ned meir enn
50 % av overvekta etter operasjon.
• Kor mange som blir følgt opp
postoperativt etter eit år.
• Kor mange som blir følgt opp
postoperativt etter to år. (Så langt
er det berre ved to sjukehus ein
har byrja å levere to-årsdata).
Det er ynskjeleg at pasienten sjølv skal
kunne legge inn opplysningar om eiga helse
før og etter operasjon, såkalla pasientrapporterte data (PROM). Ei felles svensk/
norsk arbeidsgruppe er sett ned for å
ta stilling til kva pasientrapporterte data
som skal vere med i SOReg. Desse vil bli
tatt i bruk når ei nasjonal teknisk løysing
for direkte registrering via internett er
klar. Dette kan bli aktuelt allereie i 2017.
Administrasjonen i SOReg- N arbeider
med å opprette ein versjon av Rapporteket.
Dette er ein rapportfunksjon der brukarane
ved dei ulike sjukehusa skal kunne finne
oppdaterte nasjonale resultat for kvalitetsindikatorane, og hente ut meir detaljerte
oversikter og statistikk for eige sjukehus.

Datatryggleik og utlevering av
data til forsking
SOReg-N er basert på skriftleg samtykke
frå pasienten, og registeret har konsesjon
frå Datatilsynet til lagring av pasientinformasjon. Opplysingane frå kvart
sjukehus blir lagt direkte inn i dataløysinga
OpenQreg, som er forvalta av Helse Nord
IKT. Her vert informasjonen samla i ein
database der kvar behandlingsstad har
tilgang til data dei sjølve har lagt inn.
For å kunne hente ut data frå registeret
til forsking skal ein plan for studien ha
godkjenning av Regional etisk komité
(REK) før den kan leggjast fram for styret
i SOReg-N. Med støtte frå styret blir
informasjonen levert til forskarane som
avidentifiserte data. Meir detaljert rettleiing for utlevering av data til forsking
er under utarbeiding saman med representantar for det svenske registeret.
Registeradministrasjonen skal jamleg jobbe
med kvalitetssikring av dei data som blir
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Figur 1. Kroppsmasseindeks (KMI) før operasjon, ved operasjon, etter seks veker og eitt år.
Den raude linja viser gjenomsnitts-KMI på kvart tidspunkt.
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Figur 2 . Fordeling av prosent EBMIL (excess BMI loss) basert på KMI før operasjon og eitt år etter.

rapporterte inn. Data frå SOReg-N blir
samanstilt med innrapporterte diagnosekodar i Norsk Pasientregister (NPR) og
lokale pasientjournalar. Årsrapportar og
resultat frå forskingsprosjekt vil fortløpande
bli lagt ut på nettsida til SOReg-N (3).
Den første årsrapporten frå SOReg-N
omhandlar 2015 og var klar hausten 2016
(4). Rapporten for 2015 er frå eit register
under oppbygging og dekningsgraden
er difor framleis låg. Generelt viser tala
at fedmekirurgi i Noreg har få komplikasjonar, og det vart ikkje rapportert om
dødsfall innan 30 dagar etter operasjon.
Dei fleste pasientane har god vektnedgang
seks veker og eitt år etter operasjon.
Figur 1 viser kroppsmasseindeks (KMI) før
operasjon, ved operasjon, etter seks veker
og eitt år. Den raude linja viser gjenomsnitts-KMI på kvart tidspunkt. Tala er basert
på data frå 449 pasientar med måling før
operasjon, 447 med måling ved operasjon,
431 etter seks veker og 175 etter eitt
år. Eit mykje brukt mål på vekttap etter

fedmeoperasjon er % EBMIL (excess BMI
loss), som målar kor mykje av overvekta
pasienten har gått ned etter operasjonen.
Figur 2 viser fordeling av prosent EBMIL
basert på KMI før operasjon og eitt år etter.
Tala er basert på data frå 175 pasientar.
Eitt år etter operasjon hadde 95% av
pasientane ein EBMIL på 50% eller meir.
På sikt vil årsrapportane bli samkøyrde
med det svenske registeret slik at vi også
får ein felles årsrapport med SOReg-S (5).
Referanser
1. https://www.nice.org.uk/guidance/cg189/chapter/1recommendations#bariatric-surgery-for-peoplewith-recent-onset-type-2-diabetes
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nr.1-2014. ISBN 978-82-8121-843-7 ISSN 1890-1298,
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/
langtidseffekter-etter-fedmekirurgi
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2017 – det er da det skjer!
Naeem Zahid
naeemz78@hotmail.com
Styremedlem FUNK

Fagmedisinske foreninger

Med 2016 har FUNK lagt bak seg et
svært spennende år. Det sittende
interimstyret har jobbet hardt for å
få organisasjonen opp på bena, og
jeg syns vi har gjort en god jobb.
Vi har profilert foreningen godt og gjort
den kjent blant kollegiet i Norge ved flere
innlegg i både tradisjonelle og sosiale
medier. Vi har blitt omtalt i Tidsskriftet
og har hatt flere artikler i Kirurgen. Vi har
fått på plass egen hjemmeside, sjekk den
ut: www.ungkir.no. Det finnes også en
facebook-side som har blitt flittig brukt.
Det er dessuten blitt publisert blogginnlegg
i både portalen til YLF og Dagens Medisin.
Det sittende styret har knyttet bånd til våre
søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige,
og har deltatt på deres årsmøter. Besøkene
ble gjengjeldt med svensk deltagelse på
høstmøtet. Og nettopp høstmøtet har vært
det største fokusområdet vårt i 2016. Vi
stilte med stand, brosjyrer, Drammensboks,
premier, og ja; brus og ferskpoppet
popkorn. I løpet av høstmøte-uken hadde
FUNK også sitt første årsmøte. Med god
og engasjert deltagelse fikk det sittende
styret både fornyede krefter og ytterligere
inspirasjon. Det var god diskusjon og vi

satte agendaen for året som kommer.
2017 blir på mange måter et avgjørende
år for den fremtidige kirurgiske utdanning
og praksis. I skrivende stund venter man
utfallet av tvungen lønnsnemd mellom
Legeforeningen og SPEKTER. FUNK er
ikke en yrkesorganisasjon, det arbeidet
overlater vi til Legeforeningen. Vi er derimot
opptatt av læringsforholdene til LIS ved
kirurgiske avdelinger. Vi frykter at innføring
av individuelle arbeidsplaner vil redusere
kvaliteten på utdannelsen og svekke
rekrutteringen til de kirurgiske fagene.
Vakt er både spennende og lærerikt,
men den viktigste opplæringen skjer på
dagtid, under supervisjon og veiledning
av erfarne kolleger. Om SPEKTER får
sin vilje, frykter vi at LISer vil komme til
å tilbringe enda mer tid på vaktarbeid og
være mindre tilstede ved elektiv drift.

sykehus i Norge har ikke seksjonerte
bakvakter, her vil urologen med to års
fellesstammeutdanning på vakt måtte
behandle kolonileus, og gastrokirurgen
med de samme to årene i common trunk
legge JJ-stent. Jeg er usikker på hva
slags kvalitet man kommer til å få.

Spesialistreglene overhales, man skal
bevege seg bort fra modellen med
spesialitet i generell kirurgi som
inngangsport til grenspesialisering.
Løpene til å bli ferdig spesialist skal
bli kortere og man skal få bukt med
spesialiteten generell kirurgi. Den generelle bredden man tidligere fikk gjennom
grunnspesialiteten skal erstattes med
to år i fellesstammeutdanning, gjerne
kalt «common trunk». FUNK mener at
dette ikke vil gi tilstrekkelig kunnskap
og erfaring innen de vanlige generell
kirurgiske problemstillinger. Mange

Det videre arbeidet til FUNK er avhengig
av innsats fra våre medlemmer. Vi ber
om at LIS i kirurgiske fag som ønsker å
bidra i arbeidet for å fremme våre felles
interesser tar kontakt med oss. Vi ønsker
helst å ha minst en kontaktperson på hver
avdeling. Slik vil man lettere kunne spre
informasjon om møter og lignende, men
også kunne rapportere inn forhold som
en føler er kritikkverdige eller eksempel
til etterlevelse for andre avdelinger. Vi i
styret ønsker å holde en uformell tone,
og det skal aldri være skummelt å slå på
tråden om det er noe man har på hjertet!

Det er tenkt at den nye spesialiteten i
gastrokirurgi skal romme generell-kirurgiske
tilstander. Dette skal alt sammen læres på
5-6 år. Å tro at man kan utdanne kirurger
som behersker både generell kirurgi
og avansert gastrointestinal kreftkirurgi
på så kort tid er en utopi! Dersom man
ser for seg at disse kirurgene også skal
vaktbemanne alle sykehus, vel, hvor har
man tenkt å utdanne et så stort antall
leger? Norske utdanningsinstitusjoner
har ikke den kapasiteten.
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Takk!

1

www.collatamp.no

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.

Targeted infection control

Mvh Redaksjonen
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Referanser:
1.Ruszczak Z, Friess N. Advanced Drug Delivery
2003;55:1679–1698.

Swedish Orphan Biovitrum AS
Østensjøveien 18 Bryn, 0661 Oslo
Tlf.: 66 82 34 00
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It’s a surgeon’s choice

Vi håper på fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer!

Norge Rundt
Kirurgen presenterer: Haugesund Sjukehus
Tidligere omtalt:
Drammen (4-2016)
Ålesund (2-2016)
Lillehammer (4-2015)
Gjøvik (3-2015)
Tromsø (gastrokir) (2-2015)
AHUS (1-2015)
Stavanger (3-2014)
Østfold (2-2014)
Kristiansand (gastrokir) (2-2014)

Haugesund Sjukehus

(Er du/dere interessert i å få deres avdeling publisert i
denne spalten? Ta kontakt på hans.skari@kirurgen.no)

Tidligere besøkte sykehus

Mellom Bergen og Stavanger ligger Haugesund, en mellomstor by på Vestlandskysten. Byen har vokst opp
på grunnlag av sildefiske og sjøfart, og har fortsatt maritim tilknytning gjennom verftsdrift og shipping.
Byens innbyggere setter pris på kultur, og det arrangeres årlig en rekke festivaler. Hver høst blomstrer byen
til liv med de to mest kjente, sildajazzen og filmfestivalen i august.

Benedikte Hjertaas
benedikte.hjertaas@gmail.com
Byen fikk sitt første sykehus i 1868. Det var sesongåpent og ble
driftet gjennom et statlig fond, Vårsildavgiftsfondet. Det var først
og fremst tiltenkt fiskere som deltok på sildefisket, men det ble
raskt klart at det også var behov for et sykehus for byens innbyggere. Sykehuset ble kommunalt og åpent hele året i 1889.
Dagens sykehusbygg ligger midt i sentrum. Den første delen av
bygget ble påbegynt i 1919, men sto ikke ferdig før i 1940 grunnet
store kostnadsoverskridelser. I mellomtiden ble sykehuset delvis
drevet ut av brakker. Ettersom byen har vokst har sykehuset blitt
bygget ut etappevis. Deler av bygningsmassen er i dag til dels
svært slitt, og det er derfor planlagt et nytt tilbygg som blant annet
skal romme ny operasjonsavdeling, intensivavdeling, akuttmottak,
laboratorier mm. Byggestart er planlagt til 2019/20.

Organisering
Haugesund sjukehus er det største av fire sykehus som utgjør
Helse Fonna og tilbyr spesialisthelsetilbud til ca. 185.000 innbyggere i Nord-Rogaland, Sunnhordland, Hardanger og Ryfylke.
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Vi har et nært samarbeid med de andre sykehusene i HelseFonna og flere av våre spesialister har deler av sin polikliniske
og operative virksomhet ved sykehuset i Odda og på Stord.
Til kirurgisk avdeling hører gastrokirurgisk seksjon som
den største. I tillegg har vi urologisk, karkirurgisk, bryst-/
endokrinkirurgisk og plastikkirurgisk seksjon.
Sykehuset har traumefunksjon, og vakthavende LIS er leder
for traumeteamet. Det tilstrebes at nyansatte LIS raskt
deltar på ATLS kurs, men vi er fortsatt et stykke unna anbefalingene om traumeleder med 4-års erfaring samt ATLS og DSTC
eller tilsvarende kurs. Overlegevakt kommer raskt inn ved behov.

LIS og utdanning
Kirurgisk avdeling har 9 LIS som går i 9-delt vaktsjikt. Dagvaktene
varer fra 07:45 til 16:00. Nattevakten tar over vaktcallingen klokken
15:15 og kan gå hjem 10:00 neste dag. Vi jobber hver 3. helg.
Overlegevakt er generell-kirurgisk vakt delt mellom 8 overleger
tilknyttet de forskjellige seksjonene samt faste vikarer.

Norge Rundt

Norge Rundt

Velkommen til Haugesund Sjukehus
– Et sykehus i sildabyen

Dronebilde av sykehuset.

Vakthavende LIS er med på alle akutte operasjoner på vakttid, og man kommer derfor raskt i gang med mindre inngrep
som appendektomier. Nye LIS får basalkirurgisk erfaring ved å
bli med på, og etter hvert gjøre mindre inngrep på dagkirurgisk
avdeling. I tillegg er de med og assisterer på sentraloperasjon.
Vi har et godt og sosialt miljø på avdelingen på tvers av
arbeidsgrupper. Alle blir raskt kjent med hverandre og det
er aldri vanskelig å spørre noen mer erfarne om man er
usikker på noe. Utenom jobb har vi tradisjon for å reise på
tur sammen eller gå ut og spise. Dette er viktig for trivselen på jobb og gjør samarbeidet på jobb enda bedre.

Gastrokirurgisk seksjon

Inngangspartiet til sykehuset

Gastrokirurgisk seksjon har 5 faste overleger,1B-grenist
og 4 rotasjonsstillinger for LIS.
Det er stor bredde og variasjon i inngrepene som blir utført.
Av øvre gastroinngrep har det blitt gjort bariatrisk kirurgi siden
2007, og man har etter hvert opparbeidet seg stor erfaring
innenfor dette området. Det opereres ventrikkelcancer og colorectal
kirurgi hvor colonreseksjoner primært gjøres laparoskopisk.
Et godt tverrfaglig samarbeid mellom gastroenterologer, radiologer og kirurger gjør at vi har svært gode tall på pakkeforløp.
Ved dagkirurgisk avdeling gjøres det anoproktologisk
inngrep, cholecystektomier, Nissen fundoplikasjon og
brokkirurgi. Lyskebrokk opereres med åpen nettplastikk, men man har planer om å innføre TEP snart.
Det er ansatt en onkolog tilknyttet kirurgisk avdeling, og vi har
et tett samarbeid med onkologisk avdeling ved Haukeland
for oppfølging av våre onkologiske pasienter.

Urologisk seksjon
Den største delen av pasientvolumet ved urologisk seksjon kommer for elektive transurethrale inngrep. Det er god kompetanse på
steninngrep og man tilbyr blant annet PCN og URS med lasertripsi.
Mye av den større urologiske cancerkirurgien er sentralisert
til Haukeland og Stavanger, men det utføres nefrektomier og
nyresparende reseksjoner både laparoskopisk og åpent.
Det er høy poliklinisk aktivitet på seksjonen og man har et godt
samarbeid med Stord sykehus hvor en del mindre inngrep
blir utført av spesialister fra vår avdeling. Seksjonen slik den
fremstår i dag er i stor grad bygget opp av dr. Winfried Rüger som
kom til avdelingen i 2008. Han var i en periode eneste urolog og
har bygget opp avdelingen til å inkludere fire overleger, 1 b-grenist
og en LIS i rotasjonsstilling. Han gikk dessverre plutselig bort i
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Through innovation and collaboration,
we continue to improve the lives and health
of millions of people each year.

Norge Rundt

Clearify™
Visualization
System
Warms in 5 minutes
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Veriset™
Haemostatic
Patch
100 % free of
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components1

Noen av legene ved avdelingen: bakfra mot høyre: Ingvild Svåsand, Arjan Dingemans, Nedzad Sehovic, Håvard Luong Thorsen, Fredrik Gaustad, Thomas Grindevoll,
Ivar Stubhaug, Benedikte Hjertaas, Charlotte Ness og Idun Øvernes.

løpet av tiden denne artikkelen ble skrevet og vil bli sårt savnet av
alle som kjente ham. Han var en avholdt sjef, god og allsidig kirurg
og en viktig person for det sosiale livet blant legene på avdelingen.

Bryst-/endokrinologisk seksjon
Seksjonen har en overlege og en LIS i rotasjonsstilling. Det er stor
poliklinisk virksomhet på avdelingen. Man tilbyr det meste innen
mamma-kirurgi. Det er en fast ansatt plastikkirurg tilknyttet avdelingen
som gjør onkoplastikk. Benigne tilstander i thyroidea opereres her,
men alle maligne tilstander, utover mammacancer, som kommer
under enokrinkirurgisk ansvarsområde henvises til Haukeland.
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Karkirurgisk seksjon
Karkirurgisk seksjon har en overlege og en LIS i rotasjonsstilling.
Man har et nært samarbeid med intervensjonsradiologene som
gjør diverse endovaskulære prosedyrer og som har gjort EVAR
på selekterte pasienter de siste årene med gode resultater. Vi har
en fast vikar fra Karolinska Universitetssykehus i Stockholm,
dr Staffan Enoksson, som har vært tilknyttet avdelingen her
i en årrekke og som er med på å heve kompetansen. Det utføres
revaskulariserings-inngrep innkludert TEA av carotis, åpne
inngrep på ekstremiteter og aneurismekirurgi på aorta.

Learn about how we´re taking healthcare
Further, Together by visiting
www.medtronic.com/covidien/products
©2016 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together
are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.
16-eu-ast-advert-norden-820549
1. Veriset™ haemostatic patch Instructions for Use and Product Specifications (2012).
2. In comparison to AbsorbaTack™ fixation device. 3. Mesh Overlap Claims Testing Report R0054140
P-Value= 0.007 (March 2014). 4. Design Verification – Articulation
Angle Engineering Report 2165-050 (March 2014).
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Mitomycin medac
Nye Mitomycin medac er nå registrert i Norge!
Medac Satellite Symposium
at the 32nd Annual EAU Congress, London
Managing patients with NMIBC:
Making the Best out of Instillation Therapies
Saturday, 25th March 2017
For mere informasjon, se www.medac.no
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informere om nye
Mitomycin medac
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Instruksjonsfilm om blanding finnes på vår hjemmeside www.medac.no
Mitomycin medac 40 mg pulver og væske til intravesikaloppløsning
Indikasjoner: Mitomycin medac er indisert for intravesikal administrasjon som profylakse mot tilbakefall hos voksne pasienter med overflatisk blærekarsinom etter transuretral reseksjon.Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Amming, Perforasjon av blæreveggen, Cystitt. Advarsler og forsiktighetsregler: BCG-medac skal ikke brukes til subkutan, intradermal, intramuskulær eller intravenøs administrasjon eller
vaksinasjon. Bivirkninger: Bivirkninger er listet opp nedenfor etter organklassesystem og frekvens. Frekvensene er definert på følgende måte: Svært vanlige (> 1/10), vanlige (> 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (> 1/1000 til < 1/100), sjeldne
(> 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000), og ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Mulige bivirkninger under intravesikal behandling: Bivirkninger kan oppstå enten på grunn av oppløsningen til intravesikal instillasjon
eller etter dyp reseksjon. De mest vanlige bivirkningene av intravesikal administrering av mitomycin er allergiske hudreaksjoner i form av lokalt eksantem (f.eks. kontaktdermatitt, også i form av palmar- og plantarerytem) og cystitt. Hud- og
underhudssykdommer: Vanlige: Allergisk hudutslett, kontaktdermatitt, palmar-/plantarerytem, pruritus. Sjeldne: Generalisert eksantem. Sykdommer i nyre og urinveier: Vanlige: Cystitt (muligens hemoragisk), dysuri, nokturi, pollakisuri,
hematuri, lokal irritasjon av blæreveggen. Svært sjeldne eller ikke kjent: Nekrotiserende cystitt, allergisk (eosinofil) cystitt, stenose av utadførende urinveier, redusert blærekapasitet, forkalkning av blæreveggen, fibrose i blæreveggen,
perforasjon av blæren. Eventuell cystitt behandles symptomatisk med lokale antiinflammatoriske midler og analgetika. I de fleste tilfellene kan behandling med mitomycin fortsette, om nødvendig med redusert dose. Det har vært isolerte
tilfeller av allergisk (eosinofil) cystitt som krevde seponering av behandling. Etter intravesikal administrering kommer kun små mengder mitomycin i sirkulasjonssystemet. I veldig sjeldne tilfeller har likevel følgende systemiske bivirkninger
blitt rapportert: Mulige systemiske bivirkninger som oppstår svært sjeldent etter intravesikal administrering: Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Leukopeni, trombocytopeni. Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum:
Interstitiell lungesykdom. Gastrointestinale sykdommer: Kvalme, oppkast, diaré. Sykdommer i lever og galleveier: Forhøyede transaminaser. Hud- og underhudssykdommer: Alopesi. Sykdommer i nyre og urinveier: Nyresvikt. Generelle
lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: Feber. Mulige bivirkninger under systemisk behandling: De mest vanlige bivirkningene av systemisk administrert mitomycin er gastrointestinale symptomer som kvalme og oppkast, og
benmargssuppresjon med leukopeni og vanligvis dominant trombocytopeni. Denne benmargssuppresjonen opptrer hos opptil 65 % av pasientene. Hos opptil 10 % av pasientene må alvorlig organtoksisitet i form av interstitiell pneumoni
eller nefrotoksisitet forventes. Mitomycin er potensielt hepatotoksisk. Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Svært vanlige: Benmargssuppresjon, leukopeni, trombocytopeni. Sjeldne: Livstruende infeksjon, sepsis, hemolytisk anemi.
Forstyrrelser i immunsystemet: Svært sjeldne: Alvorlig allergisk reaksjon. Hjertesykdommer: Sjeldne: Hjertesvikt etter tidligere terapi med antracykliner. Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum: Vanlige: Interstitiell pneumoni, dyspné, hoste, kortpustethet. Sjeldne: Pulmonal hypertensjon, pulmonal venookklusiv sykdom (PVOD). Gastrointestinale sykdommer: Svært vanlige: Kvalme, oppkast. Mindre vanlige: Mukositt, stomatitt, diaré, anoreksi. Sykdommer
i lever og galleveier: Sjeldne: Leversvikt, forhøyede transaminaseverdier, gulsott, venookklusiv sykdom (VOD) i leveren. Hud- og underhudssykdommer: Vanlige: Eksantem, allergisk hudutslett, kontaktdermatitt, palmar-/plantarerytem.
Mindre vanlige: Alopesi. Sjeldne: Generalisert eksantem. Sykdommer i nyre og urinveier: Vanlige: Nyresvikt, økt kreatininnivå i serum, glomerulopati, nefrotoksisitet. Sjeldne: Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) (vanligvis fatalt), mikroangiopatisk hemolytisk anemi (MAHA-syndrom). Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: Vanlige: Etter ekstravasasjon: cellulitter, vevsnekrose. Mindre vanlige: Feber. Emballasje (type og innhold): Mitomycin medac leveres
i et klart hetteglass (type I-glass) med gummipropp av bromobutyl som er dekket av fluorplast, og et flip-off-lokk med aluminiumsforsegling. Pakninger med 1 hetteglass (50 ml), 1 PVC-pose på 40 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)
oppløsning, katetre. Pakninger med 4 hetteglass (50 ml), 4 PVC-poser på 40 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning, katetre. Pakninger med 5 hetteglass (50 ml), 5 PVC-poser på 40 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning, katetre. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. Se gjeldende pris på: www.felleskatalogen.no. Utlevering: Reseptpliktig legemiddel, Reseptgruppe C. ATC-Kode: L01D C03. National version, SPC: 11.05.2016.

For fullstendig produktinformasjon: www.legemiddelverket.no / www.felleskatalogen.no

Medac Boks 120, SE-432 23 Varberg
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