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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
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Kjære lesere!

Et spennende år med feiring av 20 års
jubileum ligger bak oss. Samarbeidet med
fagmiljøene har fungert utmerket i året som
var, og det har vært enkelt å få inn materiale.
Dette gjenspeiler seg i kvaliteten på innholdet,
spesielt temaartiklene. Dette takker vi alle våre
samarbeidspartnere for!
Vi har imidlertid ikke tenkt å hvile på laurbærene
av den grunn. Fremover vil vi satse på å øke
kvaliteten på de andre spaltene i tidsskriftet
i tillegg til å øke tilværelsen på nett og i sosiale
medier.
Redaksjonen i Kirurgen har vært nokså stabil
i mange år. Arbeidet med Kirurgen er svært
givende og man blir kjent med kirurgi-Norge
på en måte som ellers ikke er mulig. Det kan

Designed to address unique
challenges in complex procedures.
HARMONIC™ HD 1000i oﬀers
a seamless combination of
unmatched precision,
unparalleled strength and
optimal eﬀiciency for improved
dissection, faster transection
and more secure sealing.*

Kirurgen foreligger i en papirversjon
og en nettversjon www.kirurgen.no

©2017 Johnson & Johnson AB, Ethicon, AD_Energy_Eagle_A4_17122001

Kirurgen ønsker å motta artikler og innlegg av
følgende typer og omfang:

For more information, please visit:
www.ethicon.com

Johnson & Johnson,
a division of Janssen-Cilag A/S
Bregnerødvej 133
DK-3460 Birkerød
Denmark

Første nummer i år handler om kreft i spiserøret.
Dette er en alvorlig sykdom med høy mortalitet
og morbiditet. Kirurgi er komplisert med tilgang
i både thorax og abdomen samt hals i enkelte
tilfeller. Professor Egil Johnson ved OUS Ullevål
presenterer her spennende artikler innenfor
feltet som tar for seg alt fra epidemiologi,
utredning og onkologisk behandling til kirurgi
og endoskopisk behandling.

numrene, og i dette nummeret får du lese om
René Wakker sin erfaring som feltkirurg for
Leger Uten Grenser i Den sentralafrikanske
republikk. All ære til han og alle andre kirurger
som påtar seg slike oppdrag. Målet vårt er
å øke fokus på dette viktige arbeidet, og
forhåpentligvis bidra til at lysten øker hos
flere til å begi seg ut på slike eventyr.
AHUS symposiet ble i år arrangert for 8. gang.
Det har nå blitt en gjenganger hver januar, og
i dette nummeret får vi en oppsummering av
symposiets innhold i år.
Vi avslutter som vanlig med Norge Rundt
spalten vår, hvor kirurgisk avdeling ved
Kongsvinger sykehus presenterer sitt
daglige virke.
Til slutt vil jeg ønske alle våre lesere en riktig
god påske!

Kirurgen har som mål å ha et fokus på
veldedighetsarbeid under fagspalten de neste

INFORMASJON TIL FORFATTERE

*Ethicon Data on File

Johnson & Johnson AB
Box 4014
SE-169 04 Solna
Sweden

likevel være greit med noe utskiftning blant
redaksjonsmedlemmene - både for at flere kan
få mulighet til å erfaring med dette arbeidet,
men også for bladets utvikling videre. Vi er
derfor interessert i å komme i kontakt med
kirurger som kunne tenke seg å bli med i
redaksjonen, både som redaktør og som
redaksjonsmedlem. Dersom du eller noen
du kjenner er interessert, er det bare å melde
sin interesse til undertegnede.

Johnson & Johnson Finland,
a division of Janssen-Cilag Oy
Vaisalantie 2
FI-02130 Espoo
Finland

Johnson & Johnson,
a division of Janssen-Cilag AS
Drammensveien 288
NO-0283 Oslo
Norway

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.

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 førstefor
fatter 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.

slutt i word-dokumentet. Bilder som ligger i Power
Point 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

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
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TOGETHER
WE CAN
IMPROVE
PATIENT
OUTCOMES

Kjære kolleger!

Nytt år og nye muligheter. Et nytt styre i NKF
er på plass og klar for noen viktige oppgaver.
Det handler om faglighet i alle sammenhenger
– det er det som er vårt fokus, tvers gjennom
nedskjæringer, omorganiseringer og en stadig
økende belastning av utenomkliniske oppgaver.

Reliatack™
Articulating
Reloadable
Fixation Device
Articulates to 65°
to deliver perpendicular
tack deployment and
minimize mesh shift123

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

Veriset™
Haemostatic
Patch

LigaSure™ L-Hook
Vessel-sealing
Technology

Fast and consistent,
allowing hemostasis
in ~1 minute†,4

Precise Valleylab™
monopolar dissection

100 % free of human or
animal components5

Cold cutting

Atraumatic grasping
Maryland-style blunt
dissection

Through innovation and collaboration,
we continue to improve the lives and health
of millions of people each year.
Learn about how we´re taking healthcare
Further, Together by visiting:
www.medtronic.com/covidien/products
©2018 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic.
All other brands are trademarks of a Medtronic company. 18_Nordic-ast-gsp-hernia-advert-180126.
1. In comparison to AbsorbaTack™ fixation device. 2. Mesh Overlap Claims Testing Report R0054140 P-Value= 0.007
(March 2014). 3. Design Verification – Articulation Angle Engineering Report 2165-050 (March 2014).
4. Öllinger R, et al. A multicenter, randomized clinical trial comparing the Veriset™ hemostatic patch with fibrin
sealant for the management of bleeding during hepatic surgery. HPB (Oxford), Epub Dec. 27, 2012. doi: 10.1111/
hpb.12009 [epub ahead of print] 5. Veriset™ haemostatic patch Instructions for Use and Product Specifications
(2014).

I den sammenheng er det bra at legeforeningen
er godt i gang med oppbyggingen av en ny
fagmedisinsk søyle i foreningens struktur.
Det er 46 fagmedisinske foreninger alt i
alt, og hittil har disse vært representert i
legeforeningens landsstyre gjennom FaMe.
FaMe består av 6 valggrupper som til sammen
velger 20 representanter til landsstyret. Vi
tilhører valggruppe 1, Kirurgiske fag, der alle de
kirurgiske foreningene pluss øye-, øre-nesehals, gynekologi og maxillofacial kirurgi samlet
velger 4 representanter hvorav en LIS foreløpig
oppnevnt av Ylf. Ved valget i høst ble vår
representasjon følgende: Agnethe Lund, leder
i Norsk gynekologisk forening, Cato Kjærvik,
leder i Norsk ortopedisk forening, JohnChristian Glent fra FUNK samt undertegnede.
Ikke mange har forstått hvordan dette fungerer,
og behovet for å få en velfungerende samling
av de fagmedisinske foreningene har vært stort.
En arbeidsgruppe har presentert en rapport som
vil bli sendt på høring nå. Alle de fagmedisinske
foreningene vil få anledning til å uttale seg,
og det tilhørende forslaget skal opp på årets

Som et ledd i arbeidet med den fagmedisinske
aksen er det vedtatt av landsstyret 2017
at alle fagmedisinske foreninger skal ha
en underforening for LIS, en såkalt FUXX
(Forening for Unge XX). Her har FUNK, vår
egen ungdomsavdeling, vært et eksempel til
etterfølgelse. Det diskuteres fortsatt hvordan og
hvor mye LIS skal være representert i det nye
faglandsrådet og fagstyret.
På landsstyremøtet i fjor kom legeforeningens
etiske råd med en utfordring til alle de
fagmedisinske foreningene. Vi ble bedt om
å identifisere faglig virksomhet innen hver
våre områder, som representerer et etisk
problemområde. Et eksempel fra vårt område er
omskjæring av nyfødte, noe vi er pålagt å delta i.
Både fra urologene og fra barnekirurgene får jeg
inntrykk av at dette langt fra er løst. Det finnes
flere områder vi burde følge opp; intimkirurgi
hos svært unge og avansert cancerkirurgi hos
svært gamle representerer en etisk konflikt for
mange kolleger, bare som eksempel. Innspill til
etisk komite kan sendes frem til 1. april, og jeg
oppfordrer alle til å tenke litt på dette.
Ellers er det viktig å nevne legeforeningens
satsing på prosjektet «Kloke valg» («Choosing

wisely»). Dette handler om over- og
underbehandling. Underbehandling er lettest
å snakke om, alle er enige i at det er uønsket.
Men overbehandling koster etter hvert
samfunnet betydelige summer. Dette er
vanskeligere. Ortopedene har allerede gjort
en stor innsats med å redusere overforbruk av
artroskopier. Vi andre har f.eks. en oppgave med
å redusere overdiagnostikk, kanskje først og
fremst innen skopier og radiologi. Jeg får årlig
rundt 500 henvisninger for lyskebrokk. Flere og
flere av disse har vært henvist til CT selv ved en
klar klinisk diagnose. Helt unødvendig. Jeg tror
fastlegene er under sterkt press fra pasienter
som forlanger avanserte undersøkelser. Da er
det vår oppgave å hjelpe til med faglige innspill
som kan redusere unødvendig ressursbruk.
«Kloke valg» arrangerer et seminar 13. og 14.
Mars hvor alle fagmedisinske foreninger er
invitert, og alle bør være representert.
Årets høstmøte vil bli på Lovisenberg som i
fjor, forutsatt at det kan lages en akseptabel
avtale. Fjorårets møte ble dyrere enn forventet.
Jeg tror uansett at vi må være forberedt på
at det kommer en kursavgift allerede i år.
Hvor stor denne skal være og hvordan det
skal organiseres gjenstår å arbeide med.
Ortopedene har allerede dette, og det ser ikke
ut til at det er noe stort problem. Så jobber vi
videre med de neste årene og hvordan vi skal
organisere oss. Mitt personlige ønske er at vi
kan komme sammen med ortopedene igjen.
Om ikke som et samlet møte, så kanskje på et
felles sted. Industrien ville like det, og vi ville
helt sikkert få en faglig bedre representasjon
derfra. Vi får se.
Ha en fin vår!

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 forbruks
materiell. 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
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1/1 side (utfallende)
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1/2 side (satsflate)
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210 (+5) mm
210 (+5) mm
210 )+5) mm
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210 (+5) 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

VITENSKAPELIGE FORHANDLINGER
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BREDDE HØYDE PRIS 4-FARGER
1/1 side
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14.000
KIRURGEN.NO (ca. 10.000 visninger pr mnd)
STR.
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Topbanner 760px
100px
250
Netboard 320px
250px
175

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

UTGIVELSESPLAN 2018
Tema
Bestillingsfrist/
Materiellfrist
Nr: 2 Ortopedi
5.5
Nr 3: Bukveggen
5.9
Nr 4: Karkirurgi
5.11

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

landsstyremøte i mai. Det viktigste i forslaget
er at det skal dannes et faglandsråd der alle de
fagmedisinske foreningene er representert med
en eller flere representanter, og som så skal
velge et fagstyre på 9 personer. Denne såkalte
fagmedisinske aksen skal i stor grad være
ansvarlig for legeforeningens rent faglige ansikt
utad mot f.eks. myndigheter og media. Håpet
er å fjerne beskyldningene om at foreningen
blander fag og politikk til sitt eget beste.

Gastroonkologisk
vårmøte

Temaleder:

Oslo, 19.-20. april

Norsk forening for
gastroenterologisk kirurgi
(NFGK) og Norsk Gastro
Intestinal Cancer Gruppe
(NGICG) har gleden av å
invitere til vårmøte som
avholdes på Thon Hotel Vika
Atrium i Oslo. Møtet er et
gastro-onkologimøte med
tematikk rettet mot alle aktuelle
yrkesgrupper: onkologer,
kirurger, radiologer, patologer
og andre interesserte.

Egil Johnson
egil.johnson@ous-hf.no
Avd. for gastro- og barnekirurgi
OUS, Ullevål
I dette nummerert av Kirurgen er tema
øsofaguscancer, hvor flere aspekter av denne
alvorlige kreftsykdommen blir fokusert. Epidemiologi, risikofaktorer, diagnostikk samt onkologisk, kirurgisk og endoskopisk behandling blir
presentert. Ved reseksjon av tumor blir økende

grad av minimal invasiv kirurgi anvendt og bruk
av robotassistert reseksjon har også kommet i
gang. Behandlingen av pasienter er multimodal
og et tverrfaglig samarbeid er nødvending
for å oppnå optimal utredning og behandling.
Bakgrunnen for innføringen av minimalt invasive
teknikker er å evaluere om mer skånsom kirurgi
vil redusere andel komplikasjoner og bedre
livskvalitet i disse pasientene, og endelig om
dette vil ha positiv innvirkning på pasientenes
prognose. I de senere år er det en svak tendens

Ditt livs viktigste jobb?
Vil du bruke kunnskapen din
på dem som trenger det mest?

TEMA

Torsdag 19. april kl 12-17:
COLORECTAL CANCER

Påmelding og program finner du
på www.gastrokirurgi.no

Vi trenger flere kirurger til våre prosjekter som Leger
Uten Grenser driver rundt om i verden.
Dersom du er fleksibel, er ute etter store utfordringer med
mye læring, og kan avse minimum seks uker til å hjelpe
mennesker som ellers ikke ville fått nødvendig hjelp, er
kanskje du den vi ser etter.

AVGIFT

Kursavgiften inkluderer lunsj begge dager.

Fredag 20. april kl 09-15:
COLORECTAL LIVER METASTASIS

PÅMELDING

til bedring av populasjonsbasert overlevelse
i denne pasientgruppen, fra 10% til 15% for
periodene 2004-08 og 2009-13.

Medlemmer av NFGK
Ikke medlemmer av NFGK
3-retters middag torsdag

kr 800,kr 2.000,kr 545,-

Gå til Legerutengrenser.no/jobb-for-oss/kirurg og
legerutengrenser.no/informasjonsmoter for mer
informasjon.

Overnatting på Thon Hotel Vika Atrium
pr. person
kr 1.445,Tillegg for person nr. 2
kr 300,Kode for bestilling av hotellrom: 25503740

Norsk forening for
gastroenterologisk kirurgi

Har du spørsmål, kan du sende en epost til
rekruttering@legerutengrenser.no.
Vi gleder oss til å høre fra deg.

Foto: Benoit Finck
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Tema: Øsofaguscancer

2018

Øsofaguscancer

Epidemiologi, risikofaktorer og overlevelse
Thor Harald Jacobsen
thor.harald.jacobsen@ous-hf.no
Egil Johnson
Avd. for gastro- og barnekirurgi
OUS Ullevål

Epidemiologi
Spiserørskreft er en alvorlig kreftform med
fatalt utfall i de fleste tilfeller. Sykdommen
affiserer 450 000 mennesker på verdensbasis. Insidensen øker (1), og spiserørskreft
er i dag den 8. mest vanlige kreftform.
Sykdommen deles inn i to undergrupper:
plateepitelkarsinom og adenokarsinom.
Plateepitelkarsinomet utvikler seg fra den
plateepitelkledde slimhinnen i spiserøret,
mens adenocarsinomet synes å utvikle seg
fra metaplastisk sylinderepitel hovedsakelig
i distale del av øsofagus, typisk for Barrett’s
øsofagus. Dette epitelet erstatter plate
epitelet under tilhelingen av refluxøsofagitt.
Det er i Norge registrert ca. 290 pasienter
med spiserørskreft (Kreftregisterets rapport
for 2015 og 2016). Årsrapporten fra Nasjo-

nalt kvalitetsregister for 2016 (2) for kreft
i spiserør og magesekk angir diagnosen
spiserørskreft for 377 pasienter i 2016. Her
inkluderes også kreftsykdom i overgangen
spiserør/magesekk (cardia) (2). Det forventes at man i fremtidens registrering vil
kunne avgrense mer presist spiserørskreft
fra magesekkreft lokalisert proksimalt i
magesekken.
Spiserørskreft inndeles i forhold til lokalisasjon: kreftsvulst i øvre (proksimale)
tredjedel, i midtre tredjedel og i distale del
av spiserøret. I Kreftregisterets rapport er
svulster i overgangen spiserør/magesekk
(cardia) inkludert. Denne gruppen deles i tre
undergrupper: Siewert type 1, der sentrum
av tumor er lokalisert proksimalt (1-5 cm)
fra den gastroøsofageale overgangen,
type 2 omfatter de svulster hvor sentrum
av tumor omfatter den gastroøsofageale
overgang både proksimalt (1 cm) og distalt
(2 cm). Siewert type 3 omfatter svulster der
sentrum av tumor er lokalisert distalt (2-5
cm) for den gastroøsofageale overgang.

Plateepitelkarsinom i øsofagus er ingen
hyppig cancerform i Norge. Mest utbredt
er sykdommen i Øst-Asia og i Øst- og SydAfrika. The «Asian Esophageal Cancer Belt»
strekker seg fra østlige Tyrkia gjennom Irak
og Iran, de sydlige deler av det tidligere
Sovjet til Mongolia og vestre /nordlige
Kina (1). Mens plateepitelkarsinom viser
en synkende tendens i USA og Vesten,
viser adenokarsinomer en markert økning
gjennom de siste 25 år og er den cancerform som øker mest i den vestlige verden.
Insidensraten i Norge fordelt på plateepitelog adenokarsinom for perioden 1980-2016
er angitt i figur 1.
I Norge utgjør adenokarsinom ca 80 % og
plateepitelkarsinomene 20 % av pasienter
med spiserørskreft. Forekomsten av spiserørskreft er fire ganger hyppigere hos menn
enn hos kvinner. Man finner også andre
typer maligne svulster i spiserøret, men
disse er sjeldne og utgjør godt under 5 %.
I følge Kreftregisteret er svulst i nedre
tredjedel av spiserøret hyppigst, sammen
med svulst i cardiaområdet. Av 377 undersøkte pasienter med spiserørskreft hadde
18 pasienter tumor lokalisert i øvre tredje
del, 33 pasienter i midtre og 163 i nedre
tredjedel. Hos 109 pasienter lå tumor i
cardiaregionen (2).

Inntak av frukt og grønnsaker synes å redusere sjansen for cancerutvikling. Varm mat
og drikke, spesielt utbredt i Kina, øker risikoen. Høyt inntak av rødt kjøtt synes også å
øke risikoen for cancerutvikling, mens folat,
vitamin C og E synes gunstig. Av kjemiske
faktorer som spiller inn, er polysykliske
aromatiske hydrokarboner og nitrosaminer
ofte nevnt. HPV virus sin innvirkning på
utvikling av plateepitelcarcinom synes ikke
avklart. Hva gjelder arvelige faktorer har
en svensk «case-control» studie ikke vist
noen sammenheng mellom førstegrads
slektninger og risikoen for utvikling av plate
epitelkarcinom (8). Dårlig ernæringsstatus,
lav sosioøkonomisk status, samt dårlig
munnhygiene synes å spille en rolle. Det er
en overvekt av plateepitelkarcinomer hos
pasienter med akalasi, plateepitelkarsinom
i øre-nese-hals regionen, sideropen anemi,
lutstrikturer, samt hos pasienter som har
mottatt strålebehandling mot øsofagus.
Adenokarsinomene er den cancertype
som øker mest i Norge og i den vestlige
verden, og utgjør 4/5 av øsofaguscancerne.
Den synes å være assosiert med gastro
øsofageal reflux og sammenhengen med

Barrett’s øsofagus er entydig. Hvorvidt sykdommen alltid starter i Barretts slimhinnen
er usikkert. Barrett’s øsofagus forekommer
hos 2-7 % av befolkningen og øker risikoen
for utvikling av adenokarcinom med 40-50
ganger (9). Øsofagusslimhinne utsatt for
langvarig reflux tar skade. Sylinderepiteletet
omdannes til metaplastisk epitel som i noen
tilfeller utvikler seg til dysplasi og videre til
adenokarcinom (10). Kirurgisk behandling
av reflux synes ikke å redusere risikoen for
utvikling av cancer. Økning i prevalens av
fedme og incidensen av adenokarcinom er
parallell og flere epidemiologiske studier
viser en tredoblet økning i risikoen for
cancerutvikling. Adenokarsinom synes ikke
å være assosiert med alkoholoverforbruk.
Sigarettrøyking er nå etablert som risiko
faktor. Helicobacter pylori (type Cag A)
beskytter mot adenokarsinom i spiserøret.

Overlevelse
Spiserørskreft er en alvorlig sykdom. Selv
med radikal kirurgisk behandling (se senere)
er sjansen for helbredelse begrenset. Sykdommen er ofte i et avansert stadium ved
diagnosetidspunktet. Dette skyldes rikelig
lymfatiske drenasje av øsofagus og det
omgivende vev. Øsofagusveggen mangler
serosa , som gir tidlig gjennomvekst av
etablert tumor. Kreftregisterets årsrapport
viser at ca. 1/3 av mannlige pasienter fikk
utført kirurgisk reseksjon. Andelen kvinnelige pasienter var en femdel. Ifølge «Cancer
in Norway» (2013), basert på Kreftregisterets tall, hadde 44 % av pasientene lokal
sykdom ved diagnosetidspunktet, 26 %
regional sykdom og 28 % hadde fjern
metastaser. Langt de fleste pasientene
var inoperable, som nok ikke bare skyldes
avansert sykdom, men også komorbiditet (2).

2. Årsrapport 2016 med resultater og forbedringstiltak
fra Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og
magesekk. Oslo: Kreftregisteret, 2017. ISBN: 978-82473-0053-4
3. Esophageal Cancer: epidemiology, pathogenesis
and prevention-NCBI. Nat Clin Pract Gastroenterol
Hepatol. 2008 Sep; 5(9): 517-26.
4. The Changing Face of Esophageal Cancer. Rachel E.
Melhado, Derek Alderson and Olga Tucker. Cancers
(Basel) 2010 Sep; 2(3): 1379-1404.
5. Bagnnardi V, Rota M, Botteri E, Tramacere I, Islami F,
Fredirko V, et al. Light alcohol drinking and cancer:
A meta-analysis. Ann Oncol. 2013;24:301-8.
6. Prabhu A, Obi KO, Rubenstein JH. The synergetic
effects of alcohol and tobacco consumption on the
risk of esophageal squamous cell carcinoma: A
meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2014;109:822-7.

9. Sikkema M, de Jonge PJ, Steyerberg EW, Kuipers EJ.
Risk of esophageal adenocarcinoma and mortality
in patients with Barrett’s esophagus: a s ystematic
r eview and meta-analysis. Clin Gastroenterol
H epatol 2010;8(3):235-44; quiz e32.
10. Chandrasoma P, Wickramasinghe K, Ma Y,
DeMeester T. Is intestinal metaplasia a necessary
precursor lesion for adenocarcinomas of the distal
esophagus, gastroesophageal junction and gastric
cardia? Dis Esophagus 2007;20(1):36-41.

Plateepitelkarsinom er vanligst i øvre og
midtre del av spiserøret, adenokarsinom i
nedre del. En årsak til økningen av adenokarsinomer i distale øsofagus er at disse
svulstene tidligere ble oppfattet som
ventrikkelkarsinomer, men det er ingen
tvil om at det er en reell økning av distale
adenokarsinomer.
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1. Zhang Y. Epidemiology of esophageal cancer. World
J Gastroenterol 2013; 19(34): 5598-606.

8. Lagergren J, Ye WM, Lindgren A, Nyren O.
Heredity and risk of cancer of the esophagus and
gastric c ardia. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.
2000;9:757-60.

Risikoen for å få kreft i spiserøret øker med
alderen. Sykdommen er sjelden forekommende i alder under 50 år (figur 2).

Figur 1. Forekomst (insidensrater)av spiserørskreft fordelt på plateepitel- og adenocarcinom for menn og kvinner i
perioden 1980-2016 (figur fra Krefregisterets årsrapport (2))
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Risikofaktorer

Viktige risikofaktorer for utvikling av plate
epitelkarsinom i den vestlige verden er
alkohol og røyking. Risikoen øker med en
faktor på 3-7 for røykere sammenliknet

I følge Kreftregisteret var 5 års overlevelse
i perioden 2009 -2013 for menn 25.2 % for
lokalisert sykdom, mens 18 % overlevde
5 år med regional sykdom. Det var ingen
som overlevde 5 år med metastaserende
sykdom. Tallene for kvinner var tilsvarende,
bortsett fra noe høyere overlevelse ved
lokalisert sykdom (28.8 %) (14). Overlevelse
etter kurativ reseksjon varierer i de forskjellige materialer og er avhengig av hvilket stadium sykdommen befinner seg i. Opereres
sykdommen i tidlig stadium, er utsikten til
overlevelse god. For stadium 1 , som inn
deles i 1A og 1B, ligger 5års overlevelsen
på mellom 65 og 75 %. For stadium 2 (inndeles i 2A og 2B) er forventet overlevelse
på mellom 40 og 50 %. Stadium 3 deles
inn i 3A, 3B og 3C og har en overlevelse på
mellom 15 og 25 % (11-13).

Tema: Øsofaguscancer

Tema: Øsofaguscancer

Spiserørskreft –

med ikke-røykere. Det er en klar sammen
heng mellom høyt forbruk av alkohol
og utvikling av plateepitelkarsinom, og
sjansen for cancerutvikling stiger med økt
inntak. Sammenlignet med totalt avhold,
er risikoen for utvikling av cancer økt med
henholdsvis 38 %, 260 % og 550 % blant
de som drikker 1 – 1.5 enheter daglig,
1.5 – 6 enheter og mer enn 6 enheter per
dag. Røyking og alkohol har en synergistisk
effekt. Metaanalyser har vist nærmest
dobling i utvikling av plateepitelkarsinom
sammenliknet med røyk og alkoholinntak
hver for seg (3-7).

11. Hulscher JB, van Lanschot JJ. Individualised
surgical treatment of patients with an adenocarcinoma of the distal or gastro-oesophageal junction.
Dig Surg 2005;22(3):130-4.
12. van Hagen P, Hulshof MC, van Lanschot JJ,
Steyerberg EW, van Berge Henegouwen MI,
W ijnhoven BP, et al. Preoperative chemoradio
therapy for esophageal or junctional cancer. N Engl J
Med 2012;366(22):2074-84.
13. Omloo JM, Lagarde SM, Hulscher JB, Reitsma JB,
Fockens P, van Dekken H, et al. Extended transt
horacic resection compared with limited transhiatal
resection for adenocarcinoma of the mid/distal esophagus: five-year survival of a randomized c linical
trial. Ann Surg 2007;246(6):992-1000.

Figur 2. Forekomst (insidensrater) i Norge av plateepitel- og adenokarsinom i spiserøret for ulike aldersgrupper
(figur fra Krefregisterets årsrapport (2))

14. Cancer in Norway 2013: cancer incidence, mortality,
survival and prevalence in Norway. Oslo: Cancer
Registry of Norway; 2013.
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Formålet med radiologisk utredning av øsofaguscancer er å mest mulig nøyaktig vurdere operabilitet,
peroperativ staging, og senere vurdering av behandlingseffekt. Utredning utføres med CT, og med forskjellig
protokoll avhengig av hvor i øsofagus tumor sitter.

Utredning med CT
Cathrine Johansen
cathrine.johansen@ous-hf.no
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
OUS Ullevål
Primærtumor beskrives med utseende,
bredde og kraniokaudal utstrekning i forhold
til carina. Cancere med episenter i cardia
inntil 2 cm fra gastroøsofageale overgangen
stages som distal øsofaguscancer i henhold
til siste versjon av AJCC cancer staging
manual. Eventuell infiltrasjon i omliggende
fettvev eller organer vurderes. Innvekst
beskrives hvis det sees, men ved tvil er det
bedre å «downstage». T1 (intra,- og sub
mucosa) og T2 (muscularis propria) tumores

kan være vanskelige å påvise på CT. T3 (figur
1 a og b) (adventitia) tumor sees typisk med
små v evsdrag og uskarp begrensning mot
omliggende fettvev. T4a tumor vokser inn i
pleura, peritoneum, perikard, azygosvenen
eller diafragma og kan være resektabel, T4b
tumor vokser inn i aorta, buekar, luftveier eller
virvelcorpora, og er oftest ikke resektabel.
Regionale lymfeknuter: Disse kan ligge i
hele forløpet fra supraclavikulære lymfeknuter
til lymfeknuter rundt truncus cøliacus. Man
har ikke konsensus på cut-off størrelses
messig. Vi regner med knuter over 6 mm
og nevner også mindre knuter hvis de ligger
langs øsofagus. Lett markerte lymfeknuter

rundt carina og i lungehilus ser man hos
svært mange pasienter uavhengig av underliggende sykdom, og er som oftest benigne.
Fjernmetastaser: Dette gjelder også alle
non-regionale lymfeknuter. Eksempelvis regnes lymfeknuter langs a. hepatica
communis og a. lienalis rett etter avgangen
fra truncus cøliacus som regionale, mens
lymfeknuter lenger distalt langs karene anses
som fjernmetastaser.

Utredning med PET/CT
Eivor Hernes
eivor.hernes@ous-hf.no
Avdeling for nukleærmedisin
OUS
Hos pasienter som vurderes for operativ
behandling av øsofaguscancer anbefales
undersøkelse med radioaktivt merket
glukoseanalog - FDG PET/CT – som en
del av primærutredningen (1).
Metastasesuspekte funn på FDG PET
må verifiseres, oftest ved cytologi.
Avhengig av lokalisasjon foreslås vanlig
UL veiledet prøvetaking, EUS, EBUS, eller
CT veiledet. Hvis prøvetaking ikke er mulig
anbefales kontrollundersøkelse.
Primærtumor: Fremstilles oftest godt
på kontrastforsterket CT. PET kan imidler
tid være til god hjelp ved inntegning av
målvolum i forbindelse med neoadjuvant
radiokjemoterapi, samt for pasienter som
er inoperable og skal ha kurativ rettet stråle
terapi. Videre kan PET bidra til påvisning
av eventuell multifokal øsofaguscancer
og fremstilling av primærtumor i de få

t ilfeller hvor denne ikke vises på kontrastforsterket CT.
Regionale lymfeknutemetastaser: Disse
kan fremstilles på PET, men hvis beliggenhet er tett inntil primærtumor kan FDG opptakene konfluere hvorpå kontrastforsterket
CT gir en bedre fremstilling.
Fjernspredning: FDG PET/CT har høy sensitivitet for deteksjon av fjernspredning. Det
viktigste ved undersøkelsen er å fange opp
pasienter som har utbredt sykdom, slik at
disse ikke utsettes for unødige, omfattende
kirurgiske inngrep. Lymfeknutemetastaser
som ikke er tilgjengelige for kirurgi, fanges
ofte opp på PET. Det skal nevnes at ved
samtidig forekomst av inflammatorisk/
granulomatøs sykdom, eksempelvis sarcoidose, kan lymfeknutediagnostikk ved PET
være vanskelig. Det anbefales da å velge
ut en representativ knute og når cytologisk
svar foreligger gjøres en ny vurdering av
PET bildene med drøfting på tverrfaglig
møte. Bedret teknologi og mulighet for
pustekorrigert opptak over lunger og lever
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1 c, 1 d
Distal øsofaguscancer med nedre begrensing i et
hiatushernie. CT gastrografi med CO2-dilatert ventrikkel gir bedre oversikt over tumorutbredelse enn
standardprotokoll.

FDG tas opp i flertallet av kreftsykdommer,
dog ikke alle, og FDG PET/CT er godt egnet
til å fange opp synkrone cancere.
For utvalgte pasienter kan restaging etter
neoadjuvant radiokjemoterapi / preoperativt være nyttig for å utelukke tilkomst av
fjernspredning. FDG PET/CT brukes ikke
rutinemessig som kontrollundersøkelse
etter gjennomført behandling, men kan
være nyttig som supplement til kontrast
forsterket CT.

Referanser
1. Oesophageal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Lordick,
Mariette, Haustermans et al. Annals of Oncology 27
(Supplement 5): v50-v57, 2016.

Protokoll: Det er viktig med lange nok scan.
For preoperativ staging bør det foreligge CT
collum, thorax, abdomen og bekken. For
cancere i øvre og midtre øsofagus kjører vi en
standardprotokoll, med intravenøs kontrast,
vann peroralt, og med 3 reformater. Spesielt
er sagittale snitt viktige for å få oversikt over
tumors kraniokaudale utstrekning. Det er
viktig at undersøkelsen kjøres med full stråledose for best mulig detaljoversikt. Ved distal
øsofaguscancer utføres en CT gastrografi
(figur 1 c og d) for bedre kartlegging av distal
tumorbegrensing og eventuell overvekst på
cardia.
CT gastrografi: Teknikk: Ventrikkelen
dilateres med CO2 ( ca 0,7+0,7 l) satt over
nasogastrisk sonde, restvæske tagges med
kontrast. Det kjøres et langt scan gjennom
thorax, abdomen, bekken i venøs kontrastfase, deretter en senfase i mageleie fra
lungehilus til crista iliaca. I tillegg til god
oversikt over øsofagus-ventrikkelovergang, vil
innvekst/tilhefting mot omliggende organer kunne fremstilles bedre med to-plans
undersøkelse. Ta gjerne kontakt for detaljert
protokoll hvis dette er aktuelt å prøve ut.

1 a, 1 b
Tumor i midtre del av øsofagus. Uskarp begrensing
mot omliggende strukturer, men uten sikker påvisbar
innvekst. Stages CT T3.

gjør at også tildels små metastaser i disse
organer kan detekteres. Skjelettmetastaser
kan fremstilles ved FDG PET/CT (figur 3 a),
uten at de vises på kontrastforsterket CT
(figur 3 b).

Tema: Øsofaguscancer
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Radiologisk utredning
av øsofaguscancer

CT og PET-CT (se senere) vil i de fleste
tilfellene være nok for radiologisk kartlegging.
Noen ganger vil en mer utvidet radiologisk
utredning være påkrevd, eksempelvis MR
lever med kontrast ved usikkerhet vedrørende
mulige levermetastaser.

3 a FDG PET/CT viser suspekt opptak til høyre i virvelcorpus

2 FDG PET/CT som viser opptak i lavt differensiert karsinom i øsofagus og regional
l ymfeknutemetastase like inferiort for tumoren (pilhode).

3 b Ingen tydelige funn på CT i samme område, sklerose
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Det ble tidligere antydet at preoperativ
kjemoradioterapi kan også øke postoperativ
mortalitet, men det viste seg at dette ikke
var tilfelle når behandling utføres i ekspert
sentra, med moderne strålingsplanleggingsteknikker, bruk av tilstrekkelige strålings
doser og fraksjonering, samt et godt
tverrfaglig samarbeid (1).
I den såkalte CROSS studien (Chemoradio
therapy for Oesophageal Cancer F
 ollowed
by Surgery Study) ble 366 pasienter med
T2-3 N0-1 cancer øsofagi randomisert
enten til kirurgi alene eller neoadjuvant
ukentlig administrering av karboplatin (doser
titrert for å oppnå et område under kurven
på 2 mg / ml / min) og paklitaksel (50 mg
/ m2 kroppsoverflate) i 5 uker og samtidig
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For lokalavansert AK av øsofagus og
gastroøsofageal overgang er perioperative
kjemoterapi et alternativ. Dette baserer
seg på metaanalyse og store prospektive
randomiserte studier(2, 3). Peri-operativ
kjemoterapi med regimer som inneholder
platina og fluoropyrimidin i en periode på
8-9 uker i preoperativ fase (samt 8-9 uker
i postoperativ fase, hvis mulig) har vært
standard(1, 6). Den nye kombinasjonen av
oksaliplatin / 5-FU / docetaxel i den den
såkalte FLOT kuren er lovende og viste
bedre generell responsrate, inkludert
høyere andel med komplett patologisk
respons (pCR) i en nylig publisert studie(7).
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Selv etter fullstendig svulstrespons på
preoperativ kjemo- eller kjemoradioterapi,
bør operable pasienter med AK fortsette
til operasjon.
A-ST17028

Kirurgi alene er ikke en standardbehandling
for lokalavansert cancer øsofagi (cT2–T4
eller cN1-3 M0), siden en fullstendig (R0)
tumorreseksjon ikke kan oppnås i ca. 30
% (T3) til 50 % (T4) tilfeller (1). I tillegg,
og selv etter R0 reseksjon, overskrider
langtidsoverlevelsen sjeldent mer enn
20 %. Meta-analyser viste at preoperativ
behandling (kjemoterapi eller kjemo- med
strålebehandling) øket andel R0 reseksjon
og overlevelse(1-3). Derfor er preoperativ
behandling klart indisert ved lokal avansert
cancer øsofagi. Selv om nytten av neo
adjuvant kjemoterapi ikke var så stor som
for neoadjuvant kjemoradioterapi, har det
ikke blitt fastslått en klar fordel spesielt for
adenokarsinom (3).

radioterapi (41,4 Gy i 23 fraksjoner, 5 dager
per uke) og deretter operasjon 4-6 uker
etter avsluttet kjemoradioterapi (4, 5). Det
var signifikant forlengelse av 5 års over
levelse (47 % vs. 34 %) og median overlevelse (49 vs. 24 mnd.) i kombinasjons
armen. 75 % av pasientene hadde adenokarsinom. I kombinasjonsarmen fikk 29 %
av pasientene patologisk komplett respons
(pCR) (23 % ved adenokarsinom og 49 %
ved plateepitelkarsinom). Den største
gevinsten av den kombinasjonsarmen var
hos pasienter med plateepitelkarsinom
(PEK), som gjør dårligere på kirurgi alene
armen sammenlignet med adenokarsinom
(AK). Neoadjuvant kjemoradioterapi bør
derfor vurderes hos alle operable pasienter
som forventes å kunne gjennomføre og
tolerere slik behandling(6).

A-ST17028
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Kirurgi for kreft i spiserøret
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pleura
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Operasjonstekniske
hovedpunkter

Helbredelse av kreft i spiserøret kan oppnås
hos pasienter som ikke har fjernspredning
ved radikal fjerning av tumor og eventuelle
lokoregionale lymfeknutemetastaser. Hos
eldre pasienter og pasienter med alvorlig
komorbiditet er behandlingen fortsatt ofte
kirurgi alene. For øvrig får operable pasienter med tumorstadium ≥ T2 i dag alltid
neoadjuvant og eventuelt også adjuvant
behandling kombinert med radikal kirurgi,
med utsikt til bedret langtidsoverlevelse
enn ved kirurgi alene.

Utredning av spiserørskreft
Seleksjon av pasienter til kirurgisk behandling krever omfattende utredning. Alle
pasienter vurderes av et tverrfaglige team.
CT og PET-CT er rutineundersøkelser og
suppleres ofte med endoskopisk, eventuelt

endobronkial og finnåls-aspirasjonscytologi
for å redusere sannsynligheten for å overse
metastaserende sykdom. I tillegg gjøres
alltid spirometri, sjeldnere kardiologisk
utredning og arbeidsbelastningsunder
søkelser. Pasienter med betydelig lunge
sykdom, annen alvorlig komorbiditet (1) eller
inoperabel lokoregional tumor vurderes for
onkologisk behandling med kurativ eller
palliativ intensjon. Pasienter eldre enn 80 år
kan vurderes for kirurgi på individuell basis.
Grensen for neoadjuvant behandling før
kirurgi vurderes også individuelt, men går
i praksis ved ca. 75 års alder.
Ved forstadier og tidlig kreft i spiserøret
gjøres full utredning før endoskopisk mukosal reseksjon, alternativt radiofrekvens
ablasjon, idet man tilstreber organsparende
behandling av tidlig kreft som kun affiserer
mucosa (cT1a).
Pasienter som opereres for kreft i spise
røret må i samarbeid med helsepersonell
og med egen vilje bidra til fremgang i

Fig. 1 Pasient i mageleie for t horakoskopisk øsofagusreseksjon

16 Kirurgen nr. 1, 2018

postoperativ fase og under langvarig
rekonvalesens. Erfaring tilsier at dette
svikter hos pasienter med nedsatt kognitiv
funksjon. De har dermed økt risiko både for
komplikasjoner og forverring av kognitivt
og fysisk funksjonsnivå. Vi har erfart at
lydhørhet med hensyn til informasjon fra
pårørende om nedsatt kognitiv funksjon og
skjerpet klinisk årvåkenhet er vesentlig for
å selektere slike pasienter til ikke-kirurgisk
behandling. Geriatriske tester fremstår som
et viktig verktøy med potensiale for tryggere pasientseleksjon i eldre aldersgruppe.

Spesielle forhold ved kirurgi
for spiserørskreft
Kreft i thorakale øsofagus ble lenge
ansett som inoperabelt. Det var et stort
gjennombrudd da Franz JA Torek (2)
utførte den første transthorakale reseksjon for spiserørskreft i 1913. Inngrepet
ble gjort uten anastomose, pasienten
brukte en gummislange for passasje av
mat og drikke mellom spiserør og magesekk. Pasienten levde 12 år etterpå. Høy
postoperativ mortalitet preget likevel denne
kirurgien. Anastomoselekkasje, ischemi
av magesekk-tuben (neo-øsofagus) og post
operative lungekomplikasjoner har bidratt
vesentlig til morbiditet og mortalitet. I en
stor internasjonal metaanalyse fra 1980 fant
Earlham og Cunha-Melo 33 % postoperativ
mortalitet etter spiserørsreseksjon for kreft
(3). Kirurgien hadde høyere postoperativ
morbiditet og mortalitet enn noe annet
kirurgisk rutineinngrep. Langtidsoverlevelse
etter kirurgi var også lav, ca. 10 %, i en
kjent nordisk studie (4).
Fram til 1990-tallet ble kirurgisk behandling
av spiserørskreft hovedsakelig utført for
plateepitelkarsinom. Siden har vi sett et
epidemiologisk skifte, idet adenokarcinom
forligger hos ca. 75-80 % av pasientene
med spiserørskreft i Norge i dag. Reflukssykdom synes å ha erstattet røyk og alkohol
som viktigste årsaksfaktor, og adenokar
cinom i spiserøret har også internasjonalt
vist raskt økende insidens.

Felles for McKeown og Ivor-Lewis tilgangene er disseksjon/mobilisering av magesekk og av spiserør samt lymfadenektomi
i øvre abdomen og i mediastinum (2 felts
disseksjon).

Fig. 2 Hiatus øsofagi og nedre mediastinum fridissikert.

Kirurgiske metoder ved
spiserørskreft
Fire operasjonsmetoder har vært brukt ved
åpen kirurgi for spiserørskreft.
1) McKeown. Ved åpen høyresidig thorak
otomi med pasienten i venstre sideleie,
gjøres disseksjon av spiserøret med lymfe
knuter, deretter øvre midtlinjelaparatomi
med frigjøring av ventrikkel samt regionale
lymfeknuter og konstruksjon av ventrikkel
tube. Ved tilgang på venstre side av halsen
trekkes preparat og ventrikkeltube opp og
øsofagogastrostomi gjøres på hals.
2) Ivor-Lewis. Kirurgi starter i abdomen
med mobilisering av ventrikkel og regionale
lymfeknuter. Dernest gjøres høyresidig
thorakotomi i venstre sideleie. Øsofago
gastrostomi gjøres intrathorakalt.
3) Transhiatal reseksjon (Orringer), gjøres
uten thorakotomi, med mobilisering av
thorakale øsofagus transhiatalt og anastomose på hals som ved McKeown.
4) Via thorakolaparotomi opp i venstre
nedre hemithorax gjøres reseksjon for kreft
i cardia og nedre spiserør.

Både McKeown og Ivor-Lewis tilgangene
med pasienten i venstre sideleie krever
en-lunge ventilasjon ved bruk av dobbellumen trachealtube, slik at høyre lunges
ventilasjon avstenges under thoraxdelen
av inngrepet. En-lungeventilasjon krever
optimal plassering av dobbel-lumen tube og
kan være anestesiologisk utfordrende blant
annet vedrørende ulikevekt mellom ventil
asjon og lungesirkulasjon (shunting).
Videre kirurgisk utvikling har gått via hybridtilganger, enten laparoskopi/åpen thorak
otomi eller laparotomi/thorakoskopi, til miniinvasiv thorakolaparoskopi (MIE) som motsats til åpen reseksjonskirurgi. De s enere
årene har det vært en klar trend i r etning
av mini-invasiv Ivor-Lewis tilgang, for å
unngå komplikasjoner til halsanastomose,
spesielt recurrensparese. Denne metoden
praktiseres i dag ved OUS. En randomisert
studie mellom mini-invasiv McKeown og
Ivor-Lewis tilgang pågår (5). Mange avdel
inger har gått over til MIE i mageleie (fig.
1), idet dette tillater ventilasjon av begge

Abdominal del:
Abdominaldelen starter med klarering av
operabilitet idet de fleste pasienter har
svulst i nedre del av spiserøret. Dissek
sjonen starter ved hiatus øsofagi og nedre
mediastinum (fig. 2). Disseksjonsplanet
går opp langs begge crura, og kan omfatte
disse ved innvekst (T4a). Videre åpning og
eventuelt reseksjon av begge pleura, reseksjon av begge lungeligamenter for lymfadenektomi av thorakale stasjon 9 lymfeknuter
(6), videre opp langs aortaveggen, stasjon 8
og bredt inn langs pericard på hjertets bakside. Dernest mobiliseres ventrikkelen idet
det gastrocoliske ligamentdeles med ca. 5
cm avstand fra arkaden til a. gastroepiploica
dxt. Denne følges helt distalt til avgangen
av arterien, med fridisseksjon av denne
kar-aksen samt pylorus/duodenum fra tverrkolon og galleblære. Ved videre disseksjon
beholdes a. gastroepiploica dxt. i hele forløpet, men vasa brevia og adheranser mot
ventrikkelens bakside avsettes, helt opp og
inn i hiatus øsofagi på curvatura majorsiden
(fig. 3 og 4). Ved distal spiserørskreft omfatter lymfadenektomien i abdomen stasjon
1 og 3 langs minorsiden, 12a i ligamentum
hepatoduodenale, 8a langs a. hepatica,
stasjon 9 (truncus coeliacus), 7 (a. gastrica
sin.) og 11p (proksimale miltarterie). Ved
plateepitelcancer i midtre/øvre øsofagus
begrenses lymfadenektomien til stasjon 7
og 9, og 8a.

Tema: Øsofaguscancer

Tema: Øsofaguscancer

Kirurgi for kreft i spiserøret utføres vanligvis ved tilgang både i thorax og i buken. Risiko for komplika
sjoner er høy, men prosedyrerelatert mortalitet er redusert i senere år. Forekomsten av anastomoselekkasjer
er større enn etter andre gastrointestinale inngrep. Minimalt invasive metoder benyttes i økende omfang og
robotkirurgi er tatt i bruk ved flere sentre internasjonalt. Multimodal tilnærming med onkologisk tilleggsbehandling bidrar til bedret overlevelse, og 45-50 % av pasientene lever nå 5 år etter operasjonen.

Hans-Olaf Johannessen
uxhojo@ous-hf.no
Tom Mala
Dag Tidemann Førland
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi
OUS Ullevål

lunger. Troakarene plasseres slik at kirurgi
foregår dorsalt for ventilert, men delvis
sammenfalt høyre lunge. Det gir meget god
tilgang til hele thorakale spiserør, og væske/
blod dreneres unna disseksjonsstedet med
tyngdekraften.

v. coronaria

a. hepatica communis

Fig. 3 Eksponering av a. hepatica communis og v. coronaria
ventralt for a. gastrica sin. Linjen viser grense for lymade
nektomi i kanten av pancreas.

Fig. 4 Lymfadenektomi langs a. hepatica communis
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Thorakale del:
Tradisjonelt har denne vært gjort med
pasienten i sideleie, men som flere andre
sentre har vi også gått over til mageleie.
Den mediastinale disseksjonen av øsofagus
med lymfeknuter fortsetter i thorax-delen
med thorakale stasjon 8 langs aorta, 4 ved
vena azygos, 7 subcarinalt og bilaterale
stasjon 10 (fig. 7), langs begge hoved
bronchi (6). Kun ved mistanke om metastaser (PET-CT, evt. EUS) gjøres disseksjon
av stasjon 5 lymfeknuter i aortopulmonale
vindu, grunnet risiko for skade av n.
laryngeus reccurrens sinister.

Det vanskeligst tilgjengelige området ved disseksjon er ofte langs venstre lungevene, ved
hovedbronchus og opp mot aortabuen. Vena
azygos avsettes ved denne disseksjonen.
Ved distale svulster kan spiserøret avsettes
like distalt for carina, mens ved svulster opp
mot carina gjøres avsetting proksimalt for
vena azygos krysning, evt. opp mot thoraxaperturen. Disseksjonen må her gjøres med
visualisering av n. laryngeus recurrens.
Tradisjonelt har øsofagogastrostomien vært
håndsydd. Anastomosen legges da ca.
4-5 cm distalt for øvre ende av ventrikkeltuben, på dennes bakside, og øvre ende
av ventrikkeltuben (”nisselua”) kan festes
opp mot parietale pleura for å motvirke drag
på anastomosen. Håndsydd anastomose
har i dag fått en renessanse ved sentre
som utfører robotassistert mini-invasiv
øsofagektomi. Ved thorakolaparoskopiske
inngrep brukes enten sirkulært staplet
anastomose (fig.8) eller lineær staplet med
sutur av reståpningen der den lineære
stapleren ble introdusert. Sirkulært staplet
anastomose gjøres ved innføring av hovedinstrumentet i ventrikkeltubens ende eller
via gastrostomi. Ved førstnevnte teknikk
avsettes sideløpet med lineær stapler,
ca. 3 cm kranialt for anastomosen. Vi har
erfart at sideløpet er utsatt for ischemi og
inverterer det med sutur (fig. 9). Inngrepet
avsluttes med anleggelse av to thoraxdren
(Jackson-Pratt).
Kreft i overgang mellom spiserør og
magesekk (GEJ tumores)
Operasjonen gjennomføres enten som
thorakolaparoskopisk reseksjon eller som
total gastrektomi med distal øsofagus
reseksjon opp til nedre lungevene-nivå
(eldre pasienter, der man ønsker å unngå
inngrep via thorax), eller det kan gjøres
transhiatal kirurgi med halsanastomose.

A
Fig. 5 Ventrikkeltube (conduit). «A.» indikerer forløp av a. gastroepiploica dxt.
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Kirurgi for kreft i spiserøret
etter annen øvre bukkirurgi

kontroll 4 dager etter operasjon for å
vurdere ventrikkeltubens sirkulasjon og
om anastomosen er intakt. Hvis klinisk
utilfredsstillende forløp tross upåfallende
endoskopi gjøres CT spiserør, idet kombinasjon av disse undersøkelser har høyest
sensitivitet for å påvise lekkasje. Vi benytter
også måling av amylase i drensvæske fra
thorakale dren som kan være tidlig markør
for anastomoselekkasje.

Etter tidligere ventrikkelreseksjon eller gastrektomi, eller hos pasienter der det fore
ligger ventrikkelskade (f. eks. lutskade) eller
gastroparese, kan rekonstruksjon gjøres
med kolon eller tynntarmsinterposisjon.
Slike sjeldne inngrep må sentraliseres
nasjonalt eller eventuelt skandinavisk. Dette
krever preoperativ koloskopi/CT kolon for å
utelukke patologi i kolon samt CT angiografi
med fremstilling av segmental karforsyning
til kolon. Tynntarm kan benyttes enten
direkte basert på 4. gren etter ligamentum
Treitz, eller med “supercharged” øvre del
med mikrovaskulær kar-anastomoseteknikk
Etter gastrisk bypass er utsjaltet del av
ventrikkel tilgjengelig for rekonstruksjon
(ventrikkel-tube), mens etter langsgående
ventrikkelreseksjon er a. gastroepiploica
dxt. avsatt ved sleeve-inngrepet og tuben
består kun av minorsiden og kan ikke brukes til rekonstruksjon i thorax. Etter bånd
kirurgi fjernes båndet og øvre del av ventrikkelen avsettes. Gjenværende ventrikkel kan
benyttes til å lage tube av magesekken.
Det er problematisk med pankreas
reseksjonskirurgi etter kirurgi for spiserørs
kreft idet magesekk-tubens sirkulasjon
er avhengig av intakt a. gastroepiploica
dxt. Konvensjonell Whipple type kirurgi
for tumor/IPMN i caput/corpus kan derfor
ikke gjennomføres, men det er beskrevet
bypass til a. colica media.

Prosedyrerelaterte
komplikasjoner og mortalitet
Kirurgi for spiserørskreft har ved høyvolum
sentre i dag 30-dagers mortalitet for
lavrisikopasienter på ≤ 1 % og 90-dagers
mortalitet på ≤ 4,6 % (8). I en nylig fransk
nasjonal studie var 30-dagers mortalitet for
alle pasienter 5,2 %, og 90 dagers mortalitet henholdsvis 7 % etter hybrid thorakola
paroskopisk operasjon og 10 % etter
thorakolaparotomi (9)
Kirurgi for kreft i spiserøret har fortsatt
komplikasjonsrate > 50 % (tabell 1). Alle
pasienter informeres om at anastomoselekkasje, hjerterytmeforstyrrelser og
lungekomplikasjoner er de vanligste
postoperative komplikasjoner. I en nylig
publikasjon fra høyvolumsentre i Østen,
USA og Europa, med fokus på “benchmarking” med stadfesting av akseptabelt
nivå for komplikasjoner, legges akseptabel
grense for anastomoselekkasje ved 20 %
(8). Rapportering av komplikasjoner har
ikke vært entydig, og uten basis i felles
definisjon. Gruppen har derfor også laget
en detaljert oversikt og definert de ulike
komplikasjonene.
I en nylig retrospektiv studie var fore
komsten av forsinket tømning av ventrikkel-
tube 18 %. Vagotomi, endret leie av
ventrikkeltuben og endret trykkforhold

Fig. 6 Anleggelse av kateterenterostomi

omkring ventrikkelen er sannsynligvis
bidragende. Det er en klar tendens til
bedring over tid (11).
Det er i en skandinavisk studie påvist
nedsatt lungefunksjon og kardiovaskulær
kapasitet rett etter neoadjuvant behandling
for spiserørskreft. Ett til to år etter kirurgi
fant man i studien fortsatt moderat reduksjon av lungefunksjonen. Mer uttalt var
reduksjonen i kardiovaskulær kapasitet. Det
er sannsynlig at alle behandlings-modaliteter
inklusive kirurgi bidrar til varig svekket lungefunksjon og kardiovaskulær kapasitet (12).

Postoperativ håndtering
ERAS etter spiserørsreseksjon baseres på
prinsipper fra annen kirurgi med vekt på
optimal væsketilførsel og ernæring, god
smertebehandling med utgangspunkt i EDA
samt tidlig mobilisering, og opptrapping
av drikke fra 30 ml/time fra dag en etter
operasjon. Moderne thoraxdren (Jackson
Pratt) er smale og fleksible og drenerer
uten bruk av thorax-sug til vegg og bidrar til
mobilitet. Drenene avvikles typisk fra dag
3-4. Pasienten beholder ventrikkelsonde for
å unngå retensjon, inntil drenasje-mengden
er < 300 ml/døgn. Vi gjør endoskopisk

Postoperativ ernæring
Tradisjonelt har det vært en konservativ
holdning til inntak av mat og drikke etter
reseksjonskirurgi for kreft i spiserøret, slik
at inntak i økende volum først startes etter
kontrast-undersøkelse ca. 1 uke etter operasjon. Ved bruk av ERAS-prinsipper har man
introdusert drikke i økende volum fra første
postoperative dag, med venrikkelsonde på
plass for å kunne vurdere eventuell retensjon i ventrikkeltuben. Klinisk erfaring tilsier
at lekkasje av klar væske i mediastinum
forløper mindre dramatisk og er enklere å
håndtere enn lekkasje av matinnhold som
kan medføre livstruende mediastinitt. Da
kan øyeblikkelig thorakotomi være nød
vendig for evakuering og drenasje.

Tema: Øsofaguscancer

Tema: Øsofaguscancer

Magesekk er standard substitutt (conduit)
etter reseksjon av spiserøret. Etter avsetting av a. gastrica sin. er ventrikkelen helt
mobil. og det lages en magesekk-tube
ca. 4-5 cm vid ved bruk av lineær stapler,
startende ca. 4-5 cm proksimalt for pylorus,
på curvatura minorsiden (fig. 5). Man benytter så mye som mulig av ventrikkelens
lengde, men må ha adekvat reseksjonsrand
til tumormanifestasjon i ventrikkelen. Idet
a. gastrica sin. og alle vasa brevia avsettes
for mobilisering av ventrikkelen kommer
ventrikkel-conduitens sirkulasjon i alt
vesentlig fra a. gastroepiploica dxt med
tillegg av a. gastrica. dxt. til antrum. Ved det
såkalte “vannskillet”, der a. gastroepiploica
dxt. arkaden opphører, vil noen pasienter
ha en forbindelse til a. gastroepiploica sin.,
hos andre er det ingen slik forbindelse.
Det medfører 2-3 cm kortere utstrekning
av pulsativ sirkulasjon til ventrikkeltuben
(7). Den delen av ventrikkel-tuben som
inngår i anastomosen kan komme til å ligge
kranialt for “vannskillet” der adekvat mikrosirkulasjon (arteriovenøst) er avgjørende
for å unngå ischemi. Det anlegges jejunalt
ernæringskateter før avslutning av den
abdominale delen av inngrepet (fig. 6).

Internasjonalt går trenden mot tidlig
postoperativ oral ernæring. I en prospektiv
studie etter McKeown MIE type reseksjon
ble pasienter randomisert til opptrapping
av matinntak fra første postoperative dag,
uten bruk av ernæringssonde eller kateter
enterostomi, eller til ernæring via naso
enteral sonde og ingen inntak av drikke
eller mat frem til dag 7. Det var ingen
forskjell mellom gruppene med hensyn
til alvorlige hjerte/lunge-komplikasjoner

Tabell 1. De viktigste komplikasjonene etter kirurgi for kreft i spiserøret:
Komplikasjon

Alvorlighetsgrad

Behandling

Pneumoni/lungesvikt

Sjelden alvorlig

Medisinsk

Atrieflimmer/hjertesvikt

Sjelden alvorlig

Medisinsk

Anastomoselekkasje
Klassifisert etter klinisk
konsekvens

Liten
Middels
Stor

Justere peroralt inntak
Sonde, dren, stent/endoluminal vakumterapi
Kirurgi inkl. drenasje

Ischemi i ventrikkeltube
Klassifisert etter klinisk
konsekvens

Liten
Middels
Stor

Endoskopisk kontroll, justere peroralt inntak
Stent og pleuradrenasje
Kirurgi med conduit-reseksjon/øsofagostomi

Ventrikkelretensjon

Ofte forbigående
Om vedvarende

Beholde ventrikkelsonde til normalisering
Vurdere erytromycin, botox i pylorus, blokking, evt. pylorusplastikk

Recurrensparese

Moderat hvis ensidig

Observasjon, evt. logopedoppfølging for svelgfunksjon, evt. ØNH kirurgisk
korreksjon

Chylothorax

Fra ubetydelig til alvorlig. Sjelden idet ductus
thoracicus klipses og
avsettes ved MIE.

Drenasje. Fettfattig enteral ernæring eller i.v. ernæring. Octreotid 100-200 µg *
3. Hvis vedvarende produksjon > 1000 ml/døgn etter en uke, kreves oftest kirurgi
med omstikning av ductus thoracicus, evt. intervensjonsradiologisk

Luftveisfistel

Alvorlig

Vanskelig å behandle. Evt. bronkialstent og kirurgi med interposisjon av bløtvev
omkring fistelen.

Malnutrisjon

Alvorlig

Ernæringsbehandling, helst enteralt. Evt. utredning for å utelukke residiv av kreft

Blødning postoperativt
(Spesielt hematemese)

Potensielt alvorlig

Vurder alltid mulighet for aortafistel. CT aortografi og stentbehandling av aorta.
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øsofagus

Diskusjon

carina
h. hovedbronchus
Fig. 7 Fridisseksjon av øsofagus med lymfadenktomi subcarinalt og langs h. og v.
hovedbronchus
eller anastomose- lekkasje (ca. 4 %), men
tendens til bedre korttidsforløp og bedre
livskvalitet i de første ukene i gruppen
som fikk tidlig matinntak (13). Det er ikke
gjort tilsvarende randomisert studie etter
Ivor-Lewis MIE, men en mindre sammen
liknende kohortstudie viste ikke økt
komplikasjonsrate etter tidlig matinntak
(14). Bruk av ERAS prinsipper krever at
anastomoselekkasje-raten er lav, og innbefatter nøye seleksjon av pasienter samt
operativ og anestesiologisk strategi for å
motvirke ischemi i ventrikkeltuben. Etter
vår erfaring kreves tett overvåkning av hver
enkelt pasient, for å unngå lekkasje eller
aspirasjon av mat.
Vi ser stadig pasienter med behov for enteral ernæring via kateterenterostomi frem
til oppfølging hos klinisk ernæringsfysiolog
og lege ca. 6 uker etter operasjon. Enkelte
trenger slik ernæring videre 1-2 måneder
for å unngå malnutrisjon. Pasienter som
gjennomgår reseksjon av spiserøret for
kreft gjenvinner vanligvis ikke sin utgangsvekt. I en nederlandsk studie var median
vekttap 1 år etter kirurgi 7.0 kg, tilsvarende
9.5 % vekttap. Tidlig oppstart av peroralt
matinntak endret ikke dette (15).

Behandling av metakrone metastaser
og lokalt residiv
Egen erfaring er at pasienter med metakron
lungemetastase bør utredes med PET-CT
og vurderes for radikal kirurgi, med utsikt til
helbredelse. Alternativ hos pasient med høy
operativ risiko er målrettet strålebehandling,
evt. stereotaktisk strålebehandling. Tilsvarende tilnærming blir vurdert for pasienter
med lokalt residiv etter tidligere kirurgi eller
kjemoradioterapi.
Livskvalitet
Det er dokumentert redusert livskvalitet
de første 6- 12 måneder etter reseksjon
for kreft i spiserøret. Det er vist raskere
bedring av livskvalitet etter MIE sammenlignet med åpen kirurgi. For langtidsover-

Store randomiserte studier vil nå utføres
med henhold til effekt av definitiv kjemoradioterapi versus standard kombinasjonsbehandling (onkologisk/kirurgisk), for både
plateepitel og adenokarcinom, idet det må
forventes at inntil ca. 25 % av pasientene
med adenokarcinom og > 40 % av pasienter med plateepitelcancer kan oppnå komplett klinisk respons på kjemoradioterapi.
Utfordringen har vært å konstatere at det
virkelig foreligger komplett histopatologisk
respons. Dette skjer i dag ved kombinasjon
av endoskopi, biopsi/rebiopsi, PET-CT og
CT. Påvisning av tumor-DNA (liquid biopsy)
i blodprøver vil kanskje kunne bidra i denne
evalueringen, men er ikke tilgjengelig per
i dag. Pasientene må følges tett, hver 3
mnd. de første årene, deretter med økende
intervaller. Fremtiden kan innebære at en
vesentlig andel av pasientene, ikke opereres primært, men får høydosert kjemo
radioterapi. Anslagsvis 30-50 % av disse
vil senere kunne utvikle påvisbar tumor
og være kandidater for “rescue-kirurgi”
(18). Om slik tilnærming vil kunne være
aktuelt for selekterte pasienter i framtiden,
evalueres nå i en nederlandsk (19) og i en
fransk studie (20).

Fig. 9 Invertering av sideløpet på ventrikkelen med sutur. Anastomosen ses oppad

Selve kirurgien vil utvikle seg videre. Det er
klare tekniske synergieffekter mot minimal
invasiv ventrikkelcancer kirurgi, og den
teknologiske utviklingen samt den multimodale behandlingen av pasientgruppene
griper over i hverandre som ved gastroøsofagealeovergangssvulster (21). Robotassistert MIE (22) kan ha potensiale
for forbedringer i forhold til dagens tekno
logi med henhold til lymfadeneketomi,
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Fig. 8 Anastomose med sirkulær stapler
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levere er det vist en gradvis bedring opp
mot nivået for generell befolkning i samme
alder, men pasientene skårer dårligere for
fysisk funksjonsnivå og fatigue enn før
behandling. Det synes å være sammen
heng mellom postoperativ livskvalitet og
prognose for overlevelse (17). Det er påvist
bedre livskvalitet hos langtidsoverlevere
etter definitiv radiokjemoterapi enn etter
multimodal behandling inkl. kirurgi. For
endoskopisk behandling (tidlig cancer)
er avklaringen ikke tydelig, usikkerhet og
stadig behov for endoskopisk oppfølging,
evt. behandling kan ha en negativ effekt.

sikkerhet ved gjennomføring av kirurgien
og opplagt bedret ergonomi for kirurgen.
Operatørstyrt, fullstendig fokusert 3D
visualisering, tremor filtrasjon samt intrakorporal vrist-funksjon er tekniske forbedringer
i forhold til tradisjonell laparoskopi. Robot
er rutine allerede ved flere sentre i denne
sammenhengen, og bruken evalueres i
pågående randomiserte studier. Utviklingen
av såkalt utvidet virkelighet (augmented
reality) er i sin begynnelse i flere kirurgiske
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representere et klart framskritt i utvikling av
operasjonsteknikken.
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Med endoskopisk behandling hos pasienter med kreft i øsofagus menes endoskopisk mukosal reseksjon
(EMR) og/eller radiofrekvens ablasjon (RFA).
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OUS Ullevål

EMR
«Multiband mucosectomy» eller gummi
bånd EMR (figur 1) er den enkleste og
foretrukne metoden (1). Det er viktig at
patologen som vurderer bitene kjenner
metoden og vet at bitene kun kan vurderes
for tumors dybde, ikke til sidene (fjernet
i biter).
Synlige lesjoner innenfor Barrets Øsofagus
(BØ) skal fjernes uavhengig av dysplasigrad. Endoskopisk reseksjon gir mulighet
for histopatologisk staging. Både endoskopisk submukosal disseksjon (ESD) og
endoskopisk mukosal reseksjon (EMR) er

effektive. ESD har ikke blitt vist å være
bedre, dessuten er prosedyren teknisk mer
krevende og innebære flere komplikasjoner
(1,2).

diskuteres nøye i MDT møter for øsofagus.
Kontroller etter endoskopisk behandling
innebærer gastroskopi hver 3. måned første
året, deretter årlig.

Ved høygradig dysplasi (HGD) har de fleste
pasienter (80%) synlige (lokaliserte) forandringer, det er derfor viktig å undersøke
nøye. Fortynnet mateddik til ca 2% kan
bidra til å demarkere forandringer og anvendes regelmessig ved vår avdeling. Etter
EMR må gjenværende BØ slimhinne fjernes
med RFA, vanligvis etter 6 uker. Det er ofte
nødvendig med flere behandlinger. Ved en
T1a adenokarsinom (AC) er endoskopisk
reseksjon førstevalget. Ved T1b kan EMR
være aktuelt om pasienten er «borderline
fit» for kirurgi, forutsatt fravær av lymfeknuter og begrenset submukosal innvekst
(<500 µm). Dette er pasienter som må

RFA
Sirkulær probe over guidewire anvendes
for ablasjon av hele sirkumferensen, mens
mindre områder kan behandles med probe
gjennom gastroskopet. Pasientene behandles poliklinisk. Striktur etter behandling
kan forekomme, men kan dilateres relativt
enkelt. Så langt har vi ved vår avdeling positive erfaringer både med gjennomførbarhet
og toleranse for metoden.
Barretts øsofagus (BØ) er en premalign
tilstand som disponerer for HGD og AC i
øsofagus (figur 2) og antall pasienter med
kreft i denne gruppen er økende. I den

norske handlingsplanen for spiserørskreft
finnes også retningslinjer for BØ, basert på
britiske guidelines som ble publisert i 2014
(3,4). Norske guidelines fokuserer på å finne
ekte dysplasier og kreft i tidlig stadium med
tanke på endoskopisk behandling.
Nytt er viktigheten av å behandle ekte
lavgradige dysplasier (LGD), vurdert av
en referansepatolog og kontrollert etter 6
måneder. Behandling med radiofrekvens
ablasjon (RFA) reduserer risiko for progresjon til høygradig dysplasi (HGD) og AC
ved 3 års follow-up fra 26,5% - 1,5% (5).
«British Society of Gastroenterology» har
i 2017 derfor kommet med et tillegg i sine
guidelines for BØ som spesielt fokuserer
på LGD og indikasjon for behandling med
RFA (6) (figur 3). Adenokarsinom oppdages
dessuten tidligere ved overvåking av BØ (7).
De europeiske (ESGE) retningslinjene for
endoskopisk håndtering av BØ ble opp
daterte i 2017 (8). Dokumentet er inndelt i 17 «statements» og er en praktisk
guide som også fokuserer på kost-nytte.
Konkret betyr det færre overvåkingsendoskopier hos lavrisikopasienter, men en
sentralisering til steder som arbeider med

spiserørskreft for pasienter med høy risiko
for kreft.
Oppfølging av BØ uten dysplasi er avhengig
av lengden. Ved utbredelse <1 cm er det
ikke nødvendig med oppfølging. Fra 1-3
cm lengde er oppfølgingen hvert 5. år, fra
3-10 cm hvert 3. år med 4-kvadrant biopsier
hver 2 cm. Om BØ > 10 cm skal pasienten
henvises til et ekspertsenter.
Dysplasi diagnosen skal bekreftes av en GI
patolog med spesiell erfaring. Ved bekreftet lavgradig dysplasi etter 6 måneder bør
endoskopisk ablasjon tilbys (RFA). Om det
ikke er dysplasi etter 6 måneder kan ny
kontroll gjøres etter 1 år. Ved to negative
kontroller følges standard overvåking, det
vil si avhengig av BØs lengde.
For å kunne følge og evaluere behand
lingen av pasienter med dysplasi og kreft
i tidlig stadium i øsofagus har vi opprettet
et kvalitetsregister. I løpet av de siste tre
årene har vi behandlet 76 pasienter. Et
tettere samarbeid med interesserte både
innenfor regionen og nasjonalt (nettverk,
evaluering av data) er svært ønskelig.
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Lokaliserte
forandringer
Figur 1. Gummibånd EMR hos pasient med
dysplasi i Barretts øsofagus
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Figur 2. Bilde fra pasient med adenokarsinom i lang Barrett`s
øsofagus 30-39 cm fra tannrekken

Figur 3. RFA med sirkulær probe hos
pasient med lavgradig dysplasi før og
etter behandling, 18 måneder
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For pasienter som ikke er egnet for eller
villige til å gjennomgå kirurgi, er kombinert
kjemoradioterapi (KRT) bedre enn radio
terapi (RT) alene (1, 2). To kurer med cisplatin / 5-fluorouracil (5-FU) kombinert med
strålingsdose til totalt 50 Gy i fraksjoner
på 2 Gy, eventuelt med 2 kjemoterapi (KT)
kurer etter avsluttet strålebehandling, anses
som standard for primær KRT. Utvikling i
teknologi med intensitetsmodulert (IMRT;
intensity modulated radiation therapy))
og volumetrisk lysbue (VMAT; volumetric
modulated arc therapy) radioterapi kombi
nert med funksjonell bildebehandling
tillater økte strålingsdoser på opptil 60 Gy
i fraksjoner på 1,8-2,0 Gy, spesielt for cervikal øsofagus cancer (3). Imidlertid er det
foreløpig ikke nok bevis for å angi at økte
doser av RT forbedrer total overlevelse ved
øsofaguscancer, da resultatene av randomi
serte studier som evaluerer sikkerhet og
onkologiske fordeler av RT-doser høyere
enn 50 Gy ikke er tilgjengelige ennå . Dette
må tas i betraktning hvis man planlegger
salvage kirurgi ved residiv, siden doser høyere enn 55 Gy har vist seg å være knyttet
til økt postoperativ morbiditet, inkludert
høyere andel anastomoselekkasje (4).
Pasienter med metastatisk øsofagus cancer
kan vurderes for ulike muligheter av palliativ
behandling avhengig av den kliniske
situasjonen.
Kjemoterapi må vurderes hvis allmenn
tilstand tillater det. Til tross for mangel
på bevis, behandles avansert øsofagus
adenokarsinom (AK) hovedsakelig i henhold
til anbefalingene for magekreft (5). Kjemo
terapi regimer basert på oksaliplatin / fluor
opyrimidin kombinasjoner er et godt alternativ til cisplatin / 5-FU. 5-FU infusjonen kan
erstattes med kapecitabin tabletter dersom
svelging av tabletter ikke er kompromittert.
(6). Taxaner eller irinotecan basert kjemo
terapi kan brukes som 2. linje behandling.
Kombinasjonen av trastuzumab (monoklonalt antistoff mot human HER2) med
kjemoterapi i 1. linje ved HER2-positive AK i
gastroøsofagal overgang og ventrikkel viste
signifikant bedre median total overlevelse
(7). Derfor bør HER2-positiv metastatisk
AK behandles med et trastuzumab-holdig
regime (3).
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Ved plateepitelkarsinom (PEK) er verdien
av palliativ KT mindre bevist. Cisplatin
baserte kombinasjoner viste høyere
responsrate, men ingen sikker overlevelses
gevinst sammenlignet med monoterapi.
Samlet sett er resultatene med palliativ KT
dårligere ved PEK enn ved AK (1).
Dysfagi, smerte og slimdannelse er de
vanligste lokalsymptomer ved cancer
øsofagi. Det foreligger en rekke metoder for
å lindre disse symptomene. Selvekspanderende stent kan benyttes ved palliasjon av
dysfagi og ved øsofagotrakeale fistler, og
gir ofte god og rask palliasjon ved dysfagi
eller perforasjon (figur) (3). Det finnes
ulike typer og lengder av stenter. Stentens
kraniale ende må være plassert minst 1-2
cm nedenfor øvre øsofagus sfinkter. Tidlige
komplikasjoner er smerte, perforasjon,
blødning og dislokasjon. Senere komplikasjoner er tumorovervekst, passasjehinder
for mat og stent-migrasjon. Det er mulig
med restenting (8, 9).
Palliativ ekstern strålebehandling med
3 Gy per fraksjon til totalt 30-36 Gy kan gi
god symptomlindring (10). Dette kan også
brukes for inoperabel lokal avansert hvor
pasienten ikke egnet seg for mer omfattende primær kjemoradioterapi.
Endokavitær stråbehandling (brachyterapi)
kan være et godt alternativ. En gangs dose
brachyterapi, selv etter ekstern radioterapi,
kan gi bedre langsiktig lindring av dysfagi
med færre komplikasjoner enn bruk av
metall stent(1, 11).
Utilstrekkelig ernæring er et viktig og vanlig
problem ved cancer øsofagi. Nedleggelse
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av ernæringssonde eller perkutan endo
skopisk gastrostomi (PEG) må vurderes
hvis full ernæring på vanlig måte ikke er
mulig. Hvis ernæring via sonde eller PEG
ikke er effektiv, må man vurdere parenteral
ernæring via sentralvenøs tilgang.

16211

Palliativ behandling
ved cancer øsofagi

Referanser

3D OG THUNDERBEAT
- Den perfekte kombinasjonen.
Med vårt nye 3D system og THUNDERBEAT – gir vi deg neste generasjon av bildebehandling og
hemostatisk disseksjon.
2 generasjons 3D system med et eksepsjonelt 3D bilde, med roterbar 30° EndoEye i 3D.
· Plug &Play
· Autoklaverbart 3D videolaparaskop
· Autofokus
THUNDERBEAT er verdens første fullintegrerte biopolar- og ultralydsinstrument.
· Pålitelig 7 mm vevforsegling
· Minimal termisk spredning
· Hurtigst i klassen for kutting

Drengsrudbekken 12, 1383 Asker | www.olympus.no

IBD NORDIC

Conference

2018

11 - 12 October 2018, Malmö, Sweden
Thursday October 11th

EDITOR ASSISTANT
BURSARY 2018
EDITOR ASSISTANT
BURSARY 2018

10.00
10.45
10.50
11.05
11.15

BJS wishes to encourage young surgeons to take an
interest in medical publishing. To this end the BJS Society
has established Editor Assistant bursaries. It is envisaged
that suitable applicants will be at or near the end of higher
surgical training, or recently appointed to a substantive
BJS
to encourage
surgeons
to take is
an
post.wishes
Although
no previousyoung
publishing
experience
interest
in medical
publishing.
To thiswill
end
thescientific
BJS Society
expected,
the successful
candidate
have
has
established
Editor
bursaries.
It is envisaged
curiosity,
write well
andAssistant
have a facility
for constructive
that
suitable applicants will be at or near the end of higher
criticism.
surgical training, or recently appointed to a substantive
post. Although no previous publishing experience is
The
role will require
expected, the successful candidate will have scientific
• Attending monthly editorial meetings in London and other European cities
curiosity, write well and have a facility for constructive
• Assisting the editors in the handling of papers, from submission to publication
•criticism.
Assisting with BJS scientific writing courses

11.30
11.40
12.20
13.20
13.35
13.45
14.00
14.10

14.50
15.20
15.35
15.45

• Completing a research project relating to surgical publishing
Tenure will be for a period of 12 months. Travel and accommodation expenses will
be reimbursed, and the successful candidate will receive an honorarium of £1000.

The role will require

16.00
16.10

• Attending monthly editorial meetings in London and other European cities
• Assisting the editors in the handling of papers, from submission to publication
should
made in
writing
to the Managing Editor, Alison Cherrie,
•Applications
Assisting with
BJS be
scientific
writing
courses
andrelating
should to
besurgical
received
no later than 4th May 2018.
•alison.cherrie@wiley.com,
Completing a research project
publishing
Please include an abridged CV plus covering letter explaining your interest in the
Tenure will be for a period of 12 months. Travel and accommodation expenses will
position.
Applicants
informedcandidate
of the decision
in Junean2018.
be reimbursed,
and will
the be
successful
will receive
honorarium of £1000.

16.50-17.35
17.40-18.25
18.25
20.00

BJS, John Wiley & Sons Ltd

Applications should be made in writing to the Managing Editor, Alison Cherrie,
alison.cherrie@wiley.com, and should be received no later than 4th May 2018.
Please include an abridged CV plus covering letter explaining your interest in the
position. Applicants will be informed of the decision in June 2018.

www.bjs.co.uk

BJS, John Wiley & Sons Ltd

www.bjs.co.uk

Satellite symposium 1
Opening of the meeting,
Tom Øresland, Norway
Has the disease course of IBD changed in
the biological era,
Johan Burisch, Denmark
Discussion
Diet as a trigger or therapy
Ariel Levine, Israel
Discussion
Tandem talk on environmental factors
Mauro D’Amato, Jonas Halfvarson, Sweden
Lunch
Paediatric IBD phenotype:
Differences between children and
adults, Kaija-Leena Kolho ,Finland
Discussion
IBD surgery in children
Pernilla Stenström, Sweden
Discussion
Tandem talk on perianal Crohn’s
disease
Christianne Buskens, The Netherlands
Eduard Stange, Germany
Coffe break
What are the problems with current
design of IBD trials? Peter Irving, UK
Discussion
How to improve the possibilities for
Clinical trials in the Nordic countries,
Michael Eberhardsson, Sweden
Discussion
Oral presentation of 5 selected
posters
Satellite symposium 3
Satellite symposium 4
Adjourn & Mingle
Dinner at the Hotel

Friday October 12th
08.00
08.45
09.30
09.45
09.55
10.10
10.20
10.50

12.00
13.00
13.15
13.25
13.40
13.50
14.05
14.15
15.45
15.55
15.05
15.20
15.50
16.00

Satellite symposium 4
Satellite symposium 5
Fecal microbiota transplantation in
IBD, Ailsa Hart, UK
Discussion
Where are we with defensins
Eduard Stange, Germany
Discussion
Coffee break
MDT Conference Ebbe Langholz, Denmark together with
Christianne Buskens, The Netherlands,
Ailsa Hart, UK among others
Lunch
Education of IBD nurses
Karen Kemp, UK
Discussion
CAM in IBD, Randi Opheim, Norway
Discussion
Pathogenesis of Crohns’ fistula Treatment strategies, Phil Tozer, UK
Discussion
Coffee break
IBD in the elderly, an epidemiologists
view, Ola Olén, Sweden
Discussion
IBD and pregnancy, outcome and
safety of treatments, TBD
Discussion
Best poster award
Adjourn

Preliminary program, with reservation for changes - Febr 2018

Quality Hotel View
Find out more on our webpage:

www.ibdnordic.se

16th Nordic
Postgraduate course in
Colorectal Surgery

Welcome to Kristiansand
Dear friends and colleagues!
It is our pleasure to invite you all to the 16th Nordic
Postgraduate Course in Colorectal Surgery.
The conference will be held at Hotel Ernst in
Kristiansand, Norway, 29 - 31st of August 2018.

Kristiansand
29-31st August 2018

Highlighted topics:

Social program:

•Surgical education
•Colon cancer
•Recent/ongoing studies
•Surgery in the elderly
•Anoproctology
•IBD
Invited speakers from the
Nordic countries

•We meet on the 29th of
August in the afternoon
with a mini symposium
and later dinner at «Boen
Gård».
•On the 30th August there
will be a Conference
dinner at Ernst Hotel.
• Lunch at the hotel both
days.

How to join?
A formal invitation will
come soon.
Follow the link ”events” at
www.kolorektal.no for
updates

Best wishes
Norwegian Society for
Colorectal Surgery

Selvekspanderende
metallstent

Med Leger Uten Grenser
som k irurg i Bangassou

DOUBLE™

DOUBLE stent

I 2016 var jeg på mitt første feltoppdrag for Leger Uten Grenser/Médecins Sans Frontières (MSF).
Den 15. november reiste jeg for å jobbe i en og en halv måned som kirurg ved sykehuset i Bangassou
i Den sentralafrikanske republikk (CAR).

► Heldekket metallstent til behandling av maligne esofagus strikturer
► En forankringsring i hver ende + en ekstra udekket forankringsring
på midten, for å forhindre migrasjon
► Sutur proksimalt til reposisjonering og eventuelt
fjerning av stenten
► 4 røntgentette markører i hver ende + 3
røntgentette markører på hver forankringsring sikrer nøyaktig plassering

Fulldekket silikon

► Pull-back leveringssystem
► 16–28 mm Ø / 6–15 cm lengde

Udekket ytre nett

CONIO™

CONIO stent

► En proksimal forankringsringer sikrer stabil posisjon og forhindrer migrasjon
► Sutur proksimalt til reposisjonering og fjerning av stenten
► Høy radiell styrke sikrer stabil posisjon og forhindrer migrasjon
► 4 røntgentette markører i hver ende + 2 røntgentette markører på hver forankringsring sikrer
nøyaktig plassering
► Pull-back leveringssystem
► 10–16 mm Ø / 6–15 cm lengde

CERVICAL™

CERVICAL stent

Leger Uten Grenser er en organisasjon jeg
har stor respekt for, og som gastrokirurg
syntes jeg det virket veldig spennende og
lærerikt å få jobbe under helt andre forhold
enn jeg vanligvis gjør. Jeg jobber på Sør
landet sykehus i det daglige og fikk mulighet til å ta ut overlegepermisjon – en luksus
jeg ikke kjente til fra før, den tid jeg jobbet i
Nederland og Tyskland frem til 2012
Alle kostnader som oppstår under forbe
redelsen og utsendelsen blir betalt, reise til
og fra organiseres av Leger Uten Grenser,
og det blir gitt egen forsikring. Man får
også lønn, men det var ikke aktuelt for meg
mens jeg hadde betalt overlegepermisjon.
Leger Uten Grenser er tilstede i mer enn
60 land, og har flere prosjekter i Den
sentralafrikanske republikk, som var dit
jeg ble sendt. Leger Uten Grenser sender
sine «expats» helst på lengre oppdrag med
varighet på seks til tolv måneder, men
kirurger og anestesileger har mulighet til å
ta kortere oppdrag. Kolleger jeg møtte fra
andre land jobbet enten heltid for Leger

Uten Grenser, måtte ta ut ferie eller s luttet
i sin vanlige jobb for å kunne utføre et
oppdrag.
Jeg jobbet i Bangassou, som er provins
hovedstad og ligger i regnskogen ved elven
Oubangui, som danner grensen til Kongo.
Det tar noen timer med småfly å komme
seg dit fra hovedstaden Bangui. Bangassou
har cirka 40.000 innbyggerne, men sykehuset får pasienter fra hele det nærliggende området hvor det bor ca. 200.000
mennesker.
En av grunnene til at jeg valgte å reise ut
med Leger Uten Grenser er at det er en
verdensomspennende organisasjon med
meget høy medisinsk kompetanse og
mye erfaring med arbeid under vanskelige
forhold. Målet er å redde liv, så Leger Uten
Grenser forventer og krever en høy profesjonell standard fra sine feltarbeidere. Det
jobbes med internasjonale retningslinjer,
ofte koordinert med WHO 3.
Leger Uten Grensers medisinske og kliniske
retningslinjer er tilgjengelig på engelsk og
fransk. Målet med disse retningslinjene er
å opprettholde en høy profesjonell standard, unngå «bushmedisin» og fokusere på
bærekraft. Det sistnevnte betyr at utstyr og

prosedyrene må være så oversiktlig og godt
forståelig at lokalt personell kan fortsette
med driften dersom Leger Uten Grenser
skulle måtte forlate prosjektet.
Det er derfor ikke aktuelt å innføre
vanskelige diagnostiske eller terapeutiske
tiltak som ikke kan opprettholdes på sikt.
For de oppdragene som gjøres i afrikanske
land betyr det at det som oftest ikke vil
være aktuelt med CT/MR-skanning, intensiv
medisin, laparoskopi eller intramedullær
osteosynthese. Flere spesialiteter er rett
og slett ikke tilgjengelig.
I Bangassou jobbes det derfor uten nevrokirurgi, ØNH-kirurgi, urologi eller oftal
mologi. En gutt med traumatisk øyeskade
som trengte enukleasjon kunne heldigvis
transporteres til hovedstaden Bangui med
fly. Men også i Bangui er det medisinske
tilbudet begrenset.

Fagnytt • Debatt

► Heldekket metallstent til behandling av strikturer i svelget (hypopharynx)

René Wakker
rewakker@aol.com
Gastrokirurgisk avdeling
Sykehuset Sørlandet HF

Alle akutte pasienter blir gitt hjelp, og ingen
pasienter blir spurt om religion, politisk
ståsted, nasjonalitet eller hvilken side i den
væpnede konflikter de tilhører. Det betyr
at elektiv kirurgi kommer på andre plass og
kan kun gjøres når det er plass i operasjonsprogrammet etter akuttkirurgien.

► Heldekket metallstent til behandling av strikturer i øvre GI tractus
► Sutur prokimalt for fjerning av stenten
► Høy radiell styrke sikrer stabil posisjon og forhindrer migrasjon
► 4 røntgentette markører i hver ende + 2 på midten
sikrer nøyaktig plassering
► Pull-back leveringssystem
► 16–22 mm Ø / 6–15 cm lengde

Leverandør
av Taewoong
metalstenter imetalstenter
Norge:
Ny
leverandør
av Taewoong
i Norge
Økernveien 94, 0579 Oslo. Tlf: 23 03 52 50. E-mail: norge@medistim.com - www.medistim.no

Fra venstre til høyre; anestesilege Clement Decock, en fransk anestesisykepleier, meg, og en fransk kirurg til høyre. Anestesisykepleieren og kirurgen var der i noen dager for å
hjelpe oss. Foto: René Wakker
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Eldre brannskade hos epileptisk pasient med ektropion og leddkontrakturer fra tidligere. Foto: René Wakker
Åpen fraktur etter skudd. Det tok noen dager før pasienten kunne bli hentet med fly for å komme til oss. Han
hadde allerede behandlet seg selv med en slags frukt i
såret. Foto: René Wakker

Intratibial infusjon hos dehydrert barn. Foto: René Wakker

Selvfølgelig mangler det en del utstyr en
gjerne skulle hatt. Ultralydutstyret var til
reparasjon. Knivblad til dermatomen kom
etter jeg dro. Årsaken er ofte lange og farlige
transportveier for lastebiler og minimal kapasitet for å transportere utstyr med fly.

gjennomførte jeg en del keisersnitt med
gynekologene våre. Det er inngrep som ofte
må gjøres i felt, og det er ikke alltid gynekologene er tilgjengelige.

Hovedspråk i leiren og på jobb i Den
sentralafrikanske republikk er fransk, men
det finnes også flere Leger Uten Grenserprosjekter hvor hovedspråket er engelsk.
Jeg klarte å oppnå nivå B1 i fransk før jeg
dro, men følte på behovet for videre franskkunnskaper, da jeg helt sikkert ikke klarte
å få med meg alt de snakket om. En del av
pasientene snakker bare Sango, og da måtte
vi få oversettelseshjelp fra de lokalt ansatte.
Før en kan reise ut i felt, må det en del
forberedelser til. Det var samtaler med min
såkalte Development Advisor ved hovedkontoret i Oslo, en del administrasjon, en
helsesjekk og alle vaksinasjoner som er
nødvendig. Jeg var med på MSF GAS -week
i Hongkong, som inneholder medisinsk og
generell informasjon, samt samtaler med
kirurger, gynekologer og anestesileger. Ellers
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Det finnes ingen utdannede lokale kirurger
eller anestesileger i Bangassou. E
 gentlig
skulle det ha vært to lokale kolleger som
kunne ta en del av operasjoner, men dessverre var de ikke tilgjengelig da jeg kom
frem. En hadde flyttet til hovedstaden og
den andre var skadet etter en motorsykkel
ulykke. Jeg var derfor i beredskap døgnet
rundt de første ukene, frem til jeg fikk
assistanse.
Om natten er det ofte keisersnitt som må
gjøres. Det finnes en kirurgisk, pediatrisk,
obstetrisk og medisinsk avdeling med et
felles akuttmottak. LIS-legene tar primært
vakter i akuttmottaket og tilkaller hjelp hvis
nødvendig. Ellers fantes det flere medisinske leger, nesten alle fra andre afrikanske
land, med god og bred kompetanse og mye
bedre på tropiske sykdommer enn meg. En
jobber også tett med sykepleierne fra operasjons- og kirurgisk avdeling, samt pediatrisk
avdeling.
Assistenten under operasjoner er oftest
operasjonssykepleiere, sjelden LIS. Ingen

Dagene begynner med et fellesmøte med
hele det medisinske personalet hvor man
går gjennom de innlagte pasientene, fødsler,
operasjoner, men også gjennomførte røntgen- og laboratorieundersøkelser fra de siste
24 timene.
Etterpå gjøres det visitt på pediatrisk og
kirurgisk avdeling, sammen med avdelingssykepleieren og operasjonssykepleieren som
noterer hvilke pasienter som skal opereres
de kommende dagene. Bandasjene skiftes
og sår kontrolleres. Ofte er familien til barn
tilstede under visitt. Ved behov foretas også
visitt på obstetrisk avdeling, som ellers blir
kontrollert og visitert av en erfaren jordmor. Etter visitt tas operasjonsprogram.
Operasjonsspektrum er stort. Det finnes
flere brannskader, ofte hos barn og hos
epileptiske voksne pasienter. Disse pasientene trenger regelmessig bandasjeskift i
ketaminnarkose. Frakturer behandles ofte
konservativt, men må eventuelt reponeres
i narkose. Røntgen er tilgengelig på dagtid,
men ikke intraoperativt og ikke om natten.
Indikasjon for keisersnitt stilles av jordmor.
Akutt abdomen omfatter alt fra ileus, ulcusperforasjon, til og med tarmperforasjoner
eller intraabdominale abscesser. Indikasjon
til operasjon gis nesten alltid bare klinisk.
Ultralyd ville vært en stor hjelp, men på
grunn av reparasjon fantes bare en gammel ultralyd på obstetrisk avdeling med
dårlig kvalitet. Bare noen blodprøver kan
tas, og ingen crp eller bilirubin for eksempel. Kreatininbestemmelse ble innført da
jeg var der. Vi hadde ingen mulighet til å ta
mikrobiologiske eller parasittologiske under

Underveis i feltoppdraget mitt opererte
vi en gutt med akalkuløs galleblære
perforasjon, som muligens hadde tyfoidfeber. Det er kjent med tarmperforasjoner
som komplikasjon på grunn av tyfoidfeber,
men det har også vært registrert noen tilfeller av galleblæreperforasjon 1,2. Dessverre
hadde vi ingen mulighet å teste for tyfoidfeber, men gutten ble antibiotisk behandlet
etter tyfoidfeber-protokoll. Han kom seg heldigvis etter operasjonen, og kunne utskrives
fra sykehuset etter én uke.
Det hendte vi hadde pasienter med
skuddskader ved sykehuset. Det var
pasienter som ofte hadde reist langt for å
få behandling, og de hadde ekstremitetsskader, ofte åpne frakturer. De som var mer
alvorlig skadet overlevde som regel ikke
den lange transporten. Åpne frakturer ble
behandlet med debridement og ekstern
fiksasjon, samt antibiotika etter protokoll
5
. De er ressurskrevende fordi de skal tas i
operasjonsstuen i ketaminnarkose regelmessig. Heldigvis var medikamenter, suturmateriale og operasjonsutstyr tilstrekkelig.
En gang i uken gjorde jeg polikliniske undersøkelser. Hver gang opplevde jeg at det var
en lang kø med pasienter, flere med hernier
eller hydroceler. En del av pasientene kunne
opereres elektiv, men dessverre ikke så
mye som ønsket. Lyskebrokk opererte jeg

først a.m. S
 houldice, og etter at jeg fant
noen sterile nett, a.m. Lichtenstein. Vi
utførte også noen hysterektomier på grunn
av uterus myomatosus i forbindelse med
store smerter.
En viktig del av å jobbe i felt er å være
klar over at en del av pasientene kan ikke,
eller bare delvis, hjelpes. Vi hadde tilfeller
av pasienter med tumorer i ansiktet eller
mandibula, frakturer som trengte hofteprotese og som måtte behandles konservativt, og eldre menn med blæreretensjon
som måtte sendes hjem med urinkateter.
Noen pasienter dør på grunn av manglende
intensivhjelp.
Etter seks uker i Bangassou reiste jeg
tilbake. Jeg etterlot flere pasienter, blant
annet en 10 år gammel jente som vi opererte på grunn av peritonitt med flere intra
abdominale abscesser, og hvor jeg hadde
måttet legge ut ileostomi. Årsak til sykdommen var som oftest uklar. Kanskje abdominal tuberkulose 4? Heldigvis reagerte
hun godt på antibiotika og vi hadde flere
stomiposer tilgjengelig. Planen var ileostomi
tilbakelegging etter noen uker. Faren til pasienten ville egentlig ikke la meg dra så lenge
stomien var tilstede. I tillegg hadde vi en
4 måneder gammel baby som vi opererte
på grunn av coekum/colon ascendensperforasjon med reseksjon og anastomose.
Dessverre opererte vi flere dager etter
ankomst fordi faren nektet operasjon de
første dagene.

kirurg, på flyplassen. På flyplassen hadde
jeg kun noen få minutter til å informere han
om arbeidet, før vi måtte dra hvert til vårt.
Jeg hørte senere at han hadde tilbakelagt ileostomien hos jenta med suksess.
Babyen, derimot, døde dessverre etter
reoperasjon noen dager senere.
Til slutt kan jeg si at innsatsen i felt var en
krevende, spennende og meget lærerik
opplevelse. Jeg blir noen ganger spurt om
denne innsatsen faktisk gjør en forskjell,
eller om situasjon er så håpløs at man like
godt kan la være. Jeg har opplevd sykehuset i Bangassou som en svært viktig
institusjon i denne regionen. Ikke bare på
grunn av at man redder menneskers liv eller
forbedrer pasientens livskvalitet, men fordi
at flere som bor i og rundt Bangassou finner
arbeid og har en fast inntekt på grunn av
sykehuset. Sykehuset opererer nærmest
som en stabiliserende faktor i regionen.

Fagnytt • Debatt

Fagnytt • Debatt

I felt er en hele tiden sammen med andre
utenlandske feltarbeidere med ulik bakgrunn. I huset hvor vi bodde var det både
jordmødre, psykologer, vann- og sanitets
ingeniører, sikkerhetspersonell, sykepleiere,
leger og andre administrativt ansatte.
Sjåførene, kokkene og vaktene var lokale
ansatte. Jeg opplevde det som hyggelig
og opplevde ikke noen tydelige konflikter.
Flere av feltarbeiderne har lang erfaring fra
flere oppdrag i andre land. Det er veldig
interessant å møte så mange profesjonelle
mennesker fra forskjellige bakgrunner, som
kan dele sine erfaringer fra flere prosjekter
i andre kontekster.

Arbeidet mitt i felt bestod av å opprettholde
kirurgisk drift ved sykehuset, sammen med
en fransk anestesilege, noen lokale LISleger og lokale sykepleiere. Etter to dager
i Bangui, møtte jeg forgjengeren min – en
kubansk kirurg – på flyplassen i Bangassou.
Jeg mottok en håndskrevet operasjonsliste
for elektiv kirurgi og litt annen informasjon
før han reiste avgårde med det lille flyet. Det
er med andre ord viktig å være tilpasningsdyktig i en slik setting.

intensivstasjon finnes, og ingen mulighet for
å holde pasientene på respirator mye lengre
enn den tiden operasjonen tar.

søkelser, så årsak til sykdom var ofte uklart.
Kun HIV, syfilis og malaria kunne testes. Vi
hadde heller ikke mulighet for patologiske
undersøkelser.

7 år gammel gutt med spontan perforert akalkuløs galleblære og biliær peritonitt. Ble først med
nødhjelp laparotomert på en liten medisinsk enhet langt unna vårt sykehus, hvor de fant puss
i abdomen, men kunne ikke finne årsaken. Kom til oss etter noen dager og ble relaparotomert.
Foto: C lement Decock

Etter at jeg var på oppdrag i Bangassou, har
dessverre sikkerhetssituasjonen forverret
seg dramatisk, og utenlandsk personell har
blitt evakuert. Jeg er imidlertid sikker på at
Leger Uten Grenser kommer tilbake og fortsetter innsatsen så fort situasjon stabiliserer
seg. Jeg har fått stor respekt for de lokale
ansatte som må klare seg med manglende
ressurser, hyppig skifte av utenlandske kolleger, og må tilpasse seg til enhver tid. Jeg
takker Leger Uten Grenser og alle kollegene
for et bra samarbeid, for deres tålmodighet
med min dårlige fransk, samt de hyggelige
timene på og etter jobb.

Jeg møtte etterfølgeren min, en italiensk
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enoksaparin

Over 25 års klinisk bruk1
Utvalgte indikasjoner2:
•

Profylakse mot venøs tromboembolisme hos kirurgiske pasienter med moderat eller høy risiko,
særlig ved ortopedisk eller generell kirurgi, inkludert kreftkirurgi.

•

Profylakse mot venøs tromboembolisme hos medisinske pasienter med akutt sykdom (som akutt
hjertesvikt, respirasjonssvikt, alvorlige infeksjoner eller revmatisk sykdom) og redusert mobilitet
som har økt risiko for venøs tromboembolisme.

•

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og pulmonal emboli (PE), unntatt tilfeller av PE der det er
sannsynlig at trombolytisk behandling eller kirurgi er påkrevd.

Se felleskatalogtekst for fullstending liste over alle indikasjoner.
Sikkerhetsinformasjon:
Kontraindikasjoner: 3Immunmediert heparinindusert trombocytopeni (HIT) i løpet av de siste 100 dagene eller ved tilstedeværelse av sirkulerende antistoffer. Aktiv
klinisk signifikant blødning og sykdommer med høy blødningsrisiko. Spinal-/epiduralanestesi eller lokoregional anestesi når enoksaparinnatrium er brukt terapeutisk
i løpet av de foregående 24 timene. Se felleskatalogtekst for mer informasjon. Bivirkninger: 4Svært vanlige (≥1/10): Lever/galle: Forhøyede leverenzymer.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Blødninger (hematom, ekkymose utenom injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistakse og gastrointestinal blødning),
hemoragisk anemi, trombocytopeni, trombocytose. Hud: Urtikaria, pruritus, erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige:
Reaksjoner på injeksjonsstedet: Hematom, smerter, eller annen reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, kuler, smerter, reaksjoner.
Forsiktighetsregler: 5Lavmolekylære hepariner bør ikke brukes om hverandre pga. ulikheter i farmakokinetikk og biologisk aktivitet, f.eks. anti-IIa-aktivitet og blodplateinteraksjon. Se felleskatalogtekst for mer informasjon. Interaksjoner: 6Det anbefales at behandling med midler som påvirker seponeres før enoksaparinbehandling startes, om ikke bruken er strengt nødvendig. Se felleskatalogtekst for mer informasjon.
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4
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ATC-nr.: B01A B05

C Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans.
T INJEKSJONSVÆSKE 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Enoksaparin 100 mg/10 000 IE anti-Xa, sterilt vann til 1 ml.
T INJEKSJONSVÆSKE 100 mg/ml med konserveringsmiddel: 1 ml inneh.: Enoksaparin 100 mg/10 000 IE anti-Xa, benzylalkohol 15 mg, sterilt vann til 1 ml.
T INJEKSJONSVÆSKE 150 mg/ml: 1 ml inneh.: Enoksaparin 150 mg/15 000 IE anti-Xa, sterilt vann til 1 ml.

Indikasjoner: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert
pga. akutte medisinske tilstander som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og
lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. 100 mg/ml: Akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon (STEMI), inkl. pasienter som behandles medikamentelt eller med perkutan koronar intervensjon (PCI). Dosering: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved
hoftekirurgi: Som tromboseprofylakse pre- og postoperativt gis enoksaparin s.c. som 1 daglig injeksjon à 20 mg. Første injeksjon bør settes ca. 2 timer før operasjonen. Til pasienter
med større risiko for tromboembolier og spesielt ved ortopedisk kirurgiske inngrep gis enoksaparin s.c. som 1 daglig injeksjon à 40 mg. Ved slike inngrep settes første dose 12 timer før
operasjonen. Behandlingens varighet er 7-10 dager eller til mobilisering. Ved hoftekirurgi kan anbefales langtidsprofylakse, dvs. en behandlingstid på ytterligere 3 uker med dosering 40 mg
1 gang daglig. De ferdigfylte sprøytene er egnet til hjemmebehandling hos utskrevne pasienter. Profylakse hos pasienter med akutte medisinske tilstander: 40 mg s.c. 1 gang daglig i
minimum 6 dager og inntil pasienten er oppegående, maks. 14 dager. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert: Enoksaparin
kan administreres s.c. enten som 1 injeksjon med 1,5 mg/kg daglig eller som 2 injeksjoner med 1 mg/kg daglig. Hos pasienter med kompliserte tromboemboliske tilstander er det anbefalt
å gi 2 injeksjoner med 1 mg/kg daglig. Behandling med oralt antikoagulasjonspreparat (vitamin K-antagonist) startes vanligvis samtidig med Klexane. Behandling med enoksaparin skal
fortsette inntil terapeutisk antikoagulasjonseffekt er oppnådd (INR 2-3). Pasienter med stor risiko for blødning, lever- eller nyresvikt kan kreve laboratoriemessig overvåkning av behandlingen,
fortrinnsvis ved måling av anti-Xa plasmanivå. Behandling med Klexane bør fortsette til nivåene av protrombinkompleksets faktorer (FII, FVII, FIX, FX) har sunket til terapeutisk nivå, vanligvis
minst 5 døgn. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon: Ved kronisk intermitterende hemodialyse gis 0,5-1 mg/kg i den arterielle delen av dialyseenheten ved begynnelsen
av behandlingen. Dette rekker normalt for 4 timers dialyse. Hvis det oppstår fibrindannelse kan en gi 0,5-1 mg/kg som fornyet injeksjon avhengig av tidspunkt for avslutning av dialysen.
Til pasienter med stor risiko for blødning (pre- og postoperativ dialyse), eller med progressive blødningsforstyrrelser, kan en dosere med 0,5 mg/kg (dobbel vaskulær adgang), eller 0,75
mg/kg (enkel vaskulær adgang). Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk: S.c. injeksjon av 1 mg/kg hver 12. time administrert samtidig med 100-325 mg
ASA gitt oralt. Behandlingsvarighet: Vanligvis 2-8 dager, minimum 2 dager. Akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon (STEMI): 30 mg gis som i.v. bolusdose, med tillegg av s.c.
dose 1 mg/kg, etterfulgt av s.c. dose 1 mg/kg hver 12. time (maks. 100 mg for de første 2 s.c. doser, deretter 1 mg/kg s.c. for de gjenværende doser). Flerdosehetteglass brukes for i.v.
administrering, se Tilberedning. Ved samtidig administrering med trombolytika (fibrin eller ikke-fibrinspesifikk) bør enoksaparin gis 15 minutter før og 30 minutter etter at fibrinolytisk terapi er
startet. Alle pasienter bør få acetylsalisylsyre (ASA) så snart STEMI er konstatert, og deretter oppfølgingsbehandling med ASA 75-325 mg 1 gang daglig, dersom ASA ikke er kontraindisert.
Behandlingsvarighet: 8 dager eller inntil utskriving fra sykehus, avhengig av hva som inntreffer først. For pasienter som behandles med perkutan koronar intervensjon (PCI): Hvis siste s.c.
dose av enoksaparin ble gitt <8 timer før ballongen blåses opp, behøves ingen ytterligere dose. Hvis siste s.c. dose gis >8 timer før ballongen blåses opp bør 0,3 mg/kg enoksaparin gis
i.v. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Gis med forsiktighet til pasienter med nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved ClCR <30 ml/minutt reduseres dosen etter
følgende tabeller: Følgende dosejusteringer anbefales ved terapeutiske doser:

Standarddosering
Alvorlig grad av nedsatt nyrefunksjon
1 mg/kg s.c. 2 ganger daglig
1 mg/kg s.c. 1 gang daglig
1,5 mg/kg s.c. 1 gang daglig
1 mg/kg s.c. 1 gang daglig
Akutt STEMI hos pasienter <75 år:
I.v. bolus 30 mg med tillegg av 1mg/kg s.c., etterfulgt av 1 mg/kg s.c. 2 ganger daglig (maks. I.v. bolus 30 mg med tillegg av 1 mg/kg s.c., etterfulgt av 1 mg/kg s.c.
100 mg for hver av de 2 første s.c. dosene)
1 gang daglig
Eldre ≥75 år (kun for akutt STEMI-indikasjonen)
0,75 mg/kg s.c. 2 ganger daglig uten bolus som startdose (maks. 75 mg for hver av 1 mg/kg s.c. 1 gang daglig uten bolus som startdose
de 2 første s.c. dosene)
Følgende dosejusteringer anbefales ved profylaktiske doser:
Standarddosering
Alvorlig grad av nedsatt nyrefunksjon
40 mg s.c. 1 gang daglig
20 mg s.c. 1 gang daglig
20 mg s.c. 1 gang daglig
20 mg s.c. 1 gang daglig
De anbefalte dosejusteringene gjelder ikke følgende indikasjon: Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Det foreligger ikke anbefaling om dosejustering ved mild eller
moderat grad av nedsatt nyrefunksjon, men nøye klinisk overvåkning tilrådes. Barn: Sikkerhet og effekt hos barn er ikke klarlagt. Eldre: Det er ikke nødvendig med dosejustering hos
eldre ved andre indikasjoner enn STEMI, med mindre nyrefunksjonen er svekket. Nøye klinisk overvåkning er imidlertid anbefalt, særlig for de som er ≥80 år. Vekt: Kvinner med lav vekt
(<45 kg) og menn med lav vekt (<57 kg) vil ved profylaktiske doser (ikke vektjusterte) ha økt risiko for blødning ved enoksaparinbehandling. Nøye klinisk overvåkning anbefales.
Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt sprøyte: Klar til bruk til s.c. injeksjon. Må ikke blandes med andre legemidler. Flerdosehetteglass: Til i.v. (bolus) injeksjon (kun for indikasjonen akutt
STEMI). Brukes for i.v. administrering og administreres da via en i.v. tilgang. Enoksaparin kan administreres sammen med fysiologisk saltvann (0,9%) eller med 5% glukoseoppløsning.
Skal ikke blandes eller administreres sammen med andre legemidler. For å unngå mulig blanding med andre legemidler skal den i.v. tilgangen som er valgt skylles med en tilstrekkelig
mengde fysiologisk saltvann (0,9%) eller 5% glukoseoppløsning før og etter i.v. bolus administrering. Ved s.c. injeksjon må injeksjonsvolumet måles nøyaktig med en gradert sprøyte
med en egnet nål for s.c. injeksjon. Administrering: Enoksaparin administreres vanligvis s.c. Pga. høy biotilgjengelighet, er det generelt ikke nødvendig å gi preparatet i.v. Skal ikke gis
i.m. Ferdigfylt sprøyte: S.c. injeksjon bør fortrinnsvis gjøres når når pasienten ligger eller er i en halvt sittende stilling. Administreres ved dyp s.c. injeksjon. Se for øvrig SPC/pakningsvedlegg for nærmere bruksanvisning. Hetteglass: I.v. (bolus) injeksjon (kun for indikasjonen akutt STEMI): Initieres med en i.v. bolus injeksjon, straks etterfulgt av en s.c. injeksjon.
Arteriell del av dialyseenhet: Ved hemodialyse administreres enoksaparin via den arterielle delen av dialyseenheten for å forhindre trombedannelse i enheten. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for enoksaparin, heparin og heparinderivater, inkl. andre lavmolekylære hepariner, eller trombocytopeni forårsaket av enoksaparin. Blødninger og ulcererende prosesser
med blødningstendens. Nylig hjerneblødning. Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Septisk endokarditt. Nylige skader og operasjoner i sentralnervesystemet, øyet og øret. Ved Klexanebehandling av akutt dyp venetrombose er spinal og epidural anestesi kontraindisert. Hypersensitivitet for benzylalkohol (gjelder hetteglasset). Hetteglassene skal ikke brukes til nyfødte eller for tidlig fødte barn.Forsiktighetsregler: Lavmolekylære hepariner bør ikke brukes om hverandre pga. ulikheter i farmakokinetikk og biologisk aktivitet, f.eks. anti-IIa-aktivitet
og blodplateinteraksjon. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni og trombocyttfunksjonsforstyrrelser. Forsiktighet må utvises ved lever- og nyreinsuffisiens, samt ved
høydosebehandling av nyopererte pasienter. Ved blødning må årsaken undersøkes og behandling iverksettes. Forsiktighet utvises ved tilstander som øker blødningsfaren, som f.eks.
ved svekket hemostase, tidligere magesår, nylig iskemisk slag, ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon, diabetes retinopati, nylig gjennomgått nevrokirurgi eller øyeoperasjoner, eller
samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Økt blødningsrisiko hos personer med lav vekt, og ved terapeutiske doser hos eldre >80 år. Perkutan koronar
revaskularisering: For å redusere risiko for blødning etter vaskulære inngrep ved behandling av ustabil angina, myokardinfarkt uten Q-takk og akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon, må de anbefalte doseringsintervallene følges nøye. Det er viktig å oppnå hemostase ved innstikkstedet etter PCI. I de tilfeller en lukkemekanisme brukes kan innføringshylsen
fjernes med en gang. Hvis manuell kompresjonsmetode brukes skal innføringshylsen fjernes 6 timer etter siste i.v./s.c. enoksaparindose. Hvis enoksaparinbehandlingen fortsetter skal
neste dose ikke gis før 6-8 timer etter at innføringshylsen er fjernet. Prosedyrestedet bør observeres for å kunne oppdage tegn til blødninger eller hematomdannelse. Laboratorietester:
For monitorering av effekt anbefales anti-Xa-metoden, fordi APTT og hemming av trombin kun påvirkes i liten grad ved terapeutiske doser. Ved høyere doser kan APTT og ACT øke.
Denne økningen er ikke lineært korrelert med økning av antitrombotisk aktivitet og derfor uegnet til å måle enoksaparinaktivitet. Heparin og lavmolekylære hepariner må ikke administreres
i.m. Brukes med ekstrem forsiktighet hos pasienter med heparinindusert trombocytopeni med eller uten trombose i anamnesen. Risiko for antistoffmediert heparinindusert trombocytopeni kan
vedvare i flere år, og er også tilstede med lavmolekylære hepariner. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter start av enoksaparinbehandlingen. Det er derfor
anbefalt å bestemme antall trombocytter før og jevnlig under behandlingen. Ved fall i platetallet på 30-50% av initial verdi, må behandlingen umiddelbart avbrytes og pasienten settes
på annen terapi. Tilfeller av spinale/epidurale hematomer som resulterte i langvarig eller permanent paralyse ved samtidig bruk av enoksaparin og spinal-/epiduralanestesi er rapportert.
Risikoen antas å være høyere ved bruk av daglige doser >40 mg, postoperativt inneliggende epiduralkatetre eller ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen som NSAID,
klopidogrel eller acetylsalisylsyre. Risikoen er økt ved traumatisk eller repetert spinal-/epidural punksjon, ved spinalkirurgi i anamnesen eller spinalmisdannelser. For å redusere den
potensielle blødningsrisikoen må plassering og fjerning av kateter utføres når den antikoagulante effekten av enoksaparin er lav, dvs. minst 12 timer etter administrering av lavere doser
og minst 24 timer etter høyere doser. Ved ClCR <30 ml/minutt bør utsettelsestiden dobles. Etter fjerning av kateter bør minst 4 timers utsettelse av neste enoksaparindose vurderes.
Beslutter man å gi antikoagulasjon sammen med spinal-/epiduralanestesi eller lumbalpunksjon, må det foretas hyppige kontroller for å oppdage eventuelle symptomer på nevrologisk
svikt, som ryggsmerter, nummenhet/kraftløshet i ben, dysfunksjon i tarm og/eller blære. Mistenkes spinalt/epiduralt hematom, kreves rask diagnose og behandling inkl. spinal dekompresjon
som må igangsettes omgående. Brukes med forsiktighet som profylakse hos pasienter med kunstige hjerteklaffer. Ved kronisk hemodialyse trengs normalt bare noen få dosejusteringer
og undersøkelser av anti-Xa-nivå. Det terapeutiske doseområdet ved akutt hemodialyse er smalere og omfattende overvåkning av anti-Xa-nivå bør utføres. Sikkerhet og effekt av
profylaktiske doser hos pasienter med fedme (BMI >30 kg/m2) er ikke klarlagt. Det finnes ingen konsensus for dosejustering. Disse pasientene bør overvåkes nøye. Hetteglassene
inneholder benzylalkohol som konserveringsmiddel, og skal ikke benyttes hos nyfødte eller for tidlig fødte barn pga. fare for «gasping syndrome». Interaksjoner: For utfyllende informasjon
om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Det anbefales at behandling med midler som påvirker hemostasen om mulig avsluttes før enoksaparin-behandling startes. Slike
substanser er: Systemiske salisylater, ASA, NSAID, dekstran 40, tiklopidin, klopidogrel, systemiske glukokortikosteroider, orale antikoagulantia, trombolytika, andre platehemmere inkl.
glykoprotein IIb/IIIa-antagonister. Dersom den kliniske indikasjonen er så sterk at man ønsker å gjennomføre kombinasjonsbehandling, må pasienten følges nøye med klinisk monitorering
og laboratoriemålinger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Preparatet bør kun brukes
hvis fordelen for moren oppveier en mulig risiko for fosteret. Anbefales ikke til gravide med kunstige hjerteklaffer. Amming: Amming frarådes. Bivirkninger: Se SPC for detaljer vedrørende ulik bivirkningsfrekvens innenfor ulike indikasjoner i kliniske studier. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Trombocytose (blodplater >400 G/L). Hjerte/kar: Blødning (hematom,
ekkymose utenom injeksjonsstedet, sårhematom, hematuri, epistaksis og gastrointestinal blødning). Lever/galle: Forhøyede leverenzymer (i hovedsak transaminaser; >3 × ULN).
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Hud: Urticaria, pruritus, erytem. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Hematom,
smerter, eller annen reaksjon som lokalt ødem, blødning, hypersensitivitet, inflammasjon, infiltrater. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Intrakranial blødning, retroperitoneal
blødning. Hud: Bulløs dermatitt. Øvrige: Lokal irritasjon, hudnekrose ved injekssjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner.
Undersøkelser: Hyperkalemi. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Hemoragisk anemi, immunoallergisk trombocytopeni med trombose, i enkelte tilfeller ytterligere komplisert
av organinfarkt eller iskemi i ekstremitetene, eosinofili. Hjerte/kar: Immunoallergisk trombocytopeni, spinale/epidurale hematomer ved bruk ved spinal-/epiduralanestesi eller spinalpunktering. Hud: Kutan vaskulitt, hudnekrose som vanligvis oppstår ved injeksjonsstedet (forut for slike reaksjoner opptrer ofte purpura eller infiltrerende og smertefulle erytematøse
utslett), inflammatoriske infiltrater ved injeksjonsstedet (ikke cyster med enoksaparin), alopesi. Immunsystemet: Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner inkl. sjokk. Lever/galle:
Hepatocellulær leverskade, kolestatisk leverskade. Muskel-skjelettsystemet: Osteoporose etter langtidsbruk. Nevrologiske: Hodepine. Overdosering/Forgiftning: Store doser
enoksaparin kan gi blødninger. Effekten kan nøytraliseres med protaminsulfat som i.v. injeksjon. 1 mg protaminsulfat nøytraliserer antikoagulasjonseffekten av 1 mg enoksaparin hvis
enoksaparin er gitt innen 8 timer tidligere. Hvis enoksaparin er gitt mer enn 8 timer tidligere, eller ved behov for gjentatt dosering av protaminsulfat, gis 0,5 mg protaminsulfat pr. 1 mg
enoksaparin. Selv ved høye doser protaminsulfat, kan anti-Xa-aktiviteten aldri fullstendig nøytraliseres (maks. 60%). Ved stort peroralt inntak av enoksaparin (aldri rapportert) forventes
ingen komplikasjoner, pga. meget liten gastrointestinal absorpsjon. Se Giftinformasjonens anbefalinger for heparin B01A B01 på www.felleskatalogen.no Egenskaper: Klassifisering:
Lavmolekylært heparin, fremstilt ved depolymerisering av ufraksjonert svineheparin. Relativ gjennomsnittlig molekylmasse 3800-5000 dalton, med en karakteristisk verdi på ca. 4500
dalton. Virkningsmekanisme: Virker antitrombotisk først og fremst ved å akselerere hemmingen av aktiverte koagulasjonsfaktorer gjennom kompleksbinding til antitrombin, først og
fremst faktor Xa. Koagulasjonstider, f.eks. APTT og hemming av trombin påvirkes bare i liten grad. Enoksaparin har en relativt liten effekt på trombocyttfunksjon og -adhesivitet
sammenlignet med tradisjonelt heparin, og derfor liten effekt på primær hemostase. I dyrestudier har forskjellige lavmolekylære hepariner vist ulik effekt på blødningstendens. Biologisk
tilgjengelighet: Etter subkutan injeksjon tilnærmet 100% basert på anti-Xa-aktivitet. Fordeling: Vd er omtrent 5 liter målt ved anti-Xa-aktivitet. Halveringstid: Ca. 4-7 timer. Terapeutisk
serumkonsentrasjon: Maks. aktivitet sees etter ca. 3-5 timer etter en enkelt s.c. injeksjon og tilsvarer 0,2, 0,4, 1,0 og 1,3 anti-Xa IE/ml etter respektive doser på 20 mg, 40 mg, 1 mg/kg
og 1,5 mg/kg. I.v. bolus på 30 mg umiddelbart fulgt av s.c. dose 1 mg/kg hver 12. time gir initiale anti-Xa toppnivåer på 1,16 IE/ml (n=16) og gjennomsnittlig eksponering tilsv. 88% av
nivået ved steady state. Steady state oppnås etter 2 dager med behandling. Kinetikken til enoksaparin er lineær i det anbefalte doseområdet. Metabolisme: Inaktiveres hovedsakelig i
leveren. Utskillelse: Små mengder utskilles uendret via nyrene. Ved ClCR <30 ml/minutt er AUC signifikant økt. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares <25°C. Ferdigfylte sprøyter
kan oppbevares i kjøleskap ved behov. Skal ikke fryses. Flerdose hetteglass med benzylalkohol skal ikke oppbevares i mer enn 28 dager etter at det er tatt i bruk. Pakninger og priser:
100 mg/ml: 10 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 20 mg) kr 240,10. 50 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 20 mg) kr 1041,00. 10 × 0,4 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 40 mg) kr 404,10. 50 × 0,4 ml1
(ferdigfylt sprøyte, 40 mg) kr 1848,20. 10 × 0,6 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 60 mg) kr 520,80. 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 80 mg) kr 573,90. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 100 mg)
kr 640,40. 100 mg/ml med konserveringsmiddel: 3 ml1 (hettegl., 300 mg) kr 280,30. 150 mg/ml: 10 × 0,8 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 120 mg) kr 839,30. 10 × 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte, 150
mg) kr 939,00. Refusjon: 1B01A B05_14 Enoksaparin. Refusjonsberettiget bruk: Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med
kraftig øket risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av ustabil
angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Refusjonskode:
ICPC
-20
Tromboseprofylakse ved kirurgi
-51
Organtransplantasjon
-90
Palliativ behandling i livets sluttfase
B83 Koagulasjonsdefekt INA
B83 Koagulasjonsdefekt spesifisert
K74 Angina pectoris ustabil
K75 Akutt hjerteinfarkt
K93 Lungeemboli
K94 Dyp venetrombose
U28 Redusert funksjonsevne nyredialyse

Vilkår nr
136
136
136

ICD
-20
-90
D68.8

Vilkår nr
Tromboseprofylakse ved kirurgi
Palliativ behandling i livets sluttfase
Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser

Vilkår nr
136
136
-

136
-

D68.9
I20.0
I21
I22
I26
I80
I82

Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse
Ustabil angina
Akutt hjerteinfarkt
Påfølgende hjerteinfarkt
Lungeemboli
Flebitt og tromboflebitt
Annen emboli og trombose i vener

136
-

Z94
Z99.2

Status etter transplantert organ og vev
Avhengighet av nyredialyse

136
-

Vilkår: (136)
Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i
mindre enn tre måneder.
Sist endret: 07.08.2014

sanofi-aventis Norge AS
Pb 133, 1325 Lysaker
Tel.: 67 10 71 00
www.sanofi.no

Ahus Kolorektalsymposium
För åttonde gången i ordningen genomfördes 25 - 26:e januari Ahus Kolorektalsymposium på Akershus
Universitetssjukhus utanför Oslo. Nedan följer ett referat av utvalda föredrag, ”Vanliga sjukdomar i anus,
rektum och kolon” var rubriken för år 2018.
Per Lundblad
per@mediahuset.se

Operationsteamet missar
många allvarliga händelser
Att passagerarflyg bär med sig en ”svart
låda” (black box) är välbekant. Kanske det
behövs en likadan i operationssalen?
Prof Marlies Schijven, Amsterdam, talde
om det. Hon inledde med att visa statistik
över antal människor som omkommit i
flygkrascher under åren 1942 - 2015. Diagrammet hade en kraftig topp under början
av 1970-talet – med 2,373 omkomna under
det värsta året, att jämföra med 47 under
2015.
– Det var under 70-talet som man insåg
att man måste göra något åt statistiken,
och ett resultat var att man införde svarta
lådan som monitorerar allt som sker under
flygningen, berättade Prof Schijven.
Hon visade ett annat diagram, som
illustrerade antalet allvarliga händelser i
sjukvården. Dessa har inte minskat i antal
åren 2002 - 2007.
– Så någonstans gör vi något fel.
En pilotstudie, publicerad i BMJ 2015,
och som undersökt 54 operationer, hade
konstaterat 66 allvarliga händelser under
38 av dem – majoriteten (60 %) av dessa
bestod av hematom eller mindre blödning.
– Studien visade även att 75 % av dessa
händelser aldrig uppfattades av det team
som utförde operationen, fortsatte Prof
Schijven.
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I hälsovården vet de som arbetar där varför
de ska göra på ett visst sätt – men många
ifrågasätter aldrig det sättet de gör det på.
De flesta utförare vet också hur de ska ta
hand om patienten.
– Alla utförare vet vad de ska göra – eller
vad de förmodas göra, underströk Prof
Schijven.
Tillsammans med Prof Grantcharov,
Kanada, uppfinnare av en svart låda
för operationssalar (OR Black Box), har
universitetssjukhuset Academic Medical
Center (AMC) i Amsterdam etablerats som
officiellt referenscenter inom EU för OR
Black Box.
– Den registrerar även alla data från
anestesiologin – vilket är en innovation från
AMC – och är därmed världens första riktiga
OR Black Box, sa hon.
2746 patienter hade fått svara på frågan
om de tyckte det var en bra idé med en
OR Black Box, och det gjorde de – 84 %
av dem.
– Men den grupp vi måste förklara
tekniken för är kirurgerna...
Data skickas till ett center för dataanalys
i Toronto, där endast sparas under kort tid
(48 timmar). Prof Schijven beskrev även vikten av att alla dessa data är strikt skyddade.

98 % rekommenderar tekniken
Under operationen registreras – i realtid –
191 olika parametrar per sekund (!).
– Återkoppling är ett effektivt verktyg för
att höja kvalitet, och en hörnsten i all inlärning. Potentiellt kan återkoppling förändra
ett teams sätt att arbeta – och därmed
positivt påverka utfallet för patienten,
underströk Prof Schijven.
Men kulturen för återkoppling inom
kirurgin är dålig, ansåg hon.
– Det finns väldigt få observationella
studier. Så OR Black Box erbjuder därmed
en unik möjlighet.
På AMC har man startat Topper-studien,
som undersöker transparensen i operations
salen. Frågan man ställer är hur nöjd man
är i operationsteamet med att använda
OR Black Box prestanda-rapport som ett
instrument för strukturerad återkoppling till
operationsteamet.
Prof Schijven visade exempel på missöden som senare kunnat analyseras med

hjälp av tekniken. Hon framhöll också att
tekniken inte är där för att anklaga någon
för att ha gjort fel – utan för att i efterhand
kunna analysera vad som skett och genom
det dra lärdomar för att undvika liknande
missöden i framtiden. (Vilket precis är
samma som i flygindustrin).
Hon avslutade med att visa att av 148
deltagare i Topper-studien, så ansåg 98 %
att de rekommenderar sina kollegor att
delta i en team-återkoppling baserad på
data från OR Black Box.

Läckage orsakar mortalitet
Professor Willem Bemelman (Amsterdam)
höll en föreläsning om vad man bör göra när
en anastomos inte är lyckad. Denna inledde
han med incidensen för anastomosläckage.
För högersidiga resektioner är siffran
2 - 6 % för ileokoliska resektioner och
2 - 5 % för högersidig kolektomi. För
vänstersidiga resektioner är incidensen
5 - 10 % för sigmoidektomi/främre resektion – och mellan 6 och 20 % för låg främre
resektion. Riskfaktorer för anastomos
läckage kan delas upp i icke-korrigerbara
och korrigerbara faktorer.
– Icke-korrigerbara är BMI, visceralt fett,
kön och komorbiditeter. Även tidigare strålningsbehandling, den aktuella patologin och
om det är en akut operation. Många är dock
korrigerbara – läkemedel (steroider, NSAIDs
och anti-TNF), malnutrering, multiorgansvikt
och anastomosen i sig: Är den staplad eller
handsydd – och var sitter den?
Prof Bemelman påpekade även att det
finns ett förhållande mellan utfall och den
volym som sjukhuset/kirurgen har, samt
graden av specialisering.
Så hur allvarligt är det med läckage?
Han visade bl.a. att läckage är den direkta
orsaken till hälften av mortaliteten, och att
det är associerat med ett sämre utfall över
tid vid cancer.
– När man ska handlägga anastomos
läckage, är tumregeln att man ska diagnostisera det tidigt, fokusera på att få kontroll
över sepsis och undvika sekundära skador
och följdsjukdomar, konstaterade han.

Gör inte rutinmässig
”second look”
För att kunna ställa tidig diagnos av läckage
måste man var misstänksam tidigt.

– En laparoskopipatient ska vara bra dag 1
efter operationen. Förhöjt CRP dag 4 är ett
varningstecken – vi tar alltid det värdet dag
5, även om patienten är kliniskt bra.
För att undersöka rekommenderade Prof
Bemelman CT-skanning med intravenös
och rektal kontrast.
– Gör en sigmoidoskopi om ni hyser tvivel
om en låg anastomos.
Det gäller att få kontroll över källan till
sepsis.
– Om det finns ett läckage, sätt
omedelbart in intravenös bredspektrum-
antibiotika, och aspirera en lokaliserad
vätskeuppsamling.
Man ska även undvika sekundära skador
– som enterisk fistel eller abdominell ruptur.
Om så är möjligt, försök att handlägga med
ett icke-operativt handläggande.
– Undvik reintervention 2 - 6 veckor efter
öppen kirurgi, då är adherenserna besvärligast. Gör inte rutinmässigt en ”second
look”. Om man ska reintervenera efter
laparoskopisk kirurgi, ska även det ske
laparoskopiskt. Vid ett sådant tillfälle, ska
man använda samma ingångsport som
man gjorde under den första operationen,
och se till att göra en omfattande sköljning,
underströk han.
Prof Bemelman visade data där man
jämfört laparoskopisk med öppen reintervention efter ursprunglig laparoskopisk
kirurgi. De visade bl.a. att tiden på sjukhus
i genomsnitt var 17 dagar för laparoskopi-
gruppen och mortaliteten efter 30 dagar
låg på 4 %. Motsvarande siffror för dem
som reopererats med öppen kirurgi var 23
dagar på sjukhus och 14 % mortalitet efter
30 dagar.

Endosponge
Avlastande stomi reducerar – men förhindrar inte helt – incidensen kliniskt
läckage. Det leder dock till en reduktion av
den kliniska manifestationen av läckage.
Handläggning av läckage vid låg kolorektal/

koloanal/pouch-anal anastomos bör
inledas med en avlastande stomi och 2 - 3
endosponge-behandlingar.
– Därefter kan man avgöra om defekten
går att sluta, och då ska man se en primär
slutning inom 2 veckor. Om det är en defekt
som inte går att sluta – då ska man göra om
anastomosen.
Användandet av endosponge har inne
burit en reduktion av antalet sinus med
hälften, påpekade Prof Bemelman. Han
visade data från 2014 där man jämfört 15
patienter som fått endosponge-assisterad
slutning och jämfört med 28 patienter som
behandlats konventionellt.
– 100 % av de som fått slutning med
endosponge hade läkt efter 6 månader mot 52 % av de med konventionell behandling. Ingen med endosponge hade utvecklat
kronisk sinus – men 7 av de konventionellt
behandlade.
Utfall efter lång tid är att 2 av 3 uppnår
slutning efter 6 månader av de konventionellt behandlade, medan samtliga
behandlade med endosponge uppnådde
slutning. Det var också stor skillnad mellan
grupperna när det gäller tid för att uppnå
slutning – median 76 dagar för konventionella gruppen, att jämför med median 8
dagar för endosponge.

Studie på aspirin mot
kolorektalcancer
Incidensen för rektal cancer och cancer i
kolon ökar i Sverige, sa Prof Anna Martling
(Karolinska).
Aspirin är en av de vanligaste förekommande läkemedlen på världsmarknaden,
och dess effekt är väl bevisad när det
gäller smärtlindring. Prof Martling visade
också data att aspirin minskar risken för
att utveckla polyper – och för att utveckla
kolorektalcancer.
– Dessutom har man visat att aspirin även
reducerar risken för återfall i kolorektal
cancer, fortsatte hon.

Framför allt förefaller det som att läkemedlet reducerar mortalitet i kolorektal
cancer om tumören har en mutation i
signalvägen för PI3K (phosphoinositide
3-kinase). Prof Martling beskrev en möjlig
mekanism för detta.
– Acetylsalicylsyra (som är den verksamma beståndsdelen i aspirin) förhindrar uttryck av COX-2. COX-2 är förhöjt i
kolorektalcancertumörer, och PI3K mutationen driver detta överuttryck. 20 - 30 % av
kolorektalcancrar har denna mutation, och
mutation i PIK3CA-genen (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic
subunit alpha)
.
Det finns flera studier som indikerar att
lågdos aspirin kan reducera mortalitet i kolorektalcancer för tumörer med mutation i
PI3K-signalvägen. Men fortfarande återstår
en hel del osäkerhet i frågan.
– Hypotesen som studien ALASSCA ska
undersöka är att patienter med diagnostiserad kolorektalcancer och somatiska mutationer i PI3K-signalvägen har en signifikant
förbättrad cancer-specifik överlevnad – om
de behandlas med aspirin, berättade Prof
Martling.
Designen är en randomiserad, dubbel
blindad, placebokontrollerad studie som
jämför låg dos aspirin med placebo över 3 år.
– Primärt utfallsmått är tid till återfall.
Sekundära utfallsmått inkluderar sjukdomsfri överlevnad, övergripande överlevnad och
allvarliga händelser.
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Professor Tom Øresland hälsade i egenskap
av programansvarig och moderator alla
deltagare välkomna.
– Vi har försökt att skapa ett program
med lite av varje, så det ska förhoppningsvis finnas något av intresse för de flesta,
förklarade han.
Dagens första programpunkt var live-
kirurgi. Tre operationer stod på förmid
dagens agenda – högersidig hemikolektomi,
sfinkterplastik samt advancement flap.
Dessa utfördes i två operationssalar,
och sändes med god teknisk kvalitet till
symposiet.
Deltagarna kunde i realtid se vad operatören såg, och även ställa frågor till denne.
Man växlade mellan två parallellt pågående
operationer, och uppehöll sig där det mest
intressanta ägde rum för tillfället.

Data sparas 48 timmar

En unik forskningsdatabas för
framtiden
Alla patienter kommer naturligtvis att få
strålterapi, om sådan behövs. Aspirin är en
tilläggsbehandling.
– I mars 2016 tog vi in den första patienten, och vi ligger nu helt enligt vår tidplan,
sa Prof Martling.
Sista patienten ska rekryteras i slutet
av 2019. 2022 kommer studien att vara
avslutad.
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Dr Pia Näsvall (Luleå) undrade i sin rubrik om
vi ska ha dåligt samvete om vi inte använder
profylaktiskt stoma mesh.

Dr Näsvall konkluderade med att mesh kan
addera en risk för patienten.
– Effektiviteten av mesh är tveksam. Så jag
använder det inte profylaktiskt, och jag har
inget dåligt samvete för det!

Återkommer nästa år
År 2010 började Ahus kolorektalsymposium
anordnas, av kolorektalkirurger på Akershus
Universitetssjukhus. Tom har hela tiden varit
programansvarig.
– Vi har haft olika teman varje år, cancer,
IBD, funktion mm. I år var programmet lite
mer allmänt hållet – mot kontroversiella
frågor. Vi ville ha ett program som tilltalade
många, förklarar han.Tom meddelar också
att man arbetar för att det ska bli även ett
symposium nr 9.
– Tanken är att vi ska komma tillbaka i
Januari nästa år. Just nu funderar vi på att
hur vi ska utveckla programmet, säger han.

*Global CR Value Prop MR 9.18.15

Norsk populærvitenskapelig sammendrag

En doktorgrad om nevroendokrin
kreft i bukspyttkjertelen

Redaksjonen beklager

Hvert år får om lag 40 mennesker i Norge
påvist nevroendokrin kreft i bukspyttkjertelen – sykdommen Steve Jobs døde av i
2011. Over halvparten av disse pasientene
har spredning til andre organer når sykdommen blir kjent. I dag er kirurgisk fjerning av
kreftvevet eneste måte å oppnå helbredelse på. I motsetning til andre former for
bukspyttkjertelkreft er prognosen relativt
god, også ved spredning til andre organer.
Ti år etter kirurgisk behandling lever samlet
sett så mange som fire av ti pasienter.
I sin avhandling Modern Surgical Treatment
and Genomic Profiling of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms – from the Operating
Theater to the Gene Lab har Sven-Petter
Haugvik og medarbeidere undersøkt over
200 pasienter med nevroendokrin kreft i
bukspyttkjertelen. Avhandlingen viser at
kirurgi med moderne operasjonsteknikker kan gjennomføres trygt i ulike stadier
av sykdommen. Avhandlingen viser også,
for første gang og i motsetning til tidligere
antagelser, at pasienter med en aggressiv undergruppe av sykdommen kan
profitere på behandling med kombinert
kirurgi og cellegift fremfor cellegift alene
Utover kirurgiske aspekter har Haugvik
og medarbeidere utført genetiske undersøkelser av kreftvev fra disse pasientene.
Avhandlingen viser at noen forandringer
i arvestoffet opptrer tidlig i sykdomsutviklingen og peker på flere områder i arvestoffet som endrer aktivitetsnivå ettersom
sykdommen blir mer aggressiv. Måling av
aktivitetsnivået i disse områdene i arvestoffet kan forhåpentligvis bidra til å forutsi
sykdomsforløpet hos den enkelte pasient.
måles preoperativt og minimalt invasivt,
peker de presenterte resultatene mot en
mulig klinisk translasjon der MRSI kan inngå
som en del av en multiparametrisk MRI

protokoll. På den måten kan MRSI hjelpe
urologer med å vurdere behandlingsregime og dermed forbedre persontilpasset
behandling. Samtidig, eller hver for seg, kan
vevsspektroskopi og MRSI hjelpe klinikere
med å vurdere persontilpasset adjuvantbehandling og/eller hyppigere oppfølging av
høyrisikopasienter etter radikalbehandling.

Sven-Petter Haugvik disputerte for ph.d.-graden ved
Universitetet i Oslo 14. desember 2016. Hovedveileder:
prof. Ivar Prydz Gladhaug, 1. opponent: prof. David
A. Kooby (Atlanta), 2. opponent: prof. Per Hellman
(Uppsala), komitéleder: Kirsten Krohg-Sørensen.
Fotograf: Øystein Horgmo (UiO)

Lenke til avhandlingen i pdf-format:
https://www.duo.uio.no/bitstream/
handle/10852/53349/PhD-Thesis-SPHaugvik.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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For more information, please visit:
www.ethicon.com

Sven-Petter Haugvik
sphaugvik@yahoo.de
Vestre Viken, Drammen sykehus
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Redaksjonen vil beklage til Sven-Petter Haugvik for at hans artikkel ”Norsk
populærvitenskapelig sammendrag – En doktorgrad om nevroendokrin kreft i
bukspyttkjertel” (Kirurgen nr 4, 2017, s.38) ble publisert med feil i  slutten av
artikkelen. Svikt i rutinene førte til at siste avsnitt fortsatte med tekst fra en
tidligere artikkel.
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Effekten av mesh är tveksam

Ett flertal olika studier på stoma mesh
har visat olika resultat.
– Men de har använt olika metoder, och
även utvärderat resultatet på olika sätt. Så
vi bestämde oss för att göra en egen prospektiv, randomiserad, multicenter, blindad
studie, där vi hade två grupper – med profyl
aktisk mesh, och utan, berättade Dr Näsvall.
Hypotesen för studien var att mesh runt
kolostomin reducerar incidensen av para
stomala bråck.
– Båda grupperna genomgick en CT-skan
och klinisk examination efter ett år för att
undersöka förekomsten av parastomala
bråck.
Resultatet var att det inte var någon
signifikant skillnad mellan dessa grupper.
– Förutom operationstiden – som var
längre i mesh-gruppen!
Studiens konklusion var även att hand
läggandet av parastomala bråck fortfarande
utgör en avsevärd kirurgisk utmaning, och
att det inte finns någon allmänt accepterad
metod för prevention.
– Fortsatt forskning bör fokusera på att
utveckla preventiva åtgärder, samt förbättrade metoder för reparation av parastomala
bråck.

Fagnytt • Debatt
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– Det är en nordisk studie, där 27 kliniker
i Sverige, Norge och Danmark rekryterar
patienter. För närvarande tillkommer cirka
20 patienter i veckan.
Man analyserar gener på samtliga, och
hittills ligger antalet med mutationen på
29 %.
– Förutom de aktuella generna, sekvenserar vi även cirka 300 andra kända
cancergener. Vi kommer alltså att ha
en unik forskningsdatabas i framtiden,
påpekade hon.
I sin sammanfattning konstaterade Prof
Martling att adjuvant lågdos aspirin kan
reducera kolorektalcancer-specifik mortalitet
hos 30 - 50 % av patienter.
– Post-diagnostiskt bruk är troligen av
större betydelse än pre-diagnostiskt.
COX-uttryck och mutation i PIKCA har
ett predikativt värde.
– Här finns ett behov av randomiserade,
kontrollerade studier – och ALASSCA är
alltså en sådan som är igång nu.
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Norge Rundt
Kirurgen presenterer: Kongsvinger sykehus
Janusz og Ida opererer laparaskopisk cholecystektomi.

Tidligere omtalt:
Førde Sentralsjukehus (3-2017)
Narvik sykehus (2-2017)
Haugesund Sjukehus (1-2017)
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)
Kongsvinger Sykehus

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

Rafael, Ola og Janusz på vei til visitt.

Kongsvinger sykehus.

Tidligere besøkte sykehus

Norge Rundt

Norge Rundt

Kongsvinger Sykehus
Ida Helene Myrvang Veiby
ida.helene.myrvang.veiby@sykehuset-innlandet.no
Kongsvinger sykehus
Sykehuset Innlandet HF
Kongsvinger er en by og en kommune beliggende nesten lengst
sør i Hedmark fylke. Kommunen grenser til Eidskog i sør, Sør-Odal
i vest, Grue i nord og Sverige i øst. Sammen med Nord-Odal og
Åsnes utgjør de seks norske kommunene Kongsvingerregionen,
også kalt Glåmdalsregionen, med Kongsvinger by som region
senter. Det meste av arealet i Kongsvinger er skog, men det er
også mye jordbruk samt flere sjøer og vassdrag. Nettopp på grunn
av et duvende landskap, blinkende sjøer og elver, og koselige
tettsteder, finnes det fantastiske muligheter for så vel fysiske
aktiviteter som opplevelser i form av spennende attraksjoner og
historiske severdigheter. De store attraksjonene Magnor Glassverk
og Kongsvinger Festning frister besøkende like mye som urørt
villmark på Finnskogen og koselig landsbyliv i grendene. Man kan
virkelig komme til Kongsvingerregionen for å la roen senke seg,
nyte v akker natur og varierte tilbud av arrangementer.
Tettstedet Kongsvinger har ca 12 000 innbyggere, mens hele
kommunen har drøyt 18 000. Byen ligger på begge sider av Norges
lengste elv Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke
på en høyde i den nordlige del av byen. Sport er godt representert.
Fotballaget Kongsvinger IL (KIL) har et herrelag i Obosligaen og
ishockeylaget Kongsvinger Knights spiller sine kamper i Getligaen. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har en av sine seks

40 Kirurgen nr.1, 2018

skoler i Norge plassert i Kongsvingerhallen. Like øst for byen ligger
Kongsvinger Ridesenter og Kongsvinger travbane. Rally Finnskog
Norway har vært arrangert i distriktet siden 1982, med start og mål
i Kongsvinger. Byen tilbyr også en av landets beste og vakreste
18-hulls golfbane. I byen finnes det et variert arbeidsmarked med
helse- og sosialtjenester som nest største sysselsetting.

I 1963 ble et regionsykehus åpnet i Kongsvinger, som etterhvert
fikk et bredt utvalg av alt fra intensiv avdeling til ortopedi. Kongsvinger Sykehus er nå et av seks somatiske sykehus i Sykehuset
Innlandet (SI), som er et av 15 helseforetak i Helse Sør-Øst, og
dekker fylkene Hedmark og Oppland. SI har et opptaksområde
på 49 kommuner med et befolkningsgrunnlag på ca 400 000.
Kongsvinger Sykehus har opptaksområde i Kongsvingeregionen (6
kommuner) med et befolkningsgrunnlag på 52 500. De ulike fagområdene ved sykehuset i Kongsvinger er medisin, kirurgi, urologi,
ortopedi, revmatologi, føde/barsel, gynekologi, øye, pediatri og øre/
nese/hals. Kirurgisk avdeling disponerer 22 sengeplasser. I 2017
hadde avdelingen 1766 operasjoner, av disse var 504 øyeblikkelig
hjelp. Avdelingen har økende akuttkirurgisk virksomhet som følge
av avlastningsavtale med Akershus Universitetssykehus. Kongsvinger sykehus har fullverdig gruppe II status i generell kirurgi.
Kirurgisk avdeling har per nå 6 LIS2 stillinger som går i vakt, med
LIS1 foran og overlege som bakvakt. LIS2 går aktiv vakt til klokken
21.00, deretter passiv vakt til klokken 07.30. Avdelingen har tre fast
ansatte spesialister i gastrokirurgi, en spesialist i generell kirurgi,
samt en spesialist i urologi. Avdelingen har akuttkirurgi og traumefunksjon, og utfører de fleste generell- og gastrokirugiske inngrep,
med unntak av cancerkirurgi . Den største fordelen med å jobbe

Kongsvinger festning.

Kirurgisk team på Kongsvinger sykehus. Fra venstre: M
 arkus Brun, Ida Helene Veiby, Rebecca Rootwelt, M
 uhammad
Khalid, Rafael Breuer, Kristoffer Ellingsen, Stine Liaaen, Henrik Hoel, Hilde Imshaug, Kåre Martin S
 ormbroen,
Janusz Wisniewski og Arunas Eidikis.

som lege i spesialisering på et mindre lokalsykehus som Kongsvinger, er at man tidlig blir selvstendig i vaktarbeidet, og raskt slipper til
på operasjonsstuen. Vakthavende LIS2 er med på alle akutte operasjoner på vakttid og er undersøkende kirurg i traumeteam. Kirurgisk
avdeling har den største andelen av undersøkelsene på gastrolab, og
det er gode muligheter for å tidlig bli selvstendig på endoskopiske
prosedyrer som gastroskopi og koloskopi.
Sommeren 2017 ble det vedtatt at Kongsvinger Sykehus overføres
fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Det er alltid god stemning på operasjonss tua med
flinke operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere,
her; C athrin, Ida og Olav.

HF fra 1.januar 2019. Samarbeidet mellom de kirurgiske avdelingene
på Ahus og Kongsvinger er allerede i gang, og Kongsvinger sykehus
avlaster daglig Ahus med øyeblikkelig hjelp- og elektiv kirurgiske
pasienter. På Kongsvinger har vi stor tro på at den nye tilknytningen
til Ahus kan gi bedre og mer helhetlige pasientforløp, økt faglig
utvikling og bedre rekruttering. Befolkningen får færre sykehus å
forholde seg til og i mange tilfeller kortere reisevei til lokalsykehuset.
Kongsvinger Sykehus ser frem til overgangen og har stor tro på
økende virksomhet i årene som kommer.
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DOKUMENTERT EFFEKT VED OAB 1, 2, 3
Forbedring av OAB symptomer 1, 2, 3

NIU prisen – Beste abstract av en LIS eller stipendiat

1. SpC, pkt 5.1
2. Chapple C, Schneider T, Haab F et al. Superiority of fesoterodine 8 mg vs 4 mg in
reducing urgency urinary incontinence episodes in patients with overactive bladder:
results of the randomised, double-blind, placebo-controlled EIGHT trial. BJU Int.
2014;114:418-26.
3. Kaplan SA, Schneider T, Foote JE et al. Superior efficacy of fesoterodine over tolterodine extended release with rapid onset: a prospective, head-to-head, placebo-controlled trial BJU Int. 2010;107:1432-1440.

Viktig sikkerhetsinformasjon
Bivirkninger:
Svært vanlige (≥1/10): Munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Ida Johnson
detSvimmelhet,
viste seg at flere delte vår b
 ekymring.
Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Tørr hals.
ida.johnson@sshf.no
hodepine. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Søvnløshet. Øye:Tørre
øyne.
Infeksjoner
etter diagnostikk for m
 istenkt

Urologisk avdeling

-80%

Fagmedisinske foreninger

cancer er et problem da infeksjonene kan
Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet
Sykehuset Sørlandet
HF overfor virkestoffet, peanøtter eller soya
eller overfor hjelpestoffene. Urinretensjon, ventrikkelretensjon,
ukontrollert
være
alvorlige, samtidig som vevsprøver
trangvinkelglaukom, myasthenia gravis, alvorlig ulcerøs er
kolitt,
toksisk
en nødvendighet
for diagnostikk og
megakolon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C). Samtidig bruk av
Infeksjoner
etter
prostatabiopsier
er
et
behandlings
v
alg.
Det
er viktig å belyse
potent CYP3A4-hemmere hos pasienter med moderat til kraftig nedsatt lever
eller nyrefunksjon.
økende problem. Bakgrunnen for under
dette temaet i en tid med standariserte

Færre UUI*
episoder (2**)

PP-TOV-NOR-0019

2 av de urologiske prisvinnerne fra høstmøtet 2017 ble presentert i forrige utgave av Kirurgen. Her
presenters vinneren av NIU prisen, Ida Johnson ved Sørlandet Sykehus HF for sitt bidrag :“LUTSplager
og insiders av infeksjoner som krever sykehusinnleggelse etter prostatabiopsier ved Arendal Sykehus”.
Hun gir her et sammendrag av sitt innlegg

Toviaz® (fesoterodin)
Symptomatisk behandling av
urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating
og økt vannlatingstrang som kan
forekomme hos voksne pasienter med
overaktiv blære

søkelsen ved vårt sykehus var mistanke
pakkeforløp der innfridde kriterier nærmest
Advarsler og forsiktighetsregler - TOVIAZ bør brukes med forsiktighet hos
om
økt
infeksjons
i
nsidens
sammenlignet
føre til automatisk gjennomføring av
pasienter med: Betydelig hindret blæretømming med fare forkan
urinretensjon.
Ved obstruktiv
sykdom i mage-tarmkanalen. Organiske årsaker
til overaktiv
med tidligere.
biopsier.
Det vil bli spennende å følge
blære må utelukkes før behandling. Angioødem er rapportert med fesoterodin,
utviklingen
videre, kanskje det bidrar til å
og har i noen tilfeller oppstått etter 1. dose. Forsiktighet skal utvises
ved risiko
Under arbeidet
medmå
abstraktet
finne
nye måter å diagnostisere prostata
for QTforlengelse.
Forsiktighet
utvises vedunderbilkjøring eller bruk
av maskiner
pga. mulige
bivirkninger
som f.eks.
uklart
syn,sykehus,
svimmelhet og søvnighet.
søkte
jeg inntrykket
ved
andre
cancer på.
Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har
antimuskarine eller antikolinerge egenskaper kan resultere i uttalte
terapeutiske effekter og bivirkninger.

Pierre Fabre Pharma Norden, Mileparken 20E, 2740 Skovlunde, Denmark, E-mail: uro.marketing@pierre-fabre.com, Telefon: +45 5382 1960; Fax: +45 6980 4570

Toviaz «Pfizer» Muskarinreseptorantagonist. ATC-nr.: G04B D11
DEPOTTABLETTER 4 mg og 8 mg: Hver depottablett inneh.: Fesoterodinfumarat 4 mg, resp. 8 mg tilsv. fesoterodin 3,1 mg, resp. 6,2 mg, hjelpestoffer.. Fargestoff: ndigotin (E 132), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos voksnepasienter med overaktiv blære.
Dosering: Voksne: Anbefalt startdose er 4 mg 1 gang daglig. Basert på individuell respons kan dosen økes til 8 mg 1 gang daglig. Maks. Daglig dose er 8 mg. Til pasienter med normal nyre- og leverfunksjon, som får samtidig
behandling med potent CYP 3A4-hemmer, bør maks. daglig dose av fesoterodinfumarat være 4 mg 1 gang daglig. Fullstendig behandlingseffekt er sett etter 2-8 uker og virkningen bør derfor evalueres etter 8 ukers behandling. Nedsatt nyre- eller leverfunksjon under fravær og nærvær av moderate og potente CYP 3A4-hemmere: Dosejustering iht. Tabell ved nedsatt nyrefunksjon1
Nedsatt nyrefunksjon1
Nedsatt leverfunksjon1

Mild
Moderat
Alvorlig
Mild
Moderat

CYP 3A4-hemmer
Ingen
Moderat
4-8 mg
2 4 mg
4-8 mg
4 mg
4 mg
Bør unngås
4-8 mg
4 mg
4 mg
Bør unngås

** Med Toviaz® 4 mg og Toviaz® 8 mg vs placebo ved uge 12
*** Med Toviaz® 8 mg vs placebo og tolterodin ER 4mg ved uge 12
*UUI = Urinary Urge Incontinence
****OAB = Overactive Bladder,

Potent
Bør unngås
Kontraindisert
Kontraindisert
Bør unngås
Kontraindisert

1 Mild GFR = 50-80 ml/minutt, moderat GFR = 30-50 ml/minutt, kraftig GFR = <30 ml/minutt.
2 Forsiktig doseøkning.
Barn: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Administrering: Skal svelges hele sammen med væske. Kan inntas uavhengig av måltid.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, peanøtter eller soya. Urinretensjon. Alvorlig ulcerøs kolitt. Toksisk megakolon. Ukontrollert trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis. Alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» C). Samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere. Ved moderat til alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Forsiktighetsregler: Bør brukes med forsiktighet ved betydelig hindret blæretømming
med fare for urinretensjon (f.eks. klinisk signifikant forstørret prostata pga. benign prostatahyperplasi). Forsiktighet også ved obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen (f.eks. pylorusstenose), gastroøsofagealrefluks og/eller
samtidig bruk av legemidler som kan føre til eller forverre øsofagitt (f.eks. orale bisfosfonater), nedsatt gastrointestinal motilitet, autonom nevropati og kontrollert trangvinkelglaukom. Forsiktighet må utvises når fesoterodin
forskrives til eller opptitreres hos pasienter som forventes å ha økt eksponering for aktiv metabolitt: Nedsatt lever- og nyrefunksjon, samtidig administrering av potente eller moderate CYP 3A4-hemmere, samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere. Ved kombinasjon av disse faktorene forventes ekstra økning i eksponeringen.
Doseavhengige antimuskarine bivirkninger vil sannsynligvis oppstå. Individuell respons og toleranse bør evalueres før doseøkning til 8 mg 1 gang daglig. Organiske årsaker til overaktiv blære må utelukkes før behandling.
Andre årsaker til hyppig vannlating (behandling av hjertesvikt eller nyresykdom) må vurderes før behandlingsstart. Ved forekomst av UVI må egnet behandling igangsettes. Angioødem er rapportert med fesoterodin, og
har i noen tilfeller oppstått etter 1. dose. Hvis angioødem forekommer, skal fesoterodin seponeres og egnet behandling igangsettes umiddelbart. Forsiktighet skal utvises ved risiko for QT-forlengelse (f.eks. hypokalemi,
bradykardi og samtidig administrering av legemidler som er kjent for QTforlengelse) og ved relevante tidligere hjertesykdommer (f.eks. myokardial iskemi, arytmier, medfødt hjertesvikt). Dette gjelder spesielt ved samtidig
bruk av potente CYP 3A4-hemmere. Forsiktighet må utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner pga. mulige bivirkninger som f.eks. uklart syn, svimmelhet og søvnighet.
Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som
har antimuskarine eller antikolinerge egenskaper (f.eks. amantadin, trisykliske antidepressiver, enkelte nevroleptika) kan resultere i uttalte terapeutiske effekter og bivirkninger (f.eks. forstoppelse, munntørrhet, søvnighet,
urinretensjon). Fesoterodin kan redusere effekten av legemidler som stimulerer motiliteten i mage-tarmkanalen, som f.eks. metoklopramid. Maks.fesoterodindose bør begrenses til 4 mg ved samtidig bruk av potente CYP
3A4-hemmere (f.eks. atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfi avir, ritonavir (og alle ritonavirforsterkede PI-regimer) sakinavir og telitromycin). Induksjon av CYP 3A4 kan føre til subterapeutiske plasmanivåer. Samtidig bruk med CYP 3A4-induktorer (f.eks. karbamazepin, rifampicin, fenobarbital, fenytoin, johannesurt) anbefales ikke. Samtidig administrering av potente CYP 2D6-hemmere kan gi økt
eksponering og bivirkninger og dosereduksjon til 4 mg kan være nødvendig. Hos friske har fesoterodin 8 mg 1 gang daglig ingen signifikant effekt på farmakokinetikk eller antikoagulerende effekt av en enkeltdose warfarin.
Graviditet/Amming: Fertilitet: Ikke vurdert. Fesoterodin har ingen effekt på mannlig eller kvinnelig fertilitet eller andre effekter på reproduksjonsfunksjonen hos mus, eller på tidlig utvikling av embryo hos musefoster. Kvinner i fertil
alder bør gjøres oppmerksom på manglende fertilitetsdata, og fesoterodin bør bare gis etter en individuell nytte-/risikovurdering. Overgang i placenta: Ukjent. Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Gravide bør ikke behandles
med fesoterodin. Overgang i morsmelk: Ukjent. Bruk under amming bør unngås.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Luftveier: Tørr hals. Nevrologiske: Svimmelhet,
hodepine. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Søvnløshet. Øye: Tørre øyne.Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Abdominalt ubehag, flatulens, gastroøsofageal refluks. Hjerte/kar: Takykardi, palpitasjoner.
Hud: Utslett, tørr hud, kløe. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Lever/galle: Økning i ALAT og GGT. Luftveier: Faryngolaryngeal smerte, hoste, nesetørrhet. Nevrologiske: Smaksforstyrrelse, somnolens. Nyre/urin-veier: Urinretensjon (inkl. følelse av resturin, sykelig trang til vannlating), urinhesitasjon. Øre: Vertigo. Øye: Uklart syn. Øvrige: Utmattelse. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Angioødem, urticaria. Psykiske: Forvirringstilstand. Etter
markedsføring: Tilfeller av urinretensjon hvor kateterisering har vært nødvendig, vanligvis i løpet av den 1. behandlingsuken. Primært sett hos eldre mannlige pasienter (>65 år) som tidligere har hatt benign prostatahyperplasi. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Fesoterodin er administrert sikkert i doser opptil 28 mg/dag. Overdosering kan føre til alvorlige antikolinerge bivirkninger. Behandling: Ev. ventrikkelskylling og medisinsk kull.
Symptomatisk behandling. Se Giftinformasjonens anbefalinger G04B D11 side 65 d i Felleskatalogen 2012.
Egenskaper: Klassifisering: Kompetitiv, spesifikk muskarin reseptorantagonist. Virkningsmekanisme: Rask og i stor utstrekning hydrolysert av uspesifikke plasmaesteraser til 5-hydroksymetylderivatet, dens primære aktive metabolitt, som er det dominante aktive farmakologiske prinsippet ifesoterodin. Absorpsjon: Maks. plasmanivå nås etter ca. 5 timer. Terapeutiske plasmanivåer oppnås etter 1. administrering. Proteinbinding: Aktiv
metabolitt er ca. 50% bundet til albumin og alfa-1-surt glykoprotein. Fordeling: Distribusjonsvolum: 169 liter etter i.v. administrering. Halveringstid: Terminal halveringstid for aktiv metabolitt er ca. 7 timer. Metabolisme:
Hydrolyseres raskt og i stor utstrekning til aktiv metabolitt. Gjennomsnittlig Cmax og AUC for aktiv metabolitt, øker opptil hhv. 1,7 ganger og 2 ganger hos personer med langsom CYP 2D6-metabolisme. Utskillelse: Ca. 70%
i urin og 7% i feces. Levermetabolisme og nyreutskillelse bidrar i betydelig grad til å utskille den aktive metabolitten.
Pakninger og priser: 4 mg: 28 stk. (blister) kr. 352,80. 84 stk. (blister) kr. 973,40. 8 mg: 28 stk. (blister) kr. 370,20. 84 stk. (blister) kr.1025,50.
Refusjon: 1G04B D11_1. Fesoterodin.
Refusjonsberettiget bruk: Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekkasje (urge-inkontinens).
Refusjonskode: ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
U04 Urininkontinens - N39.4 Annen spesifisert urininkontinens
Vilkår: Ingen spesifisert.
Sist endret: 14.09.2017

Må man....
så må man!

-45,5%

Plutselig innsettende og intens
vannlatingstrang samt ufrivillig
urinlekkasje eller urininkontinens er
de mest dominerende faktorer ved
OAB****. Både Toviaz® (fesoterodin)
4 og 8 mg kan gi en signifikant
forbedring i forhold
til placebo 2, 3

1. SpC, pkt 5.1
2. Chapple C, Schneider T, Haab F et al. Superiority of fesoterodine 8 mg vs 4 mg in
reducing urgency urinary incontinence episodes in patients with overactive bladder:
results of the randomised, double-blind, placebo-controlled EIGHT trial. BJU Int.
2014;114:418-26.
3. Kaplan SA, Schneider T, Foote JE et al. Superior efficacy of fesoterodine over tolterodine extended release with rapid onset: a prospective, head-to-head, placebo-controlled trial BJU Int. 2010;107:1432-1440.

Viktig sikkerhetsinformasjon
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Tørr hals. Svimmelhet,
hodepine. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Søvnløshet. Øye:Tørre øyne.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet, peanøtter eller soya
eller overfor hjelpestoffene. Urinretensjon, ventrikkelretensjon, ukontrollert
trangvinkelglaukom, myasthenia gravis, alvorlig ulcerøs kolitt, toksisk
megakolon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C). Samtidig bruk av
potent CYP3A4-hemmere hos pasienter med moderat til kraftig nedsatt lever
eller nyrefunksjon.
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Reduksjon
av urgeepisoder (3***)

Advarsler og forsiktighetsregler - TOVIAZ bør brukes med forsiktighet hos
pasienter med: Betydelig hindret blæretømming med fare for urinretensjon.
Ved obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen. Organiske årsaker til overaktiv
blære må utelukkes før behandling. Angioødem er rapportert med fesoterodin,
og har i noen tilfeller oppstått etter 1. dose. Forsiktighet skal utvises ved risiko
for QTforlengelse. Forsiktighet må utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner
pga. mulige bivirkninger som f.eks. uklart syn, svimmelhet og søvnighet.
Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har
antimuskarine eller antikolinerge egenskaper kan resultere i uttalte
terapeutiske effekter og bivirkninger.

Pierre Fabre Pharma Norden, Mileparken 20E, 2740 Skovlunde, Denmark, E-mail: uro.marketing@pierre-fabre.com, Telefon: +45 5382 1960; Fax: +45 6980 4570
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** Med Toviaz® 4 mg og Toviaz® 8 mg vs placebo ved uge 12
*** Med Toviaz® 8 mg vs placebo og tolterodin ER 4mg ved uge 12
*UUI = Urinary Urge Incontinence
****OAB = Overactive Bladder,

de mest dominerende faktorer ved
OAB****. Både Toviaz® (fesoterodin)
4 og 8 mg kan gi en signifikant
forbedring i forhold
til placebo 2, 3

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Mitomycin medac
Behandlingsanbefalinger ved NMIBC
(Non Muscle Invasive Bladder Cancer)
Nå finnes de nyeste behandlingsanbefalingene
for blærekreft i hendig lommeformat.
De to behandlingskortene utgår fra Nasjonalt
handlingsprogram og EAU-guidelines.
Kan leses og bestilles på www.medac.no
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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: På grunn av mitomycins toksiske effekt på benmargen må andre behandlingsmodaliteter som virker hemmende på benmargen (spesielt andre
cytostatika og strålingsbehandling) administreres med særlig forsiktighet for å minimere risikoen på ytterligere benmargssuppresjon. Langvarig terapi kan resultere i kumulativ benmargstoksisitet. Benmargssuppresjon blir først synlig etter en forsinkelse,
sterkest etter 4 – 6 uker, og akkumuleres etter lengre bruk og krever derfor ofte en individuell dosejustering. Eldre pasienter har ofte redusert fysiologisk funksjon og benmargssuppresjon, som kan ha et forlenget forløp, og hos denne populasjonen må
mitomycin derfor administreres med særlig forsiktighet mens pasientens tilstand overvåkes nøye. Mitomycin er en substans som er mutagent og potensielt karsinogent for mennesker. Kontakt med hud og slimhinner skal unngås. Når det oppstår pulmonale
symptomer som ikke kan tilskrives underliggende sykdom skal behandlingen seponeres umiddelbart. Pulmonal toksisitet kan behandles på en god måte med steroider. Behandlingen skal også seponeres umiddelbart ved symptomer på hemolyse eller tegn
på nyresvikt (nefrotoksisitet). Forekomst av hemolytisk-uremisk syndrom (irreversibel nyresvikt [HUS], mikroangiopatisk hemolytisk anemi [MAHA-syndrom] og trombocytopeni) er vanligvis fatalt. Det er observert mikroangiopatisk hemolytisk anemi ved doser
på > 30 mg mitomycin/m² kroppsoverflate. Nøye overvåking av nyrefunksjonen anbefales. Nye funn tyder på at en terapeutisk prøveperiode kan være hensiktsmessig for å fjerne immunkomplekser, som ser ut til å spille en stor rolle når symptomer oppstår for
første gang, ved hjelp av stafylokokkprotein A. Forekomst av akutt leukemi (i noen tilfeller etter en preleukemisk fase) og myelodysplastisk syndrom er rapportert hos pasientene som fikk samtidig behandling med andre antineoplastiske midler. 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.
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