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Kjære kolleger!

Kirurgen er i dag NKF sitt prestisjeprosjekt,
og på tross av uenigheter innad i foreningen
om diverse saker, er man enstemmige om
at Kirurgen er noe vi alle kan være stolte
av og satse på videre. Kirurgen tilhører
foreningen og dens medlemmer, således
er vi alle jubilanter. Gratulerer med 20 år!

Usman Saeed
Redaktør
usman.saeed@kirurgen.no
”NYHETSBREV KIRURGEN 1/97 – Sittende
styre i Norsk Kirurgisk Forening ønsker en
forening med større engasjement. Ideen med
et regelmessig nyhetsbrev er at vi ønsker en
nærmere kontakt med medlemmene… Vi
håper dette nyhetsbrevet vil utvikle seg til et
kontaktorgan mellom styret og medlemmene,
og kanskje også medlemmer imellom.”
Slik var teksten på forsiden til den aller første
utgaven av Kirurgen, som gikk i trykken i 1997.
Ting har endret seg stort siden den spede
begynnelsen for 20 år siden. Kirurgen har gått
fra å være et nyhetsbrev med informasjon om
styrets arbeid og høstmøtet, til et tidsskrift
med høykvalitets faglige artikler. All ære til mine
forgjengere som har gjort en uvurderlig jobb
med å få Kirurgen hit hvor vi er i dag, spesielt
Bård Røsok som tok initiativ til å gi bladet et mer
faglig preg og oppsett slik vi kjenner det i dag.

Vi feirer jubileet med et eget dedikert
jubileumssegment. Alle tidligere redaktører
av Kirurgen har blitt intervjuet. De forteller
som sine bidrag, hva de mener om
Kirurgen i dag og om bladets fremtid.
Tema for dette jubileumsnummeret er
abdominal transplantasjonskirurgi. Selv om de
færreste av oss driver med dette til daglig, er
det fortsatt veldig relevant da en stor del av
befolkningen er organtransplantert. Anatomien
og fysiologien er endret i denne gruppen, noe
som er viktig å vite om når man behandler
disse pasientene rundt om i Norge. Morten
Hagness ved transplantasjonsenheten ved
OUS Rikshospitalet presenterer her flere svært
gode og informative artikler innen feltet. Det
presenteres en artikkel om levertransplantasjon
ved kreft, hvor Norge har hatt en stor betydning
spesielt for pasienter med kolorektale
leveremtastaser med SECA studien. Videre
gis det et overblikk om trender innen
transplantasjonskirurgien, og det presenteres
flere artikler med fokus på kirurgisk teknikk
innen mutiorganuttak, nyre-, lever- og pancreas
transplantasjon. Alt i alt et utrolig spennende

temanummer, som leserne kan glede seg til!
Etter mange år med Høstmøte på Holmenkollen
er det dessverre slutt. Scandic Hotell har
ikke lenger ville ha oss som gjester på kort
varsel, og derfor har man måttet lete etter
andre muligheter. Valget har i år falt på
Lovisenberg Diakonale Høgskole. Lars Vasli
gir et innblikk i hvordan opplegget blir i år.
Ellers fortsetter FUNK sitt arbeid for fullt.
De skriver om sitt nåværende hjertebarn;
akuttkirurgien som egen spesialitet.
Foreningen har vært politisk aktiv og har
blitt hørt på Stortinget. I samme spalte om
fagmedisinske foreninger, publiserer NORKAR
en artikkel om interaktive resultater.
I Norge Rundt spalten får vi lese en spennende
artikkel om tilværelsen ved Narvik sykehus.
Til slutt fortsetter vi det gode samarbeidet
vårt med NTLF, med sampublisering av
deres nummer. De gratulerer oss med
vårt jubileum, og redaksjonen vil benytte
anledning til å takke dem for godt samarbeid
og god støtte gjennom mange år.
Til slutt gjenstår det igjen å gratulere
alle Kirurgenlesere med 20-års dagen
og ønske en riktig god sommer!
God lesning!

INFORMASJON TIL FORFATTERE
Kirurgen foreligger i en papirversjon
og en nettversjon www.kirurgen.no
Kirurgen ønsker å motta artikler og innlegg av
følgende typer og omfang:
i Tema-innlegg, på oppfordring fra redaksjonen
eller temaredaktør samt oversiktsartikler fra de
kirurgiske spesialiteter.
• Inntil 2500 ord. Maksimalt 5 illustrasjoner
(bilder/figurer). Inntil 20 referanser.
i Fag-/vitenskapelige artikler samt
møtereferater og konferanserapporter.
• Inntil 1250 ord. Maksimalt 2 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 10 referanser
i Nytt fra spesialforeningene.
• Inntil 750 ord. Det oppfordres til å legge
ved minst en illustrasjon/bilde.
i Debattinnlegg med replikker.
• Inntil 750 ord.
i Norge Rundt spalten.
• Tar imot innlegg med samme
spesifikasjon som over.
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De 3 første forfatterne nevnes. Hvis det er flere enn
3 forfattere, settes dette opp som i eksemplet under:
Weber JC, Bachellier P, Oussoultzoglou E et al.
Simultaneous resection of colorectal primary tumour
and synchronous liver metastases. Br J Surg 2003; 90:
956-62.
Bilder og figurer sendes som egne filer med god
bildekvalitet, dvs. god oppløselighet (for eksempel
.jpg format for foto). Hvert bilde må ha høy skarphet
og bør som hovedregel være på minst 1,0 MByte.
Bildefilene nummereres og bildeteksten skrives til

slutt i 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
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Inge Glambek
Leder, NKF
inge.glambek@haraldsplass.no
Aller først vil jeg gratulere «Kirurgen» med
20 års jubileum. Tiden går fort, men det er
altså i 20 år jeg med stor glede har lest bladet
vårt. Jeg vet at det fra enkelte akademisk
orienterte kolleger har kommet innvendinger
mot å ha denne type «generelt» tidsskrift
i foreningen. Sammenligningen med f.eks.
British Journal of Surgery med en impact
factor på 5.54 er brukt, og noen vil heller at
NKF går inn med eierskap i Scandinavian
Journal of Surgery for å bedre denne journalens
impact factor. Styret i NKF har hatt dette
oppe som sak i 2016, og har vedtatt at et slikt
eierskap ikke er aktuelt, i hvert fall ikke nå.
Sammenligningen mellom «Kirurgen» og de
mer akademisk profilerte tidsskriftene har
etter mitt skjønn feil innfallsvinkel. «Kirurgen»
har, i hvert fall for meg, vært en fin måte å
holde meg orientert om aktivitet, fremskritt,
utvikling og generell informasjon på kirurgiske
fagområder jeg vanligvis ikke beveger meg
i. Dette er verdifullt av mange grunner. Det
er først og fremst interessant – vi er alle
fortsatt generalister i bunnen. Det kan også
være bra å beholde en viss generell oversikt
bl.a. for å kunne veilede pasienter. Og for å
forstå utvikling av økonomiske utfordringer
ikke minst. Kirurgiske fremskritt koster
som regel penger som skal tas fra en felles
kasse. Så jeg ønsker velkommen nye tjue år
med interessante temanummer til glede og
opplysning for alle kirurger uansett fagområde.

Den siste tiden har det stormet rundt
nedleggelsene av noen mindre sykehus,
spesielt nedleggelse av akutt kirurgi. Narvik,
Odda og Flekkefjord har vært lengst fremme i
mediene. Dagens medisin 7/2017 har et innslag
fra Odda sykehus der mange sitater fra en
kronikk jeg skrev i Bergens Tidende i mars, er
brukt. Som ingress står det at jeg «vil legge ned
flere sykehus». Det jeg skrev i kronikken, og
som er sitert riktig inne i artikkelen i DM, er at
det ikke er min jobb å legge ned sykehus, men å
fortelle hva som skal til i 2017 for at et sykehus
skal ha en akuttkirurgisk funksjon. Dette er det
ikke bare min, men alle kirurgers plikt å bidra til
saklig faglig kunnskap om. Kirurgi i 2017 er noe
annet enn det kirurgi var i 1980 da jeg begynte
min kirurgiske karriere. Vi må holde fast på
at vår oppgave er den faglige opplysningen.
Nedleggelse av sykehusfunksjoner er en politisk
beslutning. Og politikerne trenger vår hjelp til
å bygge disse beslutningene på faglighet.
Jeg er tilhenger av enkle spørsmål for å få
klare svar. Til mine LIS har jeg i mange år krevd
at de stiller seg følgende spørsmål: «Ville du
blitt operert av deg?» Hvis de svarer ja, får
de operere selvstendig, svarer de nei må jeg
eller en annen erfaren kollega være med. For
meg er noen eksempler på nøkkelspørsmål
i debatten om akuttkirurgi tilsvarende enkle:
F.eks. «Ville du legges inn på dette sykehuset
med innleggelsesdiagnosen «akutt abdomen»?
Eller «ville du at din datter på 17 år skulle
legges inn med mistenkt akutt appendisitt
hvis du ikke visste at det på sykehuset til
enhver tid var tilgang på laparoskopisk trente
kirurger?» Dette er kanskje provoserende
enkelt for noen, men det er helt grunnleggende
spørsmål enten vi liker det eller ikke.
Det kanskje viktigste i debatten akkurat nå,
er å presisere at til nå har utdanningen av
norske kirurger vært så god og generell, at
det per i dag er trygt å bli lagt inn på norske
sykehus. Og ingen må gå i skyttergravene
og føle seg angrepet faglig. Debatten dreier

seg ikke om kirurgien i dag, men om ti år.
Da er generalistene stort sett borte.
På fjorårets kirurgiske høstmøte arrangerte
vi et seminar om spesialistutdanningen
med spesiell vinkling på utdanningen av
vaktkompetente kirurger. Den første reaksjonen
fra legeforeningen var en viss oppgitthet over
dette som ble oppfattet som en omkamp.
I løpet av siste måned har jeg vært i møte
både i Aps helsepolitiske stortingsgruppe
og i DNLFs sentralstyre om opprettelsen av
en ny spesialitet i generell akutt kirurgi. Det
foreligger nå to forslag om dette, ett fra SP
og et fra AP. Behovet for å beholde en stor
nok breddekompetanse for vaktberedskap
også på mindre norske sykehus er nå erkjent
både i legeforeningen og på høyt politisk hold,
og det er bra. Hvordan dette skal tilpasses
den nye utdanningsstrukturen diskuteres.
For meg er det flere mulige måter, den ene
kan være like god som den andre. Det viktige
er å beholde tilstrekkelig akuttkirurgisk
vaktkompetanse på de sykehus som skal ha
denne funksjonen, samtidig som kravet om
kortere vei til de ulike kirurgiske spesialitetene
imøtekommes. Vårt ønske er at dette ender
opp med at alle får en kirurgisk spesialitet i
tråd med det eksisterende forslaget. Dvs.
at de f.eks. kan bli spesialister i urologi på
minstetid 6 ½ år. I tillegg skal alle som ønsker
det, kunne bygge på til en dobbelspesialitet
der den andre spesialiteten er i generell
akuttkirurgi. Det er viktig av flere grunner at
dette blir en egen, fullverdig spesialitet.
Til orientering: Innad i NKF er det ulike
oppfatninger om behovet for en ny slik
spesialitet. Norsk urologisk forening, Norsk
karkirurgisk forening og Norsk forening for
bryst- og endokrin kirurgi er imot. Alle de andre
foreningene er for. Spesielt må vi merke oss
at FUNK (Forening for Unge Norske Kirurger)
helt klart og entydig støtter dette. Debatten
skal og må fortsette. Nå er jernet varmt.

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:
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Kjære jubilanter
– gratulerer med 20 år!

Temaleder:

Morten Hagness
morten.hagness@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet
Dr Thomas Starzl som utførte den første
levertransplantasjonen i 1963 døde i mars
i år. Med dette gikk en av de virkelig store
legendene innen transplantasjonskirurgien
bort. Faget transplantasjonskirurgi har sitt
utspring i karanastomosene til Alexis C
 arrell.
Det skjøt fart med gjennomføringen av de
første organtransplantasjonene på 1950 og -60
tallet, og med introduksjonen av Cyclosporin A på tidlig 1980 tall gikk det fra å være
eksperimentelle forsøk til etablert behandling. Faget er i høyeste grad fortsatt i live
og i dette jubileumsnummeret av Kirurgen
ønsker vi å gi innblikk i noe av det som skjer
på dette feltet i Norge og internasjonalt.

Vi gratulerer Kirurgen med 20 års
jubileum og ser frem mot et fortsatt
godt samarbeid i fremtiden!

KARL STORZ GmbH & Co. KG, Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen/Germany
KARL STORZ ENDOSKOPI NORGE AS, Østensjøveien 15B, 0661 Oslo/Norway
www.karlstorz.com

Organtransplantasjon er i stor grad et lag- og
nettverksarbeid. Virksomheten krever sam
arbeid og kontinuerlig kontakt mellom mange
instanser innad i Oslo Universitetssykehus.
Videre er det betydelige arbeidet som legges
ned ved donorsykehusene helt avgjørende for
donasjonsvirksomheten. Nettverket av fagfolk
innen forskjellige disipliner som utreder og
følger opp pasientene i hele Norge er nøkkelen til å få transplantasjonsvirksomheten til å
fungere. Utover landets grenser er samarbeidet
i Skandiatranspant fruktbart og bidrar til
effektiv anvendelse av organer i hele Norden,
i tillegg til betydelig forskning og utvikling.
De fleste kirurger vil komme i kontakt med
organtransplanterte pasienter. Det er gjennomført over 11000 transplantasjoner i Norge. Alle
organtransplanterte pasienter har gjennomgått
større operative inngrep og står på immun
dempende medikamenter De har alle en
grunnsykdom og ofte komorbiditet. Dette er
en stor pasientgruppe med endret anatomi og
fysiologi. Vanlige problemstillinger for sykehusleger i møte med denne gruppen er spørsmål
om hvordan og hvor man skal utføre kirurgisk
behandling av transplanterte pasienter. Man

kan ha pasienter med behov for nytt organ eller
transplantasjonskirurgisk intervensjon, eller
man kan man bli involvert i prosessen rundt
potensielle organdonorer. For alle disse spørsmålene er svaret: Kontakt og dialog med transplantasjonsmiljøet på Rikshospitalet! En god
del operative inngrep kan gjøres lokalt på disse
pasientene, men man bør forhøre seg med fagmiljøet på Rikshospitalet først. Når det gjelder
indikasjon for transplantasjon og hvilke donorer
vi aksepterer er dette i høyeste grad noe som er i
endring og utvikling, og vi vil heller ha en telefon for mye enn en for lite. I dette nummeret av
Kirurgen ønsker vi å vise en del av utviklingen
som pågår i miljøet nå og samtidig gi en mer
utførlig beskrivelse av kirurgien vi driver. Vi
har også viet plass til hva man skal tenke på
som kirurg i møte med disse pasientene.
Det er en egen artikkel om levertransplantasjon
for kreft. Fra å være i miskreditt på 1990 tallet
har kreftdiagnosene utviklet seg til samlet å bli
den hyppigste indikasjonen for levertransplantasjon, med hepatocellulært karsinom som den
vanligste. Siden november 2006 har vi transplantert 52 pasienter i forskjellige protokoller
for kolorektale metastaser. Dette er den desidert
største serien i verden og vi har flere protokoller for levertransplantasjon av disse pasientene.
Resultatene er gode og kan forbedres med
ytterligere pasientseleksjon, men utfordringen
er tilgangen på donororganer. Vi har nylig
tatt i bruk donorer med graft som vi ellers
ikke ville akseptert, og det er utviklet en unik
prosedyre over to seanser hvor vi transplanterer
et lite splitt graft til voksen pasient med kreft.
Dermed unngår man påvirkning av ventelisten.
Transplantasjonsmedisinen kan sies å være et
offer for egen suksess - større grupper pasienter
har vist seg å ha nytte av transplantasjoner og
tilgangen på donororganer er en kontinuerlig
utfordring. Det er en egen artikkel om trender
innen donasjon. Vi tar i bruk flere grupper
donorer og skreddersyr i høyere grad til hvem
vi gir organene; hverken kreft i sykehistorien,
virale hepatitter eller høy alder er i seg selv diskvalifiserende for organdonasjon. Et spennende

prosjekt i Oslo er bruken av donorer etter hjerte
og åndedrettstans - DCD. Forutsetningen for
organdonasjon har siden begynnelsen av 1970
tallet vært opphørt hjernesirkulasjon, for en
del potensielle donorer oppnår man imidlertid
ikke dette. Med DCD har får man benyttet
flere organer som ellers ville gått til spille.
Ellers har vi fokusert på det kirurgisk tekniske
på hovedområder som multiorganuttak, nyre-,
lever- og pankreas transplantasjon. På flere
av feltene har det skjedd betydelig kirurgisk
utvikling siste årene; ny teknikk for barnenyre
transplantasjon, økt bruk av splitt lever og
introduksjon av donasjon med levende giver
for levertransplantasjon for å nevne noe. Både
helorgan pankreas transplantasjon og øycelle transplantasjon har seilt opp som solide
programmer både klinisk og forskningsmessig
og er viet hver sin artikkel. Ellers har vi tatt for
oss en artikkel om benkekirurgi og autotransplantasjon av nyre som eksempel på annen
bruk av transplantasjonskirurgiske teknikker.
Jeg håper at vi med dette får formidlet noe av alt
det spennende som for tiden foregår innenfor
den abdominale transplantasjonskirurgien og
at artiklene faller i smak for Kirurgens lesere.
God Sommer!

Morten Hagness
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Abdominal transplantasjonskirurgi

Levertransplantasjon for kreft

Morten Hagness, Pål-Dag Line, Jon Solheim,
Harald Hugenschmidt
morten.hagness@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet

Introduksjon
Tykktarmskreft var en av de første indikasjonene for levertransplantasjonene i 1963
og 1980 ble 50 % levertransplantasjonene
utført for kreft. Men på grunn av hyppige
residiver og dårlige resultater kom transplantasjon for kreft i miskreditt og utgjorde
i 1990 kun 10 % av indikasjonene. I 1996
publiserte Mazzaferro og medarbeidere fra
Milano en epokegjørende studie som viste
at man kunne oppnå god overlevelse og
lav residivrate hos pasienter hvor tumormengde begrenset seg til enten en enkelt
svulst med maksimal diameter 5 cm eller
inntil 3 svulster med diameter opptil 3 cm.
Dette viste at man ved å selektere de rette
pasientene kunne få like gode resultater
etter levertransplantasjon for hepato-

cellulært karsinom som ved etablerte
ikke-maligne indikasjoner. Etter dette har
det vært en gradvis økning og kreft står
nå for ca. 20 % av transplantasjonene i
Skandinavia og er den vanligste indikasjonen for levertransplantasjon i Norge.
5 års overlevelse for levertransplantasjon
for ikke-maligne årsaker ligger i størrelsesorden 70-80 %. Donorlevere er
en begrenset ressurs og man må både
selektere pasienter som har nytte av
inngrepet onkologisk og samtidig sikre at
donororganene blir benyttet på en best
mulig måte. I Norge har en tradisjonelt god
tilgang på donorlevere ført til at man har
kunnet utvide kriteriene for levertransplantasjon for HCC samt utforske muligheten
for levertransplantasjon for andre typer
malignitet i lever som k olorektale levermetastaser. Tabell 1 viser de primære og
sekundære kreftformene som det utføres
levertransplantasjon for. Denne artikkelen
tar for seg de viktigste trendene innen
kreftformene for voksne pasienter.

Levertransplantasjon
for levermetastaser fra
tykk- og endetarmskreft
På begynnelsen av 2000 tallet var kolorektale levermetastaser betraktet som
kontraindikasjon for levertransplantasjon.
I 2006 ble de første pasientene i verden i
nyere tid levertransplantert i SECA studien
i Oslo. Siden 2006 har det ved OUS blitt
transplantert 52 pasienter med kolorektale
levermetastaser i Oslo, dette er den største
kohorten i verden og det foreligger en
pågående studieportefølje på levertransplantasjon for denne indikasjonen (Figur 1).
Omlag halvparten av pasienter med
kolorektal kreft utvikler levermetastaser.
Kirurgisk fjerning av levermetastasene er
den eneste kurative behandlingsmuligheten
for disse pasientene. 5- års totaloverlevelse for pasienter hvor metastasene ikke
lar seg fjerne er i beste fall omkring 12 %
etter start av 1. linje kjemoterapi. Hovedtilnærmingen for behandling av kolorektale
levermetastaser er derfor å få flest mulig

Av de syv første levertransplantasjonene
gjennomført i 1963/64 ble to utført for
kolorektale metastaser. I det europeiske
levertransplantasjonsregisteret er det identifisert 50 pasienter som ble transplantert
med denne indikasjonen før 1995, og 5 års
overlevelsen var 18 %. Det ble gjort to viktige erfaringer fra denne tiden: Den ene var
at det var at enkelte pasienter levde i lang
tid etter inngrepet. Den andre var at dødeligheten i forbindelse med selve inngrepet
var høy. Mellom en tredel og halvparten
av pasientene døde av transplantasjonstekniske årsaker og ikke av kreft. Siden de
tidlige erfaringene med levertransplantasjon
for kolorektale metastaser på 1980 og -90
tallet har overlevelsen etter levertransplantasjon økt med 20-30 % på grunn av forbedringer i kirurgisk teknikk og perioperativ
håndtering. Samtidig har behandling og
diagnostikk av kolorektal kreft og metastaser utviklet seg betydelig, samtidig som
man har man innført m-tor inhibitorer som
en klasse immunsuppressiva som også har

en antineoplastisk effekt. På bakgrunn av
dette kunne man derfor forvente at total
overlevelsen etter levertransplantasjon for
kolorektale levermetastaser ville kunne øke
betraktelig sammenlignet med de tidlige
erfaringene, og derfor ble SECA studien
startet opp på Rikshospitalet i 2006. Dette
var en pilotstudie for pasienter med ikkeresektable kolorektale levermetastaser. Til
sammen 21 pasienter ble levertransplantert
i studien. Etter 27 måneders median oppfølging (8-60) var 5 års overlevelsen 60 %,
seks av pasientene var døde, alle på grunn
av disseminert sykdom. Sykdomsfri over
levelse var 35 % etter 1 år og hele 19 av 21
pasienter fikk tilbakefall av sykdommen, 17
av disse i form av lungemetastaser. Imidler
tid var flere av de nye metastasene tilgjengelige for kirurgi og 33 % var uten kreft
ved avslutning av studien. Erfaringen fra
SECA pasientene viser at lungemetastaser
er nærmest universelt f orekommende
etter levertransplantasjonen for kolorektal
kreft, men også at disse er langsomt
voksende og ofte tilgjengelige for kirurgi.
Inklusjonskriteriene i SECA studien var
vide og i prinsippet var ikke-resektabilitet
eneste seleksjonskriterium. Dette gjorde
at studiepopulasjonen ble heterogen med
tanke på sykdomsutbredelse og tidligere
metastaserettet behandling. 6 pasienter
hadde blant annet progrediert på alle linjer
av kjemoterapi. Antallet og størrelsen på
levermetastasene var betydelig; median
antall lesjoner i lever var 8 (4-40 metastaser) og median diameter av største
lesjon var 4.5 cm (2.8-13 cm). (Figur 2)

Tumorstørrelse, tid fra primærkiurgi til
levertransplantasjon, CEA nivå og progresjon på kjemoterapi på tidspunkt for
transplantasjonen. Dette er etablerte
faktorer kjent fra studier på leverreseksjon
for kolorektale metastaser. Disse faktorene har beholdt statistisk signifikans
siden og dersom man ekskluder pasientene med alle 4 faktorer til stede var 5 års
overlevelsen 75 % og overlevelsen ved
6 og 7 år 60 % etter 65 måneder (19-85
mnd) median observasjonstid. (Figur 3)
SECA studien var en ukontrollert pilot
studie og det er gjort retrospektive
sammenliknende studier på materialet.
For å sammenlikne med tilsvarende
pasienter som ble behandlet med kjemo
terapi, ble SECA pasientene matchet med
pasienter med levermetastaser fra NORDIC
VII studien. Det ble identifisert 47 pasienter
med tilsvarende karakteristika som SECA
studiepopulasjonen. Fem års overlevelse
for disse var på 9 % etter start av 1. linje
kjemoterapi for NORDIC VII mot 57 % i
SECA populasjonen. For de 6 pasientene
som hadde progrediert på alle linjer med
kjemoterapi i SECA studien var 5 års
overlevelsen 41 %, for tilsvarende gruppe
i NORDIC VII var overlevelsen median
5.6 måneder og alle pasientene var døde
før 2 år. Det er også sammenliknet med
resultatene for levertransplantasjon for
HCC innenfor og utenfor Milan kriteriene
med funn av likeverdige resultater i et 5
års perspektiv. (upubliserte data). Det er
en pågående livskvalitetsstudie av samtlige SECA pasienter viser at livskvaliteten
er god i tiden etter transplantasjon.

Det ble identifisert 4 faktorer som var
signifikant assosiert med overlevelse:

Indikasjoner for levertransplantasjon i Norge
Primær leverkreft:

Levermetastaser:

Hepatocellulært karsinom

Kolorektal kreft

Kolangiokarsinom

Nevroendokrine svulster

Hepatisk epiteloid
hemangioendoteliom

Figur 2. CT bilde og eksplantert lever fra pasient i SECA 2 studien.

Hepatoblastom

Tabell 1
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Figur 1. Studieportefølje for kolorektalkreft i Oslo

Figur 3. Prognostiske faktorer i SECA studien etter 65 måneders oppfølging.
Venstre: Kaplan-Meier-plot for pasienter med maksimal hepatisk tumordiameter over og under
median 5,5 cm. Carcinoembryonic antigen (CEA) nivåer før transplantasjon mer eller mindre enn 80
μg/l. Pasienter med tid fra primærkirurgi til levertransplantasjon på mer eller mindre enn 2 år, og pasienter som har progresjon på kjemoterapi (PD) eller stabil sykdom (SD) ved tidspunkt for levertransplantasjon. Høyre: Pasienter med alle fire faktorer til stede ved tidspunkt for levertransplantasjon
sammenliknet med de som har null til tre faktorer. Alle p-verdier er beregnet ved logrank-metoden.
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Å fjerne leversvulster kirurgisk har vist seg å øke overlevelse og være potensielt kurativt for flere kreftt yper.
Oftest er imidlertid leverreseksjon ikke mulig fordi for mange segmenter er affisert og den framtidige
restleveren blir for liten, vitale anatomiske strukturer er affisert eller fordi det er sykdom i resterende lever.
Konseptuelt er levertransplantasjon en attraktiv behandlingsmodalitet for ikke resektable pasienter – man
oppnår en komplett R0 reseksjon og trenger ikke å ta hensyn til anatomisk vanskelig beliggende metastaser.

pasienter i posisjon til å få fjernet metastasene kirurgisk. De siste 10 -15 årene
har man utviklet flere metoder for å øke
andelen av resektable pasienter, inklusive nedgradering av metastaser, to-steg
prosedyrer, portvenembolisering og ALPPS
(Associated Liver Partition and Portal vein
ligation for Staged hepatectomy). Disse
forbedringene har økt antallet resektable
pasienter fra under 10 % til over 20 % og
samtidig økt 5 års overlevelsen fra 30 % til
38 %. Imidlertid vil fortsatt det store flertall
av pasientene være ikke-resektable og
dermed uten mulighet for helbredelse. For
disse pasientene er levertransplantasjon
en prinsipielt attraktiv behandlingsform.

pen (SECA 2 og 3 og RAPID). Videre er
det som resultat av dette blitt initiert en
randomisert kontrollert studie mellom lever
transplantasjon og kjemoterapi (SECA 3).

I de pågående studiene for levertransplantasjon for kolorektale levermetastaser i
Norge er hovedmålene å bedre seleksjonen
av pasienter for å forbedre resultatene
(SECA 2) og å øke tilgangen av tilgjengelige donororganer for denne pasientgrup-

Basert på erfaringene fra SECA studien
har man i SECA 2 studien strammet inn
seleksjonskriteriene for inklusjon av
pasienter. Det er blant annet lagt inn et
obligatorisk tidsintervall på 12 måneder

fra primærdiagnose til man eventuelt
aksepterer pasienten til levertrans
plantasjon og det kreves mer enn 10 %
objektiv respons på kjemoterapi. Studien ble initiert i 2011 og det er til nå
transplantert 15 pasienter i studien, de
første av pasientene har overlevd 5 år.
Etter median 33 måneder observasjons
tid er det kun observert 2 dødsfall, noe
som virker veldig lovende med tanke
på at det for denne gruppen er median
overlevelse på maksimalt 24 måneder.
Organtilgangen er et kritisk punkt når det
gjelder levertransplantasjon. I Norge har
ventelistene stort sett vært ganske korte,
men det er en skjør balanse mellom tilbud
og etterspørsel. I utlandet er det generelt et
betydelig underskudd av donorlevere, noe
som gjør introduksjon av nye indikasjoner
vanskelig. Det er to tilnærminger til dette i
portfolioen, den ene er å bruke levergraft
vi ellers ikke ville brukt på grunn av kvalitet
eller risiko for overføring av annen kreft og
sykdom, den andre er å tilby et lite splittet
levergraft i en unik to-stadie prosedyre:
Man har i transplantasjonsmiljøet generelt
et sterkt fokus på å unngå overføring av
malignitet og infeksjonssykdommer fra
donor. I praksis betyr dette at levergraft
fra donorer som tidligere har gjennomgått
kreft eller har potensiale for å overføre
virale hepatitter avslås. Når det gjelder
kolorektale metastaser er imidlertid risikobildet et annet enn for benigne årsaker.
For pasienter som har gjennomgått alle
tre linjer md onkologisk behandling for
levermetastaser er median totaloverlevelse
med EGFR antistoffer 7-9 måneder for
KRAS villtype og 4-5 måneder for KRAS
mutanter. I SECA studien hadde disse
altså en 5 års overlevelse på 41 %. Det vil
si at gevinsten ved levertransplantasjon
kan være høy. For disse pasientene er
sykdommen i seg selv betydelig farligere enn å pådra seg en lett økt risiko for
donoroverførbar malignitet eller hepatitt.

Figur 4. RAPID studien. Øverst: Illustrasjon etter 1. seanse: Venstre del av lever er ressesert og et segment II/III
graft transplantert. Man sikrer at trykket i vena porta er under 20 mmHG før man setter av vena porta til pasientens
resterende porta med vaskulærstapler (Stiplet linje) for å stimulere vekst av transplantatet. Høyre lever forblir
på plass for å unngå leversvikt. Når man har oppnådd adekvat volum av transplantatet kan høyre lever fjernes i 2.
seanse. Midten: Vekst av transplantat og fjerning av høyre lever på CT bildene fra en pasient i studien. Nederst:
Vekst i transplantatets volum fra transplantasjon fram til 2. stadies hepatektomi for de tre pasientene som til nå er
inkludert i studien.
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Et annet aspekt ved metastasepasientene
er at de ikke har leversvikt og slik sett er i
betydelig bedre form til å tåle transplantasjonen og den postoperative fasen enn de
fleste andre leverresipienter. Dette betyr
at de vil kunne tolerere et graft av noe
dårligere kvalitet, f.eks med økt steatose
grad, et organ donert etter hjerte- og åndedrettsstans (DCD donasjon) eller høyere
alder på donor. Det er åpnet for å benytte
slike levergraft i en tileggsarm i SECA 2
studien, og i SECA 3 studien benytter
man slike graft i en kontrollert randomisert

studie mellom levertransplantasjon og
kjemoterapi/ annen onkologisk behandling.
Pasienter som inkluderes har progresjon
etter 1.linje kjemoterapi. Disse får tilbud
om levergraft fra donorer med potensielt dårligere graftkvalitet eller risiko for
sykdomsoverføring. Dette er gjerne graft
med utvidede kriterier for alder, steatose
grad, eller fra donorer som tidligere har
gjennomgått malign eller infeksiøs sykdom.
En annen tilnærming for å øke donor
tilgangen er RAPID konseptet hvor man
benytter et segment 2/3 - graft som i
utgangspunktet er for lite til å unngå
leversvikt for en voksen. Man gir den
resterende delen (segment 1/4-8) til annen
pasient og på den måten unngår å påvirke
ventelisten. Denne typen deling av lever er
den teknisk minst kompliserte og gir i liten
grad komplikasjoner. I RAPID prosedyren
som er utviklet på Rikshospitalet benyttes
en ALLPS liknende prosedyre hvor man
fjerner en del av pasientens lever for å gi
plass til et segment 2/3 splitlever i første
seanse. Man beholder altså en leverrest
som er stor nok til å unngå postoperativ
leversvikt. Som i ALLPS prosedyrer
gjennomgår transplantatleveren en rask
hypertrofi og man kan fjerne resten av
pasientens egen lever etter 2-4 uker. Et
vesentlig poeng i denne prosedyren er å
modulere portalt innfløde for å indusere
en rask leverregenerasjon og å unngå
small for size syndrom. Man ønsker ikke
mer enn 20 mmHG trykk i vena porta til
segment 2/3 graftet før man stenger porta
til pasientens egen gjenværende høyre
lever (Figur 4). RAPID studien er en teknisk
”proof of principle” studie som går på
sikkerhet og hvor primært endepunktet er
antall pasienter som oppnår 2. stadiums
hepatektomi i løpet av 4 uker. Det er til nå
transplantert 3 pasienter i denne studien.
Alle nådde 2. seanse innen de første 3
ukene etter transplantasjonen (Figur 4)

av kirurgisk reseksjon, levertransplantasjon
og ablasjonsteknikker er de eneste kurative
behandlingsformene. En utfordring ved
reseksjonskirurgi er en relativt høy residifrekvens, sannsynligvis fordi man ikke får
fjernet den underliggende inflammasjonstilstanden som bidrar til svulstdannelsen.
På grunn av samtidig kronisk leversykdom
er det relativt få pasienter som egner seg
for reseksjonskirurgi. Før introduksjonen
av Milan kriteriene i 1996 var det ikke definerte retningslinjer for seleksjon av pasienter til transplantasjon, og resultatene etter
transplantasjon var preget av høy residivrate og lav langtidsoverlevelse. Etter dette
har levertransplantasjon vist seg å være den
beste behandling for hepatocellulær kreft i
tidlig stadium der man ikke kan resessere
svulstene og dette er nå altså den vanligste indikasjonen for levertransplantasjon
i Norge og Skandinavia. Milankriteriene
er validert og reprodusert tallrike studier i
ulike populasjoner og 5 års totaloverlevelsen ligger i overkant av 70 %. Kriteriene er
imidlertid strikte og har blitt forsøkt utvidet
ved flere institusjoner. De mest kjente er
kriteriene fra University of Californa (UCSF),
med singel tumor ≤6.5 cm, ikke mer enn
3 lesjoner ≤4.5 cm, total tumordiameter
under 8 cm og «Up to seven» fra Mazzafer-

ro gruppen (summen av størrelsen i cm og
antall svulster skal være ≤7) som begge har
vist seg å ha like høy totaloverlevelse som
Milan kriteriene i en del studier. Dersom
man øker tumorbyrden ytterligere vil man
få lavere 5 års overlevelse etter levertransplantasjon, og man kan gjøre kalkuleringer
på hvor høy 5-års overlevelse man får
med ulike tumorstørrelser (www.hcc-oltmetroticket.org/). I Norge har vi generelt lav
insidens av de fleste leversykdommer, relativt sett høy donasjonsrate, korte ventetider
og lav mortalitet på ventelisten for levertransplantasjon. Dette gjør det forsvarlig å
akseptere pasienter utenfor Milan kriteriene
til transplantasjon. Forutsetningen er at
dette ikke fører til at andre pasienter som
venter på organer får uakseptabel lang
ventetid eller blir avskåret fra tilbud om
transplantasjon. «Oslo kriteriene» aksepterer en enkelt svulst med diameter opptil
10 cm eller inntil 5 svulster med diameter
mindre enn 4 cm. Med flere enn 5 svulster
skal ingen være større enn 2 cm i diameter.
For pasienter transplantert i 2000- 2009
var 5 års overlevelsen i Oslo 63 % for
pasienter utenfor Milan kriteriene og 72
% innenfor Milankriteriene. Det er imidler
tid viktig å merke seg at Oslo kriteriene
fortløpende blir vurdert og er betinget i

Tema: Tx-kirurgi

Tema: Tx-kirurgi

Pågående studier for levertransplantasjon for kolorektale
metastaser – for å bedre seleksjon og øke organtilgang.

Levertransplantasjon for
hepatocellulært karsinom
Hepatocellulært karsiom er blant de
vanligste kreftformene i verden med over
en halv million tilfeller diagnostisert årlig. I
Norge er det relativt lav insidens av hepato
cellulært karsinom med 268 nye tilfeller i
2015. Ubehandlet er prognosen dårlig og
median overlevelse er bare noen m
 åneder
fra symptomdebut. Hepatocellullært
karsinom oppstår i flertallet av tilfellene i
cirrhotisk lever. Oftest er det cirrhose med
bakgrunn i virushepatitt, men alle kroniske
leversykdommer disponerer for utvikling
av hepatocellulært karsinom. Kirurgi i form

Figur 5. Overlevelse etter levertansplantasjon for hepatocellulært karsinom i Oslo 2000-2009. Blå linje: Innenfor
Milankriteriene, Rød linje: Utenfor Milankriteriene. Stiplet linje: 95% konfidensintervaller.
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donasjonsraten og den epidemiologiske
situasjonen vi har i Norge. Transplantasjon skal bare tilbys pasienter som ikke har
mulighet for potensielt kurativ reseksjon.
Kriterier basert på antall tumorer og tumordiameter er relativt grove surrogatmarkører
for tumor aggressivitet og overlevelse. For
pasienter som får tilbakefall etter transplantasjonen er overlevelsen kort. Risiko
for residiv er relatert til tumorsykdommens
stadium og biologi, og aggressiv tumorsykdom er nær korrelert med hvorvidt
det histologisk foreligger mikrovaskulær
tumor invasjon eller ikke. Mikrovaskulær
invasjon kan bare vurderes pålitelig ved
endelig postoperativ histologi, og det finnes
dessverre ikke sikre metoder for å påvise
dette preoperativt. Analogt til dette er nivå
av alfa føtoprotein (AFP) også relatert til
sykdomsstadium. Serum nivå over 400
ng/ml er assosiert med aggressiv tumor
og/eller fremskreden sykdom. Et hoved
område for forskingen på levertransplantasjon for hepatocellulær kreft er å forsøke
på å forbedre kriteriene for utvelgelse til
transplantasjon, både ved å finne rene
biologiske markører og ved å kombinere
sett av markører og surrogatmarkører.

Levertransplantasjon for
Nevroendokrine metastaser:
Insidensen for høyt differensiert nevroendokin kreft i Norge er ca. 7/100.000. Dette
tilsvarer omkring 370 nye tilfeller per år.
De fleste har utgangspunkt i GI-tractus. Av
de høyt differensierte vil mindre enn 40 %
kunne helbredes ved kirurgi grunnet avansert sykdom på diagnosetidspunktet. Hos
enkelte pasienter der alle ekstrahepatiske
lesjoner er fjernet kirurgisk og det kun
gjenstår metastaser i lever kan levertransplantasjon være kurativt. Det er beskrevet
Retningslinjer for levertransplantasjon ved Nevroendokrine metastaser
ved OUS – Rikshospitalet.
1.

Kun levermetastaser.

2.

Ki 67% i svulstvev 10% eller lavere.

3.

Minst 12 måneder siden reseksjon
av alt ekstrahepatisk svulstvev

4.

Alder normalt ikke over 65 år

5.

Stabil sykdom

6.

Ikke kontraindikasjoner mot
levertransplantasjon.

flere hundre levertransplantasjoner på
verdensbasis med varierende resultater,
men med totaloverlevelse på ca. 50 % og
residivfri overlevelse på ca. 30 %. Nevroendokrin kreft er en forskjelligartet gruppe
svulster som vokser relativt langsomt,
oppviser lavgradig malignitet og er relativt
sjeldne. Det gjør at det har vært vanskelig
å finne fram til gode seleksjonskriterier for
disse pasientene. I tillegg har det å finne
optimale tidspunkt for levertransplantasjon i sykdomsforløpet vært et sentralt
poeng. En strategi med å vente til alle
andre behandlingsmodaliteter er utprøvd
og sykdommen progredierer har vist seg
å gi høyere tilbakefall og dårligere overlevelse, mens dersom man transplanterer for
tidlig vil man ha usikker gevinst av transplantasjonen siden det finnes flere andre
behandlingsformer som kan være livsforlengende. En optimal timing vil være å
transplantere når man har sykdomskontroll
under pågående terapi og ikke vente til
pasienten dekompenserer. På Rikshospitalet ble det i 2016 utviklet nye retningslinjer
på bakgrunn av en litteraturgjennomgang
av dr Espen Thiis-Evensen over alle større
studier på området. (Tabell 2) Det er ved
Rikshospitalet transplantert 5 pasienter
med nevroendokrin kreft etter disse
retningslinjene, ingen har residiv til nå.

Levertransplantasjon for
Kolangiokarsinom
Hilært kolangiokarsinom er en sjelden
kreftform i Norge. Prognosen er svært
dårlig. Kjente risikofaktorer er primær
skleroserende kolangitt, ulcerøs kolitt,
gallesteinsykdom og kroniske hepatitter. Den eneste kurative behandlingen er
reseksjonskirurgi som gir 5 års overlevelse
på 25-40 %. Levertransplantasjon for kolangiokarsinom hadde også dårlige resultater

initialt. På Mayo – klinikken i Rochester
ble det imidlertid på 1990 tallet utviklet
en protokoll for enkelte ikke-resektable
hilære kolangiokarsinomer. Denne protokollen, bestående av et aggressivt kjemo- og
brachyterapiregime kombinert med en
omfattende pasientseleksjon ga en 5 års
overlevelse på rundt 65- 70 %. Seleksjonskriteriene inkluderer en patologisk
bekreftet diagnose, eventuelt en radiologisk
malign struktur med CA19-9 >100, tumor
størrelse < 3cm, ingen tegn til spredning,
negative lymfeknuter i lever ligamentet og
det gjøres en obligatorisk staging laparoskopi før inklusjon for levertransplantasjon.
I Norge ble Mayo protokollen adaptert som
institusjonell protokoll i 2009 og 6 pasienter
er transplantert etter dette. Resultatene
er imidlertid betydelig dårligere enn på
Mayo klinikken med median overlevelse
på kun 26 måneder mens overlevelse etter
levertransplantasjon generelt ligger høyere
i Norge enn i USA. En mulig forklaring er at
ventetiden for levertransplantasjon i Norge
er betydelig kortere enn i USA. For de 6
pasientene var ventetiden gjennomsnittlig
15 dager mot 6,9måneder i USA. Det er
derfor mulig at de går glipp av seleksjonen
som oppstår ved at pasientene med mest
aggressiv tumor går ut av ventelisten før
de blir transplantert. På den annen side
har det ved flere Europeiske sentra vært
vanskelig å kopiere resultatene fra Mayo
klinikken. Et annet ankepunkt ved Mayoprotokollen er at man gjør to samtidige
intervensjoner, både seleksjon og neoadjuvant behandling i samme protokoll og
derfor ikke kan avgjøre hvilken effekt hver
av disse har. Det finnes registerstudier
som tyder på at pasientseleksjon alene
kan forklare for de gode resultatene.

UNIVERSAL PLATTFORM
Monopolar, biopolar, reseksjon, ultralyd og Thunderbeat på samme energiplattform
Kombinasjonen av ESG-400 og USG-400 er den eneste energiplattformen som understøtter alt
fra monopolar/ biopolar diatermi, saltvannsreseksjon TURiS, avansert biopolar, Sonicbeat og
Thunderbeat. Denne plattformen er oppgraderbar og dermed sikret for fremtiden. Plattformen kan
dessuten integreres i EndoAlpha og har automatisk røyksug. Dekker alle områder innen åpen kirurgi,
laparoskopisk kirurgi og endoskopi.
En plattform til:
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Trender innen organdonasjon
– utvidede donorkriterier, DCD og maskinperfusjon

Begrepet ”hjernedød” ble etablert av en gruppe ved Harvard i 1968. Dette medførte at organer fra donorer
med intakt kardiopulmonal sirkulasjon var tilgjengelige for transplantasjon, noe som økte kvaliteten på og
antallet av donororganer betraktelig. Dette er en av forutsetningene for moderne organtransplantasjon.
Figur 1. Prinsipp for cDCD med ECMO krets. (J Trauma 2005, med tillatelse fra Wolters Kluwer Health)

Morten Hagness, Stein Foss, Morten Skauby
morten.hagness@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet

Introduksjon:
Med tiden har nyretransplantasjon blitt den
beste behandlingen for terminal nyresykdom og levertransplantasjon den eneste
behandlingen for terminal leversvikt. Organdonasjon og transplantasjon er livreddende
prosedyrer som i tillegg gir store samfunns
økonomiske besparelser. Prisen for denne
suksessen er imidlertid at det er stor
diskrepans mellom behovet for transplantasjon og antall tilgjengelige organer. I 2016
døde 33 pasienter i Norge mens de ventet
på organtransplantasjon; 14 ventet på nyre,
7 på lever, 10 på lunge og 2 på hjerte. I
tillegg ble 41 pasienter tatt av venteliste
fordi de ble for dårlige til å kunne gjennomgå en transplantasjon (1). Mangelen på
organer fører også til lange ventelister og
dermed lang ventetid. Median ventetid for
nyretransplantasjon i 2016 var 491 dager.
For å øke antall pasienter som får tilbud
om donororganer må det arbeides på flere
nivåer. Lovverket er viktig: Man vet for
eksempel at donasjonsrater kan påvirkes av
om land har opt-in eller opt – out lovverk.
Organiseringen av donorvirksomheten
er sentral, det samme er holdning blant
helsepersonell og befolkning. I Norge har
man tatt grep for å bedre donasjonsratene.
Det er ansatt transplantasjonskoordinatorer
for å lette samarbeidet mellom donorsyke-
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husene og Rikshospitalet. Man har utviklet
et målrettet undervisningsprogram til
behandlingspersonalet ved Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD). Det
er etablert en donoransvarlig lege på hvert
donorsykehus som bidrar til å tilrettelegge
arbeidet og ansvarliggjøre den interne
sykehusorganiseringen, og det er opprettet
en Nasjonal koordinator for organdonasjon.
En annen måte å utnytte potensialet i større
deler av donorpopulasjonen er ved å bruke
organer fra mer marginale donorer og ved
å åpne opp for donasjon etter hjerte- og
åndedrettsstans (DCD – Donation after
Circulatory Death). For å bedre kvaliteten
på mer marginale donor- og DCD-graft har
maskinperfusjon igjen blitt aktuelt. Det
er altså en kontinuerlig utvikling i hvem
som blir akseptert som donorer, både når
det gjelder alder og sykdomshistorikk.

Utvidet bruk av donorer:
Hvilke donororganer man velger å benytte
til transplantasjon avhenger av størrelsen
og sammensetningen av populasjonen
på ventelisten. Lange ventelister og
økende mortalitet på ventelisten globalt
har resultert i at man bruker organer fra
donorer man tidligere ikke ville akseptert
på grunn av muligheten for graftsvikt. For
donornyrer er ECD (Extended criteria donor)
nyrer definert som nyrer fra donor som er
over 60 år, eller donor mellom 50 og 59 år
med samtidig enten hypertensjon, serum
kreatinin over 132µmol/L eller cerebrovaskulær dødsårsak. ECD nyrer har vært

assosiert med dårligere resultater, spesielt
hos yngre resipienter. Imidlertid er bildet
et annet når det gjelder eldre resipienter
hvor resultatene i enkelte studier er omtrent
tilsvarende gode som vanlige nyrer. Med
en stor og økende andel eldre dialysepasienter er gevinsten med å transplantere
ECD nyrer til den eldre delen av populasjonen derfor stor. Det er ingen formell
øvre aldersgrense på donorer i Norge, men
man vurderer fra tilfelle til tilfelle donor
alder opp mot annen tilleggsmorbiditet.
Den eldste avdøde nyredonoren som har
blitt akseptert i Norge var 90 år, trans
plantatene fungerte utmerket i to menn på
71 og 79 år. ( Midtvedt 2011). I 2016 var
47% av donorene i Norge ECD donorer.
For donorlevere finnes det ikke en ECD
standard på samme måte som det gjør
for nyrer. Det er to typer risiko knyttet til
levertransplantatet. Det ene dreier som
om kvaliteten på organet og altså risikoen
for graftsvikt, den andre om risiko for
overføring av malignitet eller virushepatitt.
Faktorer som høy alder, graden av steatose
i leveren, organ dysfunksjon på donasjonstidspunktet, høye transaminaser, ustabil
donor med pressorbehov, og lang ischemitid øker risikoen for svikt i levergraftet etter
transplantasjon. Imidlertid kan man utvide
bruk av slike organer med akseptable resultater. Man har blant annet sett fra materiale
fra Scandiatransplant at det går om lag like
bra med organer fra donorer over 75 år når
det gjelder overlevelse som med graft fra
yngre donorer (Thorsen, Foss). I Norge har

vi kun ett transplantasjonssenter, og kan
dermed skreddersy hvilket donorgraft man
gir til den aktuelle pasienten på listen. Man
vil kunne vente på det optimale levergraftet for en ung recipient som ikke er veldig
syk, mens man kan akseptere et graft med
større risiko for pasient som er kritisk syk.
Det gjøres et stort arbeid for å minimere
risikoen for å overføre malignitet og infeksjonssykdommer fra donor. Med bruken av
nye antivirale midler og risikovurderinger i
forhold til pasienter på listen vil man av og
til akseptere donorer med malignitet eller
enkelte virale infeksjoner i historien. I Oslo
levertransplanteres pasienter med kolo
rektale metastaser som ledd i forskningsprotokoller. For flere av disse pasientene
er overlevelsen uten transplantasjon kort,
ofte kun måneder på grunn av kreftsykdommen, og i noen av protokollene brukes graft
man ellers ikke ville brukt på grunn av kreft
eller infeksjoner. Videre er disse pasientene
uten leversvikt og tåler i større grad bruk
av graft fra marginale donorer, som for
eksempel donorer med høy steatosegrad.
Felles for bruk av marginale organer
er at man bør tilstrebe å optimalisere
alle andre forhold i donasjonsprosessen og holde ischemitiden kort.

Organdonasjon etter hjerteog åndedrettsstans – DCD:
Siden Harvard-kriteriene ble inkludert i lovverket i Norge i 1973 har dødskriteriene innbefattet både sirkulasjonsdød og hjernedød.

Imidlertid har kravene for å bli akseptert
som donor inntil nylig kun vært billediagnostisk verifisert totalt opphør av cerebral sirkulasjon. Av pasienter som dør i sykehus oppfyller kun en relativt liten andel de ordinære
kriteriene for organdonasjon (Donation after
Brain Death - DBD). Mange pasienter med
alvorlig intrakraniell sykdom eller skade vil
aldri ende opp med en opphevet cerebral
sirkulasjon. Det er vanlig praksis å trekke
tilbake livsforlengende behandling hos
intensivpasienter når behandlingen er nytte
løs. Undersøkelser har vist at over 70 % av
dødsfall i intensivavdelingene oppstår etter
begrenset oppstart av behandling – eller
etter tilbaketrekking av livsforlengende
behandling. For å utvide donorpopulasjonen
ytterligere har man derfor internasjonalt og
i Norge igjen fattet interesse for bruken av
organer fra donorer som er døde av hjerteog åndedrettstans. Organdonasjon etter
hjerte- og åndedrettsstans (DCD – Donation
after Circulatory Death) kan gi pasient/
pårørende en mulighet for organdonasjon
som man hittil ikke har hatt i Norge.
Internasjonalt foreligger flere former for
DCD. Kontrollert DCD (cDCD) er en prosess
der organdonasjon gjennomføres når aktiv
behandling avsluttes på intensivavdelingen
og pasienten dør av hjerte- og åndedrettsstans (Se figur 1 - Masstricht III). Denne
pasientgruppen kan omfatte pasienter
med alvorlig og uhelbredelig hjerneskade,
endestadium av nevromuskulær sykdom,
høy cervical hjernestammeskade eller
endestadium ved organsvikt. Ukontrollert

DCD (uDCD) er organdonasjon fra pasienter som dør av en uforutsett hjerte- og
åndedrettsstans hvor resuscitering ikke
førte frem (Maastricht I, II, eller IV). Å skille
mellom kontrollert og ukontrollert kan gjøre
det enklere å vurdere de etiske forskjellene,
klinisk praksis, transplantatets funksjon
og det fremtidige potensialet. Organdonasjon fra gruppen uDCD stiller store krav
til prehospital transport og logistikk, samt
meget høy kirurgisk beredskap på det aktuelle sykehus. Man har dessuten begrenset
tid til å identifisere pasienten og hans
pårørende, samt presentere og få aksept for
organdonasjon. I prosedyren ved cDCD er
tidsproblematikken ikke til stede. Avsluttende behandling med cDCD og organdonasjon kan planlegges sammen med
pårørende og øvrig involvert helsepersonell.
The Maastricht categories of DCD donors
Category

Description

Maastricht I

Dead on arrival

Maastricht II

Unsuccessful
resuscitation

Maastricht III

Awaiting cardiac arrest

Maastricht IV

Cardiac arrest in a
brain dead donor

uDCD og cDCD har siden tidlig 90 tallet blitt utført systematisk ved en rekke
sentra i verden, og representerer i dag fra
0,1 til 8,5 donasjoner per million innbyggere i noen europeiske land (4). Enkelte
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land gjennomfører mest uDCD (Spania)
mens andre gjør donasjon fra begge
grupper. cDCD er den vanligste formen
for DCD i USA, Storbritannia, Nederland,
Frankrike, Belgia, Sveits og Japan.
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cDCD i Oslo:
Oslo Universitetssykehus har gjeninnført
bruk av global sirkulasjonsstans som
dødskriterium ved organdonasjon. Proto
kollen inkluderer kun donasjon fra pasienter
med alvorlig og uhelbredelig hjerneskade
som dør av hjerte- og åndedrettsstans
etter en kontrollert tilbaketrekking av
livsforlengende behandling. For å reversere
organskaden påført etter en periode med
varm ischemi brukes en ekstrakorporaI
membranoksygenator til å perfundere
bukorganer regionalt i normotermi (RNP).
En aortaballong kateter plasseres i diafragmanivå før oppstart og vil forhindre
perfusjon av hjerte og hjerne. (FIGUR 1)
Intensivpersonell kontakter donasjons
personell etter at man har bestemt at man
skal trekke tilbake intensivbehandling.
Donasjonspersonell informer om prosedyren til de pårørende. Behandlende lege
foretar tilbaketrekking med ekstubasjon,
ivaretar palliative tiltak, konstaterer død
og skriver dødsattest. Donasjonspersonell
foretar premortale tiltak som tilgang til
kar i lyske, gir antikoagulasjon, og igang
setter RNP-krets. Etter at RNP er etablert
på intensivavdelingen, blir avdøde overført til operasjonsstuen for organuttak.
De pårørende kan være tilstede under
tilbaketrekking av intensivbehandling
og etter at RNP-krets er etablert.

Resultater:
OUS har i perioden 2014 – 2015 gjennomført en godkjent pilotstudie med donasjon
fra 8 pasienter og transplantert 14 nyrer og
2 lever fra disse. Resultatene er like gode
som ved DBD. Etter at metoden ble god-

Figur 2. Prinisippskisse kald maskinperfusjon
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kjent som tilbud fra OUS er det gjennomført
ytterligere 6 donasjoner og transplantert 10
nyrer, 5 levere i tillegg til øyceller som ble
ivaretatt og transplantert fra pancreas. Ut
over dette har man fra enkelte av donorene
kunnet benytte hornhinner og hjerteklaffer til homograft. Det arbeides nå med å
utvide metoden for også å kunne ivareta
lunger i fra den type donasjon. Det er
gjennomført en kvalitativ intervjustudie av
pårørende etter pilotstudien (submitted).
Denne viser at pårørende er fornøyd, de
forstår metoden og utrykker tilfredshet
over å ha kunnet bidra til en donasjon.

Maskinperfusjon:
Økningen i bruk av marginale donorer og
DCD har aktualisert interessen for måter
å optimalisere forholdene for organene
under donasjonsprosessen. Hvordan man
behandler organet fra den tiden man stanser blodgjennomstrømningen hos donor
til man kobler den på igjen hos resipienten
har stor betydning for hvor godt og hvor
lenge graftet fungerer. Tradisjonelt har
man holdt organet statisk nedkjølt i kald
perfusjonsvæske. Maskinperfusjon, altså
sirkulerende perfusjon gjennom organet
ble brukt alt på 1960 tallet men ikke
funnet å gi tilstrekkelig kost/nytte effekt.
Men med bruk av marginale donorer
og DCD har bruken av maskinperfusjon
igjen blitt aktualisert. Videre har dette gitt
spennende muligheter for å tenke nytt
med tanke på hvordan man perfunderer
organene og hva man tilsetter perfusatet.
Lengst har man kommet med maskin
perfusjon av nyrer, der dette har vist seg
å gi mindre grad av forsinket graftfunksjon og økt graftoverlevelse spesielt ved
ECD. Det er flere typer maskinperfusjon,
men i den vanligste varianten brukes kald
preservasjonsvæske som pumpes inn via
arterien, enten pulsatilt eller kontinuerlig.
Dette bidrar til bedre kvalitet på graftet via

en rekke mekanismer i tillegg til at man
sikrer en bedre og jevnere perfusjon. I Oslo
har vi valgt å bruke systemet Lifeport ® som
benytter kald perfusjonsvæske og kontinuerlig flow til nyregraft fra donorer over 70 år.
Foreløpig benyttes kald statisk preservasjon
for de øvrige nyregraftene. (Figur 2 og 3)
Perspektivene for makinperfusjon inne
bærer for det første muligheten til å
restituere graft ved å tilføre næringsstoffer,
oksygen og medikamenter. Videre er det
et stort potensial i å kunne monitorene
og bedømme kvaliteten på graftet. Vi får
dermed sikrere svar på hvilke graft det er
trygt å transplantere og hvilke man ikke
bør sette inn hos recipienten. Allerede nå
får vi inntrykk av dette ved å måle motstanden i karene under maskinperfusjon.
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Figur 3. Lifeport ® systemet som brukes i Oslo.
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For å sikre best mulig organfunksjon etter en transplantasjon er det helt sentralt at organene preserveres optimalt
ved at organuttaket gjennomføres på riktig måte. Hovedprinsippet som ligger til grunn for vellykket
organpreservasjon er så langt det er mulig å unngå varm ischemi i organene som skal transplanteres.
Denne artikkelen summerer opp de viktigste elementene i et abdominalt multiorganuttak.
Ammar Khan, Trygve Thorsen,
Rune Horneland
ammar.khan@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi,
OUS Rikshospitalet

Logistikk
Organuttak er en komplisert
multidisiplinær prosedyre som krever
god kommunikasjon og koordinasjon fra
alle involverte parter. Når et lokalsykehus
har identifisert en potensiell donor,
kontaktes transplantasjonskoordinator
ved Rikshospitalet. Tidligere sykehistorie,
status presens, alder og organfunksjon
vurderes nøye før lokalsykehuset (oftest
anestesilegen på intensivavdelingen)
går videre med samtale med pårørende
og eventuell ytterligere utredning med
tanke på organdonasjon. Utredningen
består vanligvis av blodprøver for å
kartlegge organfunksjon og relevant
sykdom hos donor. Tidlig i denne
utredningen oversendes også blodprøver
til Immunologisk Institutt (IMMI) på
Rikshospitalet for vevstyping. Dersom
thoraxorganer vurderes for transplantasjon
kan det være aktuelt med supplerende
undersøkelser som røntgen thorax, ekkocor, koronar angiografi og bronkoskopi.
Hos enkelte potensielle donorer
gjennomføres det også CT-undersøkelser.
Dersom behandlende lege i samråd med
pårørende beslutter at det er aktuelt å
gå videre i donasjonsprosessen og man
mistenker at hjernedød har inntruffet,
gjennomføres det i første steg kliniske
tester for å få dette bekreftet. Disse består
av testing av hjernestammereflekser og
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apnø-test. Dersom resultatet er forenelig
med opphørt sirkulasjon til hjernen går man
videre med bildediagnostikk for endelig
bekreftelse. Dette kan gjennomføres
enten via konvensjonell cerebral
angiografi eller gjennom CT-angiografi.
En hjernedød donor med bevart sirkulasjon
i bukorganer kalles «donor after brain
death» (DBD). Den store majoriteten av
organdonorer i Norge befinner seg i denne
gruppen. Enkelte potensielle donorer
befinner seg i gruppen pasienter med
global irreversibel nevrologisk hjerneskade
med bevart hjernestammefunksjon.
Denne gruppen tilfredsstiller ikke
de formelle kravene til hjernedød
ettersom hjernestammen fremdeles har
blodsirkulasjon. Disse pasientene kan
i enkelte tilfeller likevel bli donorer av
typen «donor after cardiac death» (DCD).
I mange land utgjør denne gruppen en
større andel av organdonorene. I Norge
ble DCD-donorer en realitet først for et par
år siden og vi har så langt gjennomført en
håndfull av disse. I disse tilfellene beslutter
lokalsykehuset sammen med pårørende
å avslutte livsunderstøttende behandling.
Hvis hjertestans inntreffer mindre enn
45 minutter etter avsluttet behandling,
kobles donoren til ECMO (Extracorporeal
Membrane Oxygenation) for å gjenopprette
intraabdominal sirkulasjon og dermed
minimalisere varm ischemi. Donor
overflyttes deretter til operasjonsavdelingen
for in-situ nedkjøling av bukorganer og
organuttak. Organuttaksprosessen hos
disse donorene skiller seg fra metoden
som benyttes hos DBD-donorene på
flere punkter, og vil ikke bli ytterligere
gjennomgått i denne artikkelen.

Organuttak
Hovedstegene i abdominalt organuttak
kan summeres på følgende vis:
1. Tilgang til buk via stort kryssnitt
og eksponering av bakre bukvegg
2. Fridisseksjon av de store
blodkarene på bakre bukvegg
3. Fridisseksjon av ønskede bukorganer
(nyrer, lever og pancreas)
4. Kanylering for in-situ nedkjøling
med kald perfusjonsvæske og
drenasje av donors blod
5. Utklipping av organer med tilhørende
karstilker i kald fase uten å påføre skade
6. Ekstra perfusjon på bakbord og
kald pakking for oppbevaring av
organet frem til transplantasjon

Figur 1. Donorlaparotomi og sternotomi.

Figur 2. Cattell-Braasch manøver for eksponering av
de store karene på bakre bukvegg. Ligaturer er satt
for isolert kald perfusjon av bukorganer gjenom aorta
og vena porta, mens drenasje av varmt blod fra vena
cava inferior.

Hvis thoraxorganer skal tas ut gjøres dette
via en sternotomi. God kommunikasjon
mellom thoraxteam og abdominalteam
er avgjørende for et godt resultat.
Den kirurgiske fremgangsmåten ved
abdominalt multiorganuttak er i stor grad
en standardisert prosedyre, men graden
av organdisseksjon før kald perfusjon
varierer mye mellom forskjellige land og
transplantasjonssentre. Mange steder
praktiseres det nokså lite disseksjon utover
tilgang til kanylering for in-situ nedkjøling,
og deretter klippes organene ut mer eller
mindre en-bloc. Metodevalg avhenger
av flere faktorer som tradisjon, logistikk,
kompetanse hos uttakskirurg og hastegrad
i forhold til donor. Vi har valgt en metode
med nokså ekstensiv fridisseksjon av
organene før perfusjon og har god erfaring
med det i forhold til vår logistikk. Denne
fremgangsmåten reduserer kald ischemitid,
gjør utklipping av bukorganene betydelig
lettere og gir meget verdifull trening i
disseksjon og frilegging av retroperitoneum
og organer i bukhulen. I de tilfeller hvor
thoraxorganer skal benyttes er det videre
sentralt at tiden fra perfusjonsstart til
avreise fra donorsykehuset blir så kort
som mulig for å minimere ischemitiden.
Det er derfor viktig at utklipping og pakking
av organene kan gjennomføres raskt.
Tilgang
Tilgang via liberal krysslaparotomi
[Figur 1]. Det gjøres så en systematisk
inspeksjon og palpasjon av lever, nyrer,
pancreas, GI-tractus og organer i det
lille bekken for å vurdere om organene
egner seg for donasjon, og for å utelukke
malignitet. Suspekte lesjoner biopseres
for frysesnitt. Høyre colon mobiliseres
komplett og duodenum kocheriseres
for å visualisere aortabifurcaturen
og vena cava inferior [Figur 2].
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Multiorganuttak

Figur 3. Utklipping av nyrer med aortapatch
og cavapatch.

Nyrer
Venstre nyrevene frilegges under krøsroten
og dissekeres ut til avgangene av vena
suprarenalis sinistra og vena ovarica/
testicularis hvor disse ligeres av. Deretter
disseksjon over vena cava med fremstilling
av høyre nyrevene. Ureteres identifiseres
og respekteres. Arteria iliaca communis
omsirkles med tykke ligaturer bilateralt, på
høyre side med to ligaturer for sikring av
kanylen. Deretter frilegges nyrene. Man
begynner oftest på høyre side og åpner
Gerotas fascie og nyren frilegges uten
at nyrekapsel skades, hilusstrukturene
respekteres med god margin og binyren
løses fra. Ureter frilegges til distalt
for karkrysning og tas ut med margin
da denne er følsom for sirkulatoriske
forstyrrelser. Om det ligger til rette for det
dissekerer man til man har oversikt over
nyrearterien(-e) da nyrene hyppig har flere
arterier. Det er viktig å ikke skade noen av
disse da de er endearterier og en eventuell
skade vil medføre et tilsvarende segmentalt
infarkt. Neste steg er medialisering av
venstre colon og tilsvarende frilegging
av nyren på venstre siden [Figur 3].
Lever
Leveren mobiliseres ved å sette av
ligamentum falciforme og dele ligamentum
triangulare hepatis. Deretter starter fridis
seksjonen av ligamentum hepatoduodenale.
Den arterielle blodforsyningen til leveren
har flere anatomiske varianter, hvorav den
hyppigste varianten har en ekstra gren fra
arteria gastrica sinistra til venstre lapp og
den nest hyppigste har en ekstra høyre gren
fra arteria mesenterica superior. Som ved
all uttakskirurgi er det spesielt viktig å ikke
skade disse arterier før perfusjon da det vil
gi varm iskemi, manglende preservasjon
med perfusjonsvæske og til slutt infarkt
og nekrose. Arteria gastroduodenale deles
og arteria hepatica communis dissekeres

Figur 4. Utklipping av lever.

i varierende grad nedover mot avgangen
av truncus coeliacus fra aorta. Aorta
frilegges under diafragma etter deling av
crura diafragmatica og omsirkles med tykk
ligatur. Vena porta isoleres og følges ned
til øvre pancreaskant for å oppnå maksimal
lengde. Ductus choledochus ligeres
pancreasnært og deles [Figur 4]. For å
hindre at kald galle blir stående i galleveiene
og gi autolyse av galleveismucosa, skylles
galletreet med sterilt saltvann via et kateter
i galleblæren, og ductus choledochus
skylles retrograd på bakbord før pakking.
Pancreas
Utover det som allerede er beskrevet
gjøres det ved helorgan pancreasuttak
en ytterligere mobilsering og disseksjon
rundt sentrale karstrukturer. Pancreas er
et meget delikat organ og uttaket fordrer
«no-touch kirurgi», nøye disseksjon
og hemostase med Ligasure ® og
kapselskade må unngås. For å sikre
perfusjonen av pancreas deles ikke arteria
gastroduodenale. Truncus coeliacus
frilegges i sin helhet, arteria gastrica sinistra
deles (bevares inntil utklipping dersom
ekstra arteriegren fra denne til lever).
Bursa deles og colon transversum samt
ventrikkel løses fra pancreas og milten
[Figur 5]. Avgangen av arteria mesenterica
superior og truncus coeliacus frilegges.
Corpus og cauda pancreatis med milt
løses fra bakre bukvegg. Etter perfusjon
fjernes milten og bulbus duodeni samt
pars horisontale duodeni deles med
lineær stapler slik at man tar ut pancreas
med tilhørende duodenalsegment. Den
mesenterielle krøsroten deles like caudalt
for caput pancreas med lineær stapler.
Arteria gastroduodenale, arteria hepatica
communis og vena porta deles, sistnevnte
pancreasnært. Ideelt tas pancreas ut med
truncus coeliacus og arteria mesenterica
superior på felles aortapatch.
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Kanylering
Når aktuelle donororganer er dissekert fri
gis det systemisk antikoagulasjon med
Heparin 500 IE/kg. Grove kanyler for rask
infusjon av kald perfusjonsvæske plasseres
vanligvis i arteria iliaca communis dextra
og eventuelt også i vena porta. Arteria
iliaca communis ligeres på venstre side
og distalt for kanylen på høyre side for å
unngå perfusjon til underekstremiteter
og bekken. Aorta ligeres (evt klemmes
av) under diafragma for å avgrense
perfusjonen kun til bukorganene. Drenasje
av donors blod skjer via kanyle i vena
cava inferior [Figur 2]. Det perfunderes så
med totalt 3 liter kald perfusjonsløsning,
for tiden benytter vi løsning av merket
IGL-1®. De ønskede bukorganer nedkjøles
i tillegg med knust isvann («slush»). I det
perfusjonsvæsken fortrenger blodet ser
man avbleking av bukorganene som et
tegn på god perfusjon og nedkjøling.

Utklipping av organer
Ønskede organer klippes ut med tilhørende
karstilker inkludert patch av vena cava
og aorta. Leveren, nyrene og pancreas
perfunderes ytterligere på bakbordet og
pakkes kaldt i sterile organbokser/-poser før
transporten til Rikshospitalet, eventuelt til
annet transplantasjonssenter i Skandinavia.

Preservasjon
Det finnes flere ulike typer perfusjonsvæske
i bruk. Sannsynligvis er det ikke holde
punkter for at typen perfusjonsvæske
spiller en avgjørende rolle, selv om enkelte
studier har vist visse forskjeller mellom
de ulike typene med tanke på senere
organfunksjon. Hovedformålet med
perfusjonsvæsken er å vaske ut blodet
i organene og senke temperaturen til
0-4°C. Dette reduserer metabolismen til
ca 5-8 % sammenlignet med normotermi.
Denne induserte hypotermien har samtidig

flere uheldige konsekvenser; det skapes
blant annet ødem, acidose, frie radikaler
ved senere reperfusjon og forstyrret
ionebalanse. De ulike perfusjonsvæskene
er designet for å motvirke disse hypotermiog ischemiinduserte forandringene.
I tilfeller der donor er over 70 år og det
er risiko for lang kald ischemitid (>20
timer), legges nyren på såkalt kald
maskinperfusjon. Systemet som vi bruker
heter LifePort ®. Flere studier har vist at
slik maskinperfusjon minsker risikoen for
primær dysfunksjon etter transplantasjonen.
Maskinperfusjon av donornyrer er hyppig
i bruk i områder hvor det er utstrakt
utveksling av organer mellom landene og
hvor ischemitidene av logistiske årsaker
kan bli lange. Det er også utviklet lignende
systemer for maskinperfusjon av lever,
men dette brukes foreløpig ikke i Norge.
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Figur 5. Bilde fra pancreasuttak. Sentralt sees corpus
og cauda pancreatis (P). Milten (M) sees oppe til høyre.
Duodenalsegmentet (D) med tilhørende uncinatus og
krøsrot (K) er helt blottlagt. Kaudalt for duodenum sees
litt av cava inferior (C). Høyre nyre (N) og lever (L) sees
til venstre i bildet. Øverst ser man baksiden av ventrikkel (V). Colon transversum og ventrikkel er fridissekert
fra pancreas og bursa.
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Seksjon for transplantasjonskirurgi,
OUS - Rikshospitalet
Thomas E. Starzl og medarbeiderne i
Denver, USA gjennomførte den første levertransplansjonen på menneske i 1963. Dette
var et barn med biliær atresi som blødde
i hjel på bordet. Det ble det påfølgende
året gjennomført 6 levertransplantasjoner
i Denver, Paris og Boston. Resultatene var
nedslående og lengste pasientoverlevelse
var 22 dager hvilket medførte at transplantasjonsmiljøet påla seg selv et moratorium til man hadde utviklet teknikken og
forståelsen ytterligere. Etter introduksjon
av antithymocyttglobulin og økt erfaring fra
nyretransplantasjon ble levertransplantasjon igjen forsøkt i 1968 på et 19 måneder gammelt barn med hepatoblastom.
Denne pasienten overlevde i 18 måneder
fram til hun døde av metastaser. Et viktig
vendepunkt og en av forutsetningene for
all moderne transplantasjonsvirksomhet
var introduksjonen av Cyklosporin A. For
levertransplantasjon doblet 1 års pasient
overlevelse seg fra 30 % til 60 % i løpet av
bare tre år etter dette. I 1983 konkluderte
National Institutes of Health i USA at levertransplantasjon ikke lenger var eksperimentell behandling men et tilbud til pasienter
med leversvikt. Den første norske ikkeeksperimentelle levertransplantasjonen
ble gjennomført i 1984 ved Rikshospitalet
av et team bestående av Audun Flatmark,
Anstein Bergan og Gunnar Sødal. Siden
dette har det vært en kontinuerlig utvikling
innen kirurgisk teknikk og peri- og post
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operativ behandling. Dette har til gjengjeld
gitt en vedvarende forbedring av resultatene. I 1991 tok en levertransplantasjon ved
Rikshospitalet i gjennomsnitt 9 timer og 35
minutter og median blodforbruk var på 20
enheter, mens vi i dag estimerer 5 timer
og 35 minutter og har et mediant forbruk
på 0 – 1 enhet samtidig som overlevelsen
etter inngrepet har økt med 20-30 %.
I dag gjøres det om lag 100 levertransplantasjoner årlig i Norge og transplantasjon blir i hovedsak tilbudt pasienter med
terminal organsvikt eller kreft i leveren.

Indikasjoner for
levertransplantasjon i Norge
I hovedtrekk er indikasjonene for levertransplantasjon enten terminal organsvikt, ikkeresektabel HCC eller HCC i en cirrhotisk
lever. I tillegg til disse to gruppene kommer
pasienter med andre maligne tilstander og
enkelte metabolske tilstander. De h
 yppigste
indikasjonene i Norge er primær scleroserende cholangitt (20 %), HCC (19 %),
alkoholisk cirrhose (11 %), akutt leversvikt
(9 %) og post-hepatitt C cirrhose (6 %).
Prevalensen av de ulike tilstandene varierer
stort fra land til land. Eksempelvis er
post-HCV cirrhose den hyppigste indikasjonen i USA (30 %), mens PSC kun utgjør
8 %. På verdensbasis er levercirrhose
relatert til overvekt (NASH, non-alkoholisk
steatohepatitt) en stadig vanligere årsak til
transplantasjon. Sekundære levercancere
representerer en mindre andel av indikasjonene i Norge (3 %), men det er særlig
av interesse at vi i studiesammenheng
tilbyr levertransplantasjon til selekterte
pasienter med kolorektale levermetastaser.

Standard teknikk ved
ortotopisk levertransplantasjon
Levertransplantasjon er en todelt operasjon som består av uttak av pasientens
egen lever, og innsetting av donorlever.
Del 1. Uttak av lever
Vår standard tilgang ved levertransplantasjon er et omvendt L-snitt med en midtlinje
incisjon fra processus xiphoideus til like
ovenfor umbilicus med forlengelse av snittet lateralt mot høyre side subcostalt. Tidlig
ere ble det ofte benyttet bilateral subcostal
incisjon kombinert med midtlinjeincisjon,
såkalt Mercedes-incisjon. Denne tilgangen
er forbundet med stor frekvens av post
operative ventralhernier og b
 enyttes derfor
nå sjelden. Etter laparotomi ligeres og
deles ligamentum teres hepatis. Vi benytter
Omnitract-haker og får da god eksponering
av leverhilus og leveren. D
 ersom pasienten
tidligere har gjennomgått bukoperasjoner,
og spesielt ved tidligere inngrep i øvre
del av abdomen, vil det ofte være betydelige adheranser over leveroverflaten og
over hilus som vanskeliggjør fridissek
sjonen. Pasientene med cirrhose har ofte
til dels store kollateralvener som følge
av langvarig portal hypertensjon, hvilket
kan medføre betydelig blødning i forbindelse med eksplantasjon av leveren.
Før man starter på selve leveruttaket
gjøres en eksplorasjon av bukorganer
med tanke på neoplasi eller metastaser
som kan kontraindisere transplantasjonen.
Ved spørsmål om lymfeknutemeta
staser eller andre malignitetssuspekte
funn gjøres frysesnitt, og man a vventer
videre kirurgi til svaret foreligger.
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Levertransplantasjon
– Indikasjoner, kirurgisk
teknikk og resultater

Figur 1. Piggy-back-teknikk hvor levervenene på graftet syes samlet som en side
til side anastomose mot delavklemt vena cava hos resipienten ved å benytte deler
av medfølgende vena cava på transplantatet som conduit. Øvre og nedre cavaende lukkes, eventuelt beholdes øvre cavaende åpen og inkluderes i anastomosen.

Man fridissekerer så strukturene i lever
ligamentet. Arteria hepatica propria identifiseres og følges inn mot leverhilus før den
deles ved bifurcaturen til høyre og venstre
leverarterie. Videre deles ductus choledochus. Portvenen fridissekeres så inn mot
hilus og settes av omtrent på nivå med konfluens. Etter blottlegging av infrahepatiske
vena cava sys så en porto-caval shunt som
en ende-til-side anastomose med delavklemming av cava. I motsetning til mange
andre transplantasjonsavdelinger har vi
valgt dette som standardmetode. I anhepatisk fase vil venøs drenasje fra tarmen være
avhengig av gode kollateraler for ikke å bli
betydelig ødematøs, imidlertid vil en del av
pasientene ikke ha utviklet et tilstrekkelig
kollateral-nett på operasjonstidspunktet.
For å unngå stuving i porta-gebetet konstrueres derfor en midlertidig porta-caval shunt
hvor venøs retur tømmer seg i vena cava.
Shunten reduserer venetrykket i mesenterialkarene og kollateralene, hvilket reduserer blødningsrisikoen under leveruttaket.
Deretter går man videre med mobilisering
av leveren. Det hepatogastriske ligament
med en eventuelt aksessorisk venstre
leverarterie settes av levernært. Venstre
leverlapp mobiliseres ved å dele tilheftinger
mot diafragma og ligamentum falciforme
deles ned mot suprahepatiske vena cava
og innmunningen av levervenene. Høyre
leverlapp frigjøres fra tilheftingene mot
diafragma oppad og Gerotas fascie nedad.
Ved vanlig «piggy-back»-teknikk frigjøres
leveren fra retrohepatiske vena cava som
siste ledd av eksplantasjonen. Forsiktig
identifiserer man aksessoriske levervener
på undersiden av leveren som settes av.

Figur 2. Viser opprinnelig teknikk ved levertransplantasjon, hvor vena cava ble delt
ovenfor og nedenfor leveren. Den nye leveren ble så sydd inn med ende til ende
cavaanastomoser som vist på figuren.

Hos pasienter med cirrhose og betydelig
hypertrofi av segment 1 kan denne delen
av operasjonen være teknisk krevende.
Til slutt fridissekeres og deles venstre-,
midtre- og høyre levervene, oftest ved
bruk suturmaskin, før leveren tas ut.
Del 2. Innsetting av lever
Vår standard metode for innsying av
leveren starter med en side–side cavacaval anastomose, også kalt «PiggyBack»-anastomose. Denne teknikken
ble første gang beskrevet av den franske
kirurgen Jacques Belghiti i 1992 og har
oppnådd betydelig popularitet (Figur 1).
Tidligere fjernet man nativ lever ved å sette
av og dele vena cava overfor og nedenfor
lever, for å så sy vena cava ende-ende
infra, - og suprahepatisk. Dette er teknikken som ble beskrevet av Thomas Starzl
(Figur 2). Man risikerte da å få meget
negative effekter på hemodynamikken
med forbigående betydelig nedsatt venøs
tilbakestrømming til hjertet samt blødningsproblematikk grunnet venøs stase, hvilket
medførte en ikke ubetydelig perioperativ
morbiditet og mortalitet. Resultatene
bedret seg betraktelig da man innførte bruk
av en temporær ekstrakorporal veno-venøs
bypass fra v. iliaca til v. jugularis i tillegg til
en portocaval shunt. Den venøse returen
fra mesenterialkarene (via den portacaval
shunten) og underekstremitetene blir på
denne måten ført tilbake til hjertet via vena
cava superior (Figur 3). Ulempen er at
prosedyren er tidkrevende og også beheftet
med komplikasjoner. Belghiti teknikken har
den fordelen at man nå kun delavklemmer

suprahepatisk vena cava, for så å legge en
tomi i fremre vegg av nativ cava og deretter sy en side-side anastomose mellom
nativ cava og cava-segmentet på levertransplantatet. Denne prosedyren er rask
og effektiv og reduserer den anhepatiske
fasen samtidig som man sikrer kontinuerlig
venøs tilbakestrømming til hjertet under
hele inngrepet. Ved vanskelige retransplantasjoner eller innvekst mot cava, bruker vi

Figur 3. Ved å benytte en veno-venøs bypasskrets blir
veneblodet fra underkroppen og mesenterialgebetet
bypasset forbi leveren og sendt tilbake i sirkulasjonen
via vena cava superior eller sentral halsvene. Man unngår dermed betydelig stuvning og potensielt uheldige
hemodynamiske effekter ved avklemming av vena cava
ovenfor og nedenfor lever. Figuren viser et separat
kateter lagt inn i vena porta, ofte anlegges i stedet en
portocaval shunt for å unngå komplikasjoner knyttet til
å legge inn kanyle i porta.
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fortsatt den gamle metoden med avsetting
av vena cava over og nedenfor leveren.

Under delavklemming av nativ cava sys
så en side-side cavocaval anastomose,
før man slipper opp eksklusjonstangen og
revaskulariserer transplantatet retrograd
via levervenene og ut i den åpne vena
porta for å skylle ut perfusjonsvæsken
som leveren har vært preservert i.
Portaanastomosen sys ende-ende, og leveren regnes som revaskularisert ved åpning
av portaflow. Hos pasienter med cirrhose
er det ikke uvanlig med trombosering i vena
porta eller sentrale mesenterialvener, og
det kan være nødvendig å utføre pero
perativ trombektomi for å sikre tilstrekkelig
portal blodflow til graftet. Dersom dette
ikke lar seg gjennomføre legges det venøs
bypass, gjerne av bekkenvene allograft, fra
vena mesenterica superior på pasienten
til vena porta på donorleveren. I sjeldne
tilfeller kan det være nødvendig å hente
blod til graftet ved å anastomosere venstre
nyrevene til porta på donorlever, eller ved
å koble infrahepatiske vena cava til porta,
såkalt portocaval hemitransposisjon.
Arterieanastomosen vil i de fleste tilfeller
anlegges som en ende-ende anastomose

Rekonstruksjon av galleveiene byr på
flere muligheter. I de fleste tilfeller sys
en choledocho-choledocho (duct-duct)
anastomose. Alternativene er å anlegge
en Roux-en-Y galleanastomose eller
choledochoduodenostomi. Fordelen
med en duct-duct eller choledochoduodenostomi fremfor en Roux-en-Y er ved
eventuelt behov for ERC (endoskopisk
retrograd cholangiografi). En Roux-en-Y
løsning vanskeliggjør dette og krever god
endoskopisk erfaring for bruk av dobbelballong endoskopi. Figur 4 viser forholdene
etter en standard levertransplantasjon.

Split levertransplantasjon
Dr Claude Couinauds beskrivelse av
leverens segmentalanatomi på 1950-tallet
ga grunnlaget for å dele leveren og bevare
funksjonelle enheter. I transplantasjons
kirurgien ble det tidlig erkjent at tilbudet
av donorer til barn var for lite, og i 1984
rapporterte Bismuth og Houssin en teknikk
for å redusere donorlever fra avdød giver
til et passende funksjonelt graft for barn.
Reduserte graft ga gode overlevelser og
mulighet for flere barn til å bli vellykket
transplantert. Det vanligste var å bruke seg-

Figur 4. Viser status etter innsying av levertransplantat med standard teknikk. Levervenene er sydd a.m Piggyback, porta- og arterieanastomosene som ende til ende anastomoser og galleveisanastomsosen som duct til duct.
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ment II og III, altså den venstre laterale del
av levergraftet, og kassere resten av donorleveren. På slutten av 1980 tallet ble samtidig bruk av den resterende høyre graftdel
til voksen beskrevet av Pcihmayr et. al, og
splitt lever som konsept hvor man deler
levergraftet til to mottakere ble utviklet.
Den vanligste splitt lever prosedyren
består av å dele leveren ved ligamentum
falciforme og gi segment II/III til et barn
(Det venstre laterale segmentet, II/III utgjør
ca. 15-25 % av levervolumet). Den større
utvidede høyre delen bestående av I,IV og
V-VIII blir gitt til en voksen mottaker. Videre
er det mulig å dele leveren mellom i høyre
del (Segment I-IV som utgjør 30-40 %
av levervolumet og venstre del (Segment
V-VIII som utgjør 60-70 % av volumet), og
gi disse to delene til to mindre voksne. For
veldig små barn er det mulig å redusere
II/III delen av graftet til monosegmenter.
Splittingen kan foregå in-situ, altså under
den varme fasen av organdonasjonen, eller
ex-situ, det vil si på bakbord etter at leveren
er perfundert og avkjølt. Metodene regnes
som likeverdige. Fordelen med in-situ split
er at man kan holde den kalde ischemitiden nede og lette logistikken ved fordeling
av de to graftene til forskjellige sentre.
Fordelen med ex-situ split er at man i større
grad kan gjøre diagnostikk som arterio- og
kolangiorafi for å finne optimalt delingsplan.
For å oppnå en vellykket splitleverprosedyre er det viktig å ha levergraft av god
kvalitet. Donoralder, BMI, pressorbehov,
transaminasepåvirkning, steatosegrad
og tid på intensivavdelingen har direkte
påvirkning på resultatene. Videre er
størrelsesforholdet mellom donor og
resipient viktig. Man bør ha en Graft til
resipient vekt ratio (GRWR: Vekten på
levergraftet / vekten av pasienten x100%)
på minst 0.8 – 1,0 % for å unngå leversvikt
grunnet for lite graft. For barn bør heller
ikke GRWR overstige 4-5% for å unngå
problemer med lukning og tromboser på
grunn av for lav fløde i forhold til størrelse.
Ex situ prosedyrer, som er det vanligste i
Norge, starter med et vanlig organuttak (Jfr.
Kapittel om organuttak). På bakbord blir
vekt og kvalitet vurdert og man gjør kolangiografi og eventuelt angiografi av leveren
for å vurdere splittbarhet. Dersom den
vurderes til å være splittbar fortsetter splitprosedyren på bakbord. Splitting til venstre
lateralt segment II/II og utvidet høyre
segment I,IV og V-VIII er den prosedyren
som er vanligst. Prosedyren krever grundig
kjennskap til leveranatomi og består i grove
trekk av å dissekere leverligamentet og
identifisere strukturene på bakbord som
ved vanlig levertransplantasjon. For leverarterien gjelder det å identifisere segment
IV-grenen fra høyre eller venstre lever
arterie og la denne gå til segment IV i høyre
graftdel. Hvor delingen av høyre og venstre
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Før innsying prepareres transplantatet på
et bakbord. Infrahepatisk og suprahepatisk donor-cava lukkes og man anlegger
en langsgående venotomi på «cavarøret». Leverligamentet fridissekeres
med ligering av sidegrener og man tester
at vena porta og arteriene er patente.
Man unngår disseksjon rundt ductus
choledochus grunnet sårbar sirkulasjon.

mellom a.hepatica propria hos pasient mot
tilsvarende kar på transplantatet. Imidlertid kan det her være utfordringer knyttet
til multiple arterier, små og gracile kar og
trombosering/stenoser hos recipienten,
hvilket kan nødvendiggjøre alternative
teknikker. Det kan da legges anastomose
lenger proximalt på truncus coeliacus eller
mot aorta, eventuelt ved bruk av autologt
eller allogent interposisjonsgraft dersom
leverarterien som følger graftet ikke er
lang nok eller uegnet av andre årsaker.

Figur 5. Venstre: Det gjøres rutinemessig kolangiografi ved splittprosedyrer på Rikshospitalet. Øverst orienterende kolangiografi før splitting for å vurdere splittbarhet, nederst
til venstre etter at parenchymet er delt og bare hilarplaten og galleveiene står igjen. Planet for deling av galleveien er markert med nål i bildet. Her ligger delingen av segment
II og III gallegangen godt til venstre for delingsstedet så man unngår to gallegangsostier i graftet. Midten: Parenchym og alle strukturer unntatt vena porta er delt på bakbord.
Man beholder vena porta udelt fram til dette tidspunktet for å lette orienteringen av graftet. Høyre: Segment II/III graft etter reperfusjon.

arterie foretas avgjøres fra tilfelle til tilfelle,
men oftest følger hovedarterien fra trunkus
coeliakus med det minste graftet. Venstre
portastamme dissekeres møysommelig fri
fra segment I og IV og deles ved avgangen
fra konfluens. Man fridissekerer og deler
venstre levervene fra vena cava, deretter
deles leverparenchymet med Sonosurg ®
eller skarpt, inntil man til slutt sitter igjen
med hilarplaten med gallegangen. Men
gjør gjerne en ny cholangiografi for å unngå
et delingsplan som gir flere galleostier i
venstre graftdel. Deretter deles hilarplaten
skarpt med kniv. Man unngår disseksjon på
galletreet på grunn av sårbarhet med tanke
på blodforsyning. Figur 5 viser forskjellige aspekter ved split-prosedyrene.
Segment II/III-graftet settes inn hos barn.
Man anastomoserer venstre levervene på
graftet til en kombinert triangulert åpning
av venstre-, midtre- og høyre levervene
hos resipienten. Leverarterie og vena
porta anastomoseres. Galleavledningen
lages oftest som en hepaticojejunostomi,
men hvis forholdende ligger til rette for
det anlegges duct til duct anastomose.
Det høyre graftet har gjerne bevart vena
cava og leverligament, og kan settes
inn på tilnærmet konvensjonell måte.
Resultatene for barneresipienter av segment II/III graft er meget gode, i enkelte
rapporter bedre enn resipienter av hel-lever.
For det resterende høyre graftet har det
imidlertid vært ganske høy forekomst av
gallegangs- og arterielle komplikasjoner,
spesielt i tidlige serier. Sirkulasjonen i
segment IV er spesielt utsatt ved denne
prosedyren, hvor snittflaten går langs
dette segmentet. Langtidsresultatene er

imidlertid tilfredsstillende, og ved å holde
kald ischemitid kort, velge donorer som
ikke er for derangerte og velge ut optimale
donorer er resultatene også når det gjelder
morbiditet lovende (Maggi et al. 2015)
Til tross for gode resultater og potensiell
positiv innvirkning på ventelistene er andel
splittlever prosedyrer lave, under 5% i USA
og lavere i Europa. Årsaken er i stor grad
logistiske utfordringer. Splittprosedyrer
er ressurskrevende. Selve splittingen tar
flere timer og man må ha to fulle lag for
å sette inn leveren. Ved Rikshospitalet vil
dette ofte foregå innenfor samme vaktdøgn
som man transplanterer helorgan pankreas
og nyrer. Siden desember 2015 har det i
Scandiatransplant vært pålagt alle sentre å
splitte levre dersom det er barn på en felles
nordisk venteliste i tilfeller der donoren er
under 51 år, BMI< 26, donor har hatt under
4 dager på intensivavdeling og har under 3
ganger normalnivå av transaminaser. Målet
er å øke splittingen av levere i Scandia
transplantområdet for å sikre optimal
utnyttelse av donorlevere til barnemottakere. Resultatene av dette vedtaket virker
lovende. Det ble i Norge i 2015 og 2016
gjennomført 28 splittleveroperasjoner.

Levertransplantasjon
med levende giver
Levertransplantasjon med levende giver ble
utviklet i Japan på 1990 tallet. Drevet fram
av mangelen på avdøde givere har dette
blitt den vanligste formen for levertransplantasjon i Asia. Teknikkene var initialt
basert på å benytte segment II/III eller hele
venstre leverhalvdel, men har etter hvert
også utviklet seg til høyresidige levergraft.
Det er mortalitet på 0.1% til 0,5% og til dels

betydelig morbiditet knyttet til donoroperasjonen avhengig av type reseksjon. I Norge
er det generelt god donortilgang og behovet for å åpne et slikt program for voksne
har til nå ikke vært tilstede. For barn har det
imidlertid til tider vært vanskeligere å få passende donorlever, og sammenholdt med at
donor morbiditet og mortalitet ved segment
II/III graft er lave er det åpnet for denne
type transplantasjoner ved Rikshospitalet.
Det ble i 2015 gjennomført 3 levertransplantasjoner til barn med foreldre som levende
giver. Det ble her gjennomført reseksjoner
av segment II/III graft fra mor eller far. Alle
transplantasjonene og donoroperasjonene
var vellykkete. Til nå har det etter dette
ikke vært behov for denne type operasjoner, muligens grunnet de nye reglene for
splittbare donorlevere i Scandiatransplant.

Graft- og pasientoverlevelse
Årlig utføres i underkant av 20 levertransplantasjoner per million innbygger i Norge,
og vi har til enhver tid mellom 10 og 30
pasienter på venteliste. Mortaliten på
ventelisten er lav, og ligger nå på under 5%.
Median ventetid i Norge i 2016 var 26 dager
med lengst ventetid for blodgruppe 0. Til
tross for at både gjennomsnittlig recipientalder og donoralder har økt kontinuerlig,
har pasient og graftoverlevelsen økt i alle
5-års pasientkohorter fra 1990. 1-års og
3 års pasientoverlevelse er 92% og 86%,
og 1-års og 3-års graftoverlevelse er 89%
og 82%. 10-års graftoverlevelse er også
høy, rundt 75% i aldersgruppen 30-60 år.
Både graft og pasientoverlevelse varierer avhengig av diagnose, hvor PBC og
PSC-pasienter har best prognose, mens
HCC-pasienter har dårligst prognose.
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Nyretransplantasjon er den eneste kurative behandlingen for pasienter med terminal nyresvikt. Årlig
utføres rundt 250 nyretransplantasjoner (NTx) i Norge hvorav 25% av graftene kommer fra levende givere.
Insidensen av terminal nyresvikt har vært stabil på rundt 500 pasienter per år, hvorav 70% er egnet for
NTx. Ventelistene har de senere årene økt i takt med økning i antall pasienter som settes på liste for NTx
kombinert med reduksjon i antallet transplantasjoner grunnet manglende tilgang på donorer. Det er nå
rundt 350 pasienter på venteliste for NTx hvorav 60% har ventet mindre enn ett år og 10% mer enn to år.
De vanligste årsakene til terminal nyresvikt i Norge er nefrosklerose og diabetes nefropati som tilsammen
utgjør 50% av pasientene. Resultatene etter transplantasjon er svært gode, særlig sett i relasjon til prognosen
ved permanent dialyse.

Morten Heier Skauby, Harald
Hugenschmidt, Casper Beiske,
Einar Martin Aandahl
mskauby@ous-hf.no

Historikk
Den første nyretransplantasjonen i Skandinavia, og dermed også Norge, ble utført på
Rikshospitalet i 1956 av professor Eivind
Efskind. Dette var en ABO-uforlikelig
transplantasjon med nyre fra levende giver,
hvor man benyttet helkroppsbestråling som
immunsuppressiv behandling. I de første
årene var resultatene svært dårlige med
pasientoverlevelse målt i uker. I 1962 utførte
man den første transplantasjon med nyre fra
avdød giver. Resipienten, et 8 år gammelt
barn med terminal nyresvikt på bakgrunn av
kronisk pyelonefritt, levde i 3 år med graftet.
Først 7 år etter, i 1969, ble det norske transplantasjonsprogrammet formelt etablert og
siden da er det utført totalt 8244 transplantasjoner, hvorav 36% er med nyre fra
levende giver. Den kirurgiske teknikken har
stort sett vært uendret iløpet av disse årene,
mens de store fremskrittene har vært knyttet til immunsuppressiv behandling. I 1970
ble cyclosporin oppdaget, og revolusjonerte
transplantasjonsfeltet da cyclosporin A ble
innført i klinisk bruk tidlig på 1980-tallet.

Økt overlevelse og livskvalitet
Tross økende kvalitet i behandlingen av
uremiske pasienter i peritoneal- og hemodialyse, er transplantasjon den eneste kurative
behandlingen. Transplantasjon gir signifikant
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kronisk rejeksjon, medikamenttoksistet
og infeksjoner. Graftoverlevelsen har
imidlertid økt gradvis, og 10-års graft
overlevelse på nyre fra avdød og levende
giver er nå på anslagsvis 60% og 80%.

Venteliste og pasientpanorama
Ventelistene for nyretransplantasjon har
vært økende de siste årene fra 224 ved
utgangen av 2010 til 349 i 2016. Insidensen av kronisk nyresvikt har vært stabil,
men flere pasienter blir påmeldt samtidig
som antallet transplantasjoner har falt
noe. Antallet transplantasjoner bestemmes utelukkende av tilgang på tilgjengelig organer, og de senere årene har både
antallet levende donorer og tilgjengelige
nyregraft fra avdøde donorer avtatt. Dette
er bekymringsfullt da lang ventetid medfører
flere pasienter i dialyse med økt morbiditet,
mortalitet og dårligere langtidsresultater
etter transplantasjon. Arbeidet med å øke
aksept og forståelse i befolkningen for
organdonasjon er helt avgjørende for å
kunne holde ventelistene i balanse. Selv
om transplantasjon er høykostnadsmedisin
er det å ha pasienten i dialyse langt dyrere
for samfunnet, i tillegg til kostnaden for
pasienten i form av tapt livskvalitet.
Pasientpanoramet har endret seg kontinuerlig fra 1980-tallet frem til i dag. Mens
glomerulonefritter utgjorde 35% i 1980,
utgjør denne gruppen nå bare 12%. 32% av
pasientene har nå nefrosklerose, og 18%
av pasientene har diabetes nefropati (2).
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Bilde 1. l)Nyretransplantat med to nyrearterier. 2)Man har først på bakbord anastomosert den minste arterien ende-til-side på hovedarterien med mikrok irurgisk teknikk. 3)
Nyrearterien er deretter anastomosert til a. iliaca externa hos recipienten.

Kirurgisk teknikk
bedre livskvalitet og frigjør pasientene fra
kontinuerlig kontakt med helsevesenet. En
del av pasientene kommer også tilbake i
utdanning eller arbeidsliv. Prognosen for
pasienter i dialyse er dårlig, særlig i de
eldre aldersgruppene. Man anslår 35%
5-års m
 ortalitet i aldersgruppen 55 - 65 år,
men også i de yngre aldersgruppene er
mortaliteten høy med 15% 5-års mortalitet i aldersgruppen 35 - 55 år. Tid i dialyse
forut for transplantasjon korrelerer også
med prognosen, og ideelt sett bør pasientene transplanteres før det er behov for
dialyse. 25% av pasientene er predialytiske
på transplantasjonstidspunktet.(1) Siden
midten av 1980-tallet har antallet transplantasjoner med nyre fra levende donor
vært relativ stabil, mens økningen i antallet
transplantasjoner hovedsakelig skyldes økt
tilgang på nyrer fra avdøde donorer. Det
er svært ønskelig at muligheten benyttes
der hvor det finnes en levende giver, både
av hensyn til ventetid på transplantasjon,
men også av hensyn til prognose. Det er
godt dokumentert at nyrer fra levende
donorer har vesentlig bedre funksjon og
graftoverlevelse enn nyrer fra avdød giver.
Videre har nyre fra donor i nær familie bedre
prognose enn nyre fra en utenfor familien.
Det er også en fordel at transplantasjoner
med nyre fra levende giver kan planlegges
slik at pasienten blir transplantert før det
er behov for å starte dialyse. Både graft fra
avdød og levende giver vil over tid miste
sin funksjon. Det er en rekke faktorer som
påvirker graftoverlevelsen, som akutt og
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Nyretransplantasjon
– kirurgiske aspekter

Nyregraftet plasseres med få unntak retroperitonealt i fossa illiaca. Der er bekkenkarene lett tilgjengelig og det er kort vei til
blæren. Graftet plasseres helst på motsatt
side av nativ posisjon, dvs. venstre nyre
plasseres i høyre fossa, nyrebekkenet blir da
beliggende ventralt og er lettere tilgjengelig i tilfelle behov for senere intervensjoner.
Dette er imidlertid ikke avgjørende, og
transplantatets plassering bestemmes av
forhold som inneliggende graft fra tidligere
transplantasjon, uttalt sideforskjell med
tanke på arteriosklerose eller andre anatomiske særegenheter. Ved nyre-pancreas
transplantasjon settes nyregraftet intraper
inoneal til venstre i bekkenet da pancreasgraftet alltid legges i høyre fossa. Likeledes
vil man dersom pasienten har Bricker
avledning legge graftet intraperitonealt.
Alle graft prepareres på bakbord før innsetting. Overflødig fettvev trimmes vekk og
man sikrer seg at nyreparenchymet er uten
patologi og at karene er av tilstrekkelig
lengde og kvalitet. Det er i ca. 15% multiple
arterier, disse sys enten sammen som en
bukseplastikk eller implateres ende-til-side
i det større karet, eventuelt kan de ved inn
sying av graftet implanteres separat. Nedre
polarterier forsøkes alltid bevart da disse
kan avgi essensiell sirkulasjon til ureter.
Ved organuttak tar man alltid med bekken
vener og -arterier for bruk blant annet til
rekonstruksjon på bakbordet. Dersom det
foreligger en høyre nyre fra avdød giver
til disposisjon vil man ved donoruttaket ta

med et segment av vena cava, og bruke
dette til å sy en veneforlengelse slik at
også hø nyrevene får tilstrekkelig lengde.
Den typiske tilgangen er en hudinci
sjonen via et parainguinalt snitt, hvor man
går enten gjennom tilheftningene til skrå
bukveggsmuskulatur eller gjennom bakre
blad av rektusskjeden til det preperitoneale
rommet. Iliakalkarene frilegges fra lyskebåndet caudalt til iliacadelingen kranialt.
V. illiaca ekskluderes og man syr en endetil-side anastomose fra graftvenen til nativ
v. iliaca externa. Velger man å bruke a. iliaca
extrena legges arteriotomien litt kranialt
for venenanastomosen for en ende-til-side
anastomose. Alternativt kan a. illiaca interna
benyttes ved å avsette denne dypt i bekkenet og så å sy en ende-til-ende anastomose
med graftarterien (se illustrasjon). Fordelen
er at man får god lengde på arterien, men a.
iliaca interna er ofte for sklerotisk til at man
kan bruke denne. Ved re-transplantasjon kan
man på grunn av sirkulasjonen til rectum
kun anvende den ene sides internaarterie.
Nyren holdes avkjølt med kalde kompresser og is inntil man reperfunderer. Ureter
kortes ned og vi benytter direkte ekstravesical blæreanastomose med langsom
resorberbar tråd. Ureterstent legges kun
hvis man forventer forsinket graftfunksjon
eller ved ureteranomalier. Avslutningsvis
måles flow og motstand i graftarterien
med ultralyd doppler og det legges inn
dren før man lukker fascien og hud. Hos
de pasientene som har hatt PD-dialyse vil
kateteret fjernes før inngrepet avsluttes.

Komplikasjoner
De vanlige kirurgiske komplikasjonene som
blødning og sårproblemer finner man også
i tranplantasjonskirurgien. Til tross for hva
man kunne tenke seg hos immunsupprimerte
pasienter domineres imidlertid ikke komplikasjonsbildet etter nyretransplantasjon av
infeksjoner. Den hyppigste komplikasjonen
er lymfocele. Under frigjøring av bekken
karene før implantasjonen av nyregraftet
deles en del lymfebaner fra underekstremitetene, som vil kunne føre til lymfe
lekkasje. I tillegg vil det kunne lekke lymfe
fra nyretransplantatet da man ved uttaket
også har delt lymfebaner her. Immunsuppresjon medfører langsommere tilheling og
30-40% av pasientene utvikler lymfocele
(3). Hos 5-10% av pasientene er det behov
for en intervensjon, på grunn av kompresjon av ureter og/eller veneflow forårsaket
av lymfocelets størrelse eller beliggenhet,
primært laparoskopisk fenestrasjon, eventuelt ultralydveiledet innleggelse av dren (4).
Ureterassosierte komplikasjoner, som
lekkasje eller avløpshinder, er beskrevet i
opp til 10 % av de transplanterte. Ureter
forsynes arterielt både kranielt og caudalt, i
tillegg ofte også via en midtre arterie. Etter
at nyren er tatt ut ved organuttaket baseres
hele karforsyningen av ureter på den
kranielle arterien. Årsaken til ureterkomplikasjonen er derfor ofte iskemi eller nekrose,
i tillegg til rejeksjon og reaktivering av BK
polyomavirus som kan forårsake strikturer.
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Bilde 2. Typisk plassering av nyregraft i fossa illiaca: Venstre nyre: arterieanastomose mot A. illiaca externa. Høyre nyre med cavaplastikk som forlengelse av venen, arterieanastomose mot A. illiaca interna

Den mest fryktede komplikasjonen etter
transplantasjonen er trombose i nyrearterie
eller vene, men dette er heldigvis sjeldent
(<1% i vårt materiale). Rekonstruksjon av
karene øker risikoen for trombose, i tillegg
til at tekniske forhold ved anastomosene
og leie av nyren være årsak til trombose.
Den uremiske pasienten har varierende
grad av nedsatt koagulabilitet samtidig
som en andel av pasientene har tilstand
er som gir økt risiko for trombose, som
protein C eller S mangel, Leidenfaktor
osv. Dette kartlegges før pasientene blir
godkjent for transplantasjon og disse
pasientene skal ha tromboseprofylakse.

Andre kirurgiske aspekter
Transplanterte pasienter skal behandles
som andre pasienter både i en akutt og elektiv situasjon. Det er imidlertid noen ting man
bør være obs på hos organtransplanterte.
Transplanterte pasienter kan ha påfallende
beskjeden bukstatus ved tarmperforasjoner blant annet på grunn av steroidbehandling. Ved buksymptomer bør
man ha lav terskel for bildediagnostikk.
Reaktivering av CMV med CMV-infeksjon
i tarm kan forårsake tarmperforasjon.

Den immundempende behandlingen fører
også til at vevet gror langsommere og
dårligere. Ventralhernier er derfor overrepresentert hos de organtransplanterte, de har
også større hernier (5). Vi ønsker primært å
operere disse pasientene selv. Dette er dels
på grunn av endrede anatomiske forhold,
transplantatureter ligger for eksempel ofte
i tett relasjon til ventralherniet etter nyretransplantasjon. Videre har det dels sin bakgrunn i de utfordringer immunsuppresjonen
gir og er dels fordi vi ønsker å ha oversikt
over den organtransplanterte populasjonen.

Immunsuppressive aspekter
Nyretransplanterte pasienter trenger
livslang immunsuppressiv behandling. De
instrueres i viktigheten av å ta medikasjonen helt regelmessig og behandlingen
må monitoreres nøye for å sikre optimal
graftfunksjon og graftoverlevelse. Overdosering øker risiko for bivirkninger som
infeksjon og malignitetsutvikling, for lav
serumkonsentrasjon gir risiko for rejeksjon, antistoffutvikling og grafttap. Det er
derfor viktig at immundempende behandling kontinueres både ved akutt og elektiv
innleggelse. Ved elektiv kirurgi kan det
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være aktuelt å bytte immunmodulerende
medikamentene fra mTOR-hemmer til
en calcineurinhemmer for å redusere
risikoen for svært langsom sårtilheling.
Ved akutt kirurgi bør serumkonsentrasjonen monitoreres hyppig og spesialister
med erfaring i immunsuppresjonsbehandling kontaktes for valg av medikamenter
og konsentrasjonsmålinger. Vi anbefaler
standard antibiotikaprofylakse ved kirurgiske
intervensjoner, i tillegg bør antimykotika
vurderes dersom pasienten har stått på
antibiotika i noe tid før operasjonen.
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Nyretransplantasjon hos barn
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Siden 1.januar 2012 og frem til og med
1.mai 2017 er det utført 49 nyretransplantasjoner (NTx) hos barn (definert som under
18 år på transplantasjonstidspunktet) her
til lands. Det er rundt 9 pediatriske NTx per
år. Av disse 49 pasientene var 26 under
10 år og veide under 22kg. Elleve av disse
var under 3 år og hadde en snittvekt på
11,4 kg [9,4-14,9]. Det er gjerne denne
siste gruppen som skiller seg ut og som
her blir beskrevet, da de fordrer en annen
kirurgisk tilnærming enn hos voksne.

nefroser samt en gruppe med ulike medfødte lidelser/syndromer. Sett under ett er
halvparten av alle barna under 18 år etablert
i dialyse forut for transplantasjon. Hos barna
som var under 3 år på NTx-tidspunktet
var 10 av 11 etablert i peritoneal dialyse
på transplanstasjons tidspunktet. Indikasjonen for nyretransplantasjon er åpenbar. Imidlertid har mange av disse barna
vekstretardasjon sekundært til sin uremi,
tross sondeernæring og/eller parenteral
ernæring. Da de aller fleste av barna får
nyre fra et voksent familiemedlem, kreves
en minstevekt for at den voksne nyren
skal få plass. I tillegg må hjertet tåle det
ekstra minuttvolumet som nyren genererer.
Typisk går denne grensen rundt 10 kg, noe
mange av barna sliter med å nå. Med tanke
på anestesi og operativ risiko ønsker man
også å vente til etter at barnet er fylt 1 år.

Indikasjon

Donor

Tradisjonelt har nyretransplantasjon for
barn vært utført via et midtlinjesnitt og
nyregraftet har blitt plassert retrocolisk
på høyre.side med veneanastomose mot
vena cava inferior og arterieanastomose
mot distale aorta eller arteria iliaca communis på høyre side. Ureter kobles direkte
til øvre høyre blæretopp på vanlig måte
og det er lav terskel for å legge JJ-stent
peroperativt (se artikkel om kirurgisk
teknikk ved voksen nyretransplantasjon).

Årsaker til nyresvikt hos barn er annerledes
enn hos voksne. Medfødte misdannelser
står for 30-40 % (nyredysplasi/agenesi,
avløpshinder/uretraklaffer), deretter glomerulonefritter, nephronophtisis, medfødte

I de fleste tilfellene finnes det et tilgjengelig
familiemedlem som kan være nyredonor.
Dersom man kan velge fritt er det hos de
aller minste barna en fordel å velge en
kvinnenyre med tanke på nyrens størrelse.

Siden mai 2014 la vi om tilgangen fra stort
midtlinjesnitt til et pararektalt høyresidig
snitt med retroperitoneal tilgang til bakre
bukvegg, ikke helt ulikt tilgangen på voksne.

Bakgrunn

Oftest vil disse barna trenge en og kanskje
flere nyretransplantasjoner i løpet av sitt liv.
Besteforeldre foretrekkes gjerne ved første
gangs transplantasjon hvis de oppfyller
kravene til nyredonasjon. Ved andre gangs
transplantasjon har man da fortsatt foreldregenerasjonen tilgjengelig som donorer. De
utredes på vanlig måte og uttaket foregår
utelukkende ved laparoskopisk tilnærming.

Kirurgisk teknikk

To til fire uker uker etter transplantasjonen
dras suprapubiskateteret og J J-stenten på
sengeposten. Alternativt kobles JJ-stenten
til blærekateteret om man ikke ønsker å
legge suprapubiskateter. Kateter og stent
fjernes da gjerne etter en ukes tid.

Perioperativt forløp
Oftest ekstuberes barnet i løpet av det
første døgnet. Nyrefunksjonen er formidabel og man ser gjerne fall i kreatinin fra
5-600 µmol/L til 15-20 µmol/L i løpet av de
første 12 timene. Diuresen er tilsvarende
høy da nyren er dimensjonert for en voksen
kropp. Typisk er diuresen 2-3 liter/døgn den
første tiden og det er imperativt at man da
følger opp med adekvat væsketilførsel til
diuresen normaliserer seg. Det er økt risiko
for venetromboser da nyren får lavere perfusjonstrykk og flow enn i nativ setting og
det kan raskt utvikle seg hypovolemi med
dertil økt tromboserisiko dersom man ikke
er i forkant med væsketilførselen. Å erstatte
2-3 liter diurese/døgn hos et barn på 10kg
kan virke skremmende for nye sykepleiere
og anestesileger. Heldigvis ser man lite
kirurgiske komplikasjoner hos disse barna.
Av de 11 barna under 3 år i denne perioden
ble totalt 2 reoperert med reimplantasjon av
ureter og ingen av de 49 nyrene i totalpopulasjonen ble tapt i den perioperative fasen.

Immunsuppresjon,
rejeksjonsovervåkning
og langtidsresultater
Immunsuppresjonsregimet består av steroider, tacrolimus, mykofenolat samt induksjon med basiliximab. Det er tilsvarende
regime som for voksne, men generelt har
barn mye høyere eliminasjon av medikamenter og trenger en langt høyere dosering
i forhold til vekt. Grunnet økt fare for trombose doseres rutinemessig dalteparin 60E/
kg/dag til de er helt mobilisert og diuresen
har normalisert seg, minimum to ukers tid.
Rejeksjonsovervåkning foregår på samme
måte som hos voksne. Kreatinin og urea
er hovedparametrene og samsvarer godt
med endring i funksjon. Gullstandarden for
påvisning av rejeksjon er grovnålsbiopsi.

Tema: Tx-kirurgi
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Nyresviktbehandling hos de minste barna krever en tverrfaglig tilnærming. De har ofte medfødt nyre
svikt, og når det foreligger behov for dialyse allerede fra nyfødtperodioden er det en stor påkjenning for
foreldrene. Mange har allerede vært hospitalisert i store deler av sitt korte liv før transplantasjonen. Barna
har ofte vekstretardasjon og krever sondeernæring eller parenteral ernæring. Kirurgisk er de en utfordring
grunnet stor donornyre fra voksen og abdominale plassproblemer. Tilnærmingen er derfor noe annerledes
enn nyretransplantasjon hos voksne

Fortsatt legges anastomosene som tidligere mot vena cava, aorta/iliaca communis
dxt og blære (figur 1). Dette ble etablert
etter et hospiteringsopphold hos dr.Waldo
Concepcion på Stanford University i California
hvor de hadde brukt denne tilnærmingen
i lang tid. Internt kalles denne tilgangen
bare for «Stanford-teknikken». Fordelene
er mange: mindre tarmaffeksjon og mindre
tarmparese postoperativt, raskere mobilisering, eliminering av risiko for postoperativ
ileus og mindre følsomhet for abdominalt
compartmentsyndrom ved stor mismatch
mellom nyre og recipient. Ved denne
teknikken kan man strekke vektgrensen
ned mot 9 kg forutsatt at barnet vil tåle den
kardiale belastningen. I omtrent en tredje
del av transplantasjonene er det behov
for samtidig bilateral nefrectomi. Typiske
indikasjoner for nefrectomi er nefroser hvor
de native nyrene står for massivt proteintap
og ved tilstander som gir uttalt polyuri som
ved nephronophtisis. Ved samtidig behov
for bilateral nefrectomi begynner man med
å legge et kort tverrsnitt (4-5 cm) i venstre
flanke og den venstre nyren fjernes via
retroperitoneal tilgang (figur 2). Den høyre
nyren fjernes deretter via Tx-snittet som
nevnt ovenfor, også her retroperitonealt
(figur 2). Det legges rutinemessig et suprapubiskateter og en JJ-stent som føres inn
i suprapubiskateteret og fikseres (figur 3).

Langtidsresultatene tilsvarer de øvrige
resultatene på nyretransplantasjoner fra
levende giver med god graftfunksjon og
god pasientoverlevelse. En del av barna
med medfødte nefroser, spesielt FSGS,
er utsatt for residiv av grunnsykdommen
i graftet og dette vil naturlig nok kunne
påvirke graftoverlevelsen. Da det foreligger
en stor del medfødte misdannelser i urin
veiene må blærefunksjonen alltid vurderes
og tømmingsforholdene kontrolleres.
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Access to essen)al surgery is denied huge parts of our global popula)on.
Innova)ons, new health system strategies, be<er surveillance and
involvement from surgical communi7es are urgently needed to address
this challenge.
How can Scandinavian hospitals, universi)es, surgeons, researchers
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systems in low-income countries?
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Figur 1. Retroperitoneal tilgang høyre side. Nyren (K)
er sydd inn med nyrearterien (AR) mot arteria iliaca
communis dxt (AIC). Man skimter så vidt nyrevenen
(VR) som er sydd inn mot cava inferior. Ureteranastomosen gjenstår og ureter (U) ligger her ut av feltet for
bildetagningen sin del.
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Figur 2. Siden mai 2014 la om vi tilgangen fra stort midtlinjesnitt til et pararektalt høyresidig snitt med retroperitoneal tilgang («Stanford teknikk»). Ved samtidig bilateral
nefrectomi fjernes venstre nyre via et kort venstresidig
retroperitonealt flankesnitt. S
 uprapubiskateteret (S) sees
over symfysen. Hos denne pasienten er det også anlagt
en perkutan g astrostomi i samme narkose (P). Sårdren fra
nyretransplantasjonen sees i høyre flanke.

Figur 3. Det er lav terskel for å legge JJ-stent (JJ) i
kombinasjon med suprapubiskateter (S) som her tres
over JJ-stenten og fikseres for non-invasiv seponering.
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Pancreastransplantasjon
i Norge
Tema: Tx-kirurgi
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Den første pancreastransplantasjonen (PTx) i Norge ble utført ved dr. Inge Brekke i 1983, kort tid etter at
Cyclosporin (CyA) ble tilgjengelig. Oppdagelsen av CyA innledet transplantasjonshistorien slik vi kjenner
den i dag. De fleste PTx er gjort i kombinasjon med nyretransplantasjon (NTx), såkalt simultan pancreasog nyretransplantasjon (SPK). I løpet av de siste årene har vi hatt en kraftig økning av antallet PTx uten
samtidig NTx, også kalt singel pancreas (PTA). Vi har også endret kirurgisk teknikk, noe som muliggjør
rejeksjonsovervåkning med endoskopiske biopsier av pancreasgraftet.
Figur 1. Oversikt over Pancreastransplantasjonsvirksomheten i Norge siden 1983 og frem til medio april 2017.
Merk den markante økningen i singel Ptx (PTA, PAK, PAI)

Rune Horneland, Trygve Thorsen,
Einar M. Aandahl
runhor@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
OUS, Rikshospitalet

Historikk og bakgrunn
Det er per medio april 2017 utført 441
pancreastransplantasjoner (PTx) ved
Rikshospitalet. Lenge var det årlige antallet
rundt 10-15, men siden 2010 har volumet
doblet seg til ca 30 PTx per år (Figur 1). Det
tilsvarer rundt 6,0 PTx per million innbyggere, hvilket er langt over neste land på
statistikken, Storbritannia, med 3.8 Ptx
per million innbyggere. Økningen skyldes
hovedsakelig en økning i antall singel PTx
(PTA), økt donasjonsrate og bedre utnyttelse av tilgjengelige donorer. I 2013 utførte
vi for første gang flere single PTx enn
kombinerte nyre- og PTx (20 PTA:19 SPK).
Transplantasjon av helorgan pancreas eller
isolerte Langerhanske øyer (se egen artikkel) er den eneste kurative behandlings
formen for type I diabetikere. Pasientene
som transplanteres vellykket med helorgan
pancreas oppnår umiddelbart normog
lykemi og blir helt uavhengige av eksogent
insulin. Øycelletransplantasjon er en relativt
ny behandlingsmetode som først ble etablert på tidlig 2000-tallet. Antallet transplantasjoner har økt i takt med bedre resultater,
men er per i dag ikke like effektivt i forhold
til varig insulin uavhengighet. I tillegg må
hver pasient få to eller flere øycelleinfusjoner
med mindre enn et halvt års mellomrom for
å oppnå tilfredsstillende langtidsresultat.
Den første pancreastransplantasjonen ble
utført i 1966 i Minneapolis, og resultatene
de første årene var dårlige. Særlig var
det vanskelig å monitorere og kontrollere
rejeksjoner. Først etter fremskritt innen
immunsuppressiv behandling på tidlig
80-tallet ble transplantasjon av helorgan
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pancreas en etablert behandlingsform.
Hovedindikasjonen var diabetes type I
kombinert med langtkommen diabetes
nefropati. Resultatene ble ytterligere
forbedret etter innføring av induksjonsbehandling med T-celle inhibitorer på
tidlig 2000-tall, og langtidsresultatene
har siden vært relativt stabile.
I 2015 ble det innrapportert 2177 pancreas
transplantasjoner på verdensbasis. De
fleste ble utført i USA og Europa, hvor
USA alene stod for 947. I Asia har t allene
alltid vært lave og til dels sporadiske
grunnet manglende tilgang på avdøde
donorer samt manglende innrapportering.
Noen små serier med del-pancreasgraft
fra levende giver har vært publisert,
men resultatene har vært skuffende.

Indikasjon
Diabetes type I med nyresvikt og dårlig
regulert diabetes mellitus type I har vært,
og er de eneste indikasjonene for PTx i
Norge. Tradisjonelt har PTx vært forbeholdt
diabetikere med samtidig uremi. Disse
har da fått kombinert nyre- og pancreas
fra samme donor (SPK). Singel PTx (PTA)
som behandling for dårlig regulert diabetes
(“Brittle diabetes”), ofte assosiert med
autonom nevropati og “unawareness”,
har historisk ikke oppnådd samme popularitet som SPK. Dette skyldes vanskeligere rejeksjonsovervåkning i mangel av
et ledsagende nyretransplantat, høyere
rejeksjonsfrekvens ved PTA og dårligere
graftoverlevelse. Noen studier angir også
en høyere perioperativ komplikasjonsrate.
Nøyaktig hva mekanismen er bak denne
forskjellen vites ikke med sikkerhet, men
nyere data indikerer at ulike immunologiske
faktorer er involvert. De siste årene har
det vært økt fokus på denne subgruppen
av diabetikere, som er nærmest invalidisert grunnet ustabil blodsukkerregulering.
Disse opplever hyppige akutte innleggelser

sekundært til hypo- eller hyperglykemi og
blir henvist på vital indikasjon. Etter at et
endoskopisk protokollbiopsiprogram i 2012
ble etablert har disse pasientene i økende
grad blitt tilbudt singel PTx. I en del tilfeller
vil diabetikere som har tilgang på nyre fra
levende giver gjennomgå elektiv nyretransplantasjon (NTx) og senere listes for singel
PTx fra avdød donor, såkalt pancreas etter
nyre (PAK). De senere årene har vi også
hatt ett økende antall recipienter som har
blitt re-transplantert med pancreas etter
grafttap. Så langt har ingen i Norge gjennomgått tre pancreastransplantasjoner.

Donorseleksjon
Som organ eldes pancreas tidlig og øvre
aldergrense for pancreasdonorer er satt
til 55 år da alder alene er den enkelt
faktoren av størst betydning. I pancreassammenheng er donor over 45 år definert
som ”extended criteria donor” (ECD).
Med dagens donasjonsrate utgjør dette
ca 30-35 donorer årlig. Det er helt klart
stor sammenheng mellom organkvalitet
og resultater - både perioperative komplikasjoner og langtidsresultater. Det er
bred enighet om øvre BMI grense på 30
hos donor, og gjerne noe lavere for menn,
som ofte har mer abdominal adipositas. I
tillegg bør donor ellers ha lite komorbiditet
(hjerte- og karsykdom, røyking, pancreatitt,
hypertensjon, nyresvikt). Under uttaket vil
organet inspiseres før endelig aksept. Vi
har ikke noen nedre aldersgrense, men vi
har praktisert en nedre vektgrense på ca
18-20 kg for å sikre tilstrekkelig endokrin
funksjon. Noen sentra vil nok argumentere
for at man kan bruke pancreas fra donorer
ned til ett år og 10 kg, men det er publisert
svært lite på dette. Serum-amylase bør
være i normalområdet, men en mindre
forbigående amylasestigning under f orløpet
av preservasjonsfasen av donor kan
aksepteres. HbA1c skal være under 6.0%.
Et kritisk step i denne sløyfen er selve

organuttaket. Pancreas er et delikat organ
som krever «no-touch» kirurgi og omhyggelig og nøyaktig disseksjon med tanke
på hemostase og for å unngå skade på
organet. Et pent og uskadet organ er en forutsetning for et vellykket resultat (Figur 2).

Recipientseleksjon og
utredning
PancreasTx er i likhet med andre organtransplantasjoner et knapphetsgode. I
tillegg er inngrepet forbundet med en
relativt høy komplikasjonsrate, og samlet sett medfører dette en nokså streng
seleksjon. Øvre aldersgrense er 60 år og
nedre aldersgrense er 18 år. Også her er
BMI direkte korrelert til resultater, og vi har
en øvre BMI grense på 30. Ved samtidig
nyresvikt skal det utføres coronarangio
da mange diabetikere med nyresvikt har
asymptomatisk alvorlig coronarsykdom.
Ved singel pancreas kreves ikke dette med
mindre pasientene er over 40 år, dog er
flertallet av disse pasientene under 40 år.
I tillegg skal alle over 40 år samt alle med
nyresvikt undersøkes med CT-angio av
lumbalaorta og bekkenkar. Uttalt aterosklerose aksepteres ikke. Nedre GFR grense
for singel pancreastransplantasjon er 30
ml/min. Alle PTx recipienter gjennomgår
en grundig psykosomatisk evaluering
med tanke på egnethet og compliance da
inngrepet er assosiert med langt høyere
komplikasjonsrisiko og fare for grafttap enn
standard levertransplantasjon (LTx) eller
NTx. Grunnet økt risiko for rejeksjon hos
pancreastransplanterte aksepteres ikke
preformerte donorspesifikke antistoffer
(DSA) og alle er således DSA negative på
transplantasjonstidspunktet. Hos immuniserte pasienter kan det derfor være vanskelig å finne en egnet donor og hos tidligere
transplanterte er muligheten for re-transplantasjon mye mindre enn for LTx og NTx.

Figur 2. Øverst (1) et ferdig preparert pancreasgraft. Porta (V) er forlenget med bekkenvenegraft. Truncus og art.
mes.sup er tatt ut på felles aortasegment (A). Art.hep. com og art. gastroduodenale er ligert. Duodenalsegmentet
(D) er kortet ned og begge staplerrader oversydd. Nederst (2) et ferdig preparert høyresidig nyregraft. Singel
nyrearterie (A) er tatt ut med aortapatch. Nyrevenen (V) er forlenget ved hjelp av cavaplastikk. Ureter er tatt ut med
god lengde og er ikke denudert.
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Figur 3. De fire æraene. I æra I ble det brukt segmentpancreas. Fra æra II ble helorgan pancreas med duodenalsegment brukt, her koblet mot blæren. I æra III koblet man
duodenalsegmentet på jejunum og i i æra IV blir det koblet mot nativ duodenum.

Kirurgisk teknikk
Det er her de største endringene har vært
de siste årene. Både nasjonalt og inter
nasjonalt har PTx gjennomgått kontinuerlig
utvikling gjennom ulike æraer (Figur 3).
Mange av utfordringene ved PTx er knyttet
til håndteringen av den eksokrine funksjonen.
De Langerhanske øyene utgjør kun 1-2% av
vekten av graftet, mens eksokrin funksjon
i denne sammenhengen kun er assosiert
med komplikasjoner. Pancreas prepareres
omhyggelig på bakbord. Duodenalsegmentet friseres og kortes ned og staplerrader
oversyes. Krøsroten (som er satt av) på
caudalsiden av caput oversyes. Gastroduodenale testes for backflow og ligeres eller
rekonstrueres ved indikasjon. Vena porta
forlenges med bekkenvenegraft fra samme
donor. Truncus og arteria mesenterica
superior tas vanligvis ut på felles aortapatch. Om dette ikke er tilfellet rekonstrueres disse med et Y-bekkenarteriegraft fra
donor. Graftet flushes og testes, og alle
lekkasjepunkter oversyes omhyggelig. Den
vanligste metoden å transplantere pancreas
på er via arteriell anastomose mot høyre
arteria iliaca communis, og venedrenasje
via forlenget portavene mot recipientens
vena cava inferior. Noen sentre bruker
venedrenasje mot en mesenterial vene,
men dette har ikke gitt noen fordeler og er
teknisk noe mer risikabelt. Tilgangen er via
midtlinjesnitt og pancreas blir satt på høyre
side og en eventuelt samtidig nyretransplantasjon blir gjort via samme tilgang og
plassert på venstre side mot arteria og vena
iliaca externa på vanlig måte. Ved singel
PTx klarer man seg med et noe kortere snitt
siden man ikke trenger tilgang til blæren.
Under æra I fra 1983-1988 ble det her
hjemme brukt et segmentalt graft (corpus
og cauda) med okklusjon av ductus
pancreaticus. Resultatene var dårlige og
komplikasjonene mange og denne teknikken ble forlatt til fordel for neste æra.
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Under æra II fra 1988-1997 ble det transplantert et helt organ med et tilhørende
duodenalsegment. Duodenalsegmentet
ble koblet til blæren. Eksokrin pancreas
ble således bevart og man hadde som
intensjon at måling av amylase i urin kunne
brukes som parameter for rejeksjon,
hvilket viste seg å være lite pålitelig. Noen
sentre bruker fortsatt denne teknikken.
Grunnet stort bikarbonattap og hyppige
kjemiske cystitter ble ca 8-10% konvertert
til jejunal drenasje, som siden har vært
gullstandarden og defineres som æra III.
Æra III fra 1997-2012 kjennetegnes ved at
duodenalsegmentet ble koblet til jejunum.
I Norge ble pancreas koblet «stående»
med caput oppad og duodenalsegmentet ble koblet side-til-side på jejunum
ca 60-70cm fra Treitzke ligament. Man
oppnådde da en fysiologisk drenasje av
eksokrin pancreas, men samtidig ble den
vanskeligere tilgjengelig for endoskopisk
tilgang, hvilket førte til en omlegging i 2012.
Æra IV fra 2012 er i stor grad nokså lik den
forrige, bortsett fra at duodenalsegmentet
nå blir koblet side-til-side på nativ duodenum på nedre kne. Pancreas blir fortsatt
koblet «stående», men graftet blir i større
grad liggende retrocolisk. Denne drenasjen av duodenalsegmentet muliggjør nå
enkel øvre endoskopisk tilgang til både
duodenalsegmentet og også selve pancreasgraftet via endoskopisk ultralyd (EUS).

Perioperative komplikasjoner
PTx har alltid hatt høyere komplikasjonsrate
enn NTx. Komplikasjonene omfatter økt
blødningsfare, venøse tromboser i graftet, infeksjoner og ikke minst de meget
plagsomme eksokrine lekkasjene og
fistlene. Studier angir en reoperasjonsrate
rundt 30%, noe som samsvarer med våre
erfaringer. Flere av disse pasientene gjennomgår multiple reoperasjoner og omtrent

20% gjennomgår også en eller annen
form for radiologisk eller endoskopisk
intervensjon, oftest abscessdrenasjer eller
trombectomier i vena porta og/eller vena
lienalis. Den økte komplikasjonsraten man
ser ved PTx kan delvis tilskrives organets
fragile natur, høygradige immunsuppresjon,
konvertering av høyflowsystem i nativ porta
til lavflowsystem med økt tromboserisiko i
det isolerte organet (flow reduseres gjerne
fra 1-2 L/min til 100-200ml/min) og dertil
behov for økt antikoagulasjon. Kontaminering av feltet ved anleggelse av enteroana
stomose og generelt økt komplikasjonsfare
hos langtkomne diabetikere bidrar også.
De siste årene har vi vært pådrivere for å
fange opp og behandle tromboser på et
tidlig stadium ved hjelp av rutinemessig
ultralyd og CT i det postoperative forløpet. I
tillegg gjøres det kontinuerlig overvåkning
med mikrodialysekatetre. Disse monitorerer
lokal produksjon av laktat og pyruvat som
indikatorer for anaerob metabolisme (ved
tromboser), og glyserol som indikator for
lekkasje fra enteroanastomosen (lipolyse
av triglyserider). Dette gjøres som ledd i
en pågående studie hvor et kateter legges
foran og et kateter bak graftet. Ved påvisning av subtotal eller total venetrombose
er førstevalget nå øyeblikkelig perkutan
trombektomi. Dersom det påvises ekstern
kompresjon/stenose av venen kan det legges en venestent (Figur 4). Venetromboser
har vanligvis ført til akutt grafttap, og denne
frekvensen har ligget jevnt på 5-10%.
Med tidlig påvisning av venetromboser og
perkutan behandling har vi nå reddet rundt
halvparten av graftene som erfaringsmessig ellers ville gått tapt. Likevel taper rundt
5-10% av pasientene graftet i perioperative
komplikasjoner, og deretter anslagsvis
5-10% i løpet av det første året som følge
av rejeksjon. Med enkel endoskopisk
tilgang til graftet har det også blitt mulig
å stente pancreasgangen ved pågående

Figur 4. Bildesekvensen viser en vellykket perkutan trombectomi på dag 7 etter PTx.
Initialt får man tilgang til den nesten totaltromboserte pancreasvenen via cava. Etter
mekanisk trombeaspirasjon og knusning får man gradvis kontrastfyllning i vene
systemet og til slutt fullstendig renset fullstendig opp.

eksokrin fistel, hvilket tidligere ikke var
mulig. Det er ved intakt papille et lite
overtrykk i pancreasgangen. Dette utlignes
ved anleggelse av stent, hvilket fasili
terer tilheling av den eksokrine lekkasjen
(Figur 5). I tillegg har endoskopisk tilgang
vært nyttig ved intraluminale blødninger fra
duodenalsegmentet eller anastomosen.

Immunsuppresjon
I takt med utviklingen av nye medika
menter har protokollen endret seg.
Kombinasjonen av steroider, cyclosporin
og azathioprin ble tidlig introdusert. I 1997
ble azatioprin erstattet av mykofenolat.
I 2000 ble cyclosporin erstattet med
tacrolimus og i 2003 la man til induksjonsbehandling med Anti-Thymocytt-Globulin
(ATG). Regimet består i dag av steroider,
tacrolimus, mykofenolat samt induksjon
med ATG de første 10 dagene etter Tx.
Etter innføring av induksjonbehandling
falt den tidlige rejeksjonsraten med nær
50%. Trenden internasjonalt er å redusere
intensiteten av steroidbehandlingen, og
vi halverte mengden steroider i 2012 slik
at det nå tilsvarer doseringen ved NTx.

6. Long-term cardiovascular outcomes in type 1 diabetic patients after simultaneous pancreas and kidney transplantation compared with living donor kidney
transplantation.
Lindahl JP, Hartmann A, Aakhus S, Endresen K, Midtvedt K, Holdaas H, Leivestad T,
Horneland R, Øyen O, Jenssen T.
Diabetologia. 2016 Apr;59(4):844-52. doi: 10.1007/s00125-015-3853-8. Epub 2015 Dec 28.

Rejeksjonsovervåkning
Mangel på gode rejeksjonsmarkører,
utilgjengelighet og frykten for blødning/
lekkasje ved perkutan biopsi har vanskeliggjort rejeksjonsovervåkningen av graftet.
Tross høyt immunsuppresjonstrykk er
det hyppige rejeksjoner og høy risiko for
grafttap som følge av rejeksjon ved PTx.
Ca 20-25% gjennomgår rejeksjon i løpet
av det første året og 5-10% av pasientene
taper graftet i rejeksjon i samme periode.
Etter det første året avtar frekvensen. De
novo DSA (utvikling av antistoffer mot
graftet etter transplantasjon) er et dårlig
prognostisk tegn. Spesielt ser man dette
ved singel PTx til forskjell fra SPK, noe som
har fått mer fokus og blitt vist i flere studier
siste årene. I forbindelse med introduksjonen av æra IV ble EUS-biopsering av
pancreasgraftet utviklet i tett samarbeid
med Gastrolab på Rikshospitalet ved Lars
Aabakken og Vemund Paulsen. Et EUS-protokollbiopsiprogram ble iverksatt (biopsi ved
uke 3, 6 og 52) og terskelen for biopsi på
indikasjon ble senket. I tillegg blir perkutan
biopsi av eventuelt samtidig nyretransplantat utført etter vanlig protokoll. Ved EUS blir
det også tatt biopsier av duodenalsegmen-
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5. In patients with type 1 diabetes simultaneous pancreas and kidney transplantation
preserves long-term kidney graft ultrastructure and function better than transplantation of kidney alone.
Lindahl JP, Reinholt FP, Eide IA, Hartmann A, Midtvedt K, Holdaas H, Dorg LT, Reine
TM, Kolset SO, Horneland R, Øyen O, Brabrand K, Jenssen T.
Diabetologia. 2014 Nov;57(11):2357-65. doi: 10.1007/s00125-014-3353-2. Epub 2014
Aug 22

tet fra pancreasgraftet. Man trodde lenge at
duodenum og nyren fungerte som indikatorer
for rejeksjon av pancreasgraftet. Nyere
data tyder på at korrelasjonen er dårlig og
kan ikke benyttes klinisk. Gullstandarden
for å påvise rejeksjon er derfor biopsi av
selve pancreasgraftet. Ved usikre funn etter
EUS-biopsi kan det være aktuelt å supplere
med ultralydveiledet perkutan biopsi.

Langtidsresultater
Etter SPK vil pancreas etablere normoglykemi og således ha en beskyttende
effekt på nyren, og hindre utvikling av
diabetisk nefropati i transplantatet. Studier
viser også at progresjonen av diabetiske
senkomplikasjoner opphører og at autonome nevropatier bedres, med dertil økt
pasientoverlevelse. Ved singel PTx er det
vanskelig å anslå effekten på diabetiske
senkomplikasjoner, da mange av disse ikke
har rukket å utvikle disse i særlig grad forut
for transplantasjonen. Imidlertid vet vi at de
fleste av disse pasientene transplanteres
på vital indikasjon da de over mange år
har gjennomgått hyppige sykehusinnleggelser ved alvorlig hypo/hyperglykemi. Ikke
minst har PTx en dramatisk positiv effekt
på livskvaliteten da mange av disse får et
tilnærmet normalt liv og kan gå tilbake til
skole og arbeidsliv. Også de pårørende,
som ofte har måttet holde hyppig oppsikt
med vedkommende, får et nytt liv. De
siste 5 årene (etter omlegging til duodenal
anastomose i 2012) har 1 og 3 års graft
overlevelse for pancreasgraftet etter SPK
ligget på henholdsvis rundt 90% og 80 %.
Tilsvarende for PTA har 1 og 3 års graft
survival ligget på rundt 75% og 65%.
Figur 5. Ved eksokrin lekkasje er det svært nyttig å
kunne stente pancreasgangen via øvre endoskopi. Her
ser man guidewiren (G) på plass i pancreasgangen.
Denne pasienten hadde også blitt venestentet (S) på et
tidligere tidspunkt på grunn av venestenose. Til slutt
ser man stenten fint plassert gjennom papillen (P) i Txduodenalsegmentet (Tx D). Øverst til høyre ser man inn i
pars horisontale i nativ duodenum (Native D).
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Transplantasjon av Langerhanske øyer (konglomerater av ulike celletyper som også inneholder de insulin
produserende betacellene) er en alternativ behandlingsform for pasienter med alvorlig type 1 diabetes
som opplever manglende glukoseregulering, særlig i form ikke-erkjennbare h
 ypoglykemiepisoder
(”unawareness”) på tross av intensiv insulinbehandling. Transplantasjon av Langerhanske øyer
(øycelletransplantasjon) gir umiddelbart bedret metabolsk kontroll med fravær av diabetisk ketoacidose
og alvorlige hypoglykemiepisoder med forbedret livskvalitet og et mer forutsigbart liv for pasienten.
Kristine L. Fasting, Rune Horneland,
Trond G. Jenssen, Hanne Scholz
krifas@ous-hf.no
Avdeling for transplantasjonsmedisin
OUS, Rikshospitalet

Bakgrunn og historikk
Type 1 diabetes (T1D) er en kronisk sykdom
karakterisert av en autoimmun destruksjon av de insulinproduserende cellene i
de Langehanske øyer i pankreas, som uten
behandling resulterer i hyperglykemi, diab
etisk ketoacidose og i verste tilfelle død.

I løpet av de siste tretti årene har øycelle
transplantasjon gått fra å være en relativt
sjelden prosedyre til å bli et etablert og
forutsigbart behandlingsalternativ for
pasienter med alvorlig type 1 diabetes.
De insulinproduserende øyene i pankreas
utgjør kun en liten fraksjon (1-2%) av
hele organet og det er derfor et attraktivt
prinsipp å kun erstatte denne delen hos
pasienter med T1D. Historisk startet det
hele med beskrivelsen av de endokrine
øyene i pankreas av den tyske legen Paul
Langerhans i 1869. Insulinet ble først
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Figur 1. Øycellevirksomheten ved Rikshospitalet 2001 til april 2017. Det er utført 91 øycelletransplantasjoner totalt,
til tilsammen 41 recipienter. IA: islets alone. IAK: islets after kidney. Annen: øyceller etter annen transplantasjon.
Auto-tx: autolog transplantasjon av øyceller.
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oppdaget rundt 1920, og før dette døde
alle med diabetes. Med kjennskap til
betaceller og insulin ble det etter hvert
utført en rekke spredte eksperimentelle
forsøk på ulike dyrearter og på pasienter
med T1D, men uten varige resultater. Det
tekniske gjennombruddet kom i 1988 da
Dr. Camillo Ricordi utviklet metoden for
å isolere ut nok øyer til å transplantere til
et menneske [1]. Det kliniske gjennom
bruddet kom i 2000 da Dr. James Shapiro
viste at 7 pasienter med alvorlig T1D ble
insulinuavhengig etter øycelletransplantasjon [2]. Det har til nå blitt utført >1600
øycelletransplantasjoner på verdensbasis
og resultatene viser en økning i pasienter
som oppnår insulinuavhengighet (fravær av
eksogent tilført insulin) 5 år etter transplantasjon og med god metabolsk kontroll i opp
til 10 år [3]. I Norge ble den første øycelle
transplantasjonen utført i 2001 i samarbeid med Uppsala universitetssykehus,
og det er siden da blitt utført til sammen
91 øycelletransplantasjoner i Norge fra
2001 til og med april 2017 (Figur 1).

Tema: Tx-kirurgi

Tema: Tx-kirurgi

Transplantasjon av insulin
produserende celler for alvorlig
type 1 diabetes
Figur 2: Illustrasjon av prosedyren fra isolering av øyer fra pankreas donororgan til intraportal infusjon av øyene i resipient med T1D.

av nyretransplantatet), og således blir
ekstrabelastningen liten i forhold til den
eventuelle gevinsten. En sammenligning
mellom helorgan pankreastransplantasjon
og øycelletransplantasjon kombinert med
nyretransplantasjon viser lik effekt for
reduksjon av HbA1c (glykosylert hemoglobin), men flere oppnår insulinuavhengighet
med helorgan pankreastransplantasjon, dog
med høyere prosedyrerelatert morbiditet

[4]. Øycelletransplantasjon alene tilbys til
pasienter med alvorlig T1D som opplever
manglende glukoseregulering i form av følsomhet for hypoglykemiepisoder på tross
av intensiv eksogen insulinbehandling. Således er det primære målet for en øycelle
transplantasjon optimal glukoseregulering
uten forekomst av alvorlige hypoglykemiske
hendelser, mer enn oppnåelse av insulin
uavhengighet [5]. Ved en øycelletransplan-

Seleksjon av donor for
øycelletransplantasjon

Indikasjon og pasientgruppen
Allogen øycelletransplantasjon er akseptert
behandling for pasienter med komplisert og
vanskelig regulerbar T1D med senkomplikasjoner som alvorlig hypoglykemier eller
nyresvikt. Prosedyren kan således tilbys
enten i) alene, eller ii) samtidig med eller
etter en nyretransplantasjon. Fordelen
med sistnevnte prosedyre er at pasienten
allerede er introdusert til immundempende medisiner (for å hindre avstøtning

tasjon vil både kvaliteten og kvantitet (antall
øyceller) man transplanterer ha betydning
for det kliniske resultatet. Av ulike årsaker
går mange av øycellene imidlertid tapt ved
igangsettelse av en inflammatorisk reaksjon ved infusjon av øycellene i leveren
(figur 2). Av denne årsak allokeres stort
sett pasienter med relativ lavt insulinbehov
(40 IE insulin pr.døgn) eller mindre enn 0,8
IE insulin/kg/døgn til øyecelletransplantasjon. Uavhengig av dette går pasientene
gjennom en nøye utredning som ved andre
organtransplantasjoner, for både medisinske og psykosomatiske parametere.

Figur 3: Ex vivo laboratoriet, avd. for celleterapi, OUS for øycelleisolering. Innfelt mikroskopi bilde av rene humane
øyer farget røde klare for transplantasjon.
Foto: Per Marius Didriksen

Generelt er det for få tilgjengelige donororganer fra avdøde givere til å kunne
møte behovet for transplantasjon til alle
pasienter med T1D. I tillegg blir allokering
av donor pankreas for helorgan pankreastransplantasjon stort sett prioritert over
pankreas til øycelletransplantasjon av ulike
årsaker [6]. Det har i den senere tid blitt
klart at den ideelle donor for en vellykket
kvalitativ og kvantitativ øycelleisolering
er ikke-diabetiker mellom 20-50 år, med
BMI mellom 25-30 kg/m2. Imidlertid
benytter man donorer for øycelleisolering
opp til 65 år, også med BMI > 30 kg/m2
men da bør HbA1c <6.5%. I tillegg s piller
andre faktorer inn som preservasjon,
transport, logistikk, ventetider, og
kapasitet inn på valget av allokering.
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øycelletransplantasjonen
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Det kan finnes opptil 1 million øyer i en
pankreas men det foreligger stor grad av
variasjon mellom personer der mange
faktorer spiller en rolle for hvor mange
øyer man klarer å isolere slik som bla.
alder, helsetilstand og uttaksteknikk av
organet [7]. Selve isoleringen av øyene
fra en pankreas donororgan fra en avdød
giver er en komplisert, tidskrevende og
ressurskrevende prosedyre som utføres
på et høyspesialisert laboratorium som er
etablert på avdeling for celleterapi, OUS
(figur 3) og på Uppsala universitetssykehus
[8]. Kort presentert blir først pankreas
vevet enzymatisk og mekanisk dissosiert.
Deretter frigis det endokrine vevet (øyene)
fra det eksokrine vevet ved hjelp av en
gradientsentrifugering. Den rene fraksjonen
av øyer oppbevares i celleinkubator inntil
godkjente kvalitetstester og klargjøring av
resipient for transplantasjon. I store materialer er isoleringssuksessen med hensyn
på klinisk transplantasjon ca 50% [9]. Med
bedre seleksjon av pancreasgraft og ytter
ligere optimalisering av isoleringen er sannsynligvis 75% isoleringssuksess oppnåelig.
Selve øycelletransplantasjon er en sikker

prosedyre med lite prosedyrerelaterte
komplikasjoner og kan utføres i lokal
bedøvelse på en time. Intervensjonsradiologer legger via ultralydveiledet teknikk inn
et kateter i portvenen for infusjon av øyene
(figur 4). Øyene fanges i leverens sinusoider hvor de etter et par uker begynner å
fungere som en endogen insulinkilde med
etterfølgende glukoseregulering. Kliniske
resultater viser at man trenger totalt >10
000 øyer pr kg kroppsvekt som medfører
at mange av resipientene vil trenger flere
øycelletransplantasjoner for å bli insulinuavhengige da resultatet fra en isolering
ofte ikke overstiger 500 000 øyer [5]. I
tillegg vet man at de transplanterte øyene
over tid gradvis avtar i funksjon og/eller
antall forårsaket av inflammatoriske og
immunologiske mekanismer. Dette er et
av områdene det forskes på for å forbedre
langtidsresultatene etter øycelletransplantasjon. Langtidsresultatene som er angitt
fordrer to eller flere infusjoner. Dersom
man legger til grunn 75% isoleringssuksess
vil rundt regnet 8 pancreasgraft kunne gi
gode langtidsresultater til 3 recipienter.
I likhet med andre organtransplanterte
følger resipienten en standard protokoll
med immunhemmende medisiner for å

unngå avstøtning av øycellene. Det er
forbundet til dels alvorlige bivirkninger med
disse medikamentene som bl.a økt risiko
for kreft, hjerte-og karsykdommer samt
nefropati, slik at nytten ved en øycelletransplantasjon må veies opp mot risikoen med
livslang bruk av disse medikamentene.

Monitorering
Etter øycelletransplantasjonen er det imperativt med streng blodsukkerkontroll de
første 4 ukene slik at de ny-transplanterte
øycellene ikke utsettes for høyt blodsukker
(< 8 mM). Isoleringen av øycellene påfører
et økt cellulært stress, og i kombinasjon med
forhøyt blodsukker den første perioden
etter transplantasjon medfører det ytterligere
hypoksisk metabolisme og økt oksidativt
stress inntil øycellene har festet seg i forgreiningene av portvenen, som fører til tap
av øycellene. Det går lang tid før øycelle
transplantatet er fullt revaskularisert, slik at
de første månedene etter transplantasjon er
det også viktig med god blodsukkerkontroll.
De transplanterte øyene monitoreres ved
hjelp av blodsukkerkontroll, insulinbehov
og systemisk måling av funksjonsparametre som C-peptid, der også HbA1c er
et hjelpemiddel på sikt. Noen pålitelig
rejeksjonsparameter finnes dessverre ikke.
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38 Kirurgen nr. 2, 2017

9. Berkova Z, Saudek F, Girman P, et al. Combining
Donor Characteristics with Immunohistological Data
Improves the prediction of Islet Isolation Success. J
Diabetes Res. 2016;2016:4214328

The third-party trademarks used herein are the property of their respective owners.
Please always refer to the Instructions for Use / Package Insert that come
with the device for the most current and complete instructions.
© Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH 2017, 067152-170212 EMEA

REFERENCES: 1. ENSEAL™ X1 Large Jaw had 88% less bleeding at the distal tip than LigaSure Impact™. Preclinical test of distal tip bleeding (ENSEAL™ vs. Impact-LF4318) in thick porcine mesentery base
(p<0.001). Ethicon, PSB004548 Final Report Brick Distal Tip Sealing Algo D, 2016, Data on file. (C2169) 2. ENSEAL™ X1 Large Jaw had 41% less lateral thermal spread than LigaSure™ Impact.. Preclinical
testing on porcine carotids (ENSEAL™ vs. Impact-LF4318) that measured mean max lateral thermal damage via histology showed ENSEAL ™ at 41% less thermal spread than Ligasure (p=0.005). Ethicon,
PSB004570 Final Report Brick Thermal Damage vs Impact1, 2016, Data on File. (C2155) 3. ENSEAL™ X1 Large Jaw Tissue Sealer has an overall better design compared to LigaSure Impact™. MMiller DOC022221- Memo - X1 Large Jaw - better design and ergonomics vs Impact. 2016. Data on File. (C2114) 4. ENSEAL™ X1 Large Jaw has a larger distal electrode surface area than LigaSure™ Impact. Ethicon,
DOC022209A Brick - Superior Distal Tip Sealing Rationale, 2016, Data on File. (C2166) 5. The 360 degree shaft rotation of the ENSEAL™ X1 Large Jaw was designed to improve access to targeted tissue.
Ethicon, MMiller - DOC022221- Memo - X1 Large Jaw - better design and ergonomics vs Impact, 2016, Data on File. (C2158) 6. The convenient controls of the ENSEAL™ X1 Large Jaw were designed for less
hand movement. Ethicon, MMiller - DOC022221- Memo - X1 Large Jaw - better design and ergonomics vs Impact, 2016, Data on File. (C2160)

Morten Heier Skauby, Bjørn Lien,
Pål-Dag line
mskauby@ous-hf.no
Seksjon for transplantasjonskirurgi
Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet

Innledning
Autotransplantasjon av nyre er et
behandlingsalternativ for en rekke tilstander
hvor bevaring av effektivt nyreparenchym er
viktig. Nyrecancer, retroperitoneal fibrose,
ureterskade og steinsykdom er diagnoser
hvor autotransplantasjon kan være indisert. Den hyppigste indikasjonen er likevel
nyrearterieaneurisme. Den første autotransplantasjonen av nyre ble gjort av James
Hardy og medarbeidere allerede i 1963.
Det norske transplantasjonsmiljøet var også
tidlig ute, og publiserte i 1989 en serie med
305 autotransplantasjoner på 274 pasienter operert i perioden 1973-1989(1)(4).
Tidligere ble inngrepet gjort med åpen
tilgang. Nyren ble tatt ut retroperitonealt
via et tradisjonelt flankesnitt. Etter bakbordspreparering ble den satt inn igjen
via et vanlig transplantasjonssnitt i fossa
iliaca. I enkelte tilfeller valgte man et
fullt midlinjesnitt for både nefrectomi og
implantasjon av nyren. I dag utnyttes erfaringen fra donor-nefrectomi hos levende
giver. Nyren tas nå ut ved håndassistert
laparoskopisk teknikk, for så å settes
inn via snittet for håndporten. Pasienten
ender dermed med tilnærmet samme
type snitt som ved donor-nefrektomi.

Indikasjoner
Transplantasjonkirurgisk seksjon får årlig
henvist mellom 15-30 pasienter med
spørsmål om autotransplantasjon av nyre.
Tidligere var nyrecancer hos pasienter
med nedsatt nyrefunksjon og behov
for nyresparende kirurgi en relativt stor
andel av pasientgruppen. Etter at in-situ
nyrereseksjon er blitt vanlig, er dette nå
en sjelden problemstilling. Nå dominerer
ureterskader og nyrearteriesykdom med
aneurismer, oftest på bakgrunn av fibromuskulær dysplasi. De fleste aneurismene
er tilfeldige bifunn på CT tatt av annen
årsak. Nyrearterieaneurismer har en
insidens på 0,01 %. Det naturlige forløpet
hos de fleste er ingen eller beskjeden vekst
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over tid. Tidligere serier har rapportert en
rupturrisiko på mellom 14 til 30%, med
en mortalitet ved ruptur på hele 80 %.
En større multisenterserie fra 2014 fulgte
asymptomatiske pasienter med aneurisme
diameter også over 20 mm. Man fant
ingen forskjell i vekst basert på morfologi
og kalsifisering (2). Intervensjonsgrensen
settes oftest ved 20 mm, men flere har
argumentert for at man trygt kan følge
aneurismer opp til 30 mm. Vi har imidlertid
foreløpig valgt å holde på at aneurismer
med diameter opp til 20 mm kan følges.
Dersom aneurismet blir større enn dette,
eller det vokser raskt, bør pasienten etter
vårt skjønn ha intervensjon. En del aneurismer kan stentes. Aneurismene ligger
imidlertid ofte i tilknytning til arterieforgreninger, og anleggelse av stent innebærer da
fare for infarsering i nyrens segmentarterier.
Når det gjelder indikasjonen ureterskader,
er dette gjerne iatrogene skader der så
mye av ureter er ødelagt at man ikke
kan få en tilfredsstillende rekonstruksjon
med andre teknikker. Løsningen er da å
flytte nyren nærmere blæren. En sjeldnere indikasjon er korallsten i nyrebekkenet som ikke lar seg fjerne med vanlige
kirurgiske teknikker. Hos disse pasientene
vil man på bakbord, ofte gjennom multiple
incisjoner, fjerne alt steinmateriale for så
å anlegge anastomose direkte mellom
nyrebekken og blære. Konkrementer som
eventuelt dannes senere ender da direkte
i blæren. En sjelden gang vil cancer som
ikke er egnet for in-situ reseksjon være
aktuell for autotransplantasjon av nyre.

Utredning
De fleste pasientene har som nevnt
allerede tatt CT abdomen. Når nyren
tas ut går man så sentralt på aorta og
vena cava som mulig. Kartreet må derfor
være presist kartlagt. I tillegg må man
ha oversikt over bekkenkarenes kvalitet
med tanke på implantasjonen av nyren.
Det er derfor viktig å ha en abdominal CT
med både arteriell og venøs fase, i tillegg
til utskillelsesfase. Bildene må inkludere
bekkenkarene. Det skal også gjøres en
preoperativ renografi både for å kartlegge
eventuelle sideforskjeller, men også som et
utgangspunkt for kontroll av postoperativ
funksjon i autotransplantatet. (Bilde 1)

Minimal invasiv teknikk
Laparoskopisk håndassistert
nefrektomi
Ved autotransplantasjon benytter vi i
dag samme teknikk som ved nefrektomi
hos levende donor, og ved tradisjonell
nyretransplantasjon. Man kombinerer
altså laparoskopisk håndassistert donornefrektomi med vanlig nyretransplantasjonsteknikk. På bakbord gjøres det ofte
mikrokirurgisk rekonstruktiv karkirurgi
dersom indikasjonen er arteriepatologi.
Man starter med å legge snittet for håndporten i fossa iliaca på samme side som
den affiserte nyren. Man kan velge å gå
transperitonealt eller ekstraperitonealt,
avhengig av bl.a. forventede adheranser.
Bekkenkarene frilegges som forberedelse
til implantasjonen. Man setter deretter
inn håndport. Vi bruker senere i inngrepet
samme snitt for å sette nyren inn. Der
etter settes en trochar i høyde med crista
samme side. For venstre nyre settes en
trochar pararectalt subcostalt, for høyre
nyre settes en over umbilicus. Om det er
høyre nyre som er aktuell brukes i tillegg
en leverhake (Murdoch/Nathanson). Vi
benytter Ligasure ® til disseksjon. Colon
frigjøres fra laterale tilheftning , nyren
frigjøres fra fettvevet innenfor Gerotas
fascie ved at man går tett på kapselen. Ved
malign sykdom utvides reseksjonsavstanden. Ureter frigjøres ned til krysningen over
arteria iliaca communis i bekkenet, dersom
ikke indikasjonen er ureterskade. Denne
vil da ha rikelig lengde for implantasjon i
blæren. For å få maksimal lengde på karene
ved implantasjonen går man tett på aorta
og vena cava. Ureter deles etter at den er
forseglet med Ligasure ®. Karene deles med

Bilde 2: Høyresidig håndassistert nefrectomi via høyresidig transplantasjonssnitt.

vaskulær stapler. Hemolock-clips brukes
aldri. Arterien deles først. På venstre nyre
er vena testicularis/ovarica og binyrevenen
forseglet og delt, og man setter av vena
renalis sentralt for disse. På høyre side
deles arterien bak vena cava. Nyrevenen
er ofte kort på høyre side, selv om den
deles helt inne ved cava. Det kan da være
aktuelt å forlenge nyrevenen med bekkenvene fra avdød organdonor. Når nyren tas
ut, overleveres den til kollega for perfusjon
med kald preservasjonsvæske. Varm ischemitid regnes fra arterien stenges til nyren
gjennomskylles med preservasjonsvæske
og er vanligvis mellom to og fire minutter.
Operatøren som har gjort nefrektomien
lukker trocharsårene og eksufflerer gass, for
deretter å lukke peritoneum slik at implantasjonen av nyren blir ekstraperitoneal som
ved vanlig nyretransplantasjon. (Bilde 2)

og leires om fra skråleie til ryggleie. Dreier
det seg om en ureterskade vil arbeidet på
bakbordet kun bestå av å korte ned ureter
og preparere karene for implantasjon.
Dersom indikasjonen er aneurisme kan
rekonstruksjonsarbeidet være tidkrevende.
Som hovedregel resesceres aneurismet
og man vil da sitte igjen med en tilførende
arterie. Aneurismet ligger ofte i delingen
av arterien, og man kan sitte igjen med to
til fem fraførende arterier. Tilførende og
fraførende kar må da møysommelig rekonstrueres med mikrokirurgisk teknikk. Ved
organhøsting fra avdød donor tar man alltid
med bekkenkar. Vi vil derfor som regel ha
blodtypeforlikelig kar-allograft tilgjengelig
for bruk ved kar-rekonstruksjon. (Bilde 3)

Nyreimplantasjon
Se artikkelen ”Nyretransplantasjon, Kirurgiske aspekter.”

Bakbordsarbeid

Postoperativt

Avhengig av indikasjonen vil arbeidet på
bakbord være mer eller mindre omfattende.
Pasienten holdes i narkose denne tiden,

Pasientene blir liggende i avdelingen 4-7
dager. Før de reiser hjem tas ultralyd av
den autotransplanterte nyren og det gjøres

renografi. Disse undersøkelsene gjentas
etter 3 måneder når pasienten kommer til
kontroll. Dersom ikke inngrepet er gjort på
indikasjon cancer er dette eneste kontroll
hos oss. Videre oppfølging skjer hos
fastlege, med årlig kontroll av blodtrykk og
nyrefunksjon. Cancerpasienter følges som
regel videre av lokal urologisk avdeling,
i henhold til gjeldende retningslinjer.

Tema: Tx-kirurgi

Tema: Tx-kirurgi

Autotransplantasjon av nyre

Resultater
Vi har ikke gjort opp materialet vårt de
senere årene, men planlegger å se på
resultatene for de siste 10 år i 2018. Fra
større internasjonale materialer vet vi at
graftoverlevelse på 90% er vanlig, både
der indikasjonen er arteriepatologi og der
indikasjonen er blandet (3, 4). Det foreligger
lite dokumentasjon når det gjelder post
operativt fall i nyrefunksjon. Vår erfaring er
at renografi viser redusert funksjon umiddelbart postoperativt, for deretter å nærme
seg preoperative verdier etter tre måneder.

Referanser

Bilde 1

Bilde 3: Pasient som etter multiple PTRA har fått re-stenose og aneurismer. Rekonstruksjon med egen a.iliaca interna

1. Brekke IB, Sodal G, Jakobsen A, et al. Fibro-muscular renal artery disease treated by extracorporeal
vascular reconstruction and renal autotransplantation: short- and long-term results. European journal
of vascular surgery 1992; 6: 471-6.
2. Klausner JQ, Lawrence PF, Harlander-Locke MP, et
al. The contemporary management of renal artery
aneurysms. Journal of vascular surgery 2015; 61:
978-84.
3. Duprey A, Chavent B, Meyer-Bisch V, et al. Editor's
Choice - Ex vivo Renal Artery Repair with Kidney
Autotransplantation for Renal Artery Branch
Aneurysms: Long-term Results of Sixty-seven Procedures. European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European
Society for Vascular Surgery 2016; 51: 872-9.
4. Moghadamyeghaneh Z, Hanna MH, Fazlalizadeh R,
et al. A Nationwide Analysis of Kidney Autotransplantation. The American surgeon 2017; 83: 162-9.

Kirurgen nr. 2, 2017 41

20 År

Redaksjonen
Det er nå 20 år siden Kirurgen ble utgitt for første
gang, som et nyhetsbrev skrevet av styret i Norsk
Kirurgisk Forening. Fra den gang har nyhetsbrevet
endret seg til å bli et tidsskrift som utgis 4 ganger
i året, med opplag på ca 3500. Det har altså vært
en rivende utvikling, hvor tidligere redaktører før
har gjort en uvurderlig jobb. Det startet med Henrik
Hofgaard før årtusenskiftet. 2000 tallet startet med
Kirsten Krogh-Sørensen. Lars Vasli overtok stafett
pinnen og holdt det gående til Bård Røsok tok over

i 2006. Han endret strukturen på
bladet, slik at det fremsto som vi
kjenner tidsskriftet i dag. Videre har
Hans Skari og Peter Monrad-Hansen
gjort en stor jobb med å utvikle
tidsskriftet videre. For å feire 20
års jubileet har vi laget en egen
jubileums spalte med intervjuer
av alle tidligere redaktører. Til
høyre kan dere se hvordan den
første utgaven i 1997 så ut.
God lesning!

Henrik Hofgaard (Redaktør 1998 – 1999)

Vi forsker

for å bedre liv!

Novartis gratulerer Kirurgen med 20 års jubileum.
Vi ser fram til et fint samarbeid de neste 20.

Når var du redaktør i Kirurgen?
Jeg var redaktør i 1998 og 1999.
Hva var historien bak at du
ble redaktør i Kirurgen?
Jeg ble redaktør i Kirurgen via verv som
styremedlem i NKF og redaktør for Vitenskapelige Forhandlinger; Høstmøteboka
Hvordan vil du beskrive utviklingen av
bladet Kirurgen i din redaktør periode?
Min redaktørperiode falt sammen med
etableringen av Kirurgen og dette var før
den digitale tidsalder. Kirurgen var derfor
en av få felles kanaler for kommunikasjon.
Jeg ønsket å gjøre Kirurgen til et forum for
debatt med fokus på fag- og helsepolitikk.

NO1705649666

Kirurgen 20 år

Kirurgen passerer
de første 20!

Dermatologi & immunologi

Den norske legeforening fungerte den gang
marginalt som fagforening og var mest
opptatt av å være helsepolitisk sparring
partner for myndighetene. Den tiltrakk seg
da også enkelte “posører" som var mer
opptatt av å fremme egne karrierer enn å
arbeide for medlemmenes interesser. Dette
så man ved at Legeforeningen ble springbrett for karrierer i departement, direktorat
og senere helseregionene. Å gå direkte til
“fienden” er uhørt i en fagforening med
respekt for seg selv.Kirurgen ble aldri den
arena for debatt som jeg ønsket. Tanken
den gang var å få fagforeningene sterkere
representert i DNLF for å på den måten få
mer gjennomslag for viktige saker i relasjon
til blant annet lønns- og arbeidsvilkår. Dette
er relativt fyldig presentert i redaktørens
hjørne i 98 og 99. Forsøket på å få fag
foreningene sterkere representert i DNLF
kulminerte med en heftig debatt på landsmøtet i Sandefjord i 2002. Som resultat ble
Organisasjonsutvalget nedsatt. Innstillingen
fra utvalget ble senere levert, debattert
og delvis implementert uten at dette førte
til en mer slagkraftig fagforeningsaktivitet
i DNLF. Interessant nok er det temaene
fra 98 og 99 som også er bakgrunnen for
legestreiken i 2016. Streik er imidlertid

et håpløst virkemiddel for leger ettersom
den raskt avblåses og ender med tvungen lønnsnemd. Dessuten kommer 2016
streiken 15 - 20 år for sent. Motparten har i
disse årene befestet sin posisjon grundig.
Hva synes du om utviklingen av bladet
Kirurgen har hatt etter din redaktørperiode?
I etterkant av min periode utviklet Kirurgen seg mer i retning av et fagforum med
nasjonalt tilsnitt. De fagforenings- og
helsepolitiske innleggene forsvant.
Har du noen tips til dagens
Kirurgen redaksjon?
Dagens redaksjon må finne sin egne
redaksjonelle linje ut fra saker som
medlemmene er opptatt av. Min erfaring
er at de fleste medlemmer er lite politisk
interessert og sånn sett er det vanskelig
å få opp interessante diskusjoner rundt
fagforeningsspørsmål og helsepolitikk.
Hva jobber du med nå?
Jeg driver privat praksis innen ortopedisk
kirurgi tilknyttet Nimi på Ullevål stadion.
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Bård Røsok (Redaktør 2006 – 2009)

K. Krohg-Sørensen (Redaktør 2000 – 2003)

Hva var historien bak at du
ble redaktør i Kirurgen?
På denne tiden var jeg Norsk Karkirurgisk
Forening sin representant i styret i NKF.
Det ble bestemt av NKF styret at det skulle
opprettes et medlemsblad for kirurgene.
I begynnelsen var Kirurgen et lite medlemsblad for NKF og etterhvert ble jeg valgt
som redaktør i denne tidlige perioden.

med. Nå som bladet har blitt så fint, er
det kanskje lettere å motivere kollegaer
til å skrive gode artikler i Kirurgen? Det
gir prestisje å publisere i Kirurgen nå.
Har du noen tips til dagens
Kirurgen redaksjon?
Jeg synes bladet Kirurgen er veldig bra
nå. For redaksjonen er det viktig å ha
kontakt med ulike entusiaster og spes
ialister som er langt framme i sitt fag. I
min tid fikk jeg ofte gode innspill fra NKF
styret. Jeg må si at Kirurgen redaksjonen er flinke til å få inn gode artikler nå,
og det er viktig å ha et godt kontaktnett
og kjenne personer i alle de kirurgiske
spesialitetene. Slik som spesialiseringen
av kirurgi er i dag, er det de som vet hva
som skjer på de forskjellige fagområdene.

Hva synes du om utviklingen av bladet
Kirurgen har hatt etter din redaktørperiode?
Nå er det en gledens dag når Kirurgen
kommer i postkassa. Ja, det er imponerende mye artig stoff som kommer i bladet.
Tidligere var Kirurgen som et klubblad som
mest omhandla Høstmøtet, priser som
ble utdelt på Høstmøtet og høringer.
Redaksjonen gjør en stor jobb, og det er
vel fortsatt sånn at redaksjonen i stor grad
inviterer spesialiser til å sende fagartikler
og har en stor jobb med å purre inn artikler.
Det er med glede jeg leser hva som skjer
av nye operasjonsmetoder og ny fagutvikling i kirurgisk spesialiteter som jeg
ikke lenger jobber med. Dette er viktig for
det kirurgiske fellesskapet, at vi kan lese
om hva våre kirurgiske kollegaer driver på

Lars Vasli (Redaktør i 1997 samt 2003 – 2005)

Hva synes du om utviklingen av bladet
Kirurgen har hatt etter din redaktørperiode?
Utviklingen har vært fantastisk og jeg
synes alle de etterfølgende redaktørene
har bevist at Kirurgen har en plass som et
tidsskrift i det kirurgiske miljøet i Norge.

Når var du redaktør i Kirurgen?
Jeg var redaktør fra nr. 2/2003
til og med 2005. (1997)
Hva var historien bak at du
ble redaktør i Kirurgen?
NKF slet med å finne en redaktør i
denne perioden og bladet bar vel preg
at mitt engasjement i foreningen hadde
fokus på å videreføre Høstmøtet i NKF
og holde liv i Kirurgen til noen med et
redaktør sinn kunne ta over jobben.

Tidligere redaktører Kirurgen
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Har du noen tips til dagens
Kirurgen redaksjon?
Jeg vil anbefale å jobbe sterkt med
rekrutering av skriveglade kirurger på tvers
av spesialiteter. Viktig å inkludere alle de
kirurgiske spesialitetene i arbeidet med

Når var du redaktør i Kirurgen?
Fra og med 1/2006 til og med 4/2009
Hva var historien bak at du ble redaktør
i Kirurgen?
Jeg hadde vært redaktør i Ylf forum (og
NMF-info før det) så jeg var kjent med
redaktørarbeid og ble vel derfor spurt om
å ta over vervet av daværende NKF leder
Tom Glomsaker, som ønsket å revitalisere
bladet.

Hva jobber du med nå?
Jeg er i det vesentlige kliniker og gjør
karkirurgiske operasjoner på Thoraxkirurgisk
avdeling på Rikshospitalet. Det er mest
aorta og halskar operasjoner. Som bistilling er jeg amanuensis på Universitetet
i Oslo og driver med undervisning og
eksamensarbeid. Det blir litt mindre tid til
forskning enn jeg skulle ønske når jeg ser
tilbake på de siste 10 årene. Klinikken og
operasjoner tar mye tid og jeg jobber på
en avdeling preget av stort operasjonsprogram og alvorlig sjuke pasienter.

Hvordan vil du beskrive utviklingen av
bladet Kirurgen i din redaktør periode?
Bladet i denne perioden bærer preg av
mye fokus på Høstmøtet og noe fokus på
sykehus ledelse samt organisering av sykehusene i en ny helseforetaks struktur fra
2002. Faglig sett var det en kjedelig periode
for Kirurgen. Jeg ønsket sterkt at Kirurgen
skulle videreføres og kan således være
fornøyd med at jeg klarte å holde liv i bladet
til Bård Røsok kom inn som redaktør i 2006.

ble vedtatt at ”Kirurgen” skulle være et
satsningsområde for NKF da man ønsket å
utvikle bladet til et tidsskrift som frem
deles skulle inneholde foreningsnytt, men
som samtidig skulle være et fagblad hvor
man kunne formidle nyheter om kirurgisk
aktivitet fra alle landets sykehus.
Det var nødvendig å strukturere innholdet
slik at bladet fikk en lett gjenkjennelig
profil og helt fra starten delte vi bladet inn i
seksjoner som inneholdt fagnytt (inklusive
en egen temaseksjon) og foreningsnytt.
Ettersom jeg også hadde spesiell interesse
for minimalt invasiv kirurgi mente jeg også
det var nødvendig med en egen seksjon om
denne modalitet, og da helst i et samarbeid
med Norsk toracolaparoskopiforum.
Vi var også bevisst på at vi måtte ha en
fungerende hjemmeside og var så heldige
å få tak i domenet w ww.kirurgen.no etter
noe forhandling.

Hvordan vil du beskrive utviklingen av bladet
Kirurgen i din redaktørperiode?
Da jeg tok over var ”Kirurgen” i noen grad
et informasjonsskriv om høstmøtet. Da
Tom Glomsaker tok over som leder i NKF
ønsket han å gjøre noe med dette. Det

Hva synes du om utviklingen av bladet
Kirurgen har hatt etter din redaktørperiode?
Det er hyggelig å se at man i vesentlig grad
har beholdt den struktur vi laget den gang.
Jeg imponeres fremdeles over det faglige
engasjement og den formidlingsiver som
utvises ved de flotte avdelinger som drifter

kirurgien rundt om i landet vårt. Spesielt
er jeg imponert over temaseksjonene
og kvaliteten på de oversiktsartikler som
presenteres der.
Har du noen tips til dagens Kirurgen
redaksjon?
Hvis man skulle ønske seg noe på sikt
måtte det kanskje være at man fikk en
status som gjorde det noe mer attraktivt å publisere i bladet. ”Kirurgen” er så
vidt jeg forstår fremdeles i noen grad et
felles dugndsprosjekt hvor innhenting av
fagstoff krever mye arbeid av redaktør og
redaksjonsmedarbeidere. Hvis man hadde
en kontaktperson ved hvert sykehus som
kunne ansvarliggjøres til å sørge for at de
enkelte avdelinger ”leverte varene” til hvert
nummer ville redaksjonskomiteens arbeid
muligvis bli noe enklere.

Kirurgen Leder
20 år

Kirurgen 20 år

Når var du redaktør i Kirurgen?
Dette er litt vanskelig å huske helt nøyaktig
for jeg har ikke klart å finne fram de gamle
utgavene av Kirurgen. Det begynner å bli
lenge siden at jeg var redaktør i Kirurgen.
Opplysningene fra Lars Vasli stemmer nok:
Lars Vasli var redaktør i 1997 og Henrik
Hofgaard i 1998-1999.) Så jeg ble redaktør
i Kirurgen i 2000 og fortsatte med det til
2003 da Lars Vasli tok over redaktørjobben.

Hvordan vil du beskrive utviklingen av
bladet Kirurgen i din redaktør periode?
Bladet var i denne tidlige perioden et lite
medlemsblad. Det inneholdt medlemsinformasjon om Kirurgisk Høstmøte og i
etterkant av Høstmøtet ble det rapportert
om nyheter fra møtet, om prisvinnere og
slikt. Vi forsøkte å introdusere fagartikler
i Kirurgen, og inviterte spesialister slik
at det kom en kirurgisk fagartikkel eller
oversiktsartikkel i hvert nummer. Det var
et helt annet ambisjonsnivå enn slik som
Kirurgen er i dag. Videre ble det publisert
høringsuttalelser som angikk kirurger.

Hva jobber du med nå?
Har jobbet på Avdeling for gastrokirurgi
ved OUS-Rikshospitalet i nærmere 14 år.
Avdelingen er i dag en ren HPB kirurgisk
seksjon hvor jeg har det faglige ansvaret for
lever- og galleveiskirurgien.

Hans Skari (Redaktør 2010 – 2012)

Kirurgen. Videre blir det viktig å jobbe med
en digital plattform som på sikt muligens
skal ta over fra det papirbaserte tidsskriftet.
Hva med en egen «app» for medlemmer av Norsk Kirurgisk Forening, hvor all
informasjon om Kirurgen, Høstmøtet etc
er samlet og lett tilgjengelig. Høstmøtet
håper å ha det klart til Høstmøtet 2017.

holde Kirurgen på samme gode nivå,
med spesielt fokus på temanummerne.
Bård hadde fortalt om sine utfordringer
som redaktør, og jeg bestemte meg for
å planlegge tidlig hvordan de fremtidige
temaene skulle være. Det var viktig med
både telefonisk og evt. personlig kontakt
med temaredaktørene. Videre kom jeg
med en del forslag til andre artikler og
kontaktet kirurger som holdt på med nye
spennende metoder eller kollegaer som var
kjent for å gjøre en god jobb. Alt i alt synes
jeg det var en fin utvikling av Kirurgen
i denne perioden, og det var h
 yggelig
og inspirerende å ha denne jobben.

Når var du redaktør i Kirurgen?
Jeg overtok etter Bård Røsok og
var redaktør i 2010-2012.

Hva jobber du med nå?
Min hovedjobb har fra 2002 vært Klinikk
sjef for Kirurgisk Klinikk Lovisenberg
Diakonale Sykehus. Etter 15 år i denne
fantastiske stillingen har jeg det fortsatt
veldig morsomt og inspirerende på jobben.
Jeg jobber sammen med en fantastisk
gjeng av Kirurger som elsker jobben sin
og stadig utvikler seg og avdelingen faglig
til det beste for pasientene som kommer
til behandling hos oss. Faget står alltid
først på agendaen for hele klinikken.
Videre holder jeg fortsatt taket i NKF’s
Høstmøte, og det er mitt lille bidrag til å
stimulere til faglig kvalitetssikring og fokus
i hele det kirurgiske miljøet i Norge.

Hva var historien bak at du
ble redaktør i Kirurgen?
Som leder av Norsk barnekirurgisk forening
og styremedlem i Norsk kirurgisk forening hadde jeg hatt jevnlig kontakt med
Kirurgen redaksjon. Bård Røsok hadde
som redaktør jobbet mye med å forbedre
bladet, men ønsket på dette tidspunkt
avløsning. Leder i NKF, Olaug Villanger,
kontaktet meg vedr. redaktørjobben og jeg
syntes det virket spennende og takket ja.
Hvordan vil du beskrive utviklingen av
bladet Kirurgen i din redaktørperiode?
Det å overta etter Bård Røsok var som
å hoppe etter Wirkola. Mitt mål var å

Hva synes du om utviklingen av bladet
Kirurgen har hatt etter din redaktørperiode?
Det har gått fint. Både redaktør M
 onrad
Hansen og redaktør Saeed er unge
kirurger med en lys fremtid foran seg.
Begge har raskt lært seg nye ting og
jobbet systematisk for å videreutvikle
Kirurgen. Vi har fått gode tilbakemeldinger
fra kollegaer på bladet, og det er hyggelig å høre at Kirurgen artikler brukes til
student undervisning. Faget kirurgi har
etter hvert blitt veldig spesialisert, og
mange kollegaer liker å kunne lese om
hva som skjer i andre spesialiteter nå.

Har du noen tips til dagens
Kirurgen redaksjon?
A. Jeg har stor tro på å planlegge tidlig og
å komme med påminnelser i litt god tid før
frister. Uforusette ting kan skje for forfatterne og da er det greit å kunne handle
raskt og komme opp med en god plan B.
B. Digitalisering av samfunnet er i rask
utvikling og det skjer noe nytt hele tiden.
Raskere publisering av nyheter på nett er
relevant. Utviklingen av en Kirurgen app
med rask tilgang til de publiserte utgavene
ville være bra. Ytterligere søke funksjonalitet på artiklene er et annet moment.
C. Økonomien i Kirurgen kan kanskje
forbedres med å forbedre arbeidet med
annonsører relatert til temanummer og
ikke minst annonsører som har nyheter
med klinisk betydning. Det kan både være
nett annonser og annonser i bladet.
Hva jobber du med nå?
Jeg jobber som barnekirurg på OUS
Ullevål. Videre er jeg tilbake som redaksjonsmedlem i Kirurgen. Litt forsk
ning og veiledning jobber jeg med
i tillegg til det kliniske arbeidet.
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Peter Monrad Hansen (Redaktør 2013 – 2014)

Kirurgen 20 år

Hva var historien bak at du
ble redaktør i Kirurgen?
Jeg har alltid likt bladet godt og fikk
en forespørsel av Olaug Villanger om
å bli med på et redaksjonsmøte. Hans
Skari hadde på det tidspunktet ønsket
avløsning, og da ble jeg forespurt om
vervet, noe jeg synes virket både spennende, utfordrende og interessant.

Når var du redaktør i Kirurgen?
Jeg var redaktør i Kirurgen i 2013 og 2014.

Hvordan vil du beskrive utviklingen av
bladet Kirurgen i din redaktørperiode?
Målet var å opprettholde temarotasjon
blant de ulike fagmedisinske foreningene
i NKF med temaaktuelle forsider. Vi opp
rettet spalten Norge Rundt og tok bort
MIK (mini invasiv kirurgi) spalten, som
stort sett ble dekket av fagaktuelle artikler.
Redaksjonen økte også med dedikert
webredaktør for oppdatering av nettsiden
samt øke aktiviteten på sosiale medier.

Hva synes du om utviklingen av bladet
Kirurgen har hatt etter din redaktørperiode?
Jeg synes bladet har holdt sin aktuelle
og fine profil med gode, aktuelle fagartikler og tiltalende temaer. Nettsiden er
oppdatert med mer moderne profil.
Har du noen tips til dagens
Kirurgen redaksjon?
Dagens redaksjon fortjener masse ros!
Jeg vet det er mye arbeid som kommer
på toppen av det kliniske arbeidet og
fritidsaktiviteter. De gjør en kjempe fin og
viktig jobb som vi lesere nyter godt av.
Hva jobber du med nå?
Jeg jobber på OUS Ullevål med delt
stilling på hhv. gastrokirurgisk avdeling (seksjon for colorektal kirurgi)
og avdeling for traumatologi.

Cox Oslo gratulerer Kirurgen med jubileet.
Vi (Degrafo, senere DRD og nå Cox Oslo) har hatt gleden av kunne
bidra til at Kirurgen nå har passert de første 20 årene.
mann for Kirurgen. Han lanserte temaer
og han hadde klare meninger om design
på bladet. Kirurgen ble løftet flere hakk,
både redaksjonelt og layoutmessig. Bård
gjorde en stor innsats, det meste gjorde
han alene – skrev artikler og fikk mange
til å skrive artikler. Når utgivelsen nærmet
seg tikket det inn meldinger mellom 12 og
03 om natten med de siste bidragene.

Da vi i sin tid ble kontaktet av Lars Vasli for
drøye 15 år siden, var Kirurgen bygd rundt
Høstmøtet, en av årets største begiven
heter for norske kirurger. Forøvrig et arrangement som Lars Vasli med sine hjelpere
har kjørt i alle år. Lars ønsket et layout
messig løft på Kirurgen som også kunne
bidra til å heve kvaliteten på Høstmøtet. På
dette tidspunkte hadde hadde Kirurgen 2-3
utgivelser pr. år. Som Lars skriver, ønsket
han en redaktør som kunne utvikle det
faglige ytterligere. Bård Røsok ble en viktig
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Hans overtok stafettpinnen. Han lykkes
å få satt temaansvarlige for flere utgaver
og på denne måten ble det litt enklere å
skaffe stoffet. Han var opptatt av at bladet
skulle se bra ut og det ble foretatt noen
layoutmessige forbedringer. Dessuten
fikk vi lansert en nettside, der hoved
idéen var å samle alle fagartikler under
definerte temaer. På denne måten ble
alle artikler mer tilgjengelig og trafikken
på siden økte etter hvert betydelig.
Etter Hans kom Peter og han fulgte
i samme spor. Han var særdeles ryddig og hadde god kontroll over stoffet.
Dessuten hadde han sans for bilder og
at vi måtte ha en kombinasjon av tunge
fagartikler, men også litt lettere stoff. Han
fikk på plass en god redaksjonskomite.
Usman er nåværende redaktør. Han tok
initativet til en oppdatert nettside som nå

fungerer bra på alle plattformer. Dessuten
har han vært flink til å få med seg folk.
I samarbeid med komiteen legges det
opp 4 temanummere i slengen. Det
gjør jobben noe enklere, men det er
allikevel ikke alle som leverer som avtalt,
og det blir travelt opp mot deadline.
For oss i "desken" har det vært spennende
å følge utviklingen. Vi har gjennom alle år
hatt noen faste støttespillere (annonsører) som har vært avgjørende for å skaffe
inntekter. Som de, er vi utrolig imponert
over den innsatsen som legges ned for
å få fram gode faglige utgaver, det aller
meste er basert på frívillighet. Som nevnt
over, mye arbeid skjer utover arbeidstid,
aktiviteten har i alle år vært stor på sene
kveldstimer og om natten. Vi har satt pris
på å kunne bidra, veldig mange hyggelige
redaksjonsmedlemmer å forholde seg til.
Kirurgen er i dag en kilde til faglig utvikling
for norske kirurger og dermed et bedre
norsk helsevesen. Det gjør jobben vi har
utført med layout, produksjon, distribusjon og annonsesalg svært meningsfylt.
Vi ønsker lykke til med de neste 20 årene!
Ragnar Madsen
Daglig leder Cox Oslo

TachoSil

®

En ferdig kombinasjon som sikrer
både hemotase og vevsforsegling.
Forsegler både væske og luft.1
Indikasjoner: Til voksne som støttebehandling ved
kirurgiske inngrep for å bedre hemostasen, fremme
vevforsegling og for suturstøtte ved karkirurgi der
standarteknikker ikke
er tilstrekkelige.1
Forsiktighetsregler: Ikke til anvendelse ved
intravaskulært pga av risiko for livstruende
emboliske reaksjoner. Allergiske
hyposensitivitetsreaksjoner kan oppstå i sjeldne
tilfeller, og administreringen skal da avbrytes
umiddelbart.1

TachoSil «Takeda»

Lokalt hemostatikum.

ATC-nr.: B02B C30

C MATRIKS TIL VEVSLIM: Hver cm2 inneh.: Humant fibrinogen 5,5 mg, humant trombin 2

IE, equint kollagen, humant albumin, natriumklorid, natriumsitrat, L-argininhydroklorid.
Fargestoff: Riboflavin (E 101). Indikasjoner: Til voksne som støttebehandling ved kirurgiske
inngrep for å bedre hemostasen, fremme vevsforsegling, for suturstøtte ved karkirurgi der
standardteknikker ikke er tilstrekkelige, og for støttende lukking av dura mater for å forebygge
postoperativ cerebrospinal lekkasje etter nevrokirurgi. Dosering: Skal bare brukes av erfarne
kirurger. Voksne: Antall enheter som anvendes bør alltid være i samsvar med underliggende
klinisk behov, relatert til størrelsen på sårflaten og må vurderes individuelt. I kliniske
studier har valg av dosering vanligvis variert mellom 1-3 matrikser (9,5 cm × 4,8 cm), men
bruk av opptil 10 er rapportert. For mindre sårflater, f.eks. ved kikkhullskirurgi, an¬befales
matrikser av mindre størrelse (4,8 cm × 4,8 cm eller 3 cm × 2,5 cm) eller den ferdigrullede
(4,8 cm × 4,8 cm). Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga.
utilstrekkelige data. Tilberedning/Håndtering: For instruksjoner vedrørende håndtering
før bruk, se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til epilesjonell bruk. Skal ikke brukes
intravaskulært. Se pakningsvedlegg for instruksjoner vedrørende administrering. Det er sterkt
anbefalt å journalføre navn og batchnr. hver gang preparatet benyttes. Kontraindikasjoner:
Intravaskulær bruk. Overfølsomhet for innholdsstoffene.Forsiktighetsregler: Data for bruk
ved gastrointestinal anastomose foreligger ikke. Det er ukjent hvorvidt nylig strålebehandling
påvirker effekten ved bruk for lukking av dura mater. Allergiske hypersensitivitetsreaksjoner
(utslett, generell urticaria, tetthetsfølelse i brystet, tungpustethet, hypotensjon og anafylaksi)
kan oppstå. Dersom disse symptomene oppstår, skal administreringen avbrytes umiddelbart.
For å hindre utvikling av vevsadhesjoner på uønskede om¬råder, må vev utenfor ønsket
påføringsområde være tilstrekkelig rengjort før administrering. Ved bruk ved kirurgi nær
tarmen er det rapportert om tilfeller av adhesjon til gastrointestinalt vev, noe som har forårsaket
tarmobstruksjon. Hvis sjokktilstand inntrer, skal prosedyre for sjokkbehandling følges. Tiltak
for å forebygge infeksjoner ved bruk av legemidler fremstilt fra humant blod/plasma omfatter
seleksjon av blodgivere, screening av hver tapping og plasmapooler for infeksjonsmarkø-rer,
og effektiv inaktivering/fjerning av virus under produksjonen. Til tross for dette kan en ikke
fullstendig utelukke muligheten for overføring av smittsomme agens. Dette gjelder også virus
eller patogener som hittil er ukjent. Tiltakene anses effektive mot kappekledde virus som hiv,
HBV og HCV, og mot det ikke-kappekledde viruset HAV. Tiltakene har begrenset verdi mot ikkekappekledde virus som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19 kan være alvorlig for
gravide kvinner (fosterinfeksjon) og for personer med immundefekt eller økt erytropoiese (f.eks.
hemolytisk anemi). Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner,
bruk interaksjonsanalyse. Preparatet kan denatureres ved kontakt med oppløsninger

som inneholder alkohol, jod eller tungmetaller (f.eks.
antiseptiske oppløsninger). Denne type substanser skal
fjernes så godt som mulig før bruk av preparatet. Graviditet,
amming og fertilitet: Sikkerheten ved bruk under graviditet
eller amming er ikke klarlagt. Skal ikke administreres til gravide
og ammende, hvis ikke strengt nødvendig. Bivirkninger: Ukjent
frekvens: Gastrointestinale: Tarmobstruksjon (ved abdominal kirurgi).
Hjerte/kar: Trombose. Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk, hypersensitivitet. Slike reaksjoner
kan spesielt observeres ved gjentatt bruk av legemidlet eller dersom det administreres til
pasienter med kjent hypersensitivitet for noen av innholdsstoffene. Øvrige: Vevsadhesjon.
Overdosering/Forgiftning: Det er ingen rapporterte tilfeller av overdosering.
Egenskaper: Klassifisering: Lokalt hemostatikum. Inneholder fibrinogen og trombin
som et tørket belegg på overflaten av en kollagenmatriks. Den aktive siden er farget gul.
Virkningsmekanisme: Ved kontakt med fysiologiske væsker, f.eks. blod, lymfe eller fysiologisk
saltvann, oppløses innholdsstoffene i belegget og diffunderer delvis inn i såroverflaten. Dette
etterfølges av fibrinogen-trombinreaksjonen som initierer det siste trinnet av den fysiologiske
blodkoagulasjonsprosessen. Fibrinogen blir omdannet til fibrinmonomere som spontant
polymeriserer til et fibrinkoagel, og som på denne måten holder kollagenmatriksen fast til
såroverflaten. Fibrin blir deretter kryssbundet med endogen koagulasjonsfaktor XIII, og danner
derved et tett, mekanisk stabilt nettverk med gode limeegenskaper som bidrar til å lukke såret.
Metabolisme: Fibrinkoagelet metaboliseres som endogent fibrin ved fibrinolyse og fagocytose.
Kollagenmatriksen degraderes ved resorpsjon til vev. Ca. 13 uker etter applikasjon er det kun
små rester tilbake, uten tegn til lokal irritasjon. Nedbrytningen ble forbundet med infiltrering
av granulocytter og dannelse av resorptivt granulasjonsvev som kapsler inn de nedbrutte
restene av TachoSil. Ingen bevis for lokal intoleranse er sett i dyrestudier. Fra erfaringen hos
mennesker, har det vært isolerte tilfeller hvor rester ble observert som tilfeldige funn uten
tegn på funksjonell svekkelse. Andre opplysninger: Leveres ferdig til bruk i sterile pakninger.
Pakninger og priser per 01.06.2017: 3 × 2,5 cm: 667,00. 4,8 × 4,8 cm: 1 stk. (ferdigrullet)
2169,00. 2 stk. 3257,70. 9,5 × 4,8 cm: 2965,40
Referanse: TachoSil SPC 30.03.16, www.legemiddelverket.no
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Høstmøtet 2017
Velkommen til det 93. Høstmøtet 23 - 27. oktober 2017. Lovisenberg, Oslo
Lars Vasli
lvasli@online.no
Kirurgisk avdeling,
Lovisenberg diakonale sykehus

HØSTMØTET 2017 FLYTTER
TIL LOVISENBERG I OSLO
Etter mer enn 25 år må Høstmøtet
flytte fra Holmenkollen Park Hotell.
Hotellet ønsket å leie ut møterom etc.
til andre. NKF fikk aldri tilbudet om å
inngå noen ny kontrakt med hotellet.
Dette har medført at vi nå i flere måneder
har jobbet med å finne en alternativ løsning
for Høstmøtet. Møtet har hatt en sentral
posisjon i den kirurgiske fagmiljøet gjennom mer enn 92 år, og en videreføring og
videre utvikling av møtet er sterkt ønskelig.

Lovisenberg
For 2017 har vi fått avtale med
Lovisenberg Diakonale Høgskole
(LDH) som vil ta imot oss i uke 43.
LDH sitt møte-/undervisnings-senter har
9 moderne auditorier med alle ønskelige
tekniske fasiliteter for å kunne gjennom-
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føre Høstmøtet som tidligere. Planen er
at vi samtidig med denne flyttingen til nye
lokaler planlegger å oppgradere Høstmøtet
på en ny digital plattform. På kort varsel var
dette det beste valget for 2017. Hele konseptet vil selvfølgelig bli grundig evaluert i
etterkant, før man bestemmer seg for 2018.

Registrering
I år må alle registrere seg på
hostmotet.no, både utstillere,
foredragsholdere og deltagere.
På den måten kan vi skreddersy opp
levelsen til hver deltaker, og sørge for at
alle får oppdatert relevant informasjon.

Kalender
Vi utvider den digitale plattformen og vil
implementere interaktiv kalender som
gjør det mye enklere å finne akkurat
de foredragene som interesserer deg.
I tillegg vil du finne all informasjon om
foredraget som tid, møterom, foredragsholdere, abstrakt/symposium osv. på
vår nye plattform. Planen er at du også
skal kunne følge møtene live på nettet.

All informasjon om Høstmøtet vil
fortløpende bli oppdatert på vår
hjemme side: www.hostmotet.no

Viktig informasjon til
årets Høstmøte
Tid for abstrakt!
Gjør klar foredrag og presentasjoner til Høstmøtet.
Siste frist for innsending av
abstrakt: 15. september 2017.
Instruks for innsending av abstrakt:
Alle abstrakt må skrives på følgende måte:
• Skrifttype Times New Roman
font, størrelse 12.
• Abstraktet skrives i WORD.
• All tekst må være skrevet innenfor
en A4 side med marger på 2,5 cm.
• Venstre marg skal være rett.
• Abstraktet skrives fortrinnsvis på norsk.
• Abstraktet må bare skrives som en
spalte, og tabeller og illustrasjoner
skal dekke hele sidens bredde.
Overskriften/tittelen skrives med
store bokstaver på første linje
Forfatterens navn skrives på ny linje med

foredragsholderens navn først. Forfatter
navnene skal angi etternavn etterfulgt
av initialer uten tittel. På ny linje skrives forfatternes arbeidssted (avdeling/
klinikk, sykehus, og postadresse).
Send elektronisk
Alle abstraktene må sendes inn elektronisk ved å fylle ut: ”Skjema for innsending av abstrakt” som finnes på vår
hjemmeside: www.hostmotet.no
Skjema for innsending av abstrakt må
fylles ut fullstendig for at a bstraktet
skal registreres i vår database og bli
godkjent for Høstmøtet 2017.
NKF vil sortere og sende abstraktene til den
fagmedisinske foreningen for godkjenning.

Du vil motta (ca. 7/10) en bekreftelse
om foredraget blir godkjent og du vil
da få informasjon om hvordan presentasjonen skal merkes og innleveres.
Alle godkjente abstrakt og endelig program
vil bli lagt ut på vår hjemmeside (7/10)
Høstmøtets e-post adresse; lars@vasli.no.
Alle må kontrollere at de får en k vittering
på mottatt og godkjent abstrakt.
Ta kontakt med NKFs – sekretariat,
hvis du ikke har mottatt kvittering på
innsendt abstrakt innen (23/9) og
godkjent abstrakt innen den (8/10).
Følg med på vår H
 jemmeside:
www.hostmotet.no

Du vil motta en bekreftelse/k vittering
(senest 23/9-2017), etter at påmeldingen med vedlegg er mottatt og
abstraktet er sendt til vurdering i
den fagmedisinske foreningen.
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Norsk karkirurgisk register
publiserer interaktive resultater
Erik Mulder Pettersen, NORKAR og NKKF
erik.mulder.pettersen@sshf.no

Les mer på www.xiapex.no
Xiapex «Swedish Orphan Biovitrum»

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

NORKAR ble opprettet i 1996 og har siden
registrert karkirurgiske operasjoner og
endovaskulære behandlinger. Registeret ble
godkjent som nasjonalt kvalitetsregister i
2009 og er en del av det nasjonale Hjerteog karregisteret. De senere årene er det
gjennomgått en omfattende digitalisering,

”Et sentralt mål i den nasjonale strategien
er å øke bruken av resultater til kvalitetsforbedring og ledelse. Lett tilgjengelig
presentasjon av relevante resultater er
avgjørende for at registrene skal oppfylle
sin hensikt som verktøy for evaluering av
kvalitet, og for å kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.” sier Turi Saltnes som er forsker
og registerkoordinator i NORKAR.

Nettløsningen er utviklet av Hemit og
servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre i Midt-Norge. Den er teknisk
tilgjengelig for bruk for alle nasjonale
medisinske kvalitetsregistre.
Man kan finne løsningen både på
NORKAR og de nasjonale kvalitets
registrene sine internettsider:
www.kvalitetsregistre.no/registers/
norsk-karkirurgisk-register-norkar/
interaktive-resultater

Fagmedisinske foreninger

Norsk karkirurgisk register (NORKAR) er
blant de første nasjonale registrene som
publiserer sine resultater offentlig som en
interaktiv nettløsning. Brukere, som pasienter, helsemyndigheter og behandlere, kan
direkte sammenligne aktivitet og resultater.

og registeret arbeider nå med å gjøre
resultatene enkelt tilgjengelig for brukerne.
Dette er en del av den digitale publiserings
plattformen som ferdigstilles i løpet av
2018 og vil gi tilgang til å bearbeide oppdaterte data i brukervennlige grensesnitt.

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

Østensjøveien 18 Bryn- 0661 Oslo
Telefon: +47 66 82 34 00
www.sobi.no
mail.no@sobi.com

Bilde: fra venstre: Martin Altreuther (faglig leder NORKAR), Kirsti Haakonsdottir Ramstad (brukerrepresentant NORKAR/LHL) og Turi Saltnes (forsker/registerkoordinator NORKAR)
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Akuttkirurgi
– en egen spesialitet
Av Naeem Zahid
Naeemz78@gmail.com
På vegne av FUNK

Denne modellen etterlater et vakuum;
det vil ikke lenger være en spesialitet
som har kompetanse til å ta seg av
de generelle kirurgiske tilstandene.
Det er lagt opp til at gastrokirurgen, uten
en generell kirurgisk utdannelse, skal ta
seg av mange av de generelle tilstandene,
også tilstander som faller utenfor det
gastrokirurgiske gebetet. Dette vil ikke
være en bærekraftig situasjon da en slik
organisering vil dramatisk øke behovet for
gastrokirurger. Norske utdanningsinstitusjoner har ikke kapasiteten til å dekke behovet
etter gastrokirurger som vil komme etter
den foreslåtte omleggingen. Dessuten

Alle generelle kirurgiske tilstander kan
sorteres til å høre under domenet til en
hovedspesialitet, og større sykehus med
seksjonerte bakvakter vil ikke merke stor
forskjell, men det er per i dag 25 norske
sykehus som ikke har seksjonert kirurgisk
bakvakt. Skal man ved disse sykehusene
henvise selv trivielle tilstander til sentralsykehus for utredning og behandling? For
alternativet blir å la gastrokirurger med
toårig fellesstamme-utdannelse gå løs
på både blæretamponader og karskader.
Om fremtidens kirurger ikke kan håndtere
generelle akutte tilstander, vil det heller ikke
være noen hensikt i å ha akutt beredskap
på små sykehus. Kirurgisk akuttberedskap
på Odda og Narvik er kanskje reddet for
nå, men uten kompetanse i akutt kirurgi vil
man ikke kunne forsvare driften i fremtiden.
Forening for Unge Norske Kirurger,
FUNK, støtter at man oppretter
en ny spesialitet: Akuttkirurgi.
Denne spesialiteten skal primært besørge
pasienter med generelle kirurgiske tilstan-

der og traumer. Utdanningen til spesialiteten kan følge den foreslåtte modellen
med felles del 2, «common trunk», deretter
en del 3 med utdanning innen traumatologi og generelle tilstander. Eventuelt kan
spesialiteten organiseres som en kortere
påbyggbar modul til andre spesialiteter.
I form av en påbyggpar modul, vil man
kunne dekke behovet til mindre sykehus,
da selv en urolog med denne påbygningen kunne håndtere de vanligste
akutte tilstandene. Dette vil lette vaktbyrden på gastrokirurgien, og samtidig
gi andre spesialister nok faglig tyngde til
å kunne gå vakt på perifere sykehus.
Det er flere aspekter i denne saken, og
det skal her nevnes en som ikke snakkes
så mye om. Norge, som et av verdens
rikeste land, har en moralsk forpliktelse
til å bidra med kirurgisk kompetanse ved
humanitær nød, enten om det er krig eller
naturkatastrofer. Slik deltagelse vil neppe
være mulig om vi i fremtiden ikke utdanner
kirurger med formell akutt- og traume
kirurgisk kompetanse. Tap av slik deltagelse
vil være en utarming av norsk kirurgi.
Fremtidens spesialistregler er nå i utarbeidelsens siste fase. Vi i FUNK mener at
det fortsatt er mulig å legge opp til at man
skal kunne spesialisere seg i akuttkirurgi.

Vestlandske Gastroforum - Høstmøte
Stavanger 29.-30. september 2017
Hovedtema denne gangen er ”Perianale fistler og Crohns sykdom” på fredag og ”Ventrikkeltumores” på lørdag.
VGF-møtet er en god anledning til å holde kontakt med gamle kjente og ikke minst knytte nye kontakter blant
kollegaer på Vestlandet. Høstmøtet er som vanlig kombinert med generalforsamling. Er det noe du ønsker vi
skal ta opp der, gi oss beskjed god tid i forveien. Husk å sette av datoene nå - bli med på høstens faglige og
sosiale høydepunkt!
Nytt av året er at vi også ønsker å invitere kolleger fra Møre og Romsdal.
Påmelding innen 1. august 2017 ved å sende e-post til vestlandskegastroforum@gmail.com

Onkologisk GI-FORUM 2017
Kveldsmøte på Hotel Continental, Oslo
onsdag 27. september 2017
Årets møte har følgende to hovedtema:
• Eldre pasienter med gastrointestinal cancer – mye å vinne med riktige
vurderinger og små justeringer
• Siste nytt innen onkologisk og kirurgisk behandling av pasienter med
kolangiokarsinomer
Foredragsholdere:
•
•
•
•

Luca Aldrighetti, professor, kirurg, Ospedale San Raffaele, Milano
Per Pfeiffer, professor, onkolog, Odense universitetssykehus
Siri Rostoft, førsteamanuensis, geriater, Oslo
Juan Valle, professor, onkolog, University of Manchester
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Spesialistreglene for de kirurgiske fagene
er i endring. Det er et ønske om at spesial
iseringsløpene skal bli kortere, og man
ønsker derfor å fjerne generell kirurgi som
både spesialitet og inngangsdør til grenspesialisering. De gamle grenspesialitetene
skal bli hovedspesialiteter, og man skal
utdannes direkte til disse. Kongstanken
er at man med omlagte løp, raskere enn
før, skal kunne utdanne spesialister, og
dekke det umøtte behovet av overleger.

må man anta at gastrokirurger er primært
interessert i å utføre det de er utdannet
til, nemlig avansert gastrointestinal kirurgi,
og følgelig, i likhet med andre spesialister,
mindre interessert i å håndtere lidelser
utenfor deres fag- og kompetansefelt.

Invitasjon - sett av datoen:

Tapas og vin serveres etter møtet.
Vi gleder oss, velkommen!
Arrangør: Styret i Onkologisk GI-forum, som består av leger ved avdelingene for
gastro- og barnekirurgi, gastromedisin og kreftbehandling ved OUS og Ahus, i
samarbeid med Amgen, Bayer og Roche.
Fullstendig program og organisering av påmelding kunngjøres og distribueres
innen utgangen av juni 2017.
Kontaktperson: Brit Dybdahl (brit.dybdahl@ous-hf.no)
Påmelding: giforum@outlook.com

Vennligst angi navn, arbeidssted og om du ønsker overnatting og/eller middag (fredag).
Pris kr 400,- innbetales til VGFs konto DNB, kontonummer: 5220.05.01195.
Husk å merke betalingen med navn.
Overnatting, middag og reiseutgifter dekkes for alle betalende VGF- medlemmer.
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Welcome to Malmö
Sweden
13-14 SEPTEMBER
2018

Nasjonalt IBD-symposium

The First Announcement
for

50 years
with ERCP
1968-2018

«IBD – Medikamentell behandling vs. kirurgi»

Oslo Kongressenter 15. september 2017

The Past, The Present &
The Future

Scandinavian Associa,on
for Diges,ve Endoscopy

TiMel
Registrering
Velkommen

Foredragsholder

10.10-10-40

Hva er nyF innenfor biologisk behandling
av IBD?
Biologisk dobbeltbehandling
Erfaringer fra OUS og Ahus

Jørgen Jahnsen, Ahus

•
•
•

Petr Ricanek, Ahus
Marte Lie Høivik, OUS

•

Hva er nyF innenfor kirurgisk behandling
av IBD?
Alvorlig ulcerøs koliF
- medikamentell behandling vs. kirurgi

Pär Myrelid, Linköpings
universitet
Bjørn Moum, OUS
Astrid Rydning, St. Olavs Hospital

Perianal sykdom
- medikamentell behandling vs. kirurgi
PouchiF
- medikamentell behandling vs. kirurgi

Tore Grimstad, SUS
Ylva Sahlin, Hamar sykehus
Iril Kempinski-Monstad, OUS
Arne Færden, Ahus

Medisinsk og kirurgisk behandling av IBD i
Norge - regionale forskjeller?
Oppsummering og avslutning

Marte Lie Høivik, OUS

10.40-11.10
Kaﬀe
11.30-12.00
12.00-12.45
Lunsj
13.45-14.30
14.30-15.15
Kaﬀe
15.30-16.00
16.00-16.15

Petr Ricanek, Ahus

More updates at
www.sade-endoscopy.com

State of the art lectures
Hear the experts
Meet the Scandinavian
founders and pioneers
Come together with all
passionate people who
dedicated their work for
ERCP
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International conference
on endoscopic retrograde
cholangiopancreatography

Tid
09.30-10.00
10.00-10.10

www.essurg.org or conference website: www.ess2017.eu

Petr Ricanek, Ahus

Arrangeres av NGF og Interessegruppen for IBD
Ansvarlige for møtet i 2017 er
Petr Ricanek, Marte Lie Høivik, KrisFn Kaasen Jørgensen og Ann Elisabet Østvik
Påmelding via NGFs hjemmeside
w

ww
- pre-congress workshops in intraoperative laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery,
hernia repair, laparoscopic adrenalectomy, minimally invasive rectal surgery
- educational sessions and “How I do it” sessions
- quiz game for teams of residents from different centres
- video sessions
- special lowered congress fee for residents and PhD students
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Norge Rundt

Narvik Sykehus

Kirurgen presenterer: Narvik sykehus
Tidligere omtalt:
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)

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

Tidligere besøkte sykehus

Umair Majid, Anne Marthe Foshaug Jenssen
Umair.majid@unn.no
Kirurgisk avdeling, UNN Narvik

Narvik by
Narvik er Ofotens hovedstad og en historisk viktig by. Innerst i
Ofotfjorden omringet av spektakulær natur, kan Narvik lokke med
fantastiske opplevelser. Grunnet byens helårs isfri havn har Narvik
siden 1902 vært den viktigste havnen for utskiping av jernmalm
fra Kiruna, og er det havnedistriktet som laster nest mest tonnasje
i Norge. Byens ressurser og særegne lokalisasjon har alltid vært
viktig for nasjonal og internasjonal industri, og byens uvurderlig
betydning var en av hovedgrunnene til invasjonen av Norge under
andre verdenskrig. Her led tyskerne sitt første nederlag under
andre verdenskrig. Sykehuset med sin kirurgiske avdeling har alltid
vært en grunnpilar i denne betydningsfulle byen.

UNN Narvik
UNN Narvik ruver på toppen av Frydenlund, og sykehuset (og især
kirurgisk avdeling) har en spektakulær utsikt til naturen omkring.
Når Hålogalandbrua åpner i 2018 vil ca 43.000 ha Narvik som nærmeste sykehus. Sykehusets ytre er ingen arkitektonisk perle, men
vi har et totalrenovert sykehus som kan skilte med 5 flunkende nye
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operasjonsstuer fra 2014. Her foregår det akuttkirurgi og gynekologi,
elektiv gastroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi og ortopedi.
I tillegg har vi ved vår poliklinikk to operasjonsstuer hvor luftkvaliteten
er så god at til og med protesekirurgi kan utføres.
Vi mottar ca 4000 polikliniske øyeblikkelighjelps pasienter årlig, har
ca 1000 øyeblikkelighjelps innleggelser og opererer planlagt elektiv
kirurgi for ca 2000 pasienter.

Organisering
UNN Narvik utgjør sammen med Tromsø og Harstad, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). En slik organisering danner naturlige skillelinjer innad for UNNs klinikker i arbeidsoppgaver og nisjefunksjoner. Vi har blant annet all behandling av varicer med radio
frekvensablasjon, samt fokus på neurourologi og skulderkirurgi.

LIS og utdanning
Kirurgisk avdeling har 4 LIS stillinger som går i vakt, med turnuslege foran og bakvakt hjemme. Det er tilstedevakt for LIS til kl 20,
deretter hjemmevakt til klokken 0730. På vakt kan man få mange
forskjellige kasus; foruten akuttkirurgi og vurdering av ortopediske
tilstander, får man også ØNH og øye samt kirurgiske barn.

Bilde 1: Narvik By

Norge Rundt

Norge Rundt

Narvik sykehus
– Ofotens sykehus
omringet av vakker natur

En slik organisering gjør at LISene raskt blir erfarne på et vidt
spektrum av problemstillinger, selvstendige i sine vurderinger og
får slippe til på inngrep. Videre blir tilværelsen som LIS enda mer
fornøyelig når man har et kontor med en av Norges beste utsikter.
Avdelingen er relativt liten, med 7 faste overleger, 4-5-delt overlegevaktordning i generellkirurgi og tre overleger som deler en
ortopedstilling. Til sammen har overlegene forskjellige bakgrunn og
lang erfaring. Takhøyden i gruppen er stor, og kollegiet kjenne
tegnes av vennlighet, åpenhet og at det eneste som ikke aksepteres på morgenmøtet er kjedsomhet og ukollegialitet.

Bilde 2: Utsikten fra ass-lege kontoret

Ved UNN Narvik har vi ingen formell seksjonering, men fagom
rådene er tydelige innenfor overlegenes subspesialiteter i det
daglige. Som LIS kan man velge selv om man vil holde seg til et
fagområde om gangen eller variere mtp operasjon.

Oppsummering
UNN Narvik er et lite akuttsykehus pr i dag. Hva Stortinget lander
på i sin vurdering av akuttfunksjonen, vites i skrivende stund ikke.
Like lite som vi klarer å definere begrepet stabiliserings- og vurderingskompetanse innad i det kirurgiske og anestesiologiske miljøet i
Norge. Vi har et godt kollegialt miljø, og vi er ikke flere enn at vi blir
godt kjent med våre turnusleger og LISer. Vi er godkjent for to års
tellende tjeneste til generell kirurgi, og LISene kommer med gode
tilbakemeldinger og får fylt godt opp på sine lister slik det er i dag.
Vi liker å hjelpe neste generasjons kirurger videre i livet!
Bilde 3: Legene ved Kirurgisk avdeling
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Kjære kolleger!
Ole Christian Olsen, leder
Bjørn Edwin, redaktør
Arne R. Rosseland, redaktør
Marianne Berg, redaktør, kasserer, sekretær
Vi i NTLF er så heldige at vi de siste 20
årene har fått publisere vårt nyhetsbrev nr
2 og 4 sammen med KIRURGEN. Dette er
vi meget takknemlige for og vi vil benytte
anledningen til å gratulere KIRURGEN med
20 års feiringen.
NTLF-NYTT startet med sine utgivelser for

25 år siden og i starten var utgivelsene noe
uregelmessige, men etter hvert har det blitt
fire nummer i året og to av disse sammen
med KIRURGEN. For 20 år siden var det lett
å skrive om laparoskopien og KIRURGEN
hadde en periode egen redaktør for mini
invasiv kirurgi (MIK). Nå har utviklingen
nådd det stadium at laparoskopisk teknikk
er det mest vanlige for mange av operasjonene i buken. I thorax øker også den
prosentuelle del av operasjonene som blir
utført thorakoskopisk. Det er viktig at nye
teknikker blir innført på en riktig måte og
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forskning på dette gjøres samtidig. Intervensjonssenteret, som feiret 20 årsjubileum
i 2016, er en forsknings- og utviklingsavdeling der man utvikler og studerer
nye teknikker og operasjonsmetoder. Her
sammenligner man og ser på samfunns
nytten, kostnaden og livskvaliteten på de
nye teknikkene.
I dette nummer vil tre av våre stipendiater
presentere nye prosjekter og hva de
omhandler.

The future is here for laparoscopic
liver surgery, a new EU project at
The Intervention Centre, Oslo University
Hospital, Rikshospitalet
Egidijus Pelanis, Andrea Teatini,
PhD researcher,
The Intervention Centre
Oslo University Hospital, Rikshospitalet

HiPerNav will train a team of 13 early stage
researchers (biomedical engineers and
medical doctors) to become international
leading experts in various fields of appli
cations for soft tissue navigation to improve
cancer treatment. Three of these researchers are stationed at The Intervention C
 entre

The scientific goal of the project is to develop
a navigation platform for lesion management in the liver treatment to improve the
eligibility and prognosis of s urgical liver
procedures. This platform should enable an
integral management of surgical workflow
in: (1) preoperative surgical planning; (2)
intra-operative resection navigation and
ablation monitoring; (3) post-operative
quality control.

The medical doctor
My name is Egidijus Pelanis. While working
at Oslo University Hospital I will explore the
medical perspective of problems addressed
by the HiPerNav project. I grew up in Gothenburg, Sweden, and moved to Lithuania
to study Medicine at Vilnius University.

I received my Medical Doctor (MD) diploma
in the summer of 2016. During my Master’s
thesis project, I worked with adrenal vein
sampling procedures at Vilnius University
Hospital. My professional interests are
medical imaging and interventions, especially if combined with new and emerging
technologies and presented in augmented/
virtual reality.
In my spare time, I enjoy traveling to new
locations, where I immerse myself in the
local culture and nature. I stay active with
multisport in the summer and skiing in
the winter. I also stay up-to-date on new
technology and try to find ways to integrate
it into a medical context.

HiPerNav collaboration I will explore
technical issues addressed by the project.
I was born in Milan, where I studied for my
Bachelor of Science (BSc) in Biomedical
Engineering at the Politecnico of Milan. I
continued with Biomedical Engineering and
moved to the Netherlands, where I completed my Master of Science (MSc), with a
specialization in Biomechatronics and Medical Instruments at the Technical University
of Delft. During my Master’s thesis project,
I worked on medical imaging registration
techniques for spine surgery together with
Philips Healthcare (in Eindhoven, at the
High-Tech Campus).
In April 2017 I started my PhD project
within HiPerNav. My role is to apply and
improve current techniques for image
registration between 3D volumes (segmented from CT or MRI images of patients)
and stereo video camera taken during the
laparoscopic liver surgery. Therefore, my
goal is to project the patient’s 3D anatomy
onto the liver tissue surface to show the
underlying structures. Additionally, this
overlay needs to adapt to how the soft tissue moves throughout the surgery.

The liver is the most common site for metastatic colorectal. Despite advances in treatment, resection of metastases is still the
only curative option. A successful surgical
resection requires complete r emoval of the
tumor, while sparing as much parenchyma
as possible.
The problem is that there is no visual
connection between the 3D preoperative
surgical plan and the camera view, which
the surgeon uses to perform the minimally
invasive surgery. As such, HiPerNav aims to
develop a navigation system for laparoscopic liver surgery. The navigation platform will
show, in real time, where tracked instruments are in relation to dynamic models
of the organs in a 3D anatomical map. This
system can later display the navigation map
as an overlay on the camera view. Thanks
to this technology, surgeons will directly
see dynamical virtual representations of
liver vessels and tumor anatomy during the
operation.

resection. This technology will improve
the surgical outcome by increasing the
accuracy of the resections, and also
increase patient eligibility by allowing more
complicated surgeries, such as those in
which metastases are close to important
blood vessels.
Another important part of the project will
be to improve algorithms for organ or tumor
segmentation, as well as generating patient
specific models for each surgery. For easier
planning and workflow of the operation,
segmented volumes will be presented to
the surgeon on a monitor in the operation
room, and also as an augmented reality
visual displayed using the Microsoft HoloLens technology.
The end result of our work will be publications of the results in both clinical and
technological journals and dissemination
of the results at international scientific
conferences.

The navigation system will be user-friendly,
and tailored to minimally invasive liver

In March I started my PhD project w
 ithin
HiPerNav, in which my role is to plan and
conduct pre-clinical and clinical trials for
assessment and validation of new features
in soft-tissue navigation.

The biomedical engineer
My name is Andrea Teatini. Within the
Egidijus Pelanis
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The project
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High Performance Soft-tissue Navigation (referred to as HiPerNav) is a MARIE
SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS - Innovative Training Networks project, which
involves a mix of leading European universities, hospitals and industry, coordinated by
The Intervention Centre at Oslo University
Hospital - Rikshospitalet. The project coordinator is Ole Jakob Elle, section leader for
Medical Cybernetics and Image Processing, at the Intervention Centre. The ethical
leader is Bjørn Edwin, section leader of
medical research.

at Oslo University Hospital. The project
includes, apart from Norway, collaboration
with universities, hospitals and research
institutes in Spain, France, Switzerland, and
Netherlands; working together with several
companies such as Cascination, Siemens,
Nvidia, Innovasjon Norge and Yes!Delft.

Image of Bjørn Edwin and Ole Jakob Elle using the Microsoft HoloLens system

Andrea Teatini

Vilnius University

Duomo of Milan
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Laparoscopic parenchyma-sparing
liver resection for
colorectal liver metastases
Davit Aghayan
dr.aghayan@gmail.com
The Intervention Centre,
Oslo University Hospital – Rikshospitalet

During the last 6 months I have worked on
two studies, which have been submitted
for publication. One of the articles is about
parenchyma-sparing liver resection for
colorectal liver metastases and below you
will find a short version of this article.

Laparoscopic parenchymasparing liver resection for colorectal liver metastases
Davit L. Aghayan, MD1,4, Egidijus
Pelanis,MD1, Åsmund A. Fretland, MD1,2,4,
Airazat M. Kazaryan, MD, PhD1,3 Bjørn
Edwin, MD, PhD1,2,4
1
The Intervention Centre, Oslo University
Hospital – Rikshospitalet, Oslo, Norway
2
Department of HPB Surgery, Oslo University Hospital – Rikshospitalet, Norway
3
Department of G
 astrointestinal Surgery,
Akershus University H
 ospital, Lørenskog,
Norway
4
Institute of Clinical Medicine, Faculty of
Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway

Background
Davit Aghayan

From October 1. 2016 I have been a PhD
fellow (stipendiat) at the Intervention
Centre, Oslo University Hospital. The title
of my PhD-project is “Laparoscopic liver
resection: Three randomized trials” (main
supervisor Prof. B.Edwin, co-supervisors –
Dr A.M.Kazaryan and Dr Å.A.Fretland). This
is a continuation of an ongoing internationally important project, Oslo COMET study,
initiated by our group.
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Laparoscopic liver resection (LLR) has
progressively developed during the past
two decades and the advantages are well
known [14-20].
In this study we report short and long-term
outcomes after 18 years of laparoscopic
parenchyma-sparing liver resection for CLM
in a single center.

Rikshospitalet is the tertiary referral center
for hepato-pancreato-biliary surgery for the
South-East Regional Health Authority in
Norway. Laparoscopic liver resections were
performed in 951 procedures between
August 1998 and March 2017 at Oslo University Hospital – Rikshospitalet.
The patients who primarily underwent
laparoscopic parenchyma-sparing liver resection for colorectal liver metastases between
August 1998 and March 2016 were included
in the study. Laparoscopic parenchymasparing liver was defined as non-anatomic
laparoscopic liver resections, i.e. the patients
who underwent hemihepatectomy and
sectionectomy were excluded.
Laparoscopic ultrasonography and
advanced laparoscopic equipment were
preconditions. Perioperative and oncologic
outcomes were analyzed. Survival probabilities were calculated using the Kaplan–
Meier method. SPSS software (IBM SPSS
Statistics for Windows, version 22.0) was
used for statistical analysis.

Results
A total of 296 patients underwent primary
laparoscopic parenchyma-sparing liver
resection for CLM. A single specimen
was resected in 204 cases, while several
concomitant resections were performed in
the remaining 92 cases. A total of 5 laparoscopic operations were converted to open
surgery (1.7%). The median operative time
was 134 minutes, while blood loss was
200ml and hospital stay was 3 days. There
was no 90-day mortality in this study. The
postoperative complication rate was 14.5
%. A total of 189 patients (64 %) developed
disease recurrence. Recurrence in the liver
occurred in 146 patients (49 %), of whom
85 patients underwent repeated surgical
treatment (liver resection [n=69], ablation [n=14] and liver transplantation [n=2]).
Five-year overall survival was 48 %, while
median overall survival was 56 months.

Discussion
In the 1960’s and 1970’s the majority of
patients with CLM (70%-80%) were never
candidates for resection, but nowadays a
large portion of patients undergo surgery
due to significant improvements in preoperative investigations, surgical techniques,
anesthesia, chemotherapy regimens and
the expansion of resectability criteria[4, 5].
Based on oncologic reasoning at that time,
hemihepatectomies were considered the
only curative option in patients with CLM.
Nevertheless, over the years, PSLR has
increasingly been used for CLM [6, 21].
There are two main reasons for this: the
evolution of the concept of resectability
and the increased knowledge on tumor
biology [22, 23].
LLR is becoming an important alternative to conventional open surgery. In this
study we included patients who primarily
underwent laparoscopic PSLR for CLM.
All resections aimed to achieve complete
tumor resection and to preserve as much
liver parenchyma as possible. We report
both perioperative and long-term oncologic
outcomes. Five patients (1.7 %) were converted to open surgery in our series, which
is a lower conversion rate than reported
for both minor and major laparoscopic
hepatectomies by other groups [16, 24-26].
Postoperative complications developed in
43 cases (14.5 %) and the median postoperative length of stay was 3 days. Perioperative outcomes in this study are consistent
with earlier reported surgical results after
open and laparoscopic PSLR for CLM [7,
9-12, 24, 25]

Previous studies have indicated that
survival rates were higher in patients with
resection margins larger than 10 mm
compared to those with the resection
margins less than 10 mm [27, 28]. Other
studies have opposed these findings and
indicate that predicted margins of less than
10mm should not be an exclusion criteria
for resection in these patients [29, 30] .
Moreover, recently two large studies suggested that a one mm cancer free margin
may be considered oncologically adequate
for resection of CLM [31, 32].
In the present study, isolated hepatic recurrence developed in 75 cases, for which
repeat hepatectomy was performed in 68
% (51 of 75, 18 open, 33 laparoscopic).
Local recurrence developed in seven
patients (2.3 %), five following R1 resection (9 %) and two following R0 resection
(0.8 %). The relatively low number of
local recurrences after R1 resections can
be explained by the use of energy-based
surgical instruments for parenchyma transection that induce thermal damage to the
surrounding tissue and thus create an additional zone of tissue necrosis. As a result,
the true resection margins may be several
millimeters wider than those estimated by
the pathologist.
In our study liver recurrences were frequently resectable. A total of 69 repeat
liver resections (51 with isolated liver recurrence and 18 with extrahepatic resectable
metastases) were performed.
Tanaka et al. [33] showed that minor
resections may offer a long-term survival

advantage compared to a major resection
in patients with multiple CLM. In our study,
80 patients received solely multiple laparoscopic PSLR, and the five-year survival rate
for this group was 44 %.
In the study published in 2014, Evrard
et al. [34] combined PSLR with RFA in
288 patients, five-year overall survival
was 37 %, compared to 39 % for the 18
patients that underwent resection combined with local ablation in our study.
These outcomes demonstrate that multiple
simultaneous laparoscopic PSLRs are
feasible and may be preferred over single
major resection in a substantial portion
of patients. In patients with additional
unfavorable located lesions, PSLR can be
combined with local ablation avoiding formal resections with acceptable oncological
results. In addition, the patients with formal
resections compared with parenchymasparing technique have reduced chance of
further surgical treatment [6].

NTLF
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I am a medical doctor from Armenia.
I studied at the Medical Faculty of the
Yerevan State Medical University after
M. Heratsi from 2004 to 2010. Since
September 2011 I have been working
as a clinical resident at the Department
of F
 aculty Surgery N1 MRC “Armenia”,
Yerevan. In October 2014 I completed my
clinical residency and from January 2015
to July 2016 I worked as a staff surgeon in
RMC “ArtMed”.

Colorectal cancer is the third most common cancer worldwide[1]. Liver resection
is considered the only curative treatment
for colorectal liver metastases (CLM), with
postoperative 5-year survival rates of 30
%-58 % [2-5]. Parenchyma-sparing liver
resection (PSLR) has, in many centers,
become an essential part of multimodal
treatment of CLM. The parenchyma-sparing
approach allows radical resection with
maximum preservation of liver parenchyma,
thereby decreasing the risk of postoperative liver failure and facilitating repeated
resections in the case of recurrence of liver
metastases? [6-13].

Patients and Methods

Alvarez et al. [6] showed in a systematic
review that five-year overall survival rates
varied from 27 % to 60 % for anatomic and
from 29 % to 61 % for non-anatomic liver
resection, compared to 48 % in our study.

Conclusion
In experienced hands, laparoscopic
parenchyma-sparing resection of colorectal
liver metastases can be performed safely.
The technique facilitates repeated surgical
treatment, which may improve survival for
patients with colorectal liver metastases.
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LOOKSCAM HD Kamera system

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

LOOKSCAM HD
Kamera system

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

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

NTLF

Takk!
Takk for at dere annonserer i Kirurgen. Deres bidrag er en
forutsetning for at bladet kan gis ut i nåværende form.
Kirurgen har gått gjennom ytterligere forbedringer de siste årene, spesielt innholdsmessig. En stadig tilbakemelding fra norske kirurger er at dette har blitt en
vesentlig kilde i den daglige kliniske virksomheten. Vi har nå et opplag på over
3000 og sender 4 utgaver per år til alle norske kirurger samt biblioteker etc.

LOOKS
lupebriller fra Xenosys
Xenosys produserer lyssterke luper med
stort synsfelt uten forvrengninger og skygger.
Titan rammer og liten optikk for lav vekt.
For mer informasjon,
etter
ring oss på 415Vi
07leverer
244 ellerluper
mail oss
til mål med styrke; 2.5X,
2.8X, 3.2X, 3.5X og 5..0X.
admin@mastersurgerysystems.no
www.mastersurgerysystems.no

Redaksjonen får mange positive tilbakemeldinger fra våre lesere og registrerer
også en stadig økende trafikk på vår nettside (www.kirurgen.no). Nettsiden har
nylig blitt lansert med en helt ny og mer brukervennlig layout, slik at vi også kan
holde følge med den teknologiske utviklingen. Bladet har også blitt oppfattet som
interessant for de offentlige organer Norsk Kirurgisk Forening samarbeider med.
Vi håper på fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer!
Mvh Redaksjonen
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For mer informasjon, ring oss på 415 07 244
eller mail oss til admin@mastersurgerysystems.no
www.mastersurgerysystems.no

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Mitomycin medac
Se det informasjonsmateriale vi tilbyr for
produktene våre 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.

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

Boks 120, SE-432 23 Varberg

Tel: +46 340 - 64 54 70

E-post: info@medac.no

Hjemmeside: www.medac.no

