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-antibiotika der du trenger det, når du trenger det1
Noen kirurgiske bruksområder:

Usman Saeed
Redaktør
usman.saeed@kirurgen.no

Gastro

Ortopedi

Solen har vært rekordtidlig ute denne
sommeren, med rekordtemperaturer
gjennom mai måned. Sol og sommer betyr
også nytt nummer av Kirurgen, og endelig
kan vi stolt vise frem vår sommerutgave.

Gastro

Ortopedi har dessverre av flere grunner vært
lite representert i Kirurgen de siste årene.
Desto mer gledelig er det derfor å kunne
presentere et ortopedisk temanummer. Randi
Margerete Hole, overlege ved Haukeland
sykehus og leder av norsk artroskopiforening,
er temaleder for dette nummeret som skal
omhandle artroskopi. Vi vil få servert et bredt
spekter av oversiktsartikler om alt fra den
mer vanlige meniskkirurgien, til den mindre
kjente artroskopiske ankelkirurgien. Vi får også
lese om korsbåndskirurgi samt artroskopisk

Thorax

Ortopedi

I foreningsdelen fortsetter FUNK med
sin faste spalte, hvor de skriver om
kampen for operasjonslister i fremtidens
spesialistutdanning. Hele kirurgi-Norge står
samlet om dette kravet, men dessverre virker
det som politikerne ikke deler vårt syn. Tiden
vil vise hvordan den nye ordningen vil fungere,
men man må kanskje tilbake til tidligere
spesialistgodkjenning, hvor man måtte søke
om godkjenning både hos myndighetene
og legeforeningen, da sistnevnte sine krav
var mer omfattende. En samlet legestand
var også da enige om at myndighetenes
spesialistkrav ikke var gode nok.
I fagdelen har vi denne gang presentasjon av
to PhD grader, en av Anne Helene Krog som
skrev sin avhandling om potensielle fordeler
ved laparoskopisk aortobifemoral bypass,
og den andre ved Marie Louise Sunde som
presenterte funksjonelle resultater etter ileal
pouch- anal anastomose. Videre får vi enda
et innblikk i hva det vil si å jobbe i felt for

Leger uten grenser, denne gang ved Trygve
Søvik og hans opphold i Syria. Det er en
sterk skildring om en hverdag som er langt
unna vår. All ære til de som tar seg tid til slik
veldedighetsarbeid. Til slutt får vi et referat fra
NSALK sin workshop om standardisering av
laparoskopisk teknikk ved bruk av simulator, og
fra det første nasjonale LIS-kurs i plastikkirurgi.

Redaktør

skulder-, håndledd- og hoftekirurgi. Etter
hvert som generell kirurgi og ortopedi har tatt
hver sin utdanningsretning, er det sjeldent
man som bløtdelskirurg blir eksponert for
ortopedi. Det gjør at temanummer som
dette blir ekstra spennende og givende.

I julenummeret 2015 presenterte vi en helt ny
spalte om Malthes legat. Dette blir den andre
utgaven med spalten. Vi starter med gjentakelse
av bakgrunnen for legatet og presenterer
samtidig siste års prisvinnere. I tillegg
publiseres det reisebrev fra to av prisvinnerne.
Da dette er et partallsnummer betyr det også
samkjøring med NTLF nytt. Sven-Petter
Haugvik gir oss et kort sammendrag av en
studie i Euro J Surg Oncol, hvor et av målene
var å finne ut hvordan laparoskopiraten er
ved operativ behandling av coloncancer
i Europa. Han fortsetter med en egen
artikkel om LapcoNor sitt introduksjonskurs
i laparoskopisk kolorektal kirurgi.
Da gjenstår det kun for meg å ønske
alle sammen en riktig god sommer
og god vakt til alle som holder Norges
sykehus i gang gjennom sommeren!

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:

Thorax

Gastro

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.

Kar

Manuskriptet skrives i uformatert tekst (Word anbefales) på norsk språk. TEKST sendes som Word-fil
UTEN BILDER. Bilder sendes som egne rådata-filer
(.JPG), se neste avsnitt. Bildetekst skrives til slutt
i Word dokument. E-post adressen til førstefor
fatter føres opp på side 1 og publiseres i Kirurgen.
Redaktøren forbeholder seg retten til å korte ned
innleggene av redaksjonelle hensyn.
Referanser settes opp på samme måte som i TDNLF.
De 3 første forfatterne nevnes. Hvis det er flere enn
3 forfattere, settes dette opp som i eksemplet under:
Weber JC, Bachellier P, Oussoultzoglou E et al.
Simultaneous resection of colorectal primary tumour
and synchronous liver metastases. Br J Surg 2003; 90:
956-62.

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

Bilder og figurer sendes som egne filer med god
bildekvalitet, dvs. god oppløselighet (for eksempel
.jpg format for foto). Hvert bilde må ha høy skarphet
og bør som hovedregel være på minst 1,0 MByte.
Bildefilene nummereres og bildeteksten skrives til

Targeted infection control
Referanser:
1.Ruszczak Z, Friess N. Advanced Drug Delivery
2003;55:1679–1698.

Swedish Orphan Biovitrum AS
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Tlf.: 66 82 34 00
www.sobi.no mail.no@sobi.com
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NOW YOU CAN
DISSECT WITH
PRECISION AND
A COOL JAW.
Precise blunt dissection1,†
with a cool thermal profile2
The new LigaSure™ exact dissector

The V-Loc™ wound
closure device is a
revolution in barbed
technology, improving
patient outcomes by
closing wounds simply
and securely.3-5

ProGrip™ self-gripping
polyester mesh:
Specifically designed
and approved
for prophylactic
placement.

Som mange vil ha fått med seg, har det de
siste månedene vært mye fokus på den
nye forskriften for spesialistutdanning.
De nye læringsmålene som skal styre
utdanningen er detaljerte og omfattende,
og de er alle forskriftsfestet. Det var derfor
overraskende når direktoratet valgte å utelate
prosedyrelister fra forskriftene. Viktigheten
av slike lister med minimumskrav kjenner
alle i de kirurgiske miljøene. Reaksjonen fra
de kirurgiske spesialitetene og flere andre
prosedyretunge spesialiteter var derfor
spontan og kraftig. På oppfordring fra Kjersti
Ausen, leder i Norsk plastikkirurgisk forening,
ble det startet en underskriftskampanje
der etter hvert både leder i fagmedisinsk
forening og leder for spesialitetskomiteen i
20 prosedyretunge spesialiteter signerte på
et brev til helseministeren. I brevet presiseres
nødvendigheten av prosedyrelister med
virkelige prosedyrer på virkelige pasienter. Bruk
av simulatorer er et viktig redskap i utdanning
av operatører, og at det gir bedre operatører er
godt dokumentert. Men det kan aldri erstatte
virkeligheten, fordi en prosedyre på en virkelig
pasient representerer et helt annet ansvar og
en tilsvarende helt annen mental utfordring.
Dette må læres i trygge omgivelser, og
trenes. Jeg liker å bruke vilkårslogikk i sånne
sammenhenger, og vilkårslogisk presentert
er operasjonslister nødvendig men ikke
tilstrekkelig betingelse for gode operatører.
Helsedirektør Bjørn Guldvog presenterte

på Spesialitetsrådets seminar 2. mai
sine argumenter mot å forskriftsfeste
prosedyrelistene. Hans to viktigste argumenter
var 1) at det ikke er evidensbasert at et antall
gjennomførte prosedyrer gir bedre operatører,
og 2) at det vil være tungvint å måtte endre
forskriftene hver gang en prosedyreliste
endres. Begge argumentene er veldig
dårlige. For det første er ingen av de andre
læringsmålene heller evidensbaserte. Så hvorfor
skal dette plutselig være en forutsetning for
prosedyrelistene? For det andre er vårt krav
at det som skal forskriftsfestes er «..de til en
hver tid gjeldende prosedyrelister…» Det betyr
jo at det ikke kreves endringer i forskriftene
hver gang prosedyrelistene endres. For det vil
måtte skje kontinuerlig. For eksempel hadde
mine operasjonslister da jeg fikk godkjent
min spesialitet i generell kirurgi i 1987, i dag
sannsynligvis ført til politianmeldelse i dag,
med nesten 100 åpne appendektomier og
mer enn 50 transvesikale prostatektomier.
Den gang flott – ikke greit i dag.
Under debatten fikk jeg likevel inntrykk
at helsedirektøren egentlig er enig med
oss. Det var på en måte betryggende,
men nå er ballen hos politikerne og
departementet, og vi er ikke i mål ennå.
På landsstyremøtet i fjor kom legeforeningens
etiske råd med en utfordring til alle de
fagmedisinske foreningene. Vi ble bedt om
å identifisere faglig virksomhet innen hver
våre områder, som representerer et etisk
problemområde. Dette har jeg sagt før, men
gjentar nå fordi dette er en pågående prosess:
Alle de kirurgiske fagmiljøene oppfordres

til å finne områder som representerer en
etisk utfordring. Plastikkirurgenes gode
leder Kjersti Ausen har allerede adressert
dette til sitt miljø, kanskje det er spesielle
utfordringer innen den spesialiteten. Men alle
dere andre må også tenke gjennom dette.

Leder

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

Legeforeningens satsing på prosjektet
«Kloke valg» («Choosing wisely») fortsetter.
Dette handler som tidligere nevnt om overog underbehandling. Flere fagmedisinske
foreninger har allerede satt opp lister
over konkrete forslag til formuleringer.
Barnelegene og radiologene har vært de
første til å fronte dette. Nå har også f.eks.
transfusjonsmedisinerne og Blood management
group kommet med anbefalinger. Jeg tror
det er noe å hente i alle spesialiteter. Husk at
unødvendige undersøkelser eller behandlinger
ikke bare er en unødvendig risiko for pasienten,
de tar også plass fra de som virkelig trenger
denne plassen. Hvis dere ønsker mer
informasjon om dette fra legeforeningen,
anbefaler jeg å ta kontakt med spesialrådgiver
Sigrid Rød, Sigrid.Rod@legeforeningen.no
Til slutt vil jeg bare nevne at NKF med god
hjelp fra Kari Schrøder Hansen i legeforeningen
er i kontakt med Royal College of Surgeons
med tanke på å kjøpe deres kurs Care of the
critically ill surgical patient, CCrISP. Håpet er
at dette skal erstatte det som før het PPPkurset. Men mye er fortsatt uavklart når det
gjelder nasjonale obligatoriske kurs i den nye
utdanningsmodellen, og mye gjenstår også av
økonomiske avklaringer. Vi er i hvert fall på vei.
Ha en fin sommer!

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.
† 22 out of 23 surgeons surveyed agreed.
1. Based on internal report #RE00114823, Validation labs: surgeon evaluation of LigaSure™ exact dissector, nano-coated.
July 18 to 26, 2017.

Annonsepriser og formater 2017:

4. Capla et al. A prospective, randomized study to evaluate dermal closure with an absorbable barbed suture as compared to
a conventional absorbable suture: Interim analysis. J Am Coll Surg 2011; 213: S39
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MA June 2011.
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C for the LigaSure™ exact dissector and the Ethicon Harmonic Focus™*+ (conducted on porcine tissue). Aug. 29, 2017.
3. F. Alessandri et al. Unidirectional Barbed Suture versus Continuous Suture with Intracorporeal Knots in Laparoscopic
Myomectomy: A Randomized Study. J Minim Invasive Gynecol. 2010 Nov-Dec;17(6):725-9. doi: 10.1016/j.
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Lupebrille EyeZoom 3x, 4x og 5x
EyeZoom lupebrillen har tre forstørrelsesnivåer: 3x, 4x og 5x.
Den er utviklet for å kunne se operasjonssted fra flere perspektiv, og kan enkelt tilpasses den enkelte brukeres preferanser.
I samarbeid med Konica Minolta®, gir den patentsøkende
teknologien «edge-to-edge» klarhet og HD-oppløsning. Lett
magnesiumramme med ideell symmetri mellom stil og ytelse.

• Tilpasset din ansiktsgeometri og arbeidsavstand

•
•
•
•
•
•

Hypoallergenisk
Korrosjonsbestandig
Sidebeskyttelse
Hodebånd
Navnet gravert på boksen
Styrkeglass (hvis relevant)

Temaleder:

Artroskopisk kirurgi
før behandling med opptrening er forsøkt.
Likevel er det viktig at man ikke fokuserer
så mye på at dette er unødvendige operasjoner, at det blir forsinkelse i henvisning
til operasjon for dem som trenger det.
Det er fortsatt god indikasjon for operativ
behandling av for eksempel innslåtte
menisker.

LEVERES AV:

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

Pantone 138, Pantone 5315, Black

Pantone

GEM Anastomose-kobler -- med og uten flowmåler.
Den trygge, raske og enkle måten å
utføre mikrovaskulær anastomose.

Randi Margrete Hole
Randi.margrete.hole@helse-bergen.no
Ortopedisk avdeling,
Haukeland universitetssykehus
Leder norsk artroskopiforening
Tema i dette nummer av kirurgen er
artroskopisk kirurgi. Fra å være begrenset
til noen få utvalgte inngrep som acromionreseksjon og meniskkirurgi har denne
delen av ortopedien utviklet seg til å bli
et bredt fagområde med mange muligheter. Utviklingen har vært mulig takket
være en teknologisk utvikling med stadig
bedre instrumenter og billedkvalitet som
nå gjør at spekteret av operasjoner er
svært variert. De store mulighetene og
tilgjengeligheten har nok også gjort sitt til
at det har vært utført mange operasjoner
uten særlig god dokumentasjon og det har
de senere år vært stort fokus på såkalte
«unødvendige operasjoner». Det er etter
hvert godt dokumentert at førstevalg ved
degenerative meniskrupturer uten traume
ikke er partiell meniskreseksjon. Det er
også godt dokumentert at subacromiale
smerter/impingement ikke skal opereres

4 Color Process

Grayscale

Black & White
Please contact Marsha McArthur at 205-314-3193 or by email at marsha.mcarthur@synovismicro.com
if you have any questions about placement or usage of this logo artwork.

LEVERES AV:

I dette nummeret presenterer Eivind
Inderhaug en oversikt over behandling av
korsbåndsskader. Både når det gjelder
timing av kirurgi, valg av grafttype og
plassering av graftet er det store forskjeller
og fortsatt mange ubesvarte spørsmål. De
siste årene har det kommet svært mye god
forskning på området og norske korsbåndsforskere har bidratt betydelig til utviklingen
internasjonalt både med studier fra det
norske korsbåndsregisteret, biomekaniske
studier og kliniske studier. Nina Jullum
Kiise har gjort en stor randomisert studie
på meniskreseksjon versus treningsterapi
på degenerative menisker, og har vært med
på å utvikle nye europeiske retningslinjer
for meniskskader. På den nylige ESSKA
kongressen (European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) i Glasgow var det helt tydelig at
norske studier blir lagt merke til og at vi er
med og preger utvikling av skopisk kirurgi.
Også innen skulderartroskopien er det en
stor økning i antall inngrep som utføres.
Det som tidligere var et snevert spesialfelt utføres nå på svært mange sykehus,
både offentlige og private, rundt omkring i
landet. Både rotator cuff kirurgi og operativ
behandling av instabilitet i skulderleddet har
utviklet seg til å bli hverdagsoperasjoner,
og industrien kommer med stadig nytt og
bedre utstyr som forenkler prosedyrene.
Det er derfor svært viktig at vi som leger
og ortopeder beholder vår faglige integritet og kritisk vurderer indikasjon for

operasjoner i lys av hva som er nødvendig
og ikke hva som er mulig. Vi må alltid ha
en støtte i vitenskapen for vår virksomhet. Deltakelse i mulitsenter randomiserte
studier innen fagfeltet blir svært viktig
fremover. Berte Bøe fra Ullevål og Kirsten
Lundgreen fra Lovisenberg er begge
meget erfarne skulderkirurger med bred
erfaring og vitenskapelig bakgrunn som
gir oss en fin oversikt over behandling av
ustabile skuldre og rotator cuff skader.
Med bedrete teknikker ser vi også at
artroskopi i andre ledd kommer etter kne
og skulder, og vi har i dette nummeret
prøvd å gi dere en smakebit på de vanligste
prosedyrene som utføres. Både i håndledd,
hofte og ankel ser vi nå at artroskopet helt
klart har sin plass i behandlingen av skader
i disse leddene. Sverre Løken gir oss et lite
innblikk i mulighetene som hofteartroskopien nå gir oss. Jan-Ragnar Haugstvedt er
leder i norsk forening for håndkirurgi og gir
oss en oppdatering av mulighetene innen
håndleddsartroskopien. Også ankelartroskopi er et voksende fagfelt og vi ser nytten
av dette både ved traumatiske og degenerative tilstander. Jàkup Midjord har lang
erfaring med skopisk ankelkirurgi og gir oss
her en oversikt over dette spennende feltet.
Jeg håper at vi med dette får formidlet
litt av alt det som foregår innenfor den
artroskopiske kirurgien.
God lesing og god sommer!
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Meniskkirurgi
Tidligere har opptil 300 per 100.000 personer årlig gjennomgått artroskopisk meniskkirurgi, men i de senere
årene har insidensen sunket. Bare en av ti operasjoner har inkludert reparasjoner av menisker, resten har vært
meniskreseksjoner (partielle meniskektomier). Hos pasienter med degenerative meniskrupturer, har randomiserte kontrollerte studier vist like gode funksjonelle resultater etter treningsterapi som etter kirurgi. Hos pasienter
med traumatiske meniskrupturer eller skader av meniskroten, er suturer og reparasjoner absolutt indisert. Denne
artikkelen gir et historisk tilbakeblikk, beskriver meniskenes funksjon og gjør greie for behandlingsalternativer
ved degenerative meniskrupturer og reparasjoner av traumatiske meniskskader.
Nina Jullum Kise
Kne- og skulderseksjonen, Ortopedisk
avdeling, Martina Hansens Hospital
nina.kise@mhh.no

Historikk
Thomas Annandale utførte allerede i 1883
en meniskreparasjon på en gruvearbeider, som tre måneder senere var tilbake i
arbeid. Operasjonen ble utført som åpen
kirurgi, med sutur av fremre horn av
mediale menisk med katgut (1). Annandale høstet lite bravur for sin prestasjon,
da sterkere røster langt ut på 1900-tallet
hevdet at meniskene var verdiløse rester
fra embryologien og total meniskektomi var
gullstandarden. Fairbank viste imidlertid i
1948 at tap av meniskvev førte til røntgenologisk artroseutvikling (2). Senere studier
har bekreftet at reparasjoner reduserte
risiko for tidlig artroseutvikling (3) og ga
bedre funksjonelle langtidsresultater (4).
På 1980- og 90-tallet utviklet man teknikker for meniskreparasjoner, først åpne (5),
deretter artroskopiske med inside-out,
outside-in eller all-inside teknikker med
diverse løsninger på utstyr og fiksasjonsmetoder. De senere år har det også vært
fokus på reparasjoner av meniskrotskader
og ramp lesions. Menisktransplantasjoner har også kommet inn som aktuell
behandling for yngre pasienter (under 45
- 50 år) med omfattende skader som har
ført til sub-/totale meniskektomier. Det
forskes på ulike scaffolds, altså syntetisk materiale som celler kan vokse inn
i og syntetiske menisksubstitutter.
I den vestlige verden har det de siste tiårene blitt utført så mange som 300 meniskoperasjoner per 100.000 innbyggere per år
(6). Bare 10 % av inngrepene har inkludert

54 Kirurgen nr. 2, 2018

meniskreparasjoner, resten har vært
meniskreseksjoner (7). Tre av fire pasienter var middelaldrende eller eldre (8),
altså i aldersgrupper der degenerative
meniskrupturer dominerer. Dette er et
tankekors, fordi en ruptur i en degenerativ menisk kan betraktes som det
første tegnet på gonartrose (9).

Meniskenes funksjon
Ordet ”menisk” kommer fra det greske
ordet me-niskos, som er diminutiv form
av me-ne, som betyr “måne”. Meniskene består av fiberbrusk, er kileformet i
tverrsnitt og passer perfekt mellom de
sfæriske femurkondylene og de flatere
tibiaplatåene (figur 1). Meniskene øker
leddets kongruens, er viktige stabilisatorer
og har beskyttende funksjon overfor den
hyaline brusken på leddflatene. Meniskvevet består av en matrix med kollagene
fibre organisert i et longitudinelt mønster,
samt fibre som binder sammen på tvers.
Matrix har en støtdempende funksjon
og aksial vektbelastning blir overført
via de longitudinelle fibrene gjennom
meniskrøttene ned i tibia (tønnebåndprinsippet). Frie nerveender i meniskenes
bakhorn bidrar til propriocepsjon (10).

yngre atleter er det vist at tap av 10 % eller
mer av mediale eller laterale menisk var
korrelert med mer avansert bruskskade
og redusert funksjon (12). Hos pasienter med degenerative meniskskader er
større reseksjoner assosiert med dårligere
funksjon og mer artrose etter 16 år (13).

Typer meniskskader og
behandling
Man skiller mellom degenerative
og traumatiske meniskskader.
Degenerative meniskskader
Degenerative meniskskader er definert
som atraumatiske (ikke utløst av et adekvat
traume) og ses hyppigst hos middelaldrende og eldre personer. Symptomer
og funn kan være smerter i leddlinjen,
mekaniske symptomer (hektinger, låsnin-

ger, glippinger), positiv kompresjonstest
av menisken og hydrops. Degenerative
meniskrupturer kan være tilfeldige funn på
MR (14). Degenerasjon kan ses som en
globulær signalintensitet inni meniskvevet
og en ruptur er definert som et signal som
penetrerer tibia- og/eller femuroverflaten
av menisken. De degenerative meniskskadene ses hyppigst i bakhornet av
mediale menisk og er oftest horisontale
eller komplekse med flere rupturlinjer.

pdf). Konklusjonen var krystallklar; minst tre
måneder med konservativ (ikke-kirurgisk)
behandling er anbefalt før man implementerer kirurgi som behandling hos disse
pasientene (28). I en studie er det sett at
19 % av treningspasientene krysset over
til kirurgi på grunn av vedvarende symptomer, men resultater hos disse skilte seg

ikke fra de andre pasientene etter to år, og
konklusjonen var at disse pasientene ikke
tapte på å gå via treningsterapi først (19).
Konservativ behandling kan inkludere
livsstilsendringer som vektregulering og
mosjon, endring av fysiske aktiviteter (til
mindre kne-krevende), medikamentell

Behandling av degenerative
meniskrupturer

Skade av meniskvev
Med økende degenerasjon reduseres
vanninnholdet i matrix og de kollagene
fibrene blir færre. Stivheten i vevet øker og
skjærekrefter river de kollagene fibrene fra
hverandre. Det oppstår rupturer og endring
i meniskenes fasong og dermed tap av
meniskenes beskyttende funksjon i forhold
til leddbrusken. En laboratoriestudie har vist
at reseksjon av mer enn 20 % av mediale
menisk reduserer fordeling av skjærekrefter
i menisken vesentlig og medfører betydelig økt stress på leddflatene (11). Hos

Figur 2. Artroskopi av kne. Inngrep i lokal- eller generell anestesi. Anterolateral skop-portal og anteromedial arbeidsportal. Lavage i leddet med ringer-acetat.
(Foto: Øystein Horgmo, UiO).

Figur 1. Normal medial menisk sett gjennom artroskop
med 30 graders optikk. Menisken er halvmåneformet
og kileformet i tverrsnitt og passer perfekt mellom den
sfæriske femurkondylen og det flatere tibiaplatået.
(Foto: Martina Hansens Hospital).

I løpet av det siste tiåret har behandling av
pasienter med degenerative meniskrupturer
vært omdiskutert. Randomiserte kontrollerte studier (15-24) og systematiske oversiktsartikler (25-27) har sammenliknet selvrapporterte resultater 1-5 år etter behandling med artroskopisk meniskreseksjon eller
treningsterapi eller sham-kirurgi (placebo).
Like stor bedring er sett i alle pasientgrupper, selv hos pasienter som rapporterte
mekaniske symptomer. Disse studiene
var bakgrunnen for at ESSKA (European
Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) startet et konsensusprosjekt som ledet til en algoritme for
behandling av pasienter med degenerative
meniskrupturer, publisert i 2016 (http://c.
ymcdn.com/sites/www.esska.org/resource/resmgr/Docs/2016_DML_full_text.

Figur 3. Artroskopiske instrumenter. Stanse- og fatte-tenger. (Foto: Øystein Horgmo, UiO).
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Kirurgisk behandling (figur 2 og 3) innebærer artroskopi i lokal eller generell
anestesi, med eller uten tourniquet på låret
for blodtomhet, med eller uten profylakse
med antitrombotika eller antibiotika. Det
brukes antero-lateral skop-portal og anteromedial arbeidsportal (som kan byttes
om underveis), eventuelle aksessoriske
portaler og eventuell skyllekanyle i øvre
resess, vanlige artroskopi-instrumenter,
og lavage i leddet med Ringeracetat. Det
utføres diagnostikk av intraartikulære
strukturer med påfølgende reseksjon av
ustabilt meniskvev med stansetenger
eller bløtdelsshaver inntil stabile meniskkanter. Vanlig postoperativt regime er
avlastning med krykker inntil vektbelasting
ikke kompliseres med smerter eller andre
plager og instruksjon i hjemmeøvelser med
hensikt å gjenopprette ROM (leddutslag)
og normal funksjon samt begrense hevelse
og smerter. Etter meniskreseksjoner kommer de fleste pasienter raskt tilbake i jobb,
men mange har begrensninger i fysisk
aktivitet og sport (30). Langtidsresultater
er relatert til grad av artroseprogresjon.

hver annen akutte ACL-skade har også en
samtidig meniskruptur (31) og halvparten
av tidligere ACL-skadde kan oppleve å få
en meniskskade innen 5 år (32). Typiske
traumatiske rupturer kan være bøttehankformete (longitudinelle, vertikale, kan
ligge innslått mot eminensene) (figur 4),
radiale, eller flapp-formede. Bøttehankrupturene kan gi ekstensjonsdeficit slik at
tidlig reponering og sutur er indisert.
Bakre rot-skader
De senere årene har det vært rettet fokus
mot de bakre rotskadene, som er rupturer
lokalisert mindre enn 10 millimeter fra
bakre rotfeste på tibia (33). Rotrupturene
ødelegger meniskens tønnebåndfunksjon
og menisken ekstruderer ut av leddet, altså
den ”glipper” utfor kanten på tibia og mister
funksjonen (33). Ved samtidig ACL-skade
medfører skade av laterale bakre rot betydelig økt pivot shift (rotasjonsinstabilitet) og
skade av mediale bakre rot gir en betydelig
økt fremre translasjon av tibia (fremre skuffetest). Insidensen av rotrupturer er ukjent,
og skadene har sannsynligvis i stor grad
vært underdiagnostisert. Diagnosen kan
mistenkes ut fra funn på MR (ghost sign –
fravær av meniskvev inntil roten, ekstrusjon
av menisken, benmargsødem subchondralt under leddflatene) og ved artroskopi
bør man alltid sjekke de bakre røttene.
Bakre rotrupturer kan også være av
degenerativ karakter, og ses hyppigere
hos pasienter med mer avansert artrose.
Pasienter beskriver av og til en akutt debut
av smerter der de følte et ”popp” i kneet
uten signifikant traume. Det er holdepunkter for at reparasjon av degenerative
bakre rotrupturer er indisert, men dårligere
resultater er sett hos pasienter med mer
avansert røntgenologisk artrose (33).

Figur 4. Bøttehankruptur: Longitudinell, vertikal ruptur.
Krok i rupturen. (Foto: Martina Hansens Hospital).

Traumatiske meniskskader
Traumatiske meniskskader ses oftere
hos yngre idrettsaktive personer med en
insidens på 70-100 per 100.000 per år,
altså 2.5 ganger så hyppig som akutte
fremre korsbåndsskader (ACL) (31). Opptil
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Ramp-lesions
Det finnes ikke noe godt norsk begrep
som definerer denne gruppen av meniskskader. Skaden omfatter avrivning av det
meniskotibiale ligamentet i bakhornet av
mediale menisk, eller avrivning av meniskens innfestning i ligamentet. Skaden er ofte
assosiert med akutt ACL-skade (34) og
bidrar til øket anterior translasjon av tibia.
Behandling av traumatiske
meniskskader
Meniskskader som medfører låst kne
(ekstensjonsdeficit) krever halv-øyeblikkelig
kirurgisk intervensjon. Pasienten opereres
i følge vanlige artroskopiske prosedyrer
(som beskrevet ved degenerative menisk-

rupturer). Med pasienten i anestesi,
har man optimale forhold for å vurdere
instabilitet inkludert pivot shift som kan
være utfordrende å teste adekvat hos en
våken pasient. Systematisk artroskopisk
diagnostikk inkluderer palpasjon og testing
av meniskenes bakre rotfeste og eventuelle
ramp lesions. Disloserte rupturer reponeres
og sutur er indisert ved adekvat reponering
av vev som ikke er for ødelagt, ved rupturer
i ytre to tredjedeler av menisken eller helt
sentralt hvis sirkulert vev, særlig hos yngre
pasienter. Arrvev, synovitt og hematomer i
rupturspalten må fjernes med diamantrasp
eller bløtdelsshaver og reparasjon utføres
med egnet utstyr (inside-out, outside-in
eller all-inside-teknikker). Inside-out er gullstandarden, men krever en bakre insisjon
for å beskytte nerver og kar. Outside-in
kan være fordel ved suturer i fremre horn
av menisken. All-inside (med for eksempel FasT-Fix ® har fordel av å være raskt
utført uten ekstra insisjon. Kombinasjon
av forskjellige teknikker kan være fordelaktig. Suturer bør settes på både tibiale og
femorale flate av menisken, sannsynligvis
med maksimalt 5 millimeters mellomrom
med adekvat kompresjon. Suturene bør
settes vertikalt eller skrått for å hindre
at de glipper mellom de sterke longitudinelle fibrene i meniskvevet. Postoperative
rehabiliteringsprotokoller kan divergere,
men tommelfingerregel er vektavlastning
med krykker i 6 uker, og ikke belaste med
mer enn 90 graders fleksjon før etter tre
måneder. Retur til idrett og aktiviteter
avhenger av type aktivitet og pasient. Tilhelingsfrekvens etter menisksuturer kan være
vanskelig å tallfeste, fordi det foreligger
multiple operasjons- og fiksasjonsmetoder,
og mange studier er retrospektive med små
populasjoner. Videre gjøres second-look
operasjoner sjelden og MR-diagnostikk
kan være vanskelig å tolke. En metaanalyse
der åpen teknikk, outside-in, inside-out og
all-inside metoder ble sammenliknet, konkluderte imidlertid med en samlet tilhelingsfrekvens på 77 % og ingen tydelig forskjell
mellom de forskjellige teknikkene (35).
Ramp lesions kan i prinsippet opereres
på samme måte som meniskrupturer,
med samme typer teknikk, instrumenter
og suturer, samt postoperativ rehabiliteringsprotokoll. En postero-medial portal
kan gi bedre oversikt over skaden.
Bakre rotskader kan skjules av synovitt og
arrvev, men ved å bruke krok eller fattetang
kan man få inntrykk av øket mobilitet av
bakre horn og vurdere graden av skade.

Skadene kan være partielle, totale, totale
med en bøttehankruptur inn i menisken,
skrå eller inkludert benet avulsjon (36).
Reparasjon utføres oftest med frilegging av
skaden, fripreparering av footprint for roten,
og en eller flere suturer eller suturbånd i
enden av meniskens bakhorn som trekkes
gjennom en borrekanal til antero-mediale
eller laterale tibiadiafyse ved hjelp av sikteapparat á la ACL-rekonstruksjon (figur 5).
Postoperativt anbefales vektavlastning med
krykker i 6 uker, styrketrening fra 8 uker og
retur til vanlige aktiviteter etter 5-7 måneder
(37). En studie viser 93 % overlevelse av
reparasjonen i 2 år med denne metoden
(37). Metoden er relativt ny, og flere studier
med lengre observasjonstid er nødvendig.
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Rekonstruksjon av fremre korsbånd
Fremre korsbåndsavrivning er en hyppig forekommende kneskade som kan ha dramatiske konsekvenser
for knefunksjon og livsutfoldelse. Kirurgisk behandling har som mål å gjenopprette normal knestabilitet
og derved tilbakeføre pasienten til ønsket aktivitetsnivå. Dagens korsbåndskirurg må håndtere et stadig
bredere spekter av kirurgiske teknikker for å tilby individualisert og oppdatert behandling til pasientene.
I det følgende beskrives den kirurgiske håndteringen med vekt på nye strømninger - derunder kirurgi
i akuttfasen, graftvalg, behandling av ledsagende meniskrotskader og bruk av laterale tenodeser.

Eivind Inderhaug
eivind.inderhaug@gmail.com
Forskningsgruppe for Artroskopi og Idrettstraumatologi (FAIT)
Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen
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Introduksjon
Fremre korsbåndsruptur er blant de
hyppigste skadene innen idrettsmedisin
og forekommer vanligst hos unge
idrettsaktive. Et resulterende ustabilt kne
kan gi betydelig innskrenket livsutfoldelse
og derved også en reduksjon i livskvalitet.
I en aktiv norsk befolkning, med en
omfattende satsning på breddeidrett,
utsetter mange seg for risiko for
korsbåndsskader. Forebyggende tiltak
innen organisert idrett er vist å kunne
redusere skadefrekvensen (1). Tross dette
vil mange skade seg og søke behandling
for et ustabilt kne som kan medføre
svært ubehagelige ”glippepisoder”.

Figur 2 – Mini-invasiv høsting av quadricepssene ved bruk av dobbelt knivblad. Quadriceps-senegraft her uten bengraft (Bilde: C. Hoser/C. Finck)

ønskede aktivitetsnivå. Forebygging av
tidlig utvikling av artrose (som et resultat
av kronisk instabilitet) er ofte sett som
et viktig argument for kirurgi. Kroniske
korsbåndsskadede pasienter omtales ofte
som ”unge pasienter med gamle knær”(4).
Man har imidlertid ikke kunnet vise at
den kirurgiske behandlingen har en klar
beskyttende effekt mot artroseutvikling.
Der man tidligere har hatt en relativ
uniform kirurgisk tilnærming beveger man
seg nå mot en økende individualisering av
behandlingen av denne pasientgruppen
(5). I tillegg til den objektive instabilitet er

alder, kjønn, aktivitetsnivå og ledsagende
skader faktorer som påvirker valg av
kirurgisk strategi. Med en økende bredde
i de kirurgiske valgmuligheter stilles også
høyere krav til knekirurgens ferdigheter
for å oppnå et optimalt resultat.

Timing av kirurgi
I Skandinavia har man en sterk tradisjon
for non-operativ behandling av fremre
korsbåndsskader. En mye omtalt studie
ved Frobell og medarbeidere randomiserte
pasienter mellom tidlig rekonstruksjon og
non-operativ behandling med mulighet

Skadefrekvensen er internasjonalt
rapportert å være 32-70 per 100 000
innbyggere per år (2) og man antar minst
like stor forekomst i Norge. Selv om rundt
2000 pasienter årlig gjennomgår kirurgi
(3) ved norske sykehus, antar vi at det
totale antallet skader er betydelig høyere.
Fra vårt lokale kvalitetsregister vet vi
at 30-40 % kan oppnå tilfredsstillende
knefunksjon med ikke-operativ
behandling bestående av strukturert
nevromuskulær trening og en viss grad av
aktivitetsmodifikasjon (upubliserte data).
Kirurgisk rekonstruksjon har som formål å
gjenopprette kneets stabilitet, gjenskape
dets normale kinematiske mønster og
derved muliggjøre retur til pasientens
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Figur 1 – De anatomiske innfestingene av fremre korsbånd her ved bilder fra disseksjon utført av R. Smigielski.
Den tidligere ”double-bundle” fortolkningen av ACL har blitt utfordret av studier som antyder en mer ”båndformet” strukturell organisering (Bilde: R. Smiegielski)

for senere rekonstruksjon etter behov
(6). 40 % av pasientene som primært
gjennomgikk ikke-operativ behandling
valgte senere å gjennomgå kirurgi
grunnet vedvarende instabilitet. Ved 2
års oppfølging hadde pasientene i begge
grupper like resultater målt ved Knee
Osteoartrithis Outcome Score (KOOS),
Tegner Aktivitet Skåre og SF-36, men
gruppen som gjennomgikk kirurgi hadde
en noe bedre stabilitet. Resultatene
fra studien er mye omdiskutert, men
illustrerer godt at ikke alle pasienter
trenger kirurgi for å oppnå et godt
resultat. En vanlig fortolkning er derfor
at et non-operativt behandlingsforsøk
med tett oppfølging og mulighet for
senere kirurgi vil være riktig for mange.
Hos pasienter med ledsagende skader av
kollateralligamenter, større meniskskader
og en omfattende instabilitet (målt ved
Lachmans test og pivot shift manøver)
samt pasienter som skal tilbake til idrett
på høyt nivå velger man allikevel ofte å
operere direkte. Det er da konvensjonelt
å vente til kneet er i en rolig fase, med
minimal hevelse, normalisert bevegelighet
og god muskelaktivering (7).
Operasjon i akuttfasen har tradisjonelt
vært forbundet med økt risiko for
artrofibrose. Eriksson og medarbeidere
viste imidlertid likeverdige resultater hos
pasienter som fikk utført akutt kirurgi
(innen 1 uke) og en gruppe som ble
operert 6-10 uker etter skade (8). Herbst
og medarbeidere fant heller ingen forskjell
i resultater eller komplikasjonsrater
hos pasienter som var operert innen
48 timer etter skade sammenlignet

med de som ble operert i et forsinket
”inflammasjonsfritt intervall” (9). Noen har
videre antydet at kirurgi kan og bør gjøres
innen det første døgnet etter kneskaden
(spesielt ved alpinskader) (10). En ny
metaanalyse konkluderte imidlertid at flere
studier av høy kvalitet bør foreligge før
rekonstruksjon i akuttfasen gjøres i mer
utstrakt grad (11). Et viktig argument mot
slik rask operasjon er at pasientene da ikke
får anledning til å forsøke non-operativ
tilnærming før kirurgien gjennomføres.

Valg av graft
Selv om man i andre land har en utstrakt
bruk av allograft, er det i Norge autograft
fra det ipsilaterale kne som dominerer ved
fremre korsbåndsrekonstruksjon. Graft av
pasientens hamstrings- og patellarsene
er konvensjonelle og velprøvd, og har
over det siste tiåret blitt brukt i mer enn
90 % av alle operasjonene (3). De senere
år har andelen patellarsenegraft økt noe
på bekostning av hamstringssenegraft.
Proponenter av patellarsenegraft hevder
at høstingen er sikrere, størrelsen er
forutsigbar, høsting ikke påvirker kneets
fleksjonskraft, grafttilheling (med
benblokker i begge ender) er bedre og at
patellarsenens flate struktur i større grad
etterligner det naturlige ”båndformede”
fremre korsbånd (figur 1) (12). Ulempen
er imidlertid donorstedsmorbiditet fortil
på kneet. Mange velger derfor å ikke
bruke patellarsenegraft hos pasienter
som arbeider i knestående. I flere
publikasjoner har man funnet en økt
revisjonsrisiko ved bruk av hamstringsgraft
sammenlignet med patellarsene. Ung
alder og skader relatert til pivoterende

idretter (håndball og fotball) samt alpint
synes å forsterke denne effekten (13).
Graft fra quadricepssene er økende
populært og har i flere studier vist seg
som et likeverdig alternativ til hamstringsog patellarsene (14). Dette graftet kan
høstes uten eller med benblokk og kan
derfor ha noen av patellarsenens fordeler,
men med mindre fremre knesmerter
(figur 2). I tillegg vil man unngå den
vanlige forekommende skaden av nervus
saphenus infrapatellare gren (sees ved
bruk av hamstrings- /patellarsene) da
man høster proksimalt for patella.

Plassering av korsbåndsgraftet
En kritisk faktor for å gjenopprette
kneets stabilitet er den intraartikulære
plasseringen av korsbåndsgraftet.
Ugunstig plasserte graftkanaler kan gi
vedvarende instabilitet eller nedsatt
bevegelighet i kneet, og derved øke
sjansen for at pasientene må reopereres
(15). Det er i dag vanlig å tilstrebe en
såkalt ”anatomisk rekonstruksjon”
hvor en plasserer graftet innenfor
korsbåndets opprinnelige utspring/
innfesting (figur 1). En rekke anatomiske
studier har pekt på hvordan korsbåndet
består av to ”bunter” – anteromediale
og posterolaterale (navngitt etter deres
utspring fortil på tibia) (16). Ut fra denne
forståelsen har såkalt ”double-bundle”
rekonstruksjon med to isolerte graft vært
propagandert. Selv om biomekaniske
studier har vist at dette gir et svært
gunstig kinematisk mønster, har man i
kliniske studier ikke vist at denne metoden
er vesentlig bedre enn den teknisk
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lettere ”single-bundle” rekonstruksjonen
(17). Derfor er det i dag vanligst å
rekonstruere med ett graft, én graftkanal
på tibia og én graftkanal på femur.

Fordi små endringer i kanalplasseringen
på femur kan gi store utslag for
korsbåndsgraftets funksjon regner man
denne graftkanalen for teknisk krevende
å plassere. Litt av utfordringen ligger i at
det kan være vanskelig å vurdere hvor det
opprinnelige korsbåndet har festet. Flere
studier fra vår forskningsgruppe har vist en
uønsket variasjon i kanalplassering dersom
man kun avhenger av de intraartikulære
landemerker på femur (19). For å oppnå
god presisjon har man derfor anbefalt
å gjøre kvalitetskontroll av egen praksis
med per- eller postoperative radiologiske
undersøkelser eller andre hjelpemidler.
Den anbefalte plasseringen av graftkanalen
ved ”single-bundle” rekonstruksjon har

Behandling av ledsagende
skader
Korsbåndsskader kan opptre isolert, men
sees ofte i kombinasjon med skader
på andre strukturer i kneet. Tall fra det
norske korsbåndsregisteret viser at 58
% av korsbåndsrekonstruerte pasienter
har ledsagende meniskskader, 23
% ledsagende bruskskader og 10 %
ledsagende MCL-skader (3). Sjeldnere
er ledsagende bakre korsbåndsskader,
skader av laterale kollateralligament
og det posterolaterale hjørnet. Der
hvor meniskskadene for 10 år siden
hovedsakelig ble behandlet med
reseksjon gjøres nå i økende grad
menisksutur. Dette kan sees i lys av
at flere studier har vist den ugunstige
effekten av meniskreseksjon, hvor
hel eller delvis fjerning gir økt risiko
for artrose i kneet på lang sikt (22).
Den laterale meniskens bakhorn er
spesielt utsatt når korsbåndet ryker og er
funnet skadet i opp mot 12 % av pasienter
som gjennomgår korsbåndskirurgi (23).
Flere studier har vist at slike rotskader
gir endringer i kneets stabilitet og
leddbruskens belastning på nivå med total

Konklusjon

meniskektomi. Den vanligste metoden for
reparasjon består av sutur med multiple
tråder som festes gjennom én eller flere
transtibiale kanaler (figur 2). Denne
teknikken er funnet å gi en tilfredsstillende
styrke med en langtidsoverlevelse
opp mot 90 % på 8 år (24)
Flere studier har vist at anterolaterale
strukturer hyppig skades når fremre
korsbånd ryker (25). Disse strukturene
er vist å være viktige stabilisatorer for
den anterolaterale rotasjonsstabiliteten
som typisk utløses ved ”pivot shift” (26).
Selv om man forventer at noen av disse
skadene tilheles, er de en sannsynlig
kilde til vedvarende instabilitet etter
korsbåndskirurgi. Dette er illustrert
gjennom biomekaniske studier som har
gjennomført isolert korsbåndskirurgi
i knær som har blitt påført en slik
kombinert skade (27). Videre har man
funnet at en lateral ekstraartikulær
tenodese, som tilleggsprosedyre til
fremre korsbåndsrekonstruksjon, kan
eliminere den resterende laksiteten.
Man vet at kombinasjonen av et intraog et ekstraartikulært graft gir en
kraftfordeling som avlaster tensjonen
gjennom korsbåndsgraftet med 40 %
(28). En vanlig fortolkning er derfor at
pasienter som skal tilbake til idretter
med stor risiko for nye skader kan være
tjent med å få en slik tilleggsprosedyre
ved korsbåndsrekonstruksjon. I den
internasjonale multisenter-studien
STABILITY, hvor man vurderer effekten
av en ekstraartikulær tilleggsprosedyre,
viser preliminære data bedre stabilitet
hos pasienter med en kombinert
tilnærming sammenlignet med
korsbåndsrekonstruksjon alene. Flere
kliniske studier bør imidlertid replisere
disse funn før en kan komme med mer
spesifikke behandlingsanbefalinger.

Kirurgisk rekonstruksjon er den viktigste
behandlingsformen for pasienter som
har et ustabilt kne etter traumatisk
fremre korsbåndsruptur. Autograft fra
pasientens eget kne er det vanligst brukte
substituttet for det avrevne korsbåndet.
Ulike graft har fordeler og ulemper,
og man bør derfor forvente en gradvis
differensiert bruk avhengig av pasientenes
profil, idrettsdeltagelse og egne ønsker.
Teknikker for rekonstruksjon, derunder
plassering av graftkanaler, har fulgt nye
innsikter om korsbåndets anatomi, og
vi vil sannsynligvis se en ytterligere
utvikling i takt med nye funn. Til sist har
et økt fokus på ledsagende skader ved
korsbåndsavrivning ført til utvikling av
nye kirurgiske teknikker. Reparasjon av
rotskader i laterale menisk og bruk av
laterale tenodeser hos selekterte pasienter
vil sannsynligvis øke de kommende årene.
Flere kliniske studier er viktig for å evaluere
tilleggseffekten av disse nye prosedyrene.

Figur 4 – Lateral ekstraartikulær tenodese med
bruk av et graft fra midtre del av traktus iliotibiale
som tunnelleres under laterale kollateralligament.
En slik prosedyre er effektiv for å kontrollere stor
rotasjonsinstabilitet ved fremre korsbåndskirurgi
(Bilde: E. Inderhaug)
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Den intraoperative kanalplasseringen er
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Artroskopisk Bankart utført som behandling for traumatisk fremre skulderinstabilitet er vanlig praksis blant
ortopediske kirurger. Traumatisk fremre skulderinstabilitet er en relativt hyppig skade som representerer over
90% av alle glenohumerale luksasjoner. Etter residiverende luksasjoner tilbys operativ behandling. 80-90% av
pasientene kan opereres med Bankarts prosedyre som er en bløtdelsplastikk.
Berte Bøe
uxbebm@ous-hf.no
Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus

infraspinatus i defekten, Remplissage. Hvis pasienten har spesielt
høy risiko for nye luksasjoner gjøres en benet prosedyre, Latarjet.

Skulderinstabilitet omfatter et stort spekter av pasienter fra voluntær dislokasjon til sekundære impingementsyndrom. Noen er såkalt
”born loose” mens andre er ”torn loose”, og det er viktig å skille
mellom atraumatisk og traumatisk genese. Subjektive symptomer
varierer fra luksasjoner, subluksasjoner og dead-arm syndrom til
kun subtile smertetilstander (hos enkelte idrettsutøvere). Noen
pasienter har sekundære impingementsymptomer på bakgrunn av
fremre instabilitet og disse har ingen nytte av akromionreseksjon.

Bankarts prosedyre gjenoppretter stabilitet ved at man fikserer det
avulserte kapsulolabrale komplekset tilbake til glenoid. Kirurgisk
behandling for instabilitet kan utføres åpent eller artroskopisk.
Med den raske utviklingen innen artroskopisk kirurgi utgjør denne
metoden en stadig større andel av inngrepene. Sammenlignet
med åpen kirurgi er det flere fordeler med artroskopisk prosedyre,
for eksempel bedre mulighet til å diagnostisere tilleggsskader
i leddet, mindre risiko for postoperativ tilstivning, kortere operasjonstid og mindre postoperativ smerte. I tillegg unngår man
behovet for å løsne musculus subscapularis for å komme til leddet.

Ved gjentatte traumatiske fremre skulderluksasjoner bør de fleste
pasienter tilbys stabilisering i form av Bankarts prosedyre. Dette er
en oppstramning av leddkapselen der man suturerer leddleppen/
labrum tilbake mot glenoid. Dersom det foreligger stort bentap på
humerus gjøres en tillegsprosedyre hvor man fikserer musculus

Figur 1.Bankarts prosedyre. Leddflaten på glenoid til venstre i bildet, caput humeri
til høyre. Leddleppen/labrum har løsnet fra fremre, nedre glenoid etter en fremre
skulderluksasjon. En periostavløser brukes til å definere riktig lag og løsne arrvev slik
at man kan trekke leddleppen tilbake på plass. Shaver brukes til å lage en ru benflate
der leddleppen skal gro tilbake til benet.

Da man begynte å operere Bankarts prosedyre med artroskopisk teknikk ble det rapportert høyere residiv enn etter åpen
kirurgi (1). Artroskopiske teknikker har utviklet seg betydelig etter oppstarten og vi har nå bedre instrumenter og bedre
suturankere som har ført til lavere residiv. Det rapporteres
imidlertid fortsatt residiv etter artroskopisk Bankarts prosedyre på mellom 4 og 17%. 10 år etter operasjon er tilbakefallsprosenten så høy som 35% i enkelte materialer (2).
Ved Latarjet prosedyre skrus en del av processus coracoideus med
tilhørende fellessene fast på fremre glenoidkant. Denne prosedyren
brukes ved reoperasjoner der pasienten har opplevd ny luksasjon
etter å ha blitt operert med Bankarts prosedyre tidligere. Latarjet
brukes som første prosedyre dersom risikoen for nye luksasjoner
vurderes som svært høy preoperativt, og spesielt der det er et
bentap fra fremre glenoid slik at leddflaten har blitt mye smalere.
Latarjet prosedyre resulterer i betydelig færre tilbakefall enn etter
Bankart, men risikoen for komplikasjoner er rapportert til å være
opp mot 30 %, både for åpen og artroskopisk prosedyre. De fleste
norske skulderkirurger utfører fortsatt Latarjet prosedyre med
åpen kirurgi. Ved Oslo Universitetssykehus begynte vi å operere
også denne prosedyren ved artroskopisk teknikk i 2014. I tillegg
til den høye komplikasjonsfaren er dette en teknisk krevende
prosedyre og det ortopediske miljøet er stadig på jakt etter
forbedringsmuligheter for denne pasientgruppen. Det er derfor
gledelig at kollegaer i Ålesund har startet et forskningsprosjekt
med utvikling av en ny operasjonsmetode for disse pasientene.

Risikofaktorer
For å få best mulige resultater etter artroskopisk Bankarts prosedyre er det svært viktig å stille riktig indikasjon.
Enkelte pasienter har høy residivrisiko beroende på pasientrelaterte, tekniske og patoanatomiske risikofaktorer.

Figur 2. Ved hjelp av sutur lasso og shuttle teknikk føres tråden fra suturankeret, som
er boret inn i benet på glenoid, gjennom leddleppen.
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Pasientrelaterte faktorer; Alder, kjønn, idrett.
Personer som opplever sin første traumatiske skulderluksasjon før de fyller 20 år er i en høyrisikogruppe for residiv.
Ung alder er den faktoren som betyr mest for residivrisiko (3). Pasienter under 20 år har 3 ganger så høy risiko

Figur 3. Etter fiksering av leddleppen ønsker man at den danner en mekanisk voll
langs fremre, nedre glenoid.

Figur 4. Ved remplissage prosedyre settes et sutur anker inn i Hill Sachs defekten
på caput humeri. Deretter trekkes trådene ut gjennom m. Infraspinatus ca 1 cm
proximalt og 1 cm distalt for ankeret. Når trådene knytes trekkes infraspinatus inn
i bendefekten i en tenodese.

for nye luksasjoner som de over 20 år. Menn har cirka dobbelt så høy residivrisiko som kvinner, 15% mot 8%.
Noen personer er generelt løse i leddene. Det å være hyperlax
er ikke patologisk i seg selv, men gir økt risiko for at man skal
luksere igjen etter første gangs luksasjon. For å gradere leddlaxiditet generelt brukes ofte Beightons score og for skuldre spesielt
noteres grad av utadrotasjon. Dersom pasienten har hatt mange
luksasjoner øker risikoen for å luksere ytterligere. Interessant nok
er det ikke påvist økt risiko hos pasienten driver med kontaktidrett. Det er imidlertid dokumentert at pasienter som konkurrerer
på høyt nivå lukserer oftere enn mosjonister uansett idrett.
Tekniske faktorer; sutur ankere.
Når labrum/leddleppen skal sys tilbake på plass brukes suturankere. Det har vist seg at det å bruke for få festepunkter øker risikoen
for at fiksasjonen skal svikte. Vi har gått fra å bruke metallankere
via plastankere til dagens “all-suture”. Noen er knuteløse, noe som
vil si at de har en låsemekanisme som gjør at vi ikke lenger trenger
å knyte trådene. Det er viktig at trådene føres gjennom vev som er
solid. I tillegg er det viktig at man får til et inferio-superiort shift av
leddleppen. Etter en luksasjon der leddleppen rives løs fra benet
vil den ofte legge seg inferiort og medialisert etter skaden. Det er
derfor et viktig teknisk aspekt ved Bankarts prosedyre at man først
løsner arrvev slik at man får løftet leddleppen tilbake på plass.
Patoanatomiske faktorer; bentap.
Når skulderen lukserer vil den i mange tilfeller lage en liten fractur
i fremre nedre glenoid. Dette kalles en Bankarts fractur og er i
mange tilfeller benbiter som avulseres sammen med leddleppen.
Avhengig av hvor store disse bitene er vil glenoid bli tilsvarende
smalere. En smal glenoid vil gi større risiko for nye luksasjoner.
Grensen for hva som er akseptabelt bentap fra glenoid ligger
rundt 25% av leddflatens diameter. Hvis bentapet blir større enn
dette må man vurdere akutt operasjon hvor benbitene fikseres
innen 2 uker. På same måte vurderer vi bentap når vi planlegger elektiv operasjon for fremre instabilitet. Dersom bentapet
beregnes til å være over 25% av glenoids opprinnelige størrelse må man velge en annen prosedyre, oftest Latarjet.
Bentap etter luksasjon kan forekomme både på glenoid og på
caput humeri. Dersom pasienten får en kompresjonsfractur på
humerus etter en luksasjon kalles dette en Hill Sachs lesjon.
Store Hill Sachs lesjoner vil også medføre økt risiko for nye
luksasjoner fordi den artikulerende leddflaten blir mindre.
Pasienter med multidireksjonell instabilitet og pasienter med
sekundære impingement symptomer (kastere, svømmere)
behandles med et langvarig rehabiliteringsprogram, minst 6
måneder. Dette består av skulderstabiliserende øvelser innenfor
smertegrensen, mange repetisjoner, mange økter daglig, lett
belastning. 70-80% blir bra av dette programmet. De med vedvarende plager kan tilbys operativ behandling. Disse har som regel
ingen strukturell skade av ben eller leddleppe og opereres med
artroskopisk kapselplikering, en oppstramning av leddkapselen.

Tema: Artroskopisk kirurgi
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Operativ behandling av skulderinstabilitet.

Figur 5. Fra artroskopisk Latarjet. Fra venstre i bildet kommer en ledestang som
kommer fra glenohumeralleddet gjennom musculus subscapularis. Rett bak ledestangen ser man nervus axillaris. Til høyre i bildet ses coracoid som føres inn med
to kanulerte metallhylser.

Rehabilitering etter operasjon
Etter artroskopisk stabilisering rådes pasientene til å bruke fatle
i 4 uker. I perioden der de bruker fatle er det viktig at de flere
ganger om dagen tar armen ut av fatlet for å trene bevegelse.
Tillatt passiv bevegelse i fleksjon/abduksjon/utadrotasjon for
atroskopisk opererte pasienter er henholdsvis 60°/60°/20°. Etter
4 uker oppfordres de til aktive øvelser, initialt med hovedvekt
på normalisering av bevegelighet. Etter 2-3 måneder tillates
økende styrketrening. De som skal tilbake til idrett må rehabiliteres i 4-6 måneder før det er aktuelt med konkurranser.

Komplikasjoner
Som ved alle former for kirurgi kan det oppstå komplikasjoner.
Etter skulderkirurgi er det ikke uvanlig med innskrenket bevegelighet, særlig utadrotasjon. Dette er mest uttalt etter åpen kirurgi der
det kan være opptil 30° reduksjon. Dette bedrer seg vanligvis med
tiden og er ofte normalisert etter et år. Peroperative nervelesjoner forekommer (nervus axillaris og nervus musculocutaneus), men er sjeldne i forbindelse med artroskopisk Bankart.
Ved Latajet prosedyre er det rapportert komplikasjonsfrekvens
opp mot 30% for både åpen og artroskopisk prosedyre.
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Skuldersmerter er en av de vanligste muskel- og skjelettplagene i primærhelsetjenesten.5 Hovedårsaken til
smertene er rotatorcuff-tendinopati. Befolkningens generelle aktivitetsnivå er økende og også eldre pasienter
ønsker i stor grad å opprettholde en aktiv livsstil med god skulderfunksjon. Ønsket om opprettholdt skulderfunksjon gjennom hele livsløpet samt bedre diagnostisering med ultralyd og MR medfører at spesialisthelsetjenesten i økende grad får henvist pasienter med rotatorcuff-tendinopati.
Kirsten Lundgreen
kilu@lds.no
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Rotatorcuffen er en senemansjett som
forbinder skapula med øvre humerus. Den
formes av senene fra fire muskler med
utspring på skapula. Disse musklene er
subskapularis fra skapulas fremside samt
supraspinatus, infraspinatus og teres minor
fra skapulas bakside. Via senemansjettens
brede innfesting på øvre humerus formidles
elevasjon og rotasjon av armen. I tillegg
stabiliseres leddkulen i skulderskålen. Ved
rotatorcuff-ruptur har en eller flere av senene helt eller delvis løsnet fra sitt feste på
øvre humerus. Disse rupturene kan oppstå
som ledd i aldringsprosessen hvilket er godt
belyst gjennom epidemiologiske studier
som rapporterer en økende forekomst fra
13 % blant personer under 60 år, opptil 54
% i aldersgruppen over 60 år.7,13 Rupturer
kan også oppstå som følge av mekanisk
skade ved for eksempel fall, eller ved overbelastninger som for eksempel repetitiv
bruk av armen over hodehøyde. De fleste
degenerative rupturene er lokalisert i supraspinatus-senen. En rotatorcuff-ruptur kan
medføre smerter og vanskeliggjøre bruk av
armen ut fra kroppen og over skulderhøyde.
Omfanget av smerte og funksjonssvekkelse
varierer. Det er rapportert at 30-50 % av
rotatorcuff-rupturer er symtpomgivende.18
Etiologien bak degenerasjon av rotatorcuffen er multifaktoriell og kompleks.
Den involverer en rekke inflammatoriske
signalstoffer, regulering av apoptose og
remodeleringsevne.11,20 Utviklingen av degenerative forandringer (tendinose) påvirkes
av genetiske faktorer og av livsstilsfaktorer

Figur 1. Intakt innfesting av supraspinatussene sett fra
leddsiden; den lange bicepssenen til venstre i bildet.

som hyperkolesterolemi, hyperlipidemi,
hyperglukosemi, diabetes, røyking og overvekt.1-3,17 I hvilken grad reduserte plassforhold omkring skulderen påvirker degenerasjonen av senevevet er omdiskutert.

Klassifisering
Rotatorcuff-rupturer deles utfra sykehistorien inn i traumatiske, kronisk degenerative og akutt-på-kroniske lesjoner ved
traumatisk forverring av en eksisterende
degenerativ lesjon. En ruptur kan affisere
hele senens tykkelse (fulltykkelsesruptur) eller kun en del av tykkelsen (partiell
ruptur). Det eksisterer flere forskjellige klassifikasjonssystemer som tar for
seg størrelse i henhold til bredde, antall
sener som er affisert og retraksjon.

Naturlig forløp
Det er beskrevet at 53 % av partielle
rupturer øker i størrelse, og at de i 28 %
av tilfellene utvikler seg til fulltykkelserupturer.19 Fulltykkelse-rupturer tilheler
ikke og opptil 50 % blir større over tid.14,16
Nyoppståtte smerter og forverring av eksisterende skuldersmerter er indikasjoner på
økende størrelse av en bestående ruptur.
Ved omfattende rupturer av rotatorcuffen
med ledsagende høystand av leddkulen og
evt. sekundære bruskforandringer i leddet
betegnes tilstanden som cuff-artropati.

Utredning
Sykehistorien og resultatet av klinisk
undersøkelse er avgjørende for vurdering av diagnostiske tiltak. Ved røntgen
kartlegges skjelettskade, artrose, plassforhold og høystand av leddkulen. Ultralyd i øvede hender er godt egnet til å

Figur 2. Ruptur av supraspinatussene sett
fra leddsiden.

påvise rotatorcuff-ruptur. Ved mistanke
om ruptur og manglende tilgang på god
ultralydundersøkelse er MR anbefalt. Det
er omfang av sekundær patologi som
atrofi og fettinfiltrasjon i muskulaturen som
definerer prognosen ved rotatorcuff-sutur.
Denne patologien kan best vurderes og
klassifiseres ved bruk av MR eller CT.

Tema: Artroskopisk kirurgi
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Rotatorcuff-ruptur

Behandling
Det er godt dokumentert at ikke-operativ
behandling er førstevalg ved kronisk degenerative lesjoner.9 Ikke operativ behandling
inkluderer flere mulige tiltak. Det kan utfra
pasientens tilstand og symptomer tilbys
medikamentell behandling (inkl. NSAID) for
smertelindring og eventuelt ultralydveiledet
injeksjonsbehandling med lokalanestetika
og kortison dersom det dreier seg om en
smertefull, atraumatisk tilstand. Initialt
anbefales ved akutte smerter relativ hvile,
bevaring av bevegelighet og etterhvert mer
aktiv treningstilnærming veiledet av erfaren
fysioterapeut. Dersom adekvat ikke-operativ behandling ikke fører frem i løpet av 3-6
måneder kan operativ behandling vurderes.
Kirurgisk behandling tilpasses symptomer,
lesjonens omfang, pasientens fysiologiske
alder, komorbiditet samt krav til skulderfunksjon. Akutte traumatiske lesjoner skal
vurderes for rask operativ behandling. Det
er relativ enighet om at akutte traumatiske
fulltykkelsesrupturer bør opereres så raskt
som mulig og helst innen 3 måneder.4
Etter ruptur av rotatorcuffen inntreffer
atrofi og etterhvert fettinfiltrasjon av den
tilhørende muskulaturen. Atrofi er til en
viss grad reversibel, men fettinfiltrasjon er
irreversibel og reduserer tilhelingspotensialet betydelig. Fettinfiltrasjon etableres
i løpet av 3 måneder i dyremodeller.15
Ved traumatisk rupturer hos mennesker
er det grunn til å anta en raskere progresjon av irreversible sekundære muskelforandringer enn ved degenerative
rupturer hvor disse utvikler seg over år.12
Ved rotatorcuff-sutur refikseres den
skadde senen til festet på øvre humerus
via suturankere. Inngrepet gjøres i dag
som regel artroskopisk og valg av teknikk
tilpasses skaden og vevets kvalitet. I tillegg
til sutur av senen gjøres ofte et debride-
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Figur 3. Illustrasjon av sutur ved en omfattende degenerativ rotatorcuffruptur. Skopet er plassert subakromialt.

ment og eventuelt akromionreseksjon.
Avhengig av skaden og kliniske symptomer
gjøres også kirurgisk behandling av den
lange bicepssenen med løsning av denne
(tenotomi) eller refiksering av denne til
et nytt feste på overarmen (tenodese).
Rehabilitering etter rotatorcuff-sutur
inkluderer en periode med immobilisering
i fatle i 3-6 uker. I denne tiden gjøres
kun enkle øvelser passivt for å bevare
noe av bevegeligheten. På grunn av lang
tilhelingstid for sene til ben anbefales ikke
belastning av skulderen i 3 måneder etter
operasjonen, oppstart av tyngre belastning anbefales tidligst etter 6 måneder og
totalt beregnes ca. 1 års rehabilitering.

Komplikasjoner
Infeksjon opptrer hos ca. 1 %, adhesiv
kapsulitt blant ca. 3 % og omtrent 10 % av
pasientene har noe vedvarende leddstivhet
1 år etter operasjonen. Ved tidlig infeksjon

er vår erfaring at aktiv intervensjon med
artroskopisk debridement uten fjerning
av implantater og målrettet antibiotikabehandling kan sikre et godt resultat.8

Resultater
De kliniske resultatene av rotatorcuff-sutur
er generelt gode til tross for at tilhelingsraten, spesielt ved store rupturer, er lav.
Det rapporteres tilhelingsrate på 90 %
ved mindre skader, mens det ved større
skader som omfatter mer enn 2 sener
rapporteres manglende tilheling i opptil 73
%.6 Inntil vi klarer å identifisere en måte
å påvirke biologien på for å bedre tilheling,
vil spesielt pasienter med store rupturer
ofte oppleve varig svekket skulderfunksjon
etter rotatorcuff-sutur. Dette er spesielt
utfordrende hos unge pasienter med store
krav til både kraft og bevegelighet i skulderen. Ved omfattende rotatorcuff-svikt med
funksjonstap og smerter kan senetransfer

være et godt alternativ. Ved senetransfer
flyttes en sene som ikke inngår i rotatorcuffen til øvre humerus slik at den transfererte senen kan overta funksjonen som
mangler på grunn av skaden. Vanligvis
flyttes latissimus dorsi ved skader av bakre
del av rotatorcuffen og pectoralis major ved
skader av subskapularissenen. Man kan hos
mange pasienter uten store fysiske krav til
skulderfunksjon oppnå tilfredstillende funksjon ved delreparasjon med reetablering av
balansen mellom deltoid og rotatorcuff. Ved
omfattende rotatorcuff-skade, etablert høystand av leddkulen og eventuelt artrose, er
reversert skulderprotese et godt alternativ,
spesielt blant eldre pasienter. Da plasseres
en plattform med leddkule på glenoid og
leddskålen plasseres på en protesedel i
overarmen. Skuldermekanikken endres
slik at deltoidmuskelen får øket tensjon og
evnen til å bruke armen med mindre smerter bedres. Inngrepet gir relativt forutsigbar
smertelindring og det rapporteres gode
langtidsdata med 90 % proteseoverlevelse
etter 10 år i det nordiske proteseregisteret.
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Eksperimentelle teknikker
Det har blitt lansert såkalte redningsteknikker ved omfattende skader av rotatorcuffen
hvor protese ikke ønskes. Disse inkluderer
blant annet mekaniske forsterkninger med
forskjellige typer graft, rekonstruksjon av
øvre kapsel med eget senegraft, seneallograft, dermalt xenograft eller dermalt
allograft, samt implantering av en ballong
subakromialt. Målsetningen ved disse
teknikkene er å sentrere leddkulen i glenoid
for å gjenopprette balansen i skulderleddet.
Resultatene inkludert tilheling av graft
etter rekonstruksjon av øvre kapsel har i
følge publikasjoner per i dag ikke kunnet
reproduseres av andre enn de som har
utviklet teknikken og produktene.10 Ved
bruk av disse teknikkene bør pasientene
informeres om at dette er eksperimentelt,
og pasientene bør følges nøye opp med
klinisk og radiologisk etterundersøkelse.
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Seksjon for Håndkirurgi
Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold
2
Oslo Hand Center og Oslo Ortopedsenter

Innledning:
Siden 1970-tallet har artroskopi vært brukt
som et hjelpemiddel innen håndkirurgi.
Artroskopi ble først benyttet som et redskap
for å kunne stille en sikker diagnose av skade
av bein og brusk, men også av ligament,
som man ikke kunne fremstille tilfredsstillende ved hjelp av radiografi. I løpet av
disse 40 årene har vi innen håndkirurgi tatt
i bruk denne mini-invasive operasjonsteknikken og bruker den mer og mer også som
et redskap for å behandle skader og ulike
andre tilstander. Som i andre ledd opplever
vi at det er artroskopi som gir oss det beste
bildet av tilstanden i leddene, og ved hjelp
av artroskopet kan vi tilrettelegge for en
mini-invasiv behandling som kan gi mindre
skade av andre viktige strukturer (nerver,
leddbånd og kapsel). Dette mener vi vil
kunne gi en raskere og bedre mobilisering.
I denne fremstillingen ønsker vi å vise hvilke
muligheter som finnes med denne noninvasive teknikken innenfor håndkirurgi.

Fordeler og ulemper
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1

Artroskopi har blitt et verktøy som brukes
innenfor de ulike subspesialiteter i ortopedisk
kirurgi. Til undersøkelse av håndledd ble det
første gang brukt i 1979 (1), mens den første
håndleddsartroskopiundersøkelsen i Norge
ble utført på KMI tidlig på 1990-tallet (så vidt
vi har kunnet bringe på det rene). På det tidspunktet så vi inn i håndleddet for å vurdere
status på brusken, men etter hvert fikk vi
erfaring med andre portaler i håndroten og
det distale radioulnar-ledd. Da kunne vi også
bedre evaluere andre skjelett-, brusk- og ligamentskader. Selv om artroskopiundersøkelsen i starten hovedsakelig ble brukt som et
diagnostisk verktøy, så startet vi ved KMI tidlig med å behandle skader av triangulærkomplekset (Triangular FibroCartilage Complex,
TFCC) (2, 3, 4). På høstmøtet i 2015 la to av
forfatterne frem resultater som viser at vi i
dag kombinerer diagnostiske med terapeutiske prosedyrer i ca. 90 % av tilfellene (5,6).

Figur 1. Oppsett for håndleddsartroskopi. Vi bruker et tårn som strekker ut håndledd og midtkarpal ledd. Tårnet
tillater fleksjon i håndleddet og gir god støtte sideveis pga en bøyle. Vi bruker fingerstrekk på samtlige fingre for
å utjevne drag på hver finger. Vi bruker ikke væske for å utvide leddet, men bruker luft, og har tilgjengelig væske
for å spyle rent for evt blod og små bruskbiter eller synovium som vi fjerner vha en shaver. Ved behov for TV gjennomlysning kan vi sette fluoroskopet i en horisontal posisjon, eller vi kan legge ned armen.

2a

En artroskopiundersøkelse av hånd og håndledd er en minimal invasiv prosedyre. Man
får en bedre oversikt over leddflatene for å
evaluere status av brusk; verken åpen kirurgi
med dorsal eller palmar tilgang, eller ulike
former for radiografiske undersøkelser kan gi
den samme visualiseringen av leddene for en

Figur 2.
a) Distale radioulnarledd sett fra dorsalsiden. På figuren øverst ser man leddflatene tilsvarende skafoidfasetten og lunatumfasetten distalt på radius. Videre ser man overgangen til TFCC (se tekst) samt de palmare ligamentene mellom ulna og respektive lunatum og trikvetrum. Palmart for disse ligamentene løper det ulnokapitat ligamentet. Hele TFCC
komplekset er visualisert med det dorsale og det palmare DRU ligament. På den nederste figuren er selve bruskkomplekset løftet opp for å illustrere at DRU ligamentene fester
både til spissen på den ulnare styloid og til fovea ved basis av styloiden. (Fra: Hand Clinic. Se ref. 10).
b) På disse bildene fra disseksjonsstudier er det til venstre illustrert hvor en DRUL avrivning fra fovea foreligger, mens på bildet til høyre ser man radius og TFCC fra distalt og i
proksimal retning hvor det er illustrert hvor man oftest finner en avrivning av TFCC fra kapsel (dorso-ulnart). (Courtesy: Makato Tamai).

gradering av slitasje på brusken. Via små
portaler er det færre muligheter for skade
av nerver, noe som gir bedre bevaring av
propriosepsjon. Ligament som ofte må
kuttes ved åpen kirurgi kan også bevares, og leddkapselen forblir mer intakt.
Artroskopisk assistert kirurgi vil kunne
gi muligheter for en mindre omfattende
prosedyre, det vil si at man kan utføre mer
«skreddersydde» inngrep som bedre kan
bevare bevegeligheten. Denne metoden
kan gi mindre iatrogen stivhet postoperativt, noe som sannsynligvis gir raskere
rehabilitering. Kosmetisk vil operasjonsarrene som regel bli mindre og penere.
Den «negative» siden ved denne formen
for kirurgi er at læringskurven er bratt, i
begynnelsen tar den lengre tid (som ved
alle nye prosedyrer som skal innlæres),
det er behov for mye teknisk utstyr på
operasjonsstuen og for en del avanserte prosedyrer vil det kreves to erfarne
kirurger. Heller ikke denne formen for
kirurgi er uten komplikasjoner (7).

3a
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Figur 3.
a )Bilde fra en intraartikulær distal radiusfraktur sett via artroskopet. En eventuell dislokasjon og/eller en
nivåforskjell på brusken kan manipuleres og korrigeres under synets ledning.
b) Frakturen er reponert og kan fikseres med pinner eller en skrue.

4a

4b

Teknikk
Vi bruker et 1,9 mm eller et 2,4 mm skop.
Det er «standard» portaler som etableres
i radiokarpalleddet og i midtkarpalleddet.
Den grunnleggende teknikken bør man
få opplæring i på et av mange kurs som
arrangeres i Europa hvert år, evt ved å
lese en lærebok (8) om metoden. Ved
behov etablerer vi også portaler til DRUJ
leddet samt til triskafoidleddene (STT).
Vi bruker også regelmessig artroskopi til
behandling av tommelens rotledd (CMC
I) og av metakarpofalangeal (MCP)leddene, og i blant også fingerledd.
Vi bruker et spesialtårn hvor hånden «henges opp» i strekk (fig 1). Mens man ellers
ved artroskopiundersøkelser bruker væske

Figur 4
a) Ved enkelte frakturer, og/eller ved pseudartroser, kan det bli behov for beintransplantat. Vi høster bein fra crista,
dette males opp og puttes inn i borehylser. Gjennom disse kan vi via portalene i huden plassere hylsen og transplantatet hvor vi ønsker og med artroskopet kan vi se hvorledes defekten fylles opp.
b) Ved bruk av «headless compression screws» (HCS) for å gjøre en osteosyntese kan vi ved hjelp av artroskopet se
at vi får kompresjon og at skruen forsenkes under brusken.
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til å spenne ut leddene, bruker vi «tørr»
artroskopi, det vil si at vi åpner for luft. Vi
har også tilgang til væske som ved behov
kan brukes for å skylle ut av leddet, men
ellers brukes ikke væske. Fordelen med
dette er at hånden ikke blir så «oppblåst»
ved langvarige operasjoner. Vi har nesten
alltid tilgjengelig en «shaver» som også
brukes for å suge ut leddvæske, og etter at
vi har skylt ut leddet for brusk- og beinrester eller blod. Vi starter rutinemessig med
en undersøkelse av selve radiokarpalleddet,
deretter undersøker vi midtkarpalleddene.
Vi anser at en vurdering av hånden ikke er
fullstendig dersom man ikke har visualisert og testet knoklene og ligamentene i
karpus, ved hjelp av artroskopi midtkarpalt.
I radiokarpalleddet visualiseres og testes
brusken, deretter TFCC hvor man tester for

6a

perifer, sentral eller proksimal lesjon (fig 2).
Vi vil i håndleddet også visualisere ligamentene mellom skafoid og lunatum (SL-lig)
og mellom lunatum og trikvetrum (LT-lig).
De palmare ligamentene mellom radius og
karpus visualiseres og testes, det samme
gjelder de ulnokarpale ligamentene. Hos
mange pasienter kan man også visualisere pisotrikvetralleddet fra håndleddet.
I midtkarpalleddet visualiseres STT-leddene, deretter brusken på skafoid, lunatum,
trikvetrum, hamatum og kapitatum. Med
en probe testes stabiliteten av SL- og LTligamentene, samt de palmare ligamentene
som utgjør ligamentene mellom respektive
radius/ulna og kapitatum. Det er også
mulig å teste de eksterne ligamentene
som det dorsale radiokarpalligamentet
og det dorsale interkarpalligamentet.

6b
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Ved intraartikulære distale radiusfrakturer med «step» og nedstemplet
fragment midt på leddflaten påvist ved
CT-undersøkelse, benytter vi artroskopi.
Vi grovreponerer frakturen, setter på
en volar plate som fikseres proksimalt,
deretter henges armen opp i strekk og vi
bruker artroskopet til å visualisere leddoverflaten. Ved hjelp av krok, pinner og
andre instrumenter reponeres bruddet til
akseptabel stilling før man fikserer først
med pinner og deretter de distale skruene på platen, eventuelt etter at man har
transplantert bein i en mulig defekt (fig 3).
Ved skafoidfrakturer som mistenkes å være
ustabile, eller som er disloserte eller har
feilstilling, bruker vi en artroskopiundersøkelse for å undersøke skafoid og tilstøtende
ligament. Ved stor feilstilling, eller ved
cyster (noen uker gammel fraktur), vurderer
vi bentransplantasjon og gjør som regel
en skruefiksasjon (9). Dette gjør vi som
regel retrograd, det vil si fra leddet mellom
trapezium og skafoid og i proksimal retning,
men ved proksimale frakturer går vi også
antegrad, altså gjennom håndleddet og inn
i skafoid. Med artroskopet kan vi da se at
skruen er forsenket under brusken (fig 4). Vi
vil også bruke artroskopi ved andre frakturer
i karpus og finner at skadene som regel
er mer omfattende og komplekse enn det
man har fått inntrykk av ved andre undersøkelsesmetoder. Ved slike skader, hvor det
ofte kan være en kombinasjon av skjelettog ligamentskader, vil vi stabilisere karpus
med pinner og/eller skruer, samt gips.
Artroseforandringer i radiokarpalleddet
eller i midtkarpalrekken kan behandles med
en artroskopisk assistert teknikk. Etter
samtale med pasientene, og dersom de
aksepterer den foreslåtte prosedyren, vil vi

6c

tilstrebe å gjøre en mest mulig bevarende
kirurgi. Det vil si at vi ved artrose i radiokarpalleddet, men fine forhold i midtkarpalrekken, vil gjøre en avstivning av for
eksempel radioskafolunar leddene, eller
mellom radius og lunatum, som alternativ
til en fullstendig håndleddsavstivning eller
innsetting av en håndleddsprotese. Ved
en slik delvis avstivning vil pasientene ofte
oppleve å kunne bevare anslagsvis 30-50
grader fleksjon og ekstensjon, noe som
er tilstrekkelig for normal «activity of daily
living». Tilsvarende vil vi også gjøre ved
et normalt radiokarpalledd, men hvor det
et store forandringer av brusken i midtkarpalrekken. Dette vil vi enkelt kunne
verifisere med artroskopiundersøkelsen, og
vi kan deretter gjøre en begrenset avstivning enten mellom lunatum og kapitatum,
alternativt mellom lunatum, kapitatum,
hamatum og trikvetrum (en såkalt fire-bens
artrodese) (fig 5). Vi har også utført artroskopisk assistert avstiving av STT-leddene
så vel som CMC I-leddet. Ved behov for
beintransplantat ved disse operasjonene
høster vi bein fra crista som vi maler opp og
setter inn i artrodesespalten via borehylser.
Av andre prosedyrer på skjelettet gjør vi
reseksjon av bein, for eksempel radial
eller ulnar styleoidektomi, reseksjon av
distale ulnaende ved ulnart abutment
syndrom, reseksjon av proksimale hamatum ved Hamate Arthritis Lunotriquetral
Instability, eller HALT syndrom, fjerning av
frie benlegemer, samt fjerning av ujevnheter i leddflater etter tidligere skader.

Ligamentskader

Figur 6.
a) Bildet viser et bilde fra artroskopet av nål med sutur for å gjøre en utifra og inn sutur av en avrivning av TFCC fra kapsel.
b) Illustrasjonen viser det samme som i a).
c) Vi pleier å gjøre et «debridement» av området for rupturen før vi setter to suturer for å refiksere TFCC til kapsel. (Fra: Hand Clinic. Se ref. 10).
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Den vanligste skaden vi påviser er en skade
av TFCC. En perifer lesjon er en avrivning
fra kapselen, en sentral lesjon er enten en
traumatisk eller degenerativ lesjon midt i
TFCC, mens en avrivning proksimalt, fra
festet på fovea, kan kun testes indirekte
fra radiokarpalleddet (fig 2b), alternativet

er en artroskopiundersøkelse av DRUJ.
En sentral defekt recesseres, det vil si vi
fjerner løse biter av TFCC, noe som ikke
har betydning for stabiliteten av leddet. En
avrivning fra kapsel sutureres med en artroskopisk assistert teknikk. Det kan gjøres
med en utenfra og inn-teknikk, eller med en
innenfra og ut-teknikk (10) (fig 6). Dersom
TFCC er avrevet fra fovea finner vi ved en
klinisk undersøkelse at DRUJ er ustabilt,
altså at ved testing på stabilitet finner vi
ikke noe endepunkt. Ved artroskopi finner
vi en helt «løs» TFCC. Dette opererer vi
ved hjelp av borekanaler gjennom ulna hvor
vi refikserer TFCC ned til fovea. Dersom vi
finner at TFCC har en gammel skade, at distale radioulnarleddsligament (DRUL) har en
så dårlig kvalitet at vi ikke kan gjøre reparasjon eller refiksasjon, så gjør vi en rekonstruksjon av DRUL ved hjelp av fritt senetransplantat (fig 7) Via små åpninger dorsalt
og palmart lages borekanal gjennom radius
og i tillegg bores en kanal gjennom ulna fra
fovea til ulnarsiden av knokkelen, ca. 1,5 cm
proksimalt for processus styloideus ulnae.
Ved hjelp av artroskopet kan vi plassere og
trekke senetransplantatet gjennom borekanalene, transplantatet strammes mens
vi kontrollerer rotasjon og stramming på
graftet, og vi fikserer deretter graftet i ulna.
I karpus er det vanligst med skader av
SL- og LT-ligmentene, SL-ligament skader
er betydelig hyppigere enn LT-ligament skader. Ved akutte skader (i løpet av noen uker
etter traumet), kan vi med artroskopi verifisere skaden. Ofte finner vi mer utbredte
skader enn vi hadde mistanke om fra andre
undersøkelser. Dersom vi med artroskopiundersøkelsen kan reponere og se at det er
normal «alignment» kan vi behandle en slik
skade med stabilisering ved hjelp av K-wire
og gips. Skader av eldre dato, hvor vi finner
en sikker instabilitet, ofte hvor vi kan føre
artroskopet mellom håndrotsknoklene fra
håndleddet til midtkarpalrekken, må vi velge

Figur 7
a) Ved rekonstruksjon av DRU ligament bruker vi et
fritt senetransplantat. Dette føres gjennom borekanaler i radius og i ulna. Begge ender på transplantatet
føres ut gjennom borekanalen i ulna og fikseres med
en interference skrue eller ved å bore en ytterligere
kanal gjennom ulna som vi trer graftet gjennom før
det sys tilbake til seg selv. (Fra: Haugstvedt JR.
Secondary DRU joint problems. Instability, Non-union
styloid, and Ulnocarpal abutment. In: Distal radius
fractures. Current concepts. Hove LM, Lindau T,
Hølmer P (eds), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg,
2014: 349-62.)
b) Dette bildet fra artroskopi viser de to endene av
senegraftet som er samlet og føres ned gjennom
borekanalen i ulna fra fovea.

Tema: Artroskopisk kirurgi
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Figur 5.
a) Dette postoperative røntgenbildet viser plassering av skruer ved en såkalt firebensartrodese i karpus.
Etter fjerning av brusk og sklerose midkarpalt reponeres knoklene til korrekt stilling, deretter plasseres pinner til
HCS før vi fyller opp med beintransplantat i spaltene. Skruene settes deretter på plass via små incisjoner.
b) Denne CT undersøkelsen viser at det er overbyggende beinbroer mellom knoklene i karpus.

Prosedyrer på skjelett

andre behandlingsmetoder. Hvis brusken
er normal og knoklene kan reponeres til
anatomisk stilling, benytter vi også her et
fritt senetransplantat for ligamentrekonstruksjon. Til disse inngrepene benyttes
særskilte drillguider, ofte må vi gjøre en
liten tilgang både dorsalt og palmart, og ved
disse teknisk krevende operasjonene sikrer
vi optimal kvalitet ved å være to kvalifiserte
håndkirurger som opererer sammen.
Andre skader av eller tilstander i bløtdelene
Etter tidligere skader kan pasienter ha
smerter eller nedsatt bevegelse i håndleddet som følge av synovitt eller adheranser,
de sistnevnte finner vi ofte mellom radius
og SL-lig etter en intraartikulær fraktur.
Artroskopisk utføres da en synovektomi og/
eller en kapselløsning. Et slikt inngrep som
utføres med artroskopisk teknikk gir et betydelig mindre kirurgisk traume enn ved åpen
kirurgi, og vi opplever at pasientene kan
komme raskere i gang med opptreningen.

Ganglion
En bløtdelsoperasjon som får økende
omfang er behandling av ganglion. Et
ganglion dorsalt over håndryggen har sitt
vanligste utgangspunkt fra ligamentet
mellom skafoid og lunatum. I de senere
årene har det blitt reist spørsmål om
hvorvidt et dorsalt ganglion er uttrykk for
en partiell ligamentskade av SL-ligamentet.
MR-undersøkelser kan gi mistanke om en
defekt dorsalt mellom disse knoklene (fig
8). Årsaken til at man i dag anbefaler en
artroskopisk tilnærming til disse tilstandene
er dels fordi man da ofte kan se utgangspunktet for gangliet fra selve leddet, og
fordi man da kan fjerne det man oppfatter
å være «ventilen» til gangliet. Det er som
regel en del synovitt rundt gangliestilken
slik at en samtidig synovektomi kan være
nyttig. I tillegg til dette vil vi samtidig gjøre
en undersøkelse av SL-ligamentet fra
selve håndleddet og fra midtkarpalleddet.
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Figur 8. MR undersøkelse som viser et dorsalt ganglion
som utgår fra intervallet mellom skafoideum og lunatum.

Dersom det er riktig at gangliet er forårsaket av en partiell instabilitet i SL-ligamentet,
og vi kan påvise dette, så vil vi samtidig
behandle denne instabiliteten. Ved åpen
kirurgi har det vært tradisjon for at man
fjerner selve gangliesekken, mens man ikke
gjør synovektomi i selve leddet. Man får
heller ikke undersøkt stabiliteten mellom
knoklene i karpus. Snarere er det kanskje
slik at en ikke øvet kirurg som fjerner et dorsalt ganglion kan kutte ligamenter i karpus

De palmare ganglion utgår i over halvparten
av tilfellene fra spatiet mellom to palmare
ligament («Radio-Scapho-Capitat», RSC-,
og «Long Radio Lunate», LRL-ligamentene).
Dette området er i nær relasjon til arteria
radialis. Ved åpen kirurgi har vi sett skader
av arteria radialis, og vi finner ofte en vanskelig disseksjon for å få frigjort gangliet og
følge stilken inn til radiokarpalleddet. Vi gjør
disse operasjonene artroskopisk assistert
hvor man fjerner gangliestilken, og eventuelt synovitt, fra selve leddet. Hvis vi holder
shaver vendt bort fra arteria radialis så er
det liten risiko for at arterien skades. Også
her blir det et kosmetisk penere resultat.

et intakt ledd. Ved denne operasjonsmetoden kan man spare nerver (propriosepsjon)
og ligament, og det er mindre arrdannelse,
noe som kan gi en raskere og enklere
rehabilitering. Det er en «bratt læringskurve» for de mest avanserte inngrepene,
hvorfor vi anbefaler å være to håndkirurger
som jobber sammen. Det er også muligheter for komplikasjoner, og vi anbefaler alle
som ønsker å starte med disse prosedyrene
å delta på kadaverkurs før man behandler
pasienter. Det er sannsynlig at man med
økende erfaring vil finne en kombinasjon av
åpen og artroskopisk tilnærming som den
beste operasjonsmetoden ved en del tilstander. Som ved artroskopi av andre ledd,
så har artroskopi av håndledd og fingerledd
blitt et etablert behandlingsalternativ som
vi opplever er til det beste for pasientene.

Sammenfatning
Artroskopi av håndledd og fingerledd har
utviklet seg i løpet av de senere år og har
blitt etablert som en operasjonsteknikk som
får stadig større utbredelse. Ved å bruke
denne teknikken opplever vi å få gjort en
bedre diagnostikk; artroskopiundersøkelse
av håndleddet er ofte omtalt som «gullstandard». Vi får også gjort en målrettet behandling hvor vi kan spare så mye som mulig av
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inn mot stilken av gangliet, og da spesielt
forbindelsen mellom det dorsale interkarpale ligamentet og skafoideum og lunatum.
Dette har man vist vil bidra til økt instabilitet
mellom knoklene i karpus. Det er resultater som viser at det er færre recidiv ved
artroskopisk assistert fjerning av ganglion
sammenlignet med åpen operasjon (11), og
rent kosmetisk vil resultatet bli penere ved
en artroskopisk assistert prosedyre (fig 9).
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Figur 9
a) Et dorsalt ganglion blir ofte fjernet via et langsgående dorsalt snitt. Dette kan ofte gi kosmetisk sett sjenerende arr.
b) Et ganglion som blir fjernet med en artroskopisk assistert teknikk har som regel små arr som blir kosmetisk sett mer
tilfredsstillende for pasienten.

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

10. Haugstvedt JR, Søreide E. Arthroscopic Management of Triangular Fibrocartilage Complex Peripheral Injury. Hand Clin 2017; 33: 607-18.
11. Singh D, Osterman AL. Ganglionectomy. In: Hand
Surgery. Eds Berger RA, Weiss APC. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2004: 669-78.
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Hofteleddsartroskopi

Hofteleddsartroskopi har utviklet seg mye de siste årene og det er nå mulig å behandle mange intraartikulære
tilstander. Det har i noen land vært en eksponensiell vekst i antall hofteartroskopier, samtidig som det mangler
god dokumentasjon på hvilke pasienter som har effekt av slike operasjoner.

Sverre Løken
uxsvlo@ous-hf.no
Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus

Utredning
Ved smerter i hofteregionen er det viktig
å forsøke å differensiere mellom smerter
som skriver seg fra hofteleddet og smerter
som har en årsak utenfor leddet som f.eks.
lumbosacralkolumna, ileopsoassenen og
trochanterområdet. Smerter lokalisert til
lysken har ofte en intraartikulær årsak.
Dette gjelder også symptomer som opphakninger, låsninger og svikt. Såkalt positiv
impingement tegn er smerter i lysken
ved fleksjon kombinert med adduksjon og
innadrotasjon. Denne testen er imidlertid
nokså uspesifikk og er positiv ved de fleste
smertetilstander i og rundt hofteleddet.
Som første ledd i utredning av hoftesmerter bør man alltid starte med røntgenbilder
(ikke MR som de fleste gjør). Det tas da
røntgen front bekken og Dunn 45/20,
eventuelt Lauensteinprojeksjoner. Dersom røntgenbilder ikke viser artrose eller
dysplasi kan man utrede videre med MR
og ev. MR-artrografi. Røntgenveiledet
eller ultralydveiledet diagnostisk blokade
med lokalbedøvelse i leddet kan i mange
tilfeller være til hjelp for å avklare om
smertene kommer fra leddet. CT kan også
være nyttig ved benete forandringer.

acetabulum, men innenfor leddkapselen fra
acetabularkanten og ned til omslagsfolden
til kapselen litt nede på collum femoris. For
å komme til her må kapselen slakkes ved
å slippe opp strekket. Man bruker vanligvis
2 eller eventuelt 3 portaler; fremre, lateral/
fremre og eventuelt lateral/bakre. Det
brukes spesielle lange instrumenter for
hofteleddsartroskopi. Man går først inn i
leddet under gjennomlysningskontroll (Figur
1). Den lange bløtvevsbroen mellom hud og
ledd og den tykke kapselen hindrer mobilitet av instrumentene. Det er derfor nødvendig å utvide åpningene i kapselen. Mye
tyder på at store åpninger i leddkapselen
og større kapselreseksjoner kan gi smerter
og instabilitet. Man bør derfor lage så små
åpninger som mulig og ev. forsøke å lukke
større åpninger ved avslutning av inngrepet.
Man alternerer mellom 30 og 70 graders
optikk. Det finnes kurvede og fleksible
instrumenter for å komme til rundt caput.

Indikasjoner

Labrumskader:
Labrum bidrar til å opprettholde et vakuum i
leddet og sikrer stabilitet og øker kontaktflaten (1). Labrumrupturer (figur 2) er det vanligste funn ved hofteleddsartroskopi. Disse
sitter oftest i øvre fremre del. Rupturene
kan oppstå traumatisk ved en kraftig vridning, men kommer vanligvis gradvis og kan
da ha et mer degenerativt preg. Slike rupturer overses ofte ved vanlig MR, men MR
artrografi er mer sensitiv. Det har tidligere
vært vanlig å recessere labrumskader. I dag
sutureres rupturene dersom det er mulig.
Det er også utviklet teknikker for rekonstruksjon av labrum (2). Labrumskader ses
imidlertid ofte også ved MR hos symptomfrie personer med økende forekomst med
økende alder (3) slik at klinikk og MR funn
må passe sammen. Ved artrose vil det alltid
også foreligge degenerativ labrumskade.
Ofte sees paralabrale cyster i relasjon til
labrumskader. Disse må ikke forveksles
med subchondrale cyster i acetabulartaket
som er et tegn på begynnende artrose.

Ved smerter i og rundt hoftene bør man
alltid starte med treningsterapi veiledet av fysioterapeut. Dersom smertene vedvarer utover 6 måneder til tross
for adekvat forsøk på treningsterapi
kan pasienten vurderes for kirurgi.

Femoroacetabulær impingement (FAI):
FAI betyr at caput femoris kolliderer med
fremre/laterale kant av acetabulum ved
fleksjon/innadrotasjon av hofteleddet (Figur
3). Dette kan skyldes en unormal form

Leiring og instrumentering:
Under inngrepet kan pasienten leires på
strekkbord i sideleie eller ryggleie. Man
skiller mellom sentrale og perifere kompartment i hofteleddet. Sentrale kompartment
er selve leddspalten mellom caput og acetabulum. For å komme til her må man bruke
strekk slik at det blir en spalte på 10-15 mm
mellom caput og acetabulum. Det er meget
viktig å bruke en bred støtte mot perineum
(minst 20 cm i diameter) slik at trykket
blir fordelt på et stort område og slik at
trykkskader mot nerver unngås. Av samme
grunn bør strekktiden være kortest mulig.
Perifere kompartment er området utenfor
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Figur 1. Etter distraksjon av hofteleddet går man først inn
med nål under gjennomlysningskontroll.

Figur 2. Labrumruptur.

Figur 3. Femuroacetabulær impingement: Avvikende anatomi fører til kollisjon mellom femur og acetabulum.

på lårbenshodet og lårhals og kalles da
camimpingement. Det kan også skyldes
at fremre/laterale kant av acetabulum går
lengre ned enn normalt, ved for eksempel
retrovertert acetabulum eller dyp acetabulum. Dette kalles pincerimpingement. Det
er ofte en kombinasjon av disse to formene.
Camforandringer kan påvises allerede i
12-13-års alder og er hyppigere i idretter
som fotball, ishockey og lignende idretter
(4, 5). Hypotesen er at overbelastning eller
mikrotraumer mot vekstsonen i caput femoris fører til hypertrofi. Benet disposisjon
for impingement kan påvises ved vanlige
røntgenbilder (Figur 4) og ved MR. Slike
anatomiske forandringer (FAI-morfologi)
uten symptomer gir ikke alene indikasjon
for kirurgi. Pasienten må ha også ha klinikk
som passer (FAI-symptomer). Ved en slik
tilstand vil labrum og ev. tilstøtende brusk
komme i beknip noe som kan føre til sekundære skader på labrum og brusk. Symptomdebut ved FAI etter 50 år skyldes nesten
alltid begynnende artrose og det er da
normalt ikke gevinst av artroskopisk kirurgi.
FAI regnes nå som en disponerende faktor
for artrose i hofteleddet (6). Tilstanden
kan behandles kirurgisk med fjerning av
bein. Dette kan gjøres artroskopisk eller
åpent (7). Ved artroskopisk behandling av
camimpingement reseseres bein fra overgangen mellom caput og collum femoris via
perifere kompartment og uten strekk samt
med mulighet til å flektere og rotere i hofteleddet. Pincer fjernes med fres. Labrum
må eventuelt løsnes delvis og refikseres
med suturankere. Kliniske og biomekaniske
studier tyder på at det er gunstig å bevare
labrum fremfor å gjøre en reseksjon (8,1).

Bruskskader/Artrose
Bruskskader er ofte assosiert med
labrumskader og/eller femoroacetabulær
impingement. Bruskskader kan behandles
med debridement og ev. mikrofraktur.
Dette er da vanligvis en tilleggsprosedyre ved impingementkirurgi. Hos
pasienter med røntgenologisk artrose
har artrosen kommet så langt at artroskopisk kirurgi sjelden gir gevinst (9).

Kontraindikasjoner

Os acetabuli
Dette er et benfragment som finnes hos
enkelte pasienter beliggende ved fremre/
laterale kant av acetabulum. Det kan ha
større eller mindre grad av bevegelse og
kan medvirke til smerter. Sannsynligvis er
det hos noen en fraktur eller stressfraktur
av acetabularkanten ved impingement.
Et stort os acetabuli som omfatter mye
av leddflaten kan behandles artroskopisk
med delreseseksjon og skruefiksering.
Små fragmenter kan fjernes. (Figur 5).

Pasientene kan belaste til smertegrensen og det er vanlig med krykker i 2-3
uker. Rehabiliteringstiden er 3-6 måneder
avhengig av hva som er gjort og tilbakevending til idrett tidligst etter 6 måneder.

Synoviale tilstander og frie legemer
Ved tilstander som pigmentert villonodulær synovitt, synovial chondromatose, reumatoid artritt og krystallinske
leddlidelser kan hofteleddsartroskopi gi
mulighet for både diagnostikk med f.eks.
biopsier, og behandling ved f.eks. partiell
synovektomi og fjerning av frie legemer.
Ruptur av ligamentum teres
Skader på dette ligamentet har i enkelte
tilfeller vært oppfattet som årsak til
smerter, og av og til låsninger. De kan
være traumatiske eller degenerative. Det
er oftest partielle rupturer og behandles vanligvis med et debridement.

Artroskopisk kirurgi ved dysplasi med
CE vinkel under 20 grader kan forverre
smertene. Disse pasientene bør derfor først vurderes for periacetabulær
osteotomi (10). Andre kontraindikasjoner
er tilstander som hindrer tilgangen til
hofteleddet som for eksempel artrose,
artrofibrose og heterotrop ossifikasjon.

Rehabilitering

Komplikasjoner
Komplikasjonsraten er i materialer angitt
fra 0,5 % til 7,5 % (11). Det er beskrevet
forbigående eller permanente skader på
perifere nerver som nervus ischiadicus,
femoralis, pundendus eller cutaneus femoris lateralis. Videre kan skader på brusk
og labrum forekomme. Osteonekrose og
infeksjon er meget sjelden. Det er viktig å
informere pasienten om disse mulige komplikasjonene. Pasienten må også forklares
at det ikke er sikkert symptomene bedres
etter operasjonen (hos ca. 25 %) og at det
også er en risiko for forverring av plagene.

Resultater
De fleste studiene er level IV studier (case
series). Et gjennomsnitt av impingementkirurgi i flere studier gir en fremgang i
modifisert Harris hip score fra ca. 60 til
ca. 80 poeng. (12). De beste resultatene
ses hos unge pasienter uten artrose.
Labrumsutur kom litt bedre ut enn labrum-
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Bruken av artroskopi har vært i rivende utvikling innen fot-ankelkirurgien. Nye metoder har blitt utviklet
slik at skopet i dag er en nyttig assistent i hverdagen til gavn og glede for både ortoped og pasient. Mens man
tidligere typisk brukte artroskopet ved enklere primæroperasjoner vil man i dag oftere anvende artroskopet
også ved evt. residiver, ved større deformiteter, foruten at man har funnet andre anvendelsesområder som for
eksempel ved senetransposisjoner.
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Artroskopi i fot og ankel

Figur 4. Røntgen bilder ved camimpingement.

debridement i en randomisert studie (8).
Det pågår nå flere randomiserte studier
som sammenligner artroskopisk kirurgi
med trening. En internasjonal multisenter
RCT (HIPARTI) ledet fra Oslo Universitetssykehus ved professor May Arna Risberg
sammenligner artroskopisk FAI kirurgi med
diagnostisk artroskopi (blindet pasient) (13).

Utredning og behandling før
henvisning
Man bør alltid starte med røntgenbilder.
Dette vil vise om pasienten har artrose eller
dysplasi som krever en annen tilnærming.
Pasienten bør alltid først henvises til
fysioterapeut for trening. Dersom vedvarende og vesentlige symptomer mer enn
6 måneder til tross for adekvat trening
kan pasienter uten artrose eller dysplasi
henvises til vurdering for hofteartroskopi.

Konklusjon

Referanser

Utredning av hofteplager bør starte med
klinisk undersøkelse og røntgenbilder.
MR tas ved videre utredning. Femoroacetabulær impingement er en vanlig årsak
til hoftesmerter hos unge mennesker og
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femoroacetabulær impingement, labrumskader og andre tilstander i hofteleddet.
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Kontraindikasjoner
Generelt vil kontraindikasjoner for artroskopisk kirurgi være lik andre steder på kroppen.
Eksempler er pågående infeksjon eller
skadet hud i operasjonsområdet. Dernest
kan ankylose som ikke tillater åpning av
leddet besværliggjøre artroskopisk kirurgi.
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dislocation versus arthroscopy for femoroacetabular
impingement: a comparison of clinical outcomes.
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Figur 5. Os acetabuli fremstilt med tredimensjonale CT-rekonstruksjoner.

Jákup Midjord
sjakmi@me.com
Leder Norsk Fot-Ankelkirurgisk Forening

13. Risberg MA, Ageberg E, Nilstad A et al. Arthroscopic
Surgical Procedures Versus Sham Surgery for
Patients With Femoroacetabular Impingement and/
or Labral Tears: Study Protocol for a Randomized
Controlled Trial (HIPARTI) and a Prospective Cohort
Study (HARP). J Orthop Sports Phys Ther. 2018
Apr;48(4):325-335.

Tekniske gjennomførelsen av den artroskopiske prosedyren krever ofte detaljert anatomikunnskap angående nevnte region i ankel
eller fot. Man anvender stort sett samme
utstyr som de fleste kjenner fra kne- og
skulderskopien. Siste årene har man dog
sett økende spesialisering av instrumenter
for småledd og man har og ved noen prosedyrer sett nytten av kortere og tynnere
skop. Man kan anvende invasivt strekk for å
åpne ledd men mitt inntrykk er at de fleste
i Norge anvender non-invasivt strekk.

dag er indikasjonsstillingen utvidet markant
og omfatter nå ikke kun av fremre ankelskopi, men også bakre ankelskopi, foruten
at man har tatt skopet i bruk i andre deler
av ankel og fot. I verktøyskassen for en fotankelskopør i dag er inngrep som skopisk
ankelartrodese, skopisk bruskcelle transplantasjonskirurgi i ankel, skopisk subatalar
artrodese, skopisk trigonoskopi med bakre
debridement i ankel og borttaking av os trigonum, tendoskopi med kartlegging og evt.
debridement av for eksempel peroneussene patologi samt debridement av achilles
og reseksjon av plantaris samt skopisk
FHL transfer. Andre eksempler er skopi av
småledd som MTP I og da behandling av
osteochondrale lesjoner. Artroskopet er
og anvendelig i klassifiseringen av syndesmoseskader for bestemmelse av hvorvidt
disse trenger fiksasjon eller ikke. Skopet
anvendes og i økende grad innen frakturkirurgien. Eksempler er skopisk assistanse
til reposisjon og perkutan fiksasjon av calcaneusfraktur samt reposisjon og perkutan
fiksasjon av lateral processfraktur på talus.

Komplikasjoner
Viften av komplikasjoner er den samme
som ellers for artroskopisk kirurgi.
Infeksjonsrisikoen ligger rundt 2-3 %
ved åpen kirurgi mens den ligger under
1 % ved artroskopisk kirurgi. Der er
risiko for skade av kar og nerver. Samme
vil gjelde arthrofibrose og utvikling av
komplekst regionalt smertesyndrom,
men lavere enn ved åpen kirurgi.

Prosedyrer
Går vi 10-15 år tilbake i tid gjorde man noen
få ankelartroskopiske inngrep som fremre
debridement for impingmentproblematikk,
mikrofrakturprosedyre for osteochondrale
lesjoner samt borttaking av frie legemer. I

Figur 1. Shaver inne fortil i ankelleddet, foto J Midjord

Andre eksempler er å anvende artroskopet
som adjuvans i behandlingen av intraartikulære frakturer i talus eller ankel, inklusive i
opprensking og fiksasjon av talus-pseudoartroser, samt Tillaux - eller triplan frakturer
i ankel hos barn. Bløtdels komplikasjoner
er en velkjent og fryktet tilstand etter både
primæroperasjon av calcaneusfrakturer og
ved fjernelse av osteosyntesemateriale
etter gjennmgått calcaneus osteosyntese. Ved bruk av artroskopi reduserer
man bløtdelstraumet og kan med fordel
anvendes for å redusere faren for komplikasjonen. Dernest er skopet anvendelig
i behandlingen av purulente artritter.
De nyeste skuddene på stammen omfatter inngrep som artroskopisk Brostrøm
plastikk for ankelinstabilitet, artroskopisk
Groove deepening for instabile peroneussener, artroskopisk reseksjon av CalcaneoNavicular koalitio, artroskopisk tømning og
beinpakking av taluscyste samt artroskopisk
behandling av større cyster i calcaneus
- for bare å nevne noen eksempler.

Cost-benefit
For noen av inngrepene som ankelartrodese ser man en markant cost-benefit
gevinst med kortere innleggelsestid,
mindre smerter, mindre kostnader, bedre
tilhelingsrate samt reduksjon av komplikasjoner. Artroskopet er dernest sentral for
korrekt klassifisering av syndesmoseskader – ett vanskelig tema – og klart nyttig
her. Samme vil gjelde skopisk skylling
av purulent artritt i ankel eller fotledd.
For andre inngrep, og da spesielt de som
er nyeste skuddene på stammen, kan
gevinsten av skopiske prosedyren vel
diskuteres, idet åpne inngrep som Brostrøm
eller operasjon for instabile peroneussener typisk er kortvarige med relativt høy
succesrate. Dernest kommer at spesielt i
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Figur 2. Eksempel på leiring for ankel og subtalar skopi, foto J Midjord

starten vil artroskopiske inngrep forlenge
operasjonstiden. På den andre siden forblir
større deler av bløtdelskappen intakt, man
mutilerer mindre og kommer ikke sjeldent
ut med lavere VAS på smerte og tilhelingen
skjer fortere - hvilket igjen formodes å ha
en gunstig effekt resultatmessig. Dette har
man sett i andre deler av kirurgiske fagfeltet
hvor eksempelvis laparoskopiske teknikker
har erstattet tidligere åpne prosedyrer mer
eller mindre fullstendig. Det er dog foreløpig sparsomt med forskningsresultater for
noen av inngrepene innen fot-ankelkirurgisk

virksomhet. Og noen av prosedyrene må
foreløpig anses å være på pionerstadiet.
Det er av stor viktighet at man ikke glemmer informasjonsbiten til pasienten slik
at vedkommende er grundig informert.
Siden bør man gjennomføre inngrepene
under kontrollerte omstendigheter - for
eksempel som en del av en studie.

Sammendrag

man tidligere anvendte skopet til enkelte
inngrep i ankel har man i dag en voksende
behandlingsvifte som omfatter avanserte og spesialtilpassede inngrep til hver
enkelt pasient. Og mens nye metoder
utvikles og indikasjonene utvides blir vi
stadig bedre på de eldre metodene slik
at også disse utvikles og forbedres.
Artroskopiske prosedyrer har kommet for å bli i fot-ankelkirurgien.
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Figur 3. Bilde tatt 3 uker etter skopisk subtalar artrodese. 2 skopiportaler i sinus tarsi. Hullene for perkutane skruer i
calcaneus sees ikke på bilde. Notér lite hevelse av bløtdeler.
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FUNK Prosedyrelister
– nytt år nye utfordringer
John Christian Glent
jglent@gmail.com
Leder FUNK

En stort viktigere sak har vi ikke hatt,
spesielt for de kirurgiske fagene, på lang

angår oss alle, som f.eks. prosedyrelistene,
samarbeider godt og spiller hverandre
gode. Alene så er vi lette å ignorere.

Norsk Kirurgisk Forening er et fellesskap
bestående av flere kirurgiske spesialiteter. NKF arrangerer høstmøtet og utgir
bladet Kirurgen, men i det daglige er det
kanskje ikke så ofte at behovet for denne
«moder»-foreningen er så stort. Men
samlet er Norsk Kirurgisk Forening en
stor forening og en stemme som det er
vanskelig å ignorere. Samlet kan vi utrette
langt mer enn hver av oss kan for seg.
Derfor er det så viktig at vi i saker som

Avslutningsvis så håper vi finværet er kommet for å bli og ønsker
alle en riktig god sommer.

Uke 22 så er det Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria. Vi oppfordrer
alle som har anledning til møte opp og
tydeliggjøre engasjementet som er i
norsk kirurgi for å beholde prosedyrelistene. Vi i FUNK skal fortsette å gjøre
det helt klart at vi aksepterer ikke noe
annet enn obligatoriske prosedyrelister.

FUNK legger hele tiden ut oppdateringer
på sosiale medier og web. Følg oss på
facebook.com/ungenorskekirurger
twitter.com/FUNK_ungkir
Instagram: @ungenorskekirurger
Web: ungkir.no

Kristiansand
29-31st August 2018

Fagmedisinske foreninger

Fagmedisinske foreninger

I slutten av februar ble det klart at prosedyrelister ikke ville bli obligatorisk i den nye
spesialistutdanningen. Spesialistkomiteer
og fagmedisinske foreninger har lagt ned
et imponerende stykke arbeid i utformingen av de nye læringsmålene og samtlige
har anbefalt obligatoriske prosedyrelister.
Allikevel valgte Helse- og omsorgsdepartementet å gå imot disse anbefalingene.
Situasjonen er da slik at om du starter som
LIS 2 i mars 2019 er ikke prosedyrelister
obligatoriske, slik situasjonen er i dag. Et
samlet fagmiljø stilte på møte hos legeforeningen i starten av mars og mange gode
innspill ble overbrakt presidenten i legeforeningen. Tilbakemeldingen fra legeforeningen var klar; denne kampen skal vi vinne.

tid. To måneder er gått siden møtet på
legenes hus. Mye engasjement er blitt
mobilisert fra bredden av norsk kirurgi. I
FUNK har vi sammen med Leger i Ortopedisk Spesialisering (LiOS) og Forening
for Utdanningskandidater i Gynekologi og
Obstetrikk(FUGO) gått sammen for å skape
et bredt og synlig engasjement om saken.
Skal vi nå frem i denne viktige saken er vi
avhengig av at politikerne ser viktigheten av
obligatoriske prosedyrelister og at Helse- og
omsorgsdepartementet gjør helomvending.

16th Nordic
Postgraduate course in
Colorectal Surgery

Vestlandske Gastroforum - Høstmøte
Bergen 21.-22. september, Scandic hotell Ørnen
Hovedtema denne gangen er Lever på fredag og Kolon/rektum på lørdag.
VGF-møtet er en god anledning til å holde kontakt med gamle kjente og
ikke minst knytte nye kontakter blant kolleger på Vestlandet. Høstmøtet er
som vanlig kombinert med generalforsamling, og 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! Også i år ønsker
å invitere kolleger fra Møre og Romsdal.
Påmelding innen 21. august 2018 ved å sende e-post til
vestlandskegastroforum@gmail.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.
Følg oss gjerne på facebook www.fb.me/vestlandskegastroforum
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PhD avhandling - Potensielle fordeler
ved laparoskopisk aortobifemoral bypass

Figur 2: Laparoskopisk (høyre) og åpen
(venstre) aortobifemoral bypass

Presentasjon av doktorgradsarbeidet til Anne Helene Krog som disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet
i Oslo, den 22. januar 2018. Tittelen på avhandlingen var “Benefits of laparoscopic versus open aortobifemoral
bypass surgery – focus on the surgical inflammatory reaction, humoral stress response and health economics”.

Anne Helene Krog
annehelenekrog@gmail.com
Sykehuset Østfold, Kalnes
Syed Sajid Hussein Kazmi
sshkazmi@gmail.com
Oslo Universitetssykehus

Bakgrunn

Resultater
I den første artikkelen ble det inkludert 30

pasienter randomisert til laparoskopisk (n
= 14) eller åpen (n = 16) kirurgi. Hovedmålet med studien var å måle inflammatorisk
respons på kirurgi som en indikasjon på
kirurgisk invasivitet og prognose. Den
inflammatoriske responsen ble målt ved
perioperative målinger av IL-6, IL-8 og CRP
ved seks forskjellige tidspunkter. IL-6 var
signifikant lavere etter laparoskopisk kirurgi
målt (p = 0,010). Forskjellene i serumnivåer
av IL-8 og CRP var ikke statistisk signifikante.
I den andre artikkelen bestod populasjonen
av de samme 30 pasientene som i første
artikkel. Formålet med artikkelen var å måle
hormonell stressrespons under operasjon og aortaavklemning som indikator for
kirurgisk stress. Vi målte ACTH, aldosteron,
metanefrin og kortisol ved åtte forskjellige
tidspunkter. Under kirurgi var det en økning
i stresshormoner i begge grupper, men de

Diskusjon

Metode
Det vitenskapelige arbeidet bestod av tre
delstudier fra Norwegian Laparoscopic
Aortic Surgery Trial (NLAST), en randomisert, kontrollert, multisenter studie [5-7].
Studien var et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus, Sykehuset
Østfold og Sørlandet sykehus. Pasienter
med alvorlig symptomatisk aortoiliakal

82 Kirurgen nr. 2, 2018

gikk ned under aortaavklemning. Laparoskopigruppen hadde høyere nivåer av ACTH,
kortisol og aldosteron under kirurgi, men
kun forskjellen i aldosteron var signifikant
(p = 0,05). Videre analyser viste at kortisol
og ACTH returnerte tidligere til normalnivå i laparoskopigruppen ved 24 timer.
I den tredje artikkelen sammenlignet vi
kostnadseffektivitet. Ytterligere 20 pasienter
ble inkludert og den totale populasjonen var
50 pasienter, som ble randomisert til enten
laparoskopisk (n= 25) eller åpen kirurgi (n
= 25). Den laparoskopiske gruppen hadde
lenger operasjonstid enn den åpne gruppen
(221 vs. 196 min, p = 0,024), men kortere
liggetid (4,0 vs. 7,0 dager, p <0,001). Det var
ingen forskjell i morbiditet og mortalitet mellom gruppene. Vi fant signifikant (p = 0,001)
høyere økning i kvalitetsjusterte leveår
(QALYs) etter laparoskopisk kirurgi. De totale
kostnadene (kirurgisk utstyr, vaskulært graft
og sykehusopphold) etter laparoskopisk
kirurgi (€ 9953) var mindre enn ved åpen
kirurgi (€ 17260), p = 0,001. Dette tilsvarer
i norske tall en besparelse på 68 236 NOK
per pasient og 974 965 NOK per QALY.

Figur 1: Flytdiagram for NLAST
Forkortelser: Norwegian Laparoscopic Aortic Surgery Trial(NLAST); Transatlantic inter-society consensus classification of aortoiliac occlusive lesion type D (TASC-D

Vi fant at laparoskopisk aortobifemoral bypass reduserte den inflammatoriske responsen sammenlignet med
åpen kirurgi, noe som kan være relatert
til bedre prognose. Vi vet fra litteraturen
at postoperativ inflammasjon er korrelert
med høyere morbiditet og mortalitet.
Pasienter i laparoskopigruppen hadde høyere nivåer av ACTH, aldosteron og kortisol
under operasjon, men tidligere normalisering av stresshormoner etter kirurgi. Dette
var noe overraskende og kan skyldes at
pneumoperitoneum utløser mer fysiologisk
stress enn tidligere antatt, men påvirkningen er ikke vedvarende etter kirurgi. Den
tidligere normaliseringen av stresshormoner
i laparoskopigruppen kan være en indikasjon på at disse pasientene kommer seg

raskere. Et annet interessant resultat var
manglende økning i stresshormoner under
aortaavklemning i begge gruppene, noe
som kan være forårsaket av at den hemodynamiske belastningen er mindre hos
disse pasientene som i utgangspunktet har
tilnærmet tett distal aorta og bekkenkar.
Laparoskopisk behandling var klart kostnadseffektivt sammenlignet med åpen
kirurgi. Pasientene hadde høyere livskvalitet
postoperativt og det var lavere kostnader,
primært på grunn av betydelig redusert
liggetid. Slike behandlinger som både er
billigere og gir økt effekt, omtales ofte innen
helseøkonomi som dominante og bør vurderes for implementering. Dette kan være
av interesse for beslutningstagere innen det
karkirurgiske miljøet og samfunnet generelt.
Åpen aortobifemoral bypass har tidligere vært gullstandard. De Vries og Hunink
publiserte i 1997 en stor metaanalyse som
viste lav dødelighet og god patency [8],
men siden den gang har endovaskulære
teknikker revolusjonert mulighetene for
mini-invasiv behandling av aterosklerotisk
sykdom. Allikevel klarer ikke endovaskulær
behandling å oppnå like gode resultater
når det gjelder patency ved behandling
av alvorlig aortoiliakal okklusiv sykdom.
Laparoskopisk aortobifemoral bypass viser
her lovende resultater ved å kombinere
mini-invasive prosedyrers lave dødelighet
og sykelighet med god langtids-patency.[9]
Våre artikler har noen svakheter. Studiepopulasjonene var små og ingen styrkeberegning
ble utført i disse delstudiene. Størrelsen på
gruppene tillot ikke videre korrelasjonsanalyser og det er en risiko for svakheter på grunn
av antallet statistiske analyser som er utført
på et lite materiale. På denne annen side er
våre resultater statistisk signifikante på tross
av liten populasjon og disse studiene har
aldri tidligere vært gjennomført i en randomisert setting, noe som kan være grunnlag
for videre forskning. Hovedstudien, NLAST,
er en pågående studie med styrkebereg-

ning og primært endepunkt er 30-dagers
morbiditet. Resultatene fra denne hovedstudien vil bli publisert når de foreligger.

Konklusjon
Laparoskopisk aortobifemoral bypass
reduserer postoperativ inflammasjon
og hormonell stressrespons, samt er
mer kostnadseffektivt enn tradisjonell
åpen kirurgi. Disse potensielle fordelene
kan tas i betraktning når man diskuterer
mulige behandlingsmuligheter for pasienter med aortoiliakal okklusiv sykdom.

Fagnytt • Debatt

Fagnytt • Debatt

Laparoskopisk tilgang har blitt implementert i
nesten alle kirurgiske spesialiteter, og særlig
innen elektiv kirurgi. Den laparoskopiske
teknikken har vist seg å redusere morbiditet,
dødelighet og sykehusopphold, samt øke
pasienttilfredshet og livskvalitet sammenlignet med åpen kirurgi. Dion et al, som utført
den første totalt laparoskopiske aortobifemorale bypassoperasjonen i 1995, hadde
som mål å forbedre behandlingen av alvorlig
aortoiliakal okklusiv sykdom og gjøre teknikken ved aortobifemoral bypasskirurgi mindre
invasiv [1]. Teknikken har siden den gang
blitt forbedret og indikasjonen utvidet, men
implementeringen har gått sakte. Mange
sentre har publisert sine resultater, men
den første og eneste randomiserte studien
ble publisert i 2012 [2]. Ved Oslo universitetssykehus har vi tidligere gjennomført en
prospektiv, komparativ kohort (2005-2011)
med gode resultater i form av lav morbiditet
og mortalitet [3, 4]. Vi ønsket å undersøke
videre hvilke potensielle fordeler laparoskopisk aortobifemoral bypassoperasjon har i
behandlingen av aortoiliakal okklusiv sykdom
i en randomisert studie. Hovedfokus i denne
avhandlingen var på postoperativ inflammatorisk reaksjon, kirurgisk stressrespons
og kostnadseffektivitet, som tidligere ikke
har blitt undersøkt i en randomisert studie.

okklusiv sykdom, egnet for aortobifemoral
bypass, ble inkludert og randomisert til enten
laparoskopisk eller en åpen prosedyre.
Den inflammatoriske responsen ble målt ved
perioperative målinger av serum Interleukin-6
(IL-6), Interleukin-8 (IL-8) og C-reaktivt protein (CRP) ved seks forskjellige tidspunkter.
Kirurgisk hormonell stressrespons ble
målt ved hjelp av adrenokortikotropt hormon (ACTH), aldosteron, metanefrin og
kortisol ved åtte forskjellige tidspunkter.
Vi målte helse-relatert livskvalitet i seks
måneder postoperativt ved hjelp av spørreskjemaet til EuroQol (EQ-5D-5L) og beregnet
kostnader knyttet til sykehusoppholdet.
Basert på dette beregnet vi kostnadseffektivitet i kvalitetsjusterte leveår (QALYs).

Referanser
1. Dion YM, Gaillard F, Demalsy JC, et al. Experimental
laparoscopic aortobifemoral bypass for occlusive
aortoiliac disease. Can. J. Surg. 1996;39:451-5.
2. Tiek J, Remy P, Sabbe T, et al. Laparoscopic versus
open approach for aortobifemoral bypass for
severe aorto-iliac occlusive disease - A multicentre
randomised controlled trial. Eur. J. Vasc. Endovasc.
Surg. 2012;43:711-5.
3. Kazmi SSH, Jørgensen JJ, Sundhagen JO, et al. A
comparative cohort study of totally laparoscopic
and open aortobifemoral bypass for the treatment of
advanced atherosclerosis. Vasc Health Risk Manag.
2015;11:541-7.
4. Kazmi SSH, Krog AH, Berge ST, et al. Patient perceived health-related quality of life before and after
laparoscopic aortobifemoral bypass. Vasc Health
Risk Manag. 2017;13:169-76
5. Krog AH, Sahba M, Pettersen EM, et al. Comparison
of the acute-phase response after laparoscopic versus open aortobifemoral bypass surgery: a substudy
of a randomized controlled trial. Vasc Health Risk
Manag. 2016;12:371-8.
6. Krog AH, Thorsby PM, Sahba M, et al. Perioperative
humoral stress response to laparoscopic versus
open aortobifemoral bypass surgery. Scand. J. Clin.
Lab. Invest. 2017;77:83-92.
7. Krog AH, Sahba M, Pettersen EM, et al. Cost-utility
analysis comparing laparoscopic vs open aortobifemoral bypass surgery Vasc Health Risk Manag.
2017 13:217-24.
8. de Vries SO,Hunink MGM. Results of aortic bifurcation grafts for aortoiliac occlusive disease: A metaanalysis. J. Vasc. Surg. 1997;26:558-69.
9. Lecot F, Sabbe T, Houthoofd S, et al. Long-term Results of Totally Laparoscopic Aortobifemoral Bypass.
Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2016.

Kirurgen nr. 2, 2018

83

På jobb for Leger Uten Grenser
Leger Uten Grenser Norge er en del av Medecins Sans Frontiers (MSF) med flere hovedkontorer som organiserer
hjelp i forskjellige deler av verden. Da jeg høsten 2013 gikk av med AFP, tok jeg kontakt med forskjellige frivillige
organisasjoner, blant annet Leger Uten Grenser her i Norge, og spurte om de hadde bruk for en kirurg.

Trygve Søvik
trygve.sovik@gmail.com

Jeg reiste fra Oslo til Amsterdam der jeg var
innom et av hovedkvarterene til Leger Uten
Grenser for briefing. Deretter var det videre
til Amman hvor jeg landet sent på kvelden.
Jeg hadde avtale om å bli plukket opp av en
sjåfør, men ingen sjåfør dukket opp! Jeg traff
en hyggelig mann som snakket engelsk, og
som ble med meg til en informasjonsskranke
der jeg prøvde diverse telefonnumre uten å
få kontakt. Sjåføren kom heldigvis til slutt,
forsinket av uviss grunn, og resten gikk greit.
Jeg ble kjørt til en leilighet som MSF dis-

Ar Ramtha er en liten by helt nord i Jordan,
noen få kilometer fra grensa mot Syria. Vi
kunne nesten hver dag høre bombenedslag,
kanondrønn og noen ganger maskingeværsalver fra den andre siden av grensa, og
det har hendt at blindgjengere har krysset
grensa. Leger Uten Grenser hadde fått
leie en del av det lokale sykehuset, som
inkluderte operasjonsstuer og sengeposter. Mer om det medisinske nedenfor.
Leger Uten Grenser hadde også leid et
større hus i en forstad, ca. 3 km fra sykehuset, hvor utlendingene, såkalte «expats»,
blir innlosjert. I utgangspunktet har man
hvert sitt rom, men må ofte dele dusj og
toalett. Første gang jeg var der var det litt
plassproblemer. Jeg fikk først tildelt ”stua”,
siden fikk jeg eget rom, men måtte i noen
uker dele med kollega Steve Rubin fra USA.
Vi ble gode venner, og jeg har siden hatt
besøk av Steve og kona. Da jeg var tilbake
i 2016 var det bygget anneks med 8 rom,
der alle hadde sitt eget. Lokalt ansatte tar

seg av renhold, innkjøp av mat og tilberedning av middag. Det trekkes et beløp fra per
diem-pengene til dekning av kost og losji.
Det blir gjerne en egen stemning når en
gruppe mennesker fra forskjellige land
samles under samme tak. Oftest blir de
fleste del av en sammensveiset gjeng. Det
spises gjerne frokost og middag sammen,
og er man heldig så er noen flinke med mat
og lager noen ekstra godsaker. I helgene,
når andre har vakt, ble det ofte arrangert
utflukter. I 2014 leide jeg guide med bil,
brukte en dag i ørkenen Wadi Rum, så
kameler og beduiner, og kjørte forbi palasset
til Lawrence of Arabia. Dagen etter tilbrakte
jeg i Wadi Musa – Petra, en oldtidsby hugget ut av fjellsider i en dal 400 år f.kr.
Den andre gangen jeg var i Jordan, i 2016,
besøkte jeg sammen med andre expats
flere romerske ruiner, hvorav det mest
imponerende var Jerash. Jordan kan by
på fantastiske opplevelser. Det var høyt
utviklede samfunn her på en tid da vi
her i Norge fremdeles bodde i huler.
Som feltarbeider på oppdrag skal man i
utgangspunktet jobbe 40 timers uke, men
man aksepterer at man til tider må ta overtid
uten ekstra betaling. Om morgenen reiste
alle expats samlet ”hjemmefra” med MSF-

biler og lokalt ansatte sjåfører. De som
jobbet med administrasjon og logistikk jobbet på kontoret, mens leger og sykepleiere
møtte lokalt ansatte kollegaer på avdelingen,
noen gikk visitt, andre gikk på operasjon.
I 2014 skulle vi ha 28 senger, men ved behov
(mesteparten av tiden) hadde vi flere. Det
var noen smårom i hovedbygningen og 2
større sengesaler i en egen bygning. Den
ene salen var kun for menn, 12-16 stykker. Den andre var forbeholdt kvinner og
barn, og der kunne det bli virkelig fullt.
Vi gikk visitt hver dag, det var et helt følge.
Foruten expat kirurg og eventuelt lokalt
ansatt kirurg, var det en avdelingslege, fysioterapeut, expat ledende sykepleier, og en
lokalt ansatt sykepleier. Vi så etter økende
smerter, økende temperatur, eller puss/lukt
fra bandasjen, i så tilfelle ble pasienten holdt
fastende og tatt til operasjon. Ellers lot vi
bandasjen ligge urørt i 4 dager, så tilbake til
operasjon for planlagt forsinket primær sutur.
Mitt inntrykk fra prosjektet var at de fleste/
alle lokalt ansatte i Ramtha var flinke og
engasjerte. De fleste snakket perfekt
engelsk, og alle snakket nok til at man kunne
kommunisere. Jeg opplevde et godt samarbeid. Vi diskutere pasientene på visitten,
og sammen kom vi til gode løsninger med
hensyn til behandling og opptrening. I 2016
hadde også Handicap International etablert
seg i området. Vi hadde et godt samarbeid
rundt amputasjoner og protesetilpasning.
Jeg har tidligere arbeidet i fattige land med
lite ressurser, som Samoa, Etiopia, Malawi,
og i forbindelse med naturkatastrofer
jordskjelvet på Haiti i 2010, og sett mye elendighet. Likevel, å møte syriske krigsskadde
gjorde et dypt inntrykk på meg. Jordskjelv
oppstår uten at noen har skyld. Ressursfattigdom i den tredje verden er urettferdig, men det er ikke en bevisst handling.
Pasientene vi tok imot i Ramtha derimot,
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hadde skader påført med bevisst ondskap.
Leger Uten Grenser har som prinsipp at man
ikke spør om hvordan skadene har oppstått,
om de har vært i direkte stridshandlinger,
eller om de er tilfeldige ofre. De fleste var
menn, men det var også kvinner og barn.
I 2014 hadde jeg inntrykk av at de fleste
pasientene var tilfeldige ofre, de hadde vært
på galt sted til galt tidspunkt. Jeg husker
bare én eneste som ville tilbake for å sloss,
de andre mennene tok klart avstand. Det var
også vanskelig ikke å vite hva som skjedde
videre med de enkelte når vi hadde behandlet dem så langt vi kunne. Noen ble utskrevet til en flyktningleir for etterbehandling,
opptrening og eventuelt protesetilpasning.
En expat kirurg ble kjørt til leiren og gikk
visitt på onsdager så sant det ikke skjedde
noe på operasjonsstua, men hva skjedde
med pasientene etterpå? I 2016 var nok de
fleste av pasientene skadet i strid. Likevel
var det forferdelig å tenke på at alle skadene var resultatet av et bevisst ønske om
å drepe eller lemleste medmennesker.
Vi hadde to operasjonsstuer, rimelig bra
utstyrt, med autoklav i eget ”steril-sentral
rom”. Litt spesielt var at dette var lokalisert i en annen del av bygningen, en fløy
forbeholdt kvinne/føde avdelingen. Døren
inn dit var behørig boltet og låst, men likevel
kunne vi ofte høre fødsler. Operasjonsoversykepleier var expat, alle de andre var
lokalt ansatte hvorav kun én var kvinne,
resten menn. De gjorde stort sett en god
jobb. I en periode i februar – mars 2014, var
imidlertid arbeidsbelastningen så stor, se
nedenfor, at frustrasjon kom til uttrykk, og
det kunne gå litt tregt mellom operasjonene.
Jeg kan forstå dem, jeg skulle hjem etter
endt oppdrag, mens de skulle fortsette.
Krigsskader forårsakes av prosjektiler og
splinter i forskjellig materialer og størrelser,
samt direkte trykkbølger. Ingen av skadene
er like, mengden av nekrotisk vev og foru-

rensning varierer, og alt nekrotisk materiale
er som et vekstmedium for bakterier.
Felles er at det dreier seg oftest om store,
livstruende skader. De fleste som kom mens
jeg var i Ramtha, hadde ekstremitetsskader,
kanskje fordi skader mot truncus ofte er
så alvorlige at pasienten ikke overlever?
Som ortoped hadde jeg for det meste
ansvaret for behandling av ekstremitetsskader, bløtdelsskader, åpne brudd og
traumatiske amputasjoner. Jeg assisterte
også generelle kirurger ved abdominal
og thorax-skade samt karskader. Jeg har
måttet gjøre selvstendige laparatomier.
Som regel fikk vi beskjed fra grenseovergangen at pasient(er) var på vei, vi
hadde da ca ½ time til å forberede oss.
I mottagelsen prøvde vi å følge ATLS
prinsippet og triagere pasientene. Av og til
kom det så mange på en gang at det ble
kaos. Spesielt en fredag i 2014 kom det
11 alvorlig skadede. Steve jobbet i mottagelsen, jeg på operasjon - vanvittig - vi
måtte prøve å gjøre så godt som mulig.
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Det syriske opprøret begynte med demonstrasjoner mot det sittende regimet våren
2011, og utviklet seg raskt til en landsomfattende borgerkrig. MSF involverte seg tidlig
og sendte utstyr og personell som støtte
til lokale sykehus. Sikkerhetssituasjonen
forverret seg imidlertid raskt, og det ble farlig
å sende personell inn i Syria. Etter forhandling med jordanske myndigheter, åpnet
MSF i 2013 et sykehus i Ar-Ramtha, Jordan,
for å kunne ta imot og behandle syriske
pasienter med krigsskader. Ramtha ligger
nord i Jordan, svært nærme den syriske
grensen. Det var hit jeg den 5. januar 2014
dro på mitt første oppdrag for MSF, siden
har jeg også vært der to ganger i 2016.

ponerte, og dagen etter var det ny briefing,
nå på Leger Uten Grensers hovedkontor i
Jordan. Ut på ettermiddagen kom det en bil
med sjåfør som kjørte meg til Ramtha der en
av de lokalt ansatte sjåførene hadde invitert
til fest og jeg ble presentert for staben.
Morgenen etter, den 8 januar, var jeg i jobb.

De færreste, og enkleste å behandle, var
syriske menn som hadde prøvd å snike
seg over grensa til Jordan, blitt oppdaget av jordanske grensevakter og skutt
i bena med småkalibrede våpen. Ukomplisert DBT (debridement), tørr bandasje, og så tilbake til operasjon for DPC,
(delayed primary closure), etter 4 dager.
Flere var truffet inne i Syria, da med high
velocity våpen, relativ liten innskuddsåpning,
så store bløtdels skader og digre utskudds
åpninger, ofte med store kominutte skjelettskader og karskader. Vi gjorde DBT, jeg satte
på ex-fix, ofte overbroende over kne. Den
generelle kirurgen gjorde klart for kar-rekonstruksjon, mens jeg høstet saphena magna.
Graftet ble dekket med bløtdeler, ellers
var det pakking av såret med tørre,

Kirurgen nr. 2, 2018

85

fått såret lukket(!). Vi åpnet alle, uten
unntak fant vi betydelig forurensning.
Primær DBT i løpet av de første timene
etter skaden var altså ofte ikke mulig.
Vi gjorde utvidet DBT, la tørr bandasje
og ga ett døgn bredspektret antibiotikaprofylakse etter protokollen. Ved «second
look» etter 3-4 dager var det likevel ofte
en etablert infeksjon. Dette ble ytterligere vanskelig på grunn av overbelegg
og manglende mulighet for å isolere
pasient-er. I 2014 var det et kjempeproblem
med pseudomonas-infeksjoner, mange
pasienter hadde stinkende grønne sår.
Gjentatte revisjoner og antibiotika nyttet
ikke, så vi var med andre ord ganske fortvilet. Løsningen ble eddik kjøpt i lokal matbutikk, fortynnet med NaCl og daglig sårskift i narkose. I noen uker var dette daglig
6-8 prosedyrer. Når de ”vanlige” prosedyrene, nye pasienter og «second look» kom i
tillegg, var det 8-12 inngrep hver dag, og så
skulle vi også gå visitt. Det ble lange dager.

De fleste av pasientene hadde blast injuries - sprengningsskader. De var rammet
av miner eller ”barrel bombs”; tønner fylt
med sprengstoff og metallskrot, spikre og
skruer, hvor lunta ble tent og bomben trillet
ut av helikoptre. Noen av disse pasientene hadde relativt enkle skader, truffet av
splinter uten frakturer og med relativt små
bløtdelsskader; DBT, tørr bandasje og så var
det ofte mulig å gjøre DPC etter 4 dager.

mulighet, men hvor pasienten ikke aksepterte det. Spesielt på det første oppdraget
mitt i 2014 var dette et problem. Pasienten
måtte gjerne først rådføre seg med et eldre
familiemedlem, så ble en syrisk kollega rådspurt, og tilslutt måtte pasienten få aksept
fra en religiøs leder. De fleste aksepterte
amputasjon, men jeg opplevde pasienter
som nektet amputasjon og skrev seg ut til en
uviss skjebne. Dette var enklere i 2016. Kanskje var det etter hvert så mange som hadde
mistet en ekstremitet at de fleste aksepterte

at det var nødvendig å ofre noe for å kunne
redde livet og få best mulig funksjon etterpå.
Etter ICRC protokoll for krigsskader skal
primær DBT gjøres innen 6 timer etter
skadetidspunkt for å minske infeksjonsfare, og sår skal aldri lukkes primært.
Imidlertid tok det ofte tid før pasientene
fikk tillatelse til å passere grensa, de kom
først etter 24-48 timer. Noen av pasientene hadde vært innom sykehus i Syria
for primær behandling, hvor mange hadde

Da jeg kom tilbake i 2016 var det ca
40 – 50 senger. Nå var det 1 expat og
4 lokale generelle kirurger, 1 expat.
og 1 lokal ortoped, 1 expat og 3 lokale

Lunsj pleide legene, lokale og feltarbeidere
å spise sammen på et av mange gatekjøkken i nærheten av sykehuset. Eventuelt
samlet en av operasjonssykepleierne inn
penger, kjøpte og serverte på operasjonsavdelingen. Enkel, rask, billig mat og mer
enn på høyde med ”norsk kantinemat”.
Leger Uten Grenser har både langsiktige
prosjekt, det vil si driver ”permanente”
sykehus/helsetilbud, gjerne over flere år i
fattige land hvor befolkningen ellers er uten
helsehjelp. MSF har også beredskap for å
kunne rykke ut på kort varsel i forbindelse
med akutte kriser, naturkatastrofer eller krig.
Det er klare regler for ”Code of Conduct”
(etiske regler basert på verdiene MSF bygger på), sikkerhetsregler og protokoller for
behandling. Hvis man vil reise på oppdrag,
må man ta et introduksjonskurs med informasjon om organisasjonen og hvilke regler
som feltarbeidere er forpliktet til å følge. Før
utreise blir man informert både skriftlig og
muntlig om prosjektet man skal til, hvilke
arbeidsoppgaver som venter, eventuelle
spesielle lokale farer og sikkerhetsregler,
videre om lokal kultur og religion. MSF
ønsker at man forplikter seg for minimum 3
måneder for oppdrag. Imidlertid virker det å

være vanskelig å få tak i nok kirurger, så det
er mulig med kortere perioder. Første gang
jeg reiste med MSF, var jeg ute i 3 måneder,
senere har jeg bare vært ute i 6-8 uker.
Når man reiser med MSF, blir alle reiseutgifter dekket, og man kommer inn under en
forsikringsordning som dekker reise, sykdom og ulykke. Utgifter til opphold der man
skal jobbe, blir dekket av såkalt ”per diem”penger som blir beregnet ut fra lokale kostnadsnivåer. For meg har det hver gang vært
rikelig. I tillegg får man en liten fast lønn,
ment for å dekke eventuelle faste utgifter
hjemme. I 2017 var det kr 14.500/mnd.
Jeg har vært på fire oppdrag med Leger
Uten Grenser. Hver gang så jeg flere
pasienter hver uke som det kunne gå år
mellom hver gang jeg måtte behandle i
Norge. Jeg har lært mye, noe som også har
kommet til nytte her hjemme. Samarbeidet
med andre ansatte fra mange kulturer og
land har jeg opplevd som hyggelig og bra.
Et godt minne er for eksempel da jeg kom
tilbake til Ramtha i 2016, og traff flere av de
lokalt ansatte fra 2014. De husket meg og
ønsket meg hjertelig velkommen tilbake.
Bortsett fra at man blir konfrontert med
hvilke lidelser som blir påført mennesker
i andre deler av verden, har jeg opplevd
oppdragene for Leger Uten Grenser som
udelt positive. Jeg har vært heldig.
Jeg har ikke kunnet redde verden, men
fått lov til å bidra med noe viktig for noen
mennesker. Og jeg har blitt bevisst på
hvor små problemer vi har her i Norge.
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fluffy kompresser, og planlagt «second
look» etter 4 dager. Noen ganger var
det mulig å gjøre DPC, men ofte ble det
flere revisjoner. Vi prøvde noen ganger å
svinge muskellapper for å fylle kaviteter.
Anslagsvis 50 % av de med skade av a.
poplitea endte opp med amputasjon.

Leger Uten Grensers prosjekt i Ramtha har
utvidet seg betydelig. Da jeg var der i 2014
var det ca 20 - 30 senger, etter behov. Det
skulle være en expat og en lokal generell
kirurg, og en expat og to lokale ortopeder.
Av forskjellige grunner var vi mesteparten
av tiden bare to kirurger, begge expats;
en amerikansk generell kirurg og jeg som
ortoped, og arbeids-belastningen var stor.

anestesileger. Alle var erfarne og greie
å samarbeide med. Arbeidsbelastningen var omtrent som i Norge.
Vi som er expats skal i tillegg til vår vanlige
jobb fungere som en slags «controller»
og/eller supervisor. I 2016 var dette mer
en teoretisk oppgave, jeg opplevde at
nesten alle kirurgene var på samme nivå.
Vi samarbeidet, diskuterte problemkasus
og ble enige om best mulig behandling.

Flere hadde derimot åpne kominutte brudd
med svære bløtdelsskader. Vi fjernet splinter
i form av skruer og spikre som var enkle å
finne. Verre var det med forurensning med
beinfragmenter, stoffbiter, grus, jord og
lettbetong-biter. Her måtte alt fjernes for å
unngå infeksjon. Vi gjorde DBT, og balanserte mellom å beholde så mye som var
nødvendig for å kunne bevare funksjonen,
og å fjerne tilstrekkelig med forurenset og
devitalisert vev. Mange måtte til operasjon
flere ganger for second look og nye revisjoner. Noen kom ”ferdig amputert”, da var det
ikke et problem. Vi gjorde DBT av stumpen,
tørr bandasje, så tilbake til operasjon etter
4 dager, som oftest kunne vi gjøre DPC.
Verre var det med de som kom med en
ekstremitet hvor amputasjon var eneste
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Workshop i standardisert simulatortrening
14.–15. desember 2017
Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) ved St. Olavs Hospital i Trondheim
er på mange måter et norsk knutepunkt for simulatortrening i laparoskopiske teknikker og ferdigheter. NSALK
arrangerer flere obligatoriske- og ikke-obligatoriske kurs gjennom Legeforeningen og er en sterk pådriver for
simulatortrening, samtidig som de også engasjerer seg i forskning og utvikling innen området.
Marte Bliksøen
marte.bliksoeen@gmail.com
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Kurset startet med en introduksjon av de
ulike simulatorene NSALK har tilgjengelig og deres forskjeller. Videre fikk vi en
spennende og motiverende introduksjon i
pågående forskning innen simulatortrening
og hvordan den fremtidige utviklingen innen
minimal invasiv kirurgi trolig vil bli, deriblant
økende bruk av endoluminal kirurgi, natural orifice transluminal endocopic surgery
(NOTES), laparoendoskopisk single site
surgery (LESS), robotkirurgi, samt mulighet
for økende bruk av 3D-veiledet navigasjon.
Hovedfokuset under workshopen var
hands-on trening av laparoskopiske teknikker på ulike simulatorer. Første dag gikk
med til å trene på suturteknikk på grisetarm
i POP trainer og Drammensboks, trene
på appendektomi og kolecystektomi på
datasimulatorer, og trene på gastroskopisimulator. Dagen ble avsluttet med en
svært hyggelig kursmiddag på Egon.
Dag to var viet til laparoskopi på sedert gris.
Her fikk vi øvet på forskjellige anastomoseteknikker (gastroenterostomier, tynntarmsanastomoser), appendektomi, kolecystektomi,
leverreseksjon og nyrereseksjon. I tillegg fikk
vi en god og nyttig gjennomgang av riktig
bruk av forskjellig utstyr fra Medtronic.
Totalt sett synes deltakerne at workshopen
var svært nyttig og viktig. En workshop med
få deltakere la til rette for tett veiledning og
korreksjon av tekniske ferdigheter. Da det
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Behovet for trening av kirurgisk ferdighet
øker i takt med den teknologiske utviklingen
og kompleksiteten av kirurgiske prosedyrer.

Simulatortrening muliggjør både kirurgiteknisk trening og kvalitetskontroll, og bør spille
en sentral rolle i den kirurgiske utdanningen.
Muligheten for systematisk og standardisert simulatortrening varierer fra sykehus til
sykehus. En workshop som nå ble gjennomført i Trondheim er et godt eksempel på
hvordan man kan legge til rette for simulatortrening under utdanningen av LIS i Norge,
og burde være tilgjengelig i større grad!

- Presentasjon av doktorgradsarbeidet til Marie Louise Sunde
Marie Louise Sunde
marie.louise.sunde@gmail.com
Gastrokirurgisk avdeling
Akershus Universitetssykehus
Avhandlingen omhandler en Ileo PouchAnal Anastomoser (IPAA) - type operasjon
som gjøres på personer som har gjennomgått proktocolektomi for å unngå endeileostomi, hvor man lager et reservaor av
distale ileum som skjøtes direkte på analkanalen. Det er en komplisert operasjon,
og tarmfunksjonen etter operasjon varierer
mye uten at vi helt vet hvorfor. Mange av
de som gjennomgår operasjonen er unge,
og det er derfor svært viktig med en god
tarm funksjon, god livskvalitet og god seksualfunksjon etter operasjon. I Norge i dag
utføres omtrent 50 slike operasjoner i året.

Avhandlingen har derfor sett på tarmfunksjon, livskvalitet og seksualfunksjon hos
personer som har gjennomgått denne
operasjonen. Videre har man studert gruppen med best og dårligst funksjon, for å
lete etter faktorer som bidrar positivt eller
negativt til tarmfunksjonen etter operasjon.
Vi finner at personer som har gjennomgått bekkenreservoarkirurgi, har lignende
livskvalitet og seksualfunksjon som den
gjennomsnittlige norske befolkningen.
Personene er stort sett svært fornøyde,
og 97% ville gjort operasjonen på nytt
fremfor å ha pose på magen. Vi finner at
redusert tarmfunksjon reduserer livskvaliteten. Hos kvinner ser vi også at redusert
tarmfunksjon reduserer seksualfunksjonen.
I denne studien finner vi at reservoarvolumet er den viktigste bidragsyteren til

funksjon, hvor stort reservoarvolum gir
bedre funksjon. Vi finner også at personer
med dårligere funksjon oftere har hatt
betennelse i reservoaret. Fremdeles er
det mye vi ikke vet om hva som påvirker
funksjonen etter slike operasjoner.

www.nordiceus2018.org
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I desember 2017 ble det for første gang
arrangert en workshop i standardisering
av laparoskopiske ferdigheter ved hjelp av
simulatortrening. Workshopen fant sted over
to dager på NSALK, og var et samarbeidsprosjekt mellom Ronald Mårvik (avdelingsoverlege ved NSALK), Tom Glomsaker
(avdelingssjef ved gastrokirurgisk avdeling
OUS, Ullevål) og Medtronic. Deltakerne var
8 LIS i generell kirurgi med ett til seks års
erfaring, ansatt ved sykehus på Østlandet.

ble brukt lite tid på teoretiske forelesninger, fikk deltakerne god tid til å øve på de
praktiske ferdighetene og gjøre seg kjent
med utstyret, noe som var meget fruktbart.
Det var enighet om at det i kirurgisk utdanning burde vært mer fokus på riktig bruk
av kirurgisk utstyr, deriblant riktig bruk av
elektrokirurgi og røntgengjennomlysning.
Sist, men ikke minst, ble vi som gruppe godt
kjent med hverandre på tvers av sykehusene.

PhD avhandling - Funksjonelt resultat
etter ileal pouch- anal anastomose

Welcome to the 3rd
Nordic EUS Conference!

Nordic EUS 2018
12 - 13 November 2018
Copenhagen · Denmark

The 3rd Nordic EUS 2018 will be held in
Copenhagen at Herlev University Hospital
12 - 13 November 2018.
The conference programme will include both
international and Nordic keynote speakers and
also consist of live demonstrations and hands
on training on dummies. Parallel to this, both a
pathology session with theory and microscopy
training as well as a dedicated EUS endoscopy
nurse program will be arranged.
The aim of the conference is to offer GI
endoscopists, pulmonologist performing EUS,
pathologists and endoscopy nurses a wide
spectrum of basic EUS teaching and pathology
theory as well as hands-on training on dummies
and simulators. We welcome participation from
the industry and their help with training modules
such as modules for drainage procedures and
EUS-guided biopsy.
Kind regards,
Peter Vilmann MD, DSc, HC, FASGE
Professor of Endoscopy
GastroUnit, dept. of Surgery
Copenhagen University Hospital Herlev
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Første nasjonale LIS-kurs i plastikkirurgi
- Norefjell 16.–18. mars 2018
Åshild Berentzen
aabere@ous-hf.no
Avdeling for plastisk og rekonstruktiv kirurgi
Oslo universitetssykehus HF

Med Ethicons antibakterielle
Plus-suturer, kan antall infeksjoner
reduseres med 26-28%.
Suturer behandlet med triklosan, finnes
i WHOs retningslinjer for behandling.*

og Aesthetic and Reconstructive Surgery
of the Breast – Expert Consult (2009).
På lørdag hadde vi foredrag med Tormod
Westvik fra Sykehuset i Telemark, som snakket om rhinoplastikk og blepharoplastikk,
samt Harald Vindenes fra Rikshospitalet
som snakket om aures alatae. Sistnevnte
hadde også med seg griseører, slik at alle fikk
praktisk øvelse i å sette mustarde-suturer og
gjøre aurikkelplastikk ad modum Chong Chet.
Etter at kurset var over, ble det gitt generell
informasjon om spesialitetskomiteen og
FUNK/FUxx grupper. Vi holdt deretter et valg
for FUxx interim-styre med representanter
fra alle sykehus, bortsett fra Stavanger, Skien
og Tromsø. Navnet på gruppen ble satt til
Leger i Plastikkirurgisk Spesialisering (LIPS).

Astrid S.Berntsen ble valgt som leder og
Åshild Berentzen som nestleder. Øvrige styremedlemmer er Guro Stave, Frode Brattli,
Larine Osa, Thale Rugsveen og Axel Barstad.
På lørdagskvelden var det festmiddag, etterfulgt av sosialisering i form av konkurranse i
shuffle-board og dansing. Søndagen var satt
av til tidlig hjemreise for de som hadde lang
reisevei og skikjøring for de mer sporty.

* Ethicons antibakterielle Plus-suturer er de eneste suturene
som er behandlet med triklosan på det norske markedet.

Helgen ble en suksess, der alle lærte mye
nytt og fikk nye venner fra hele landet.
Vi vil med dette takke alle som stilte opp på
det aller første Nasjonale LIS-kurset i plastikkirurgi. Vi ser allerede frem til neste år!

Referanser
Wang ZX, Jiang CP, Cao Y, Ding YT. Systematic review and meta-analysis of
triclosan-coated sutures for prevention of surgical-site infection. 2013; 100:465-474.
Edmiston CE, Daoud FC, Leaper D. Is there an evidence-based argument for embracing an
antimicrobial (triclosan)-coated suture technology to reduce the risk for surgical-site infections?
A meta-analysis. 2013; 154: 89-100
de Jonge SW, Atema JJ, Solomkin JS, Boermeester MA. Meta-analysis and trial sequential
analysis of triclosan-coated sutures for the prevention of surgical-site infection. Br J Surg. 2017
Jan;104(2):e118-e133.

www.ethicon.com/emea
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Det går an
å gjøre mer.
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Plastikkirurgi er et relativt lite fag, med
bare 39 utdanningsstillinger i Norge. Vi har
fire obligatoriske kurs, som arrangeres i
samarbeid med de andre nordiske landene.
På grunn av dette, i tillegg til vårt lands
geografiske utfordringer, er det sjelden
at legene i spesialisering får mulighet til å
treffe hverandre for å bli kjent og utveksle
erfaringer. Dette var bakgrunnen for at vi
tok initiativ til et nasjonalt LIS-kurs i plastikkirurgi. Målet med kurset var at flest mulig
av landets LIS-leger i plastikkirurgi skulle
møtes for faglig fordypning, i tillegg til å
bli kjent og knytte kontakter på tvers av
byene. Etter mye planlegging, ble det første
nasjonale LIS-kurset i plastikkirurgi arrangert på Norefjell Ski og Spa i helgen 16-18.
mars. 24 av landets 39 LIS-leger deltok
og alle sykehusene var representerte.
Vi var så heldige å få den kjente brystkirurgen, dr Elizabeth Hall-Findlay, til å komme
fra Canada for å undervise oss. Hun hadde
foredrag både fredag og lørdag om reduksjonsplastikk, mastopexi, augmentasjon,
mastopexi og augmentasjon samt reduksjons-augmentasjonsplastikk. Dr Hall-Findlay
jobber som plastikkirurg i Banff, Canada, der
hun har vært siden 1983, men har tidligere
også jobbet både i San Francisco og New
York. Hun er mest kjent for å ha utviklet
«Hall-Findlay»-teknikken ved brystreduksjon
og mastopexi for å få mindre arr (lollipop i
stedet for anker) og bedre estetisk og mer
langvarig resultat. I 2010 mottok hun prisen
«Special Achievement» fra The American
Plastic Surgeon Society. Hun har skrevet to
bøker innen brystkirurgi: Aesthetic Breast
Surgery - Principles and Techniques (2010)

I Norge har vi gode hygienerutiner
rundt kirurgiske inngrep. Likevel
lider pasientene av postoperative
sårinfeksjoner.

Introduksjon
Malthes legat er overført fra Oslo kirurgiske
forening til NKF slik det er beskrevet i
innledningen. Legatets formål er å fremme
norsk kirurgi i form av reisestipend, fortrinnsvis
til engelsktalende land, for dyktige, yngre
leger til videreutdannelse.Legatstyret besluttet
tildeling av kr 100 000 til stipend i 2017.
Tildelingen ble foretatt på Norsk kirurgisk
forenings årsmøte i oktober 2017.
Det er anmodet om at stipendmottagerne
leverer rapport etter gjennomført reise/
kongressdeltagelse. Reisebrevet vil bli publisert
fortløpende i Kirurgen, og i denne utgaven av
Kirurgen foreligger reisebrev fra to av de fem
stipendmottagerne for 2017.

Kirsti Aas – kr 10 000
Reisetipend til European Association of Urology
sitt congress i København mars 2018
Kristoffer Brudvik – kr 20 000
Reisestipend til HPB kongress Japan
Karl-Andreas Dumont – kr 20 000
Reisestipend/presentasjon av resultater til prosjekt
i samarbeid med OUS, Haukeland og NTNU
Iver Gaski – kr 20 000
Reisestipend til kongress Valencia/ San Diego
med presentasjon av resultater
Knut Borch – kr 30 000
Reisestipend til Shouldice klinikk i Ontario, Canada

På vegne av Malthes legatstyre, Olaug Villanger

studieopphold i utlandet, blant annet i
London, Paris og flere ganger i Tyskland.
Alexander Malthe var en dominerende
skikkelse i norsk kirurgi i sin tid og utførte
den første appendectomien i Norge i 1889
samtidig som dr. Treves i London, i 1897
den første ventrikkelreseksjonen, og han
var også først ute med elektiv brokkplastikk
og laryngotomi. Han hadde lært aseptisk
teknikk i utlandet og underviste i dette.

Av Anstein Bergan
Kontakt ved Arne Christian Mohn:
macmohn@hotmail.com
Legatet ble overført fra Den Kirurgiske
Forening i Oslo i 2014 til Norsk Kirurgisk
Forening. Legatet ble opprettet i 1920,
og er dermed snart hundre år gammelt.
Alexander Malthe ble født i 1845 og døde i
1928. Han tok medisinsk embetseksamen
i 1875 og arbeidet ved Rikshospitalet
inntil han startet privat kirurgisk praksis i Christiania i 1886. Han hadde flere
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Han var ugift og ble en meget holden
mann. Han donerte en million kroner til
Den Kirurgiske Forening i Oslo, for at
avkastningen skulle brukes til beste for
unge kirurger. Legatet ble Alexander
Malthes legat. Dessuten gav han førti
tusen kroner til årsfestene og to hundre
tusen kroner til reising av Det Medisinske Selskaps hus på Drammensveien.
Den Kirurgiske Forening i Oslo ble stiftet
i 1894, 17 år før Norsk Kirurgisk Forening.
Det ble holdt månedlige møter på mandags kveld, og tidligere var oppmøtet så
høyt at den store sal i Det Medisinske
Selskap var fylt til trengsel. Programmene dekket alle aspekter av kirurgien,

og mange fant det givende å få et innblikk
i områder utenfor sitt daglige virke.
Til slutt var det nødvendig å legge ned
foreningen og overføre legatet til Norsk
Kirurgisk Forening. Legatets størrelse var
ved overføringen på 1,9 millioner kroner.
Helt siden starten har forretningsførervervet
ligget hos medlemmer av familien Mellbye.
I dag er det fjerde generasjon, som er representert ved Anette Mellbye, som har vervet.
Styret til Alexander Malthes legatbestår av
Arne-Christian Mohn, Anstein Bergan og
Olaug Villanger.
Det blir utdeling av stipendmidler 2018
med søknadsfrist 1. september
Søknad/henvendelse kan sendes/
rettes til: anette.mellbye@bull.no

Kirsti Aas
kirstiaas@hotmail.com
Vestre Viken, Bærum sykehus
Takket være bidrag fra Alexander Malthes
legat gikk turen til København for deltakelse
og presentasjon av forskningsresultater
på Europas største urologi-kongress.
European Association of Urology (EAU)
sin årlige kongress tiltrekker ca 15 000
spesialister innen urologi og her presenteres siste nytt innen urologisk forskning og internasjonale retningslinjer.

Jeg reiste til kongressen med min biveileder, professor emerita Sophie D. Fosså,
som er en prisbelønt norsk kreftforsker,
kjent for sin forskning på testikkel- og
prostatakreft samt seneffekter av kreftbehandling. Her gjaldt det å følge med
på hva som ble sagt på presentasjonene
underveis, for diskusjonen gikk på høyt
nivå i pausene. Det var flott å se oppmerksomheten rundt og anerkjennelsen denne
norske forskeren hadde i det internasjonale
forskningsmiljøet. Det gir motivasjon. Fors-

kningsresultatene våre, som ble presentert
som poster, fikk oppmerksomhet og ble
nevnt under oppsummeringen som et viktig
budskap å ta med seg hjem fra kongressen.

Malthes Legat

Malthes Legat

Dr. Alexander Malthes legat

Reisebrev fra Europeisk Kongress
i København 17.–19. mars 2018
Jeg er svært takknemlig for bidraget som
ga meg muligheten til denne turen. Jeg
fortsetter mitt doktorgradsprosjekt med
fornyet kunnskap og entusiasme, og håper
mine resultater vil kunne være med på å
forbedre kunnskapen om prostatakreftbehandling, både nasjonalt og internasjonalt.

Doktorgradprosjektet mitt omhandler
behandling og overlevelse av prostatakreft
i Norge. Forskningsresultatene som ble
presentert på kongressen viser at tiden fra
diagnosen prostatakreft stilles til operasjon
(prostatektomi) utført innen 6 måneder ikke
ser ut til å ha betydning for prognose eller
overlevelse. Dette er et svært aktuelt tema
sett i lys av at det nylig innførte pakkeforløpet for prostatakreft som setter en tidsbegrensning på 32 dager fra diagnose til operasjon. I noen tilfeller må operasjonen utsettes, kanskje ønsker pasienten betenkningstid eller blir syk fra noe annet. Da er det fint
å kunne fortelle han at kreftsykdommen
ikke ser ut til å forverre seg i ventetiden.
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Reisebrev Tokyo

Kjære Kolleger!

Kirsebærblomsten er Japans nasjonalblomst og den årlige blomstringen – sakura - er en stor begivenhet.
April er høytid og parkene fylles av turister, så vel som lokale, for å iaktta det vakre fargespillet i rosa og
hvitt. Blomstringen var et imponerende skue, men turen til Japan hadde også andre hensikter, nemlig
å delta ved den årlige kongressen til den Japanske Kirurgiske Foreningen og hospitere ved et av byens
sykehus.

Endelig slipper en lang og tung vinter taket og sommeren nærmer seg med raske skritt.
Det er nå man skal nyte dagene for sommeren kommer og går så alt for fort.

Kristoffer Watten Brudvik
krbrud@ous-hf.no
Gastro- og barnekirurgisk avdeling, OUS

Malthes Legat

Japan Surgical Society er en av verdens
eldste kirurgiske foreninger og arrangerer,
i likhet med Norsk Kirurgisk Forening, et
årlig møte for sine medlemmer. Foreningen
har omkring 50.000 medlemmer hvorav
15.000 samles hver vår til vitenskapelige
forhandlinger. En kirurg som i faget har
gjort seg bemerket, utnevnes til møtepresident og vedkommendes subspesialitet står i fokus dette året. President for
årets møte, det 118. i rekken, var Norihiro
Kokudo som er en internasjonal profil
innen lever-, galleveis-, og pankreaskirurgi
(HPB). Foredragene ved hovedkongressen holdes på japansk, men parallelt
holdes en engelskspråklig kongress. Selv
sistnevnte ble som en stor kongress å
regne, med flere profilerte internasjonale
foredragsholdere innen alle kirurgiske

subspesialiteter. Jeg deltok på HPB sporet
av den internasjonale kongressen og
presenterte data fra en artikkel vi publiserte i Annals of Surgery i 2017. Diplom
ble delt ut til utvalgte foredragsholdere.
Stor-Tokyo har en befolkning på 38,3 millioner (Wikipedia). HPB kirurgi utføres ved
minst 20 sentre og sentralisering var litt
overraskende, et hett tema. De fleste større
sykehusene er tilknyttet The University of
Tokyo, og HPB avdelingen der (for øvrig
lenge ledet av professor Kokudo) har
innflytelse over hvem som jobber hvor,
og hva som gjøres hvor. Sykehuset The
Cancer Institute Hospital of Japanese
Foundation for Cancer Research utfører
flest HPB inngrep per år i Tokyo, ca. 250
lever- og 200 pankreasinngrep, ikke ulikt
det som nå gjøres ved OUS. Laparoskopi
og ablasjoner, som i økende grad benyttes i Norge, ble sjelden brukt ved dette
senteret. Konservative er Japanerne dog

ikke. Mye av kirurgien er omfattende og de
er i front innen utviklingen av nye teknikker, metoder og utstyr. Under oppholdet
fikk jeg observere multidisiplinære møter,
visitt og operasjon. Kirurgene hadde lange
dager, men jeg oppfattet dem ikke som
travle. Det var avsatt god tid til fordypning
i kommende operasjoner og akademisk
produksjon. Det gjorde inntrykk å se deres
små arbeidsplasser i store, og for meg,
kaotiske kontorlandskap. Japansk disiplin
og respekt for sidemanns arbeidsro er nok
en forutsetning for at dette kan fungere.
Enn så lenge foretrekker jeg den norske,
sosialt noe mer løse tonen, med mulighet for ordveksling over en kopp kaffe.
Gjestfriheten er stor og Japan anbefales på
det varmeste. Sushimåltid på fiskemarkedet
i Tokyo klarer man seg dog best uten. En
stor takk rettes til Alexander Malthes legat
for bidrag som muliggjorde denne turen.

Ole Christian Olsen, leder
olsenoc@online.no
Det er faktisk 25 år siden NTLF ble stiftet i
år. Vi skal ha en liten markering i den anledning og vil benytte anledningen til å komme
med noen historiske tilbakeblikk i neste

nummer av NTLF nytt. Vi har filosofert mye
rundt utviklingen innen laparoscopi i årene
som har gått. Spådommene for 25 år siden
var dels at laparoscopi var en flopp, til at vi
i løpet av noen få år ville gjøre alt laparoscopisk. Utviklingen har gått vekselvis
mellom utvikling av laparoscopisk teknikk
og metode med utvikling av tekniske
hjelpemidler, ikke minst energiinstrumenter
og scop. Metodikken bar i starten preg
av at man overførte åpen tenikk til laparoscopisk teknikk hvilket viste seg å være
dårlig strategi. Laparoscopi krever egene
metoder. Et annet trekk som har preget de
siste 25 årene er internett med utveksling
av erfaring og mulighet for videopresentasjon. Dokumentasjon formidles raskere og
dårlige metoder forkastes.
Men et annet trekk har også gjort seg gjeldene innenfor vårt miljø, siden alle har lik
tilgang på informasjon er det i mindre grad
slik at utviklingen styres fra universitetsmiljøene som tidligere. Mye av utviklingen
innen laparoscopi har tvert i mot foregått
utenfor disse miljøene. På godt og vondt
selvsagt, men det er vel mye som taler for
at tiden er inne for å få litt orden i rekkene

igjen. Standardisering er for mange kolleger
et negativt ladet ord, noe som begrenser
den frie utfoldelsen av faget, men det er
ikke tvil om, etter min mening, at det også
har sine opplagte fordeler og på sikt er en
nødvendighet. Det er flere krefter i miljøet
som arbeider for dette, NTLF, NGICG,
LAPCO nor, Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi og Norsk forening for
kolorektal kirurgi for å nevne noen. Vi håper
at vi med forente krefter kan nå målet
om Nasjonale retningslinjer og Nasjonale
utdanningsprogram.
Til slutt vil jeg oppfordre alle til å melde
seg på kommende symposier i Bergen og
Kristiansand, og ønsker alle en flott vår.

NTLF
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Laparoskopirater ved elektiv
laparoskopisk cancer coli-kirurgi og
behovet for standardisert opplæring

En gruppe medlemmer av European Society of Surgical Oncology (ESSO) publiserte i april en studie
i Euro J Surg Oncol, hvor et av målene var å finne ut hvordan laparoskopiraten (andelen laparoskopiske
inngrep utgjør av totalt antall inngrep) er ved operativ behandling av coloncancer i Europa, på bakgrunn
av tilgjengelig litteratur (1). Her følger en kort fremstilling og diskusjon av resultatene.
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Endelig slipper en lang og tung vinter taket og sommeren nærmer seg med raske skritt. Det er nå man skal
nyte dagene for sommeren kommer og går så alt for fort.
Sven-Petter Haugvik
sphaugvik@yahoo.de
Vestre Viken, Drammen sykehus

tarmskreft fra 2016 viser en nasjonal laparoskopirate på 55% ved coloncancer med stor
variasjon blant sykehus fra 8% til 94% (2).
Det finnes per i dag ingen definert optimal
populasjonsbasert laparoskopirate ved kirurgi for coloncancer. De siste tallene fra det
norske registeret viser allikevel en markant
økning i laparoskopiraten de siste årene.
Kanskje bør fokuset fremover være å standardisere de laparoskopiske prosedyrene på
nasjonalt plan slik at de store forskjellene i
laparoskopirate blant ulike sykehus jevner
seg ut over tid. I så måte er utdanningsprogrammet LapcoNor et etterlengtet og velutviklet tiltak for norske colorectalkirurger.

seres etter 1) gjennomføring av et kjernepensum med et minsteantall utførte
inngrep med mentor og 2) eksaminering
av kunnskap om ulike aspekter i pasientbehandlingen. Dette understreker
viktigheten av utdanningsprogrammet
LapcoNor som nå er i full gang i Norge (3).

Et annet mål i den tidligere nevnte studien
var å vedta ekspertkonsensus på ulike
områder i laparoskopisk colonkirurgi. Over
30 eksperter bestående av gastrokirurger
fra alle de ulike europeiske regionene ble
inkludert og ekspertkonsensus ble definert
ut ifra Delphi metoden. Interessant er det
å se at nærmere 75% mente at trening i
laparoskopisk colorectalkirurgi bør sertifi-

Referanser
(1) Achieving high quality standards in laparoscopic
colon resection for cancer: A Delphi consensusbased position paper. Lorenzon L, Biondi A, Carus T
et al. Eur J Surg Oncol. 2018 Apr;44(4):469-483. doi:
10.1016/j.ejso.2018.01.091.
(2) https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2017/
arsrapport-2016_tykk-og-endetarmskreft.pdf
(3) https://www.lapconor.com

Siden LapcoNor ble startet for 4 år siden
har det per i dag blitt avholdt 10 pedagogikk-kurs, såkalte TT-kurs («train the
trainer»), med 6 deltakere på hvert kurs,
og 3 introduksjonskurs med kadavertrening
med 12-16 deltakere på hvert kurs. Her
følger en kort reportasje fra LapcoNors
tredje introduksjonskurs, som ble avholdt
på AHUS i mai.
Dag 1. Oppmøte kl. 9. Teoretisk bolk
frem til kl. 12 med korte foredrag
på 20-30 minutter. Fokus på høyre
hemicolon med embryologi, karanatomi,
onkologi og laparoskopisk teknikk.
Foredragsholderne var konsise i fremstillingen av budskapet og viste tydelig
engasjement i presentasjonene. Svært
nyttig bruk av videosnutter. Den teoretiske
bolken ble avsluttet med en detaljert

Figur 1. Laparoskopisk kadavertrening på patologisk avdeling, AHUS.

prosedyregjennomgang av høyresidig
hemikolektomi. Etter lunsj flyttet vi oss til
patologisk avdeling, hvor vi ble delt inn i 3
grupper bestående av 3-4 deltakere, 2-3
mentorer og en operasjonssykepleier. Hver
gruppe fikk tildelt et «operasjonsbord»
med kadaver og fullt laparoskopisk oppsett.
Industrien bidro med et bredt spekter av
instrumentarium. De neste 3 timene brukte
vi til prosedyretrening med tett veiledning
fra mentorene. Operasjonsmodellene og
oppsettet var imponerende og det oset
av begeistring fra kursdeltagerne over å
få trene på denne måten. I tett dialog og

gruppesamtale med mentorene fikk vi
anledning til å fingranske karanatomi og
laparoskopisk teknikk.
Dag 2. Oppmøte torsdag morgen kl. 8.
Teoretisk bolk frem til kl. 10 med fokus
på venstre fleksur, venstre hemicolon og
rectum med karanatomi og prosedyregjennomgang av mobilisering av venstre
fleksur og lav fremre rektum-reseksjon.
På patologisk avdeling fortsatte vi
prosedyretreningen i de samme
gruppene som dagen før med 3,5 timers
operasjonstid.

NTLF

NTLF

Forfatterne av studien konkluderer
blant annet med at laparoskopiraten ved
coloncancer fortsatt er suboptimal i flere
europeiske land. Dette til tross for velkjent
evidens fra randomiserte studier som
viser at laparoskopi ikke fører til dårligere
onkologiske resultater enn åpen kirurgi.
Det fremkommer også at laparoskopiraten
i flere europeiske land ikke er rapportert.
Det er nok vanskelig å tolke altfor mye på
bakgrunn av disse resultatene, men en kan
danne seg et inntrykk av at vi for fem år
siden i Norge fortsatt hadde potensial til å
øke laparoskopiraten kraftig sammenlignet
med andre europeiske land. De siste tallene
fra Norsk kvalitetsregister for tykk- og ende-

LapcoNor – introduksjonskurs på
AHUS i mai 2018

LapcoNor ble etablert av Helse Sør-Øst
våren 2014 som et prosjekt i samarbeid
med Utdanningssenteret på Ullevål
sykehus. Prosjektet er et utdanningsprogram som tilbyr standardisert opplæring
i laparoskopisk kirurgi for kolorektal
kreft. Målgruppen er kirurger i Norge
som behandler denne pasientgruppen.
Prosjektet er tidligere presentert i
Kirurgen (18.06.16, http://kirurgen.no/
fagstoff/lapconor-et-utdanningsprogramfor-standardisering-av-laparoskopiskbehandling-av-i-pasienter-med-kreft-i-tykkog-endetarm/).

Sven-Petter Haugvik
sphaugvik@yahoo.de
Vestre Viken, Drammen sykehus
Det ble gjort en systematisk litteraturgjennomgang med bruk av PRISMA metoden.
Litteratursøket resulterte i 44 studier
som inkluderer data fra 3 945 263 pasienter med coloncancer fra 1996 til 2014.
Fire kontinenter var representert med en
overvekt av nordamerikanske studier (18 av
44 studier). Laparoskopiraten for colonkirurgi på nasjonalt plan ble ekstrapolert
fra resultatene i de ulike studiene som alle
var multisentriske og populasjonsbaserte.
Den samlede gjennomsnittsraten for
elektiv laparoskopi var 32,4%. Laparoskopiraten økte over tid i alle land, hvor data
var tilgjengelig fra flere tidsperioder. Det
forelå store variasjoner i laparoskopiraten i
europeiske land, med Sverige lavest rangert
med 7% i perioden 2007-2014 til Nederland
høyest rangert med 53% i perioden 20112013. Tre studier rapporterer resultater
fra Norge, hvor laparoskopiraten varierte
mellom 23 og 28% i perioden 2007-2013.
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Figur 2. Akershus universitetssykehus ønsket velkommen til et godt organisert kurs
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DOKUMENTERT EFFEKT VED OAB 1, 2, 3
Forbedring av OAB symptomer 1, 2, 3
Færre UUI*
episoder (2**)

Jeg vil nevne noen hovedmomenter fra
kurset som jeg tok med hjem:
1) laparoskopisk kirurgi for kolorektal kreft
er i stor grad karkirurgi. La oss bruke
høyresidig hemikolektomi som eksempel.
Ved høyresidig hemikolektomi bør
peritoneum spaltes medialt for ileocoliske
kar. Vena mesenterica superior bør
defineres og følges mot sentralt for eksakt
kartlegging av colica media-karene og den
gastrokoliske venestammen. På denne
måten er det mulig å definere kirurgisk

onkologisk radikalitet eksakt. Først etter
avsetting av karene følger mobiliseringen av
mesocolon og selve colon.

Takk til LapcoNor, AHUS og industrien for
et særdeles lærerrikt kurs! Mer informasjon
om LapcoNor og fremtidige kurs finnes på
www.lapconor.com.

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

2) god laparoskopisk kolorektalkirurgi
handler om eksponering av vev med ulike
teknikker (f.eks. «triangulering», «cliffhanger» og «chopstick»).
3) laparoskopiske prosedyrer bør standardiseres for å muliggjøre optimal opplæring,
enhetlig behandling og økende grad av
laparoskopirater ved norske sykehus.

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

Mild
Moderat
Alvorlig
Mild
Moderat

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

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

Potent
Bør unngås
Kontraindisert
Kontraindisert
Bør unngås
Kontraindisert

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

Reduksjon
av urgeepisoder (3***)

Må man....
så må man!

-45,5%

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

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

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

PP-TOV-NOR-0019

C
T

-80%

Figur 4. Prosjektleder for LapcoNor, Ole Sjo (t.v.), ved siden av instruktør Ole Christian Olsen.

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

Pierre Fabre Pharma Norden, Mileparken 20E, 2740 Skovlunde, Denmark, E-mail: uro.marketing@pierre-fabre.com, Telefon: +45 5382 1960; Fax: +45 6980 4570
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Figur 3. Teoretisk gjennomgang av relevante emner før prosedyretrening.

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Mitomycin medac
Behandlingsanbefalinger ved NMIBC
(Non Muscle Invasive Bladder Cancer)
Nå finnes de nyeste behandlingsanbefalingene
for blærekreft i hendig lommeformat.
De to behandlingskortene utgår fra Nasjonalt
handlingsprogram og EAU-guidelines.
Kan leses og bestilles på www.medac.no
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Mitomycin medac 40 mg pulver og væske til intravesikaloppløsning
Indikasjoner: Mitomycin medac er indisert for intravesikal administrasjon som profylakse mot tilbakefall hos voksne pasienter med overflatisk blærekarsinom etter transuretral reseksjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller
overfor noen av hjelpestoffene. Amming, Perforasjon av blæreveggen, Cystitt. Advarsler og forsiktighetsregler: På grunn av mitomycins toksiske effekt på benmargen må andre behandlingsmodaliteter som virker hemmende på benmargen (spesielt andre
cytostatika og strålingsbehandling) administreres med særlig forsiktighet for å minimere risikoen på ytterligere benmargssuppresjon. Langvarig terapi kan resultere i kumulativ benmargstoksisitet. Benmargssuppresjon blir først synlig etter en forsinkelse,
sterkest etter 4 – 6 uker, og akkumuleres etter lengre bruk og krever derfor ofte en individuell dosejustering. Eldre pasienter har ofte redusert fysiologisk funksjon og benmargssuppresjon, som kan ha et forlenget forløp, og hos denne populasjonen må
mitomycin derfor administreres med særlig forsiktighet mens pasientens tilstand overvåkes nøye. Mitomycin er en substans som er mutagent og potensielt karsinogent for mennesker. Kontakt med hud og slimhinner skal unngås. Når det oppstår pulmonale
symptomer som ikke kan tilskrives underliggende sykdom skal behandlingen seponeres umiddelbart. Pulmonal toksisitet kan behandles på en god måte med steroider. Behandlingen skal også seponeres umiddelbart ved symptomer på hemolyse eller tegn
på nyresvikt (nefrotoksisitet). Forekomst av hemolytisk-uremisk syndrom (irreversibel nyresvikt [HUS], mikroangiopatisk hemolytisk anemi [MAHA-syndrom] og trombocytopeni) er vanligvis fatalt. Det er observert mikroangiopatisk hemolytisk anemi ved doser
på > 30 mg mitomycin/m² kroppsoverflate. Nøye overvåking av nyrefunksjonen anbefales. Nye funn tyder på at en terapeutisk prøveperiode kan være hensiktsmessig for å fjerne immunkomplekser, som ser ut til å spille en stor rolle når symptomer oppstår for
første gang, ved hjelp av stafylokokkprotein A. Forekomst av akutt leukemi (i noen tilfeller etter en preleukemisk fase) og myelodysplastisk syndrom er rapportert hos pasientene som fikk samtidig behandling med andre antineoplastiske midler. Bivirkninger:
Bivirkninger er listet opp nedenfor etter organklassesystem og frekvens. Frekvensene er definert på følgende måte: Svært vanlige (>1/10), vanlige (> 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (> 1/1000 til < 1/100), sjeldne (> 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (<
1/10 000), og ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data). Mulige bivirkninger under intravesikal behandling: Bivirkninger kan oppstå enten på grunn av oppløsningen til intravesikal instillasjon eller etter dyp reseksjon. De mest vanlige bivirkningene
av intravesikal administrering av mitomycin er allergiske hudreaksjoner i form av lokalt eksantem (f.eks. kontaktdermatitt, også i form av palmar- og plantarerytem) og cystitt. Hud- og underhudssykdommer: Vanlige: Allergisk hudutslett, kontaktdermatitt,
palmar-/plantarerytem, pruritus. Sjeldne: Generalisert eksantem. Sykdommer i nyre og urinveier: Vanlige: Cystitt (muligens hemoragisk), dysuri, nokturi, pollakisuri, hematuri, lokal irritasjon av blæreveggen. Svært sjeldne eller ikke kjent: Nekrotiserende cystitt,
allergisk (eosinofil) cystitt, stenose av utadførende urinveier, redusert blærekapasitet, forkalkning av blæreveggen, fibrose i blæreveggen, perforasjon av blæren. Eventuell cystitt behandles symptomatisk med lokale antiinflammatoriske midler og analgetika.
I de fleste tilfellene kan behandling med mitomycin fortsette, om nødvendig med redusert dose. Det har vært isolerte tilfeller av allergisk (eosinofil) cystitt som krevde seponering av behandling. Etter intravesikal administrering kommer kun små mengder
mitomycin i sirkulasjonssystemet. I veldig sjeldne tilfeller har likevel følgende systemiske bivirkninger blitt rapportert: Mulige systemiske bivirkninger som oppstår svært sjeldent etter intravesikal administrering: Sykdommer i blod og lymfatiske organer:
Leukopeni, trombocytopeni. Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum: Interstitiell lungesykdom. Gastrointestinale sykdommer: Kvalme, oppkast, diaré. Sykdommer i lever og galleveier: Forhøyede transaminaser. Hud- og underhudssykdommer:
Alopesi. Sykdommer i nyre og urinveier: Nyresvikt. Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet: Feber. Mulige bivirkninger under systemisk behandling: De mest vanlige bivirkningene av systemisk administrert mitomycin er gastrointestinale
symptomer som kvalme og oppkast, og benmargssuppresjon med leukopeni og vanligvis dominant trombocytopeni. Denne benmargssuppresjonen opptrer hos opptil 65 % av pasientene. Hos opptil 10 % av pasientene må alvorlig organtoksisitet i form av
interstitiell pneumoni eller nefrotoksisitet forventes. Mitomycin er potensielt hepatotoksisk. Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Svært vanlige: Benmargssuppresjon, leukopeni, trombocytopeni. Sjeldne: Livstruende infeksjon, sepsis, hemolytisk anemi.
Forstyrrelser i immunsystemet: Svært sjeldne: Alvorlig allergisk reaksjon. Hjertesykdommer: Sjeldne: Hjertesvikt etter tidligere terapi med antracykliner. Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum: Vanlige: Interstitiell pneumoni, dyspné, hoste,
kortpustethet. Sjeldne: Pulmonal hypertensjon, pulmonal venookklusiv sykdom (PVOD). Gastrointestinale sykdommer: Svært vanlige: Kvalme, oppkast. Mindre vanlige: Mukositt, stomatitt, diaré, anoreksi. Sykdommer i lever og galleveier: Sjeldne: Leversvikt, forhøyede transaminaseverdier, gulsott, venookklusiv sykdom (VOD) i leveren. Hud- og underhudssykdommer: Vanlige: Eksantem, allergisk hudutslett, kontaktdermatitt, palmar-/plantarerytem. Mindre vanlige: Alopesi. Sjeldne: Generalisert eksantem.
Sykdommer i nyre og urinveier: Vanlige: Nyresvikt, økt kreatininnivå i serum, glomerulopati, nefrotoksisitet. Sjeldne: Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) (vanligvis fatalt), mikroangiopatisk hemolytisk anemi (MAHA-syndrom). Generelle lidelser og reaksjoner
på administrasjonsstedet: Vanlige: Etter ekstravasasjon: cellulitter, vevsnekrose. Mindre vanlige: Feber. Emballasje (type og innhold): Mitomycin medac leveres i et klart hetteglass (type I-glass) med gummipropp av bromobutyl som er dekket av fluorplast,
og et flip-off-lokk med aluminiumsforsegling. Pakninger med 1 hetteglass (50 ml), 1 PVC-pose på 40 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning, katetre. Pakninger med 4 hetteglass (50 ml), 4 PVC-poser på 40 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)
oppløsning, katetre. Pakninger med 5 hetteglass (50 ml), 5 PVC-poser på 40 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning, katetre. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. Se gjeldende pris på: www.felleskatalogen.no. Utlevering:
Reseptpliktig legemiddel, Reseptgruppe C. ATC-Kode: L01D C03. National version, SPC: 11.05.2016.

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

Malmöhusvägen 1, SE-211 18 Malmö

Tel: +46 340 - 64 54 70
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