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8 mg vs placebo og tolterodin ER 4mg ved uge 12 *** Færre tolietbesøg med Toviaz® 8 mg end placebo **** Behandling med Toviaz® 8 mg
gav en signifikant forbedring i antallet af UUI-episoder ved uge 12 vs hhv. tolterodin ER 4mg (p= 0,017) og placebo (p<0,001) 1. Toviaz SmPC 3. august 2016 2. Chapple C. et al. BJU Int. 2014;114:418-26. 3. Kaplan
S.A. et al. BJU Int. 2010;107:1432-1440. 4. Chapple C. et al. Eur Urol. 2007;52(4):1204-12. 5. Herschorn S. et al. BJU Int. 2010;105(1):58-66. 6. Rationel Farmakoterapi Februar 2017: Farmakologisk behandling af
®
® skal jeg nu vælge.
blæresyndrom
– hvad
*overaktiv
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 *** Færre tolietbesøg med Toviaz® 8 mg end placebo **** Behandling med Toviaz® 8 mg
Toviaz
ATC-nr.:
G04B
gav en «Pfizer»
signifikantMuskarinreseptorantagonist.
forbedring i antallet af UUI-episoder
ved
uge D11
12 vs hhv. tolterodin ER 4mg (p= 0,017) og placebo (p<0,001) 1. Toviaz SmPC 3. august 2016 2. Chapple C. et al. BJU Int. 2014;114:418-26. 3. Kaplan
DEPOTTABLETTER
4 mg og 8 mg: Hver depottablett
4 mg, resp. 8 mg
fesoterodin
mg, resp.
6,2 mg, hjelpestoffer..6.Fargestoff:
ndigotin (E 132),
titandioksid
(E 171).
S.A. et al. BJU Int. 2010;107:1432-1440.
4. Chappleinneh.:
C. et Fesoterodinfumarat
al. Eur Urol. 2007;52(4):1204-12.
5.tilsv.
Herschorn
S. et 3,1
al. BJU
Int. 2010;105(1):58-66.
Rationel Farmakoterapi
Februar
2017: Farmakologisk
behandling af
®
Indikasjoner: Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating
og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos voksnepasienter med overaktiv blære.
overaktiv blæresyndrom
– hvad
skal jeg
vælge.
Dosering:
Voksne: Anbefalt
startdose
er nu
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 behanDepottabletter
4 mgeller
og 8leverfunksjon
mg.
dling. Nedsatt nyreunder fravær og nærvær av moderate og potente CYP 3A4-hemmere: Dosejustering iht. Tabell ved nedsatt nyrefunksjon1
® vandladningstrang og/eller urgeinkontinens), som kan forekomme hos voksne patienter med overaktiv blære. Dosering*: Den anbefalede
Indikationer: Behandling af de symptomer (hyppig vandladning og/eller imperiøs
3A4-hemmer
startdosis er 4 mg 1 gang daglig. På basis CYP
af individuelt
respons kan dosis øges til 8 mg 1 gang dagligt. Maksimal daglig dosis er 8 mg. Fuld behandlingseffekt ses efter 2-8 uger. Virkning bør derfor reevalueres efter
Ingen
Moderat
Potent
® med potente CYP3A4-hæmmere. Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er
8 ugers behandling. Dosis bør nedsættes hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion både med og uden samtidig behandling
Depottabletter
4 mgTabletterne
og 8 mg.
Nedsattikke
nyrefunksjon1
Mild skal tages4-8
mg dagligt
2 4med
mg væskeBør
endnu
klarlagt.
1 gang
og unngås
sluges hele. Kan tages med eller uden mad. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof, hjælpestofferne, jordnødder eller
Moderat
4-8
mg
4
mg
Kontraindisert
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anbefalede
soja. Urin- eller ventrikelretention, ukontrolleret snævervinklet
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lægemidler
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BJU Int. 2014;114:418-26.
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av måltid.
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ved
S.A.
al. BJU
Int.
2010;107:1432-1440.
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Chapple
C. oesophagitis,
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al.
Eursoya.
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2007;52(4):1204-12.
5. Herschorn
S. etToksisk
al.
BJU
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Rationel
Farmakoterapi
Februar Der
2017:
Farmakologisk
behandling
af
Kontraindikasjoner:
for der
noenkan
avnår
innholdsstoffene,
peanøtter
Alvorlig
ulcerøs
kolitt.
megakolon.
Ukontrollert
trangvinkelglaukom.
Myasthenia
gravis.
Alvorlig
nedsatt
levervisse
sukkerarter.
ManOverfølsomhet
bør
udvise
forsigtighed
man fører
eller
anvender
maskiner
pga mulige
bivirkninger
somInt.
tågesyn,
svimmelhed
søvninghed.
Interaktioner*:
Farmakologiske
interaktioner:
behandling
af
eller
optitrering
af
dosis
til
patienter
med
nedsat
nyreeller
leverfunktion
eller
patienter,
der
samtidig
behandles
med
potente
eller
moderate
CYP3A4eller
potente
CYP2D6-hæmmere.
Samtidig
brug
overaktiv
blæresyndrom
–
hvad
skal
jeg
nu
vælge.
funksjon
(«Child-Pugh»
C).
Samtidig
bruk
av
potente
CYP
3A4-hemmere.
Ved
moderat
til
alvorlig
nedsatt
levereller
nyrefunksjon.
Forsiktighetsregler:
Bør
brukes
med
forsiktighet
ved
betydelig
hindret
blæretømming
Forsigtighed ved samtidig administration af fesoterodin og andre lægemidler, som har antimuskarine eller antikolinerge egenskaber. Fesoterodin kan nedsætte virkningen af lægemidler, der stimulerer motiliteten af
af stærke
CYP3A4-induktorer
frarådes.
Som med forstørret
andre
antimuskariner
bør
Toviaz
anvendes
med forsigtighed
til patienter
med
risikosykdom
for QT-forlængelse
ogbehandling
relevante
bestående
hjertekarsygdomme.
er set
med
fare for
urinretensjon
(f.eks.
klinisk
signifikant
prostata pga.
benign
prostatahyperplasi).
Forsiktighet
også
ved obstruktiv
i mage-tarmkanalen
(f.eks.forud
pylorusstenose),
gastroøsofagealrefluks
og/eller
mavetarmkanalen.
Farmakokinetiske
interaktioner:
Potente
CYP3A4-hæmmere
øger
koncentrationen
af fesoterodin.
Derfor
bør maksimaldosis
ved samtidig
begrænses
til 4 mg
dagligt. ModerateDer
CYP3A4angioødem,
i nogle
opstået
efter
dosis.
Hvis
angioødem
opstår
skal
fesoterodin
og passende
behandling
straks
påbegyndes.
lactose. Børved
ikke
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samtidig
bruk
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kan føre
tilførste
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øsofagitt
(f.eks. orale
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gastrointestinal
motilitet,
autonom
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og
trangvinkelglaukom.
Forsiktighet
må
utvises
nårder
fesoterodin
hæmmere
øger
ogsåtilfælde
koncentrationen,
men
herforverre
anbefales
dosisjustering
ikke.
Samtidig
brug
afseponeres
CYP3A4-induktorer
frarådes.
Dosisreduktion
til kontrollert
4 mgIndeholder
kan være
nødvendig
samtidig
brug
af CYP2D6-hæmmere.
®
forskrives
til hæmmer
eller opptitreres
hos pasienter
som forventes
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lever- og
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av potente
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adminvisse sukkerarter.
Manikke
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pga mulige
bivirkninger
somsignifikant
tågesyn,administrering
svimmelhed
eller
søvninghed.
Interaktioner*:
Farmakologiske
interaktioner:
Fesoterodin
undertrykkelse
ovulationen.
Det er vist,eller
at fesoterodin
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dagligt
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denCYP
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Forsigtighed
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administration
af fesoterodin
andre
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egenskaber.
Fesoterodin
kan nedsætte
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af lægemidler,
der stimulerer
motiliteten
af
en enkeltavdosis
Graviditet
og amning*:
Bør ikkeog
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amning
pga.bør
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er ikke8 data
virkning
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kun gives
Doseavhengige
antimuskarine
bivirkninger
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Individuell
respons
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mg 1vedr.
gang fesoterodins
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årsaker
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interaktioner:
CYP3A4-hæmmere
øger koncentrationen
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Derfor bør til
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Moderate
CYP3A4Depottabletter
4 af
mgindividuelle
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mg. Potente
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i
fertil
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efter
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til
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må vurderes
før
behandlingsstart.
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forekomst
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behandling
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rapportert
med
fesoterodin,
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hæmmere
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her
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til
4
mg
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brug
af
CYP2D6-hæmmere.
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de
symptomer
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og/eller
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vandladningstrang
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med
overaktiv
Dosering*:
Den
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bivirkning
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på
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behandling
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ved
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for
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mg
1Hvis
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mg
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Use antibacterial
sutures.

planen for uken er dessverre ikke ferdig når vi
går i trykk, men kan finnes på hostmotet.no. Vi
publiserer her generell informasjon om møtet
og en del av symposier som skal avholdes.

WHO
Triclosan coated sutures
included in the WHO Global
Guidelines for the Prevention
of Surgical Site Infections

Årets store nasjonale kirurgiske begivenhet
nærmer seg med store skritt. Høsten har slått
inn for fullt med kortere dager, sur vind og
fallende løv. Det betyr selvsagt at Høstmøtet
er rett rundt hjørnet. Tradisjonelt har dette
betydd et møte på Holmenkollen for de fleste
av oss som er yrkesaktive. Men denne gang
blir det en stor forandring. Scandic hotell på
Holmenkollen har dessverre valgt å booke inn
noen andre, uten å gå i dialog med NKF om hva
som skulle til for å la oss fortsette som kunder.
Dette gav arrangørene med Lars Vasli i spissen
en stor utfordring med lite tid å finne et nytt
sted. Løsningen har blitt at høstmøtet nå flyttes
til Lovisenberg Høyskole i Oslo. Vi er alle like
spente på hvordan dette kommer til å bli, for er
det en ting som er sikkert så er det at vi kirurger
er skeptiske til endringer. Men Lars Vasli har
alltid levert slik at vi er sikre på at dette blir en
god løsning, om så midlertidig. Den detaljerte

Orbitalt compartment syndrom er en relativ
sjelden tilstand, men som enhver som er

Til slutt har vi en gjennomgang av et
materiale fra UNN om behandling av
midtlinjedefekter med perforatorlapp etterfulgt
av en artikkel om spinal navigasjon.
I foreningenes spalte fortsetter Naeem Zahid
fra FUNK å levere deres betraktninger, mens
barnekirurgene kommer med en kunngjøring
om et nytt kurs de avholder under høstmøtet.
Under fagnytt har to medisinstudenter
gjort en studie om kirurgenes holdninger
til preoeprativ røykeslutt hos pasienter.
De vil i dette nummeret presentere sin
litteraturgjennomgang, og i neste nummer
resultater fra sin spørreundersøkelse.
Til slutt presenterer vi Førde Sentralsjukehus
i vår Norge rundt spalte. Som alltid
er det like spennende å se hva som
gjøres, og hvordan avdelinger fungerer
rundt om i dette langstrakte land.
Da gjenstår det bare for meg å
ønske dere god lesning!
Vi ses på høstmøtet!
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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

Weber JC, Bachellier P, Oussoultzoglou E et al.
Simultaneous resection of colorectal primary tumour
and synchronous liver metastases. Br J Surg 2003; 90:
956-62.
Bilder og figurer sendes som egne filer med god
bildekvalitet, dvs. god oppløselighet (for eksempel
.jpg format for foto). Hvert bilde må ha høy skarphet
og bør som hovedregel være på minst 1,0 MByte.
Bildefilene nummereres og bildeteksten skrives til
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Tema for dette nummeret er nevrokirurgi,
nærmere bestemt nevrotraumatologi. De
aller fleste av oss har vært, eller er involvert
på et eller annet vis i mottak av traumatiserte
pasienter. En stor andel av disse har
nevrokirurgiske skader. Således er dette
temaet veldig relevant for mange. Rupavathana
Mahesparan fra Haukeland Universitetssykehus
presenterer flere spennende artikler som
omhandler temaet. Vi starter med en artikkel
om behandling av lette og moderate hodeskader
hos både voksne og barn. CT bruken har vært
økende de siste årene, og da er det greit å
ha noen retningslinjer å forholde seg til for å
minke strålebelastningen. Videre går vi til en
artikkel om en diagnose man ofte møter, men
kan ha vanskeligheter med å forstå rasjonale
til nevrokirurgene når det gjelder behandling.
Densfrakturer blir ofte beskrevet som ustabile,
men blir ofte behandlet konservativt. Her får
vi et innblikk i tankegangen bak beslutningene.
Videre er det en artikkel om intensivbehandling
hos pasienter med hodeskader, samt en artikkel
om antibiotika profylakse ved CSF lekkasje.

involvert i traumebehandling må vite om.
Om ikke problemet løses raskt, kan det
ha store konsekvenser for pasienten.

Kjære kolleger!

SIGNIA

™

i landet, knytte forbindelser og så videre er
uhyre viktig. Kirurger liker ikke forandringer
har noen påstått. En sosiologisk undersøkelse
for noen år siden konkluderte med at leger
var den yrkesgruppen som var minst villig til
endringer, men mest lojale mot bestemmelsene
når de først var akseptert. Og kirurgene var
visstnok verst. Så vi har en utfordring her.

Høstmøtet nærmer seg igjen. I år er mye
nytt, og vi har mange utfordringer. Ærverdige
Holmenkollen Park som har huset oss i 25
år, er nå overtatt av Scandic-kjeden, og vi
har ikke fått forlenget kontrakten som vi har
hatt alle disse årene. Først og fremst har
innvendingen fra Scandic vært at vi bruker for
få rom til overnatting. Vi blokkerer jo ellers hele
hotellet, og det eneste hotellet tjener penger
på, er lunsjene. Til nå har vi ikke hatt noen
form for kongressavgift til disse møtene. Det
har vært en verdi i seg selv at man har kunnet
komme og gå som man ville, uten forpliktende
påmelding. Denne praksisen har vi foreløpig
valgt å fortsette. Da måtte vi finne lokaler som
kunne leies på gunstige vilkår, og nå er altså
arrangementet flyttet til Lovisenberg høyskole.
Vi kommer til å få flotte auditorier og enda
bedre IT- løsninger enn før. Og programmet
vil, som i fjor, være tilgjengelig på nett, og
påmelding av innlegg vil være uendret. Det
blir like fine sesjoner og like fine kurs.

OUR STAPLER
ADAPTS TO
TISSUE VARIABILITY. 123
TISSUE VARIES.
STAPLE LINE
CONSISTENCY
SHOULDN’T.

Men vi står i fare for å miste noe av den sosiale
biten av høstmøtet. Dette er en viktig bit. Det
å kunne treffes uformelt over en kaffe eller
en øl i baren, møtes på utstillingene, holde
hverandre oppdatert på hva som skjer rundt

Kirurgien er i stadig forandring, og
forandringene betyr ofte tilspissing av
funksjoner og sentralisering som følge av
det. Dette er uunngåelig og egentlig ønskelig.
Men de ulike grenspesialitetene har etter
hvert mer og mer nok med seg selv. Dette
er også forståelig, men jeg vil advare mot å
la denne utviklingen splitte foreningen vår.
Nå, mer enn noen gang, er det viktig at vi har
et samlingspunkt og en felles stemme både
i politiske saker og innad i legeforeningen.
NKF er den tredje største fagmedisinske
foreningen i Dnlf. Allmennlegene,
indremedisinerne og psykiaterne er flere
enn oss. Offisielt har NKF 1488 medlemmer,
men da er ortopedenes 1029 medlemmer
holdt utenfor. Så det reelle tallet er 2517.
Det betyr en fortsatt mulighet for påvirkning
i kraft av medlemstall. Legeforeningen
arbeider nå med en ny struktur av den
fagmedisinske aksen. Dette gjøres for at
de rent fagmedisinske tema og diskusjoner
i størst mulig grad skal kunne skilles fra
de politiske, og på den måten beholde
størst mulig integritet. Det er foreslått et
eget faglandsråd der alle de fagmedisinske
foreningene har ett medlem + et antall
medlemmer som avhenger av foreningens
medlemstall. I tillegg skal dette rådet velge et
fagstyre som skal ha en ganske selvstendig
funksjon i forhold til sentralstyret. I denne
aksen står kirurgene best hvis vi står samlet.

Styret i NKF består av en valgt leder, en
representant for generell kirurgi samt lederne
for de 9 fagkirurgiske foreningene. Dette
er en uheldig konstruksjon. Lederne for de
fagkirurgiske foreningene er i varierende grad
interesserte i å delta i NKF’s arbeid. På sist
styremøte var styret ikke beslutningsdyktig
p.g.a. dårlig fremmøte. Sånn kan det ikke
fortsette. Hvis vi ser verdien i å ha en samlende
forening må vi finne en måte å gjøre dette
funksjonelt på. Hvis vi ikke finner ut av
det, vil foreningen splittes helt og vi mister
innflytelse. Styret har derfor foreslått noen
vedtaksendringer for NKF som forplikter mer,
og som også inviterer til større internasjonale
forbindelser og forpliktelser. Det er viktigere
enn på lenge at mange møter på NKF’s årsmøte
26.10 i forbindelse med årets høstmøte.
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Leder

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

Norsk kirurgisk forening er en
paraplyorganisasjon for alle de kirurgiske
fagområdene. Vi representerer 9 spesialiteter
og grenspesialiteter i tillegg til spesialiteten
generell kirurgi som fortsatt eksisterer og vil
gjøre det i mange år fremover, uavhengig av
løsrivelsen av de nåværende grenspesialitetene.
Stortinget stemte i mai ned forslaget om en ny
spesialitet i akuttkirurgi, men Helsedirektoratet
arbeider allerede med en omkamp om dette.
HDir ser tydeligvis det behovet vi i NKF
har påpekt lenge, en spesialitet som kan
sikre akuttfunksjonen på våre mindre og
mellomstore sykehus. Så denne diskusjonen
fortsetter. Det er viktig for meg å understreke
at en slik akuttkirurgisk spesialitet ikke skal
hindre noen av de nye hovedspesialitetene
å kunne skreddersy og avkorte utdanningen
for sine spesialiteter. Men en slik spesialitet
skal kunne gi en dobbelspesialitet til
de kirurgene som ønsker og trenger an
akuttkirurgisk generell vaktkompetanse.

Carina Nehls är vår nya
medarbetare i Norge
carina.nehls@po-medica.se
+46 706844784

Tema: Nevrotraumotologi

YOUR
PARTNER
REGARDING
NEUROSURGICAL
EQUIPMENT
AND
EDUCATION

Ruby Mahesparan MD, PhD
Avdelingssjef / overlege
Nevrokirurgisk avdeling
Haukeland Universitets sykehus
Bergen

Kirurgens temanummer i oktober 2017 tar for
seg nevrotraumatologi. Traumatiske hodeskader er et stort samfunnsproblem og utgjør
den klart største risiko for død i alder under
40 år. I de europeiske land varierer i nsidensen
av hodeskader mellom 150-300/100.000/ år.
Dermed er det 7500-15.000 som får slike
skader i Norge per år. Hovedårsaker er trafikk
ulykker, fall og vold. Hodet og n
 akken er utsatt
for skade når betydelige krefter er i sving, og
ved 30-50 % av traumedødsfall foreligger det
hjerneskade. Imidlertidig er de aller fleste
hodeskader ikke alvorlige. Scandinavian
Neurotrauma Committee a rbeider for å
forbedre håndteringen av pasienter med
hodeskader. Overlege Terje Sundstrøm
presenterer de nye skandinaviske retnings
linjene for akutthåndtering av barn og voksne
med minimale, lette eller moderate hodeskader.
For pasientgruppen som rammes av en alvorlig
hodeskade, kan antallet dødsfall reduseres og
omfanget av skadene bli mindre ved systematisk
håndtering og en plan for utredning og behandling av disse pasientene. Primær hjerneskade
oppstår på skadetidspunktet og sekundær skade
skyldes molekylære, cellulære og mekaniske
prosesser som tilkommer i forløpet. Overlege
/ Professor Ole Solheim og Overlege Tomm

Müller sitt innlegg omhandler nevrointensiv
behandling av pasienter med alvorlig hodeskade. Nevrointensiv behandling av alvorlige
hodeskade pasienter har som hovedmålsetning
å redusere eller hindre sekundær hjerneskade.

kirurgisk behandling bør tilstanden være
kjent ved håndteringen av traumepasienter.
Overlege Roar Kloster og medarbeidere
presenterer deres erfaringer og anbefalinger
for behandling av denne tilstanden.

Overlege Hege Fredø som har tatt sin doktorgrad i cervikale skader i april i år, presenterer
her et innlegg som omhandler behandling
av densfraktur hos eldre. Densfrakturer er
den hyppigste form for nakkefraktur hos
eldre. Det finnes retningslinjer for behandling av disse skadene, men det er betydelig
variasjon i publiserte behandlingsresultater
og ingen reell klinisk konsensus med hensyn
på valg mellom konservativ og kirurgisk
behandling. Ettersom eldre del av befolkning
øker er dette et viktig tema å ha fokus på.

Intraoperativt bruk av navigasjonssystem
for hjernekirurgi er velkjent og har vært
brukt ved alle regionale nevrokirurgisk
avdelinger i mange år. Spinal Navigasjon er
relativ nytt i Norge, gir mer nøyaktig skrue
plassering og muliggjør drastisk reduksjon av røntgen eksponering. Overlege Nils
Utheim presenterer deres erfaringer fra
Ullevål i bruk av navigasjonssystem innen
spinal kirurgi særlig for spinale skader.

Ved påvist fraktur i skallebasis er det 10-30 %
risiko for CSF lekkasje. Av disse kan ca
5-10 % utvikle meningitt som kan gi alvorlige mortalitet og morbiditet. Profylaktisk
antibiotika behandling ved påvist skallebasis
fraktur er omdiskutert og Overlege Lasse
Andreassen gir anbefalinger om profyl
aktisk antibiotika behandling som kan være
et nyttig budskap på alle kirurgisk a vdelinger
som behandler tilsvarende skader.

En stor takk til forfatterne av artiklene
til dette temanummeret. Jeg håper at
vi med dette får formidlet noe av det
vesentlige og spennende innen nevro
traumatologi. Ønsker alle god lesning.

Hode- og ansiktsskader kan føre til en rekke
synsproblemer og Orbitalt Compartment
syndrom (OCS) er en sjelden dog meget
alvorlig komplikasjon ved hode/ansiktsskader
som ubehandlet kan føre til varig nedsatt
syn/blindhet. Ettersom det finnes effektiv

PO Medica AB Sparsörsvägen 1, 513 50 Sparsör, Sweden
+46 33 26 68 00 info@po-medica.se www.po-medica.com
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Akutthåndtering av minimale,
lette eller moderate hodeskader
De aller fleste hodeskader er ikke alvorlige og de fleste pasienter med hodeskader trenger ikke innleggelse
eller CT caput. Her presenteres de nye skandinaviske retningslinjene for akutthåndtering av barn og voksne
med minimale, lette eller moderate hodeskader.
Terje Sundstrøm
tjsu@helse-bergen.no
Nevrokirurgisk avdeling,
Haukeland universitetssykehus
Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Introduksjon
Alle pasienter med alvorlige hodeskader
– dvs. Glasgow Coma Scale (GCS) < 9
– bør raskest mulig stabiliseres og transporteres til den nærmeste nevrokirurgiske
avdeling for eventuell hodeskadekirurgi.
I Norge betyr dette i praksis et universitetssykehus med traumesenter.

Hodeskader klassifiseres som
• minimale: GCS 15 og ingen
risikofaktorer,
• lette: GCS 14-15 og én/
flere risikofaktorer, eller
• moderate: GCS 9-13.

som høy, middels eller lav risiko ut fra forekomst av ulike prediktorer for intrakranial
skade (3, 4). De gamle retningslinjene
hadde ikke tilsvarende subklassifisering, og
flere pasienter enn nødvendig endte derfor
opp med innleggelse og CT av hodet (5).

De aller fleste hodeskader er heldigvis ikke
alvorlige. Blant pasienter med lette hodeskader er det betydelig variasjon (< 0.110%) i forekomsten av intrakraniale skader
eller behov for operativ behandling (1, 2).
Både for voksne og barn kommer derfor
kliniske risikofaktorer inn som en viktig del
av vurderingen, og i de nye retningslinjene
er lette hodeskader (GCS 14-15) stratifisert

De nye skandinaviske retningslinjene for
barn og voksne med minimale, lette eller
moderate hodeskader er laget etter en
grundig kunnskaps- og konsensusbasert
prosess. Samtidig som det er et hovedmål å identifisere de pasientene som har
økt risiko for intrakranial skade, er det et
mål å redusere unødvendige sykehusinn
leggelser og CT-undersøkelser. Av hensyn

Figur 2. Skandinaviske retningslinjer for håndtering av barn med minimale, lette eller moderate hodeskader. 1CT skal gjøres ved GCS-reduksjon ≥ 2 poeng eller annen nevro
logisk forverring under observasjon. Flytskjemaet er opprinnelig publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; 136: 1512-1513.

til ressursbruk, strålebelastning og føre
var-prinsippet er det hensiktsmessig å
redusere den omfattende bruken av CT
(6). Flere studier har blant annet pekt på en
sammenheng mellom CT-undersøkelser
og kreftutvikling, spesielt hos barn (7, 8).
Det er viktig å merke seg at retningslinjene
omhandler barn og voksne som kommer til undersøkelse innenfor 24 timer
etter skaden, og at alle tidsangivelser
i retningslinjene beregnes fra skadetidspunktet. Multitraumatiserte pasienter
skal håndteres etter egne retningslinjer.
Den oppdaterte norske versjonen av
retningslinjene for håndtering av voksne
med minimale, lette eller moderate hodeskader ble publisert i Tidsskrift for Den
norske legeforening i 2013 (3). De tilsvarende retningslinjene for barn ble publisert
samme sted i 2016; dette er de første felles

retningslinjene for barn med slike skader i
Norden (4). Begge retningslinjer er allerede
tatt i bruk over store deler av Norge.

Retningslinjer for voksne (Figur 1)
For det store flertallet av voksne (≥ 18 år)
pasienter som kommer til legevakt og
sykehus – de som har lette hodeskader
(GCS 14-15) og lav risiko – anbefales nå
serummåling av hjerneskademarkøren
S100B som primærdiagnostikk. Ved
S100B ≥ 0,10 μg/L anbefales videre
undersøkelse med CT av hodet, mens
alle som har normal S100B kan utskrives
uten CT. S100B må analyseres innen
seks timer etter skaden på grunn av kort
halveringstid og kan være falskt positiv ved
ekstrakraniale skader (for eksempel brudd
skader). S100B påvirkes ikke av alkohol-/
rusmiddelinntak. Hvis S100B-analysen er
utilgjengelig, anbefales CT-undersøkelse.

Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC)
SNC arbeider for å forbedre håndteringen av pasienter med hodeskader. Komiteen
består av nevrokirurger og anestesileger fra hele Norden. SNC har publisert flere hodeskaderetningslinjer og ga i 2012 ut læreboken Management of severe t raumatic brain
injury (www.neurotrauma.nu).

Figur 1. Skandinaviske retningslinjer for håndtering av voksne med minimale, lette eller moderate hodeskader. Flytskjemaet er opprinnelig publisert i Tidsskrift for Den norske
legeforening 2013; 133: 2342-3.
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I høst arrangerer SNC den første Nordic Neurotrauma Conference 13-15/11 i Lund
i Sverige. Konferansen vil gjenspeile den multidisiplinære tilnærmingen til pasienter
med hode- og nakkeskader og er aktuell for alle traumeinteresserte kolleger 
(www.nneurotrauma.com).

En S100B-verdi < 0.10 μg/L har vist svært
god evne til å utelukke CT-patologi og
behov for operativ behandling hos pasienter
med lette hodeskader (9). Dette er nyttig
ettersom de fleste andre risikofaktorer ved
hodeskader er av positiv prediktiv natur
og ofte assosiert med stor usikkerhet.
Analysen kan gjøres med samme svartid som andre øyeblikkelig hjelp-analyser
ved de fleste norske sykehus. Retnings
linjene ble nylig vist å redusere antall
CT-undersøkelser i en stor pasientkohort
med 32%, og fungerte godt sammenholdt
med andre publiserte retningslinjer (sensitivitet 97% og spesifisitet 34%; ref. 10).
For voksne pasienter med lette hode
skader (GCS 14-15) og middels til høy risiko
eller moderate hodeskader (GCS 9-13)
anbefales primærundersøkelse med CT.

Retningslinjer for barn (Figur 2)
For de aller fleste barn (< 18 år) som kommer til legevakt eller sykehus – de som
har lette hodeskader (GCS 14-15) og lav til
moderat risiko – anbefales primært observasjon i henholdsvis minst 6 og 12 timer.
Dersom det foreligger multiple risikofaktorer, bør man vurdere CT-undersøkelse
fremfor observasjon. Serummåling av
S100B eller andre hjerneskademarkører
er foreløpig ikke aktuelt for barn.
For barn med lette hodeskader
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Pasienter som fremviser en nevrologisk forverring og/eller reduksjon i
GCS på ≥ 2 poeng, bør gjennomgå (ny)
CT-undersøkelse. Det anbefales ikke
rutinemessig CT-kontroll av hodet.

Informasjon til
pasienter og pårørende
Det er svært viktig at pasienter og pårørende får god og tilpasset informasjon
om hva de kan forvente seg av plager
den nærmeste tiden og hvordan de skal
forholde seg til dette. Erfaringsmessig
avhjelper dette mye uro og engstelse, og
man unngår mange telefoniske henvendelser og reinnleggelser. Alle pasienter
bør derfor ved hjemsending få muntlig og
skriftlig informasjon om hodeskader med
lokalt tilpasset kontaktinformasjon. Vi har
på Haukeland Universitetssykehus laget
et informasjonsskriv om hodeskader som
brukes til både voksne og barn (Figur 3).

Figur 3. Informasjonsskriv til pasienter og pårørende om
hodeskader.

(GCS 14-15) og høy risiko eller moderate hodeskader (GCS 9-13) anbefales umiddelbar CT-undersøkelse.
Dersom man mistenker ikke-aksidentell
skade (for eksempel barnemishandling)
eller det foreligger bulende fontanelle
eller høyenergiskade, bør barnet innlegges i sykehus uavhengig av hode
skadens alvorlighetsgrad. Ettersom det
kan være spesielt vanskelig å vurdere
de minste barna, anbefales i utgangspunktet innleggelse av alle barn < 1 år.

Observasjon
av barn og voksne
Observasjon (”commotioregime”) omfatter
repeterte undersøkelser av GCS, pupiller, forenklet nevrologisk status (inkludert
kraft i armer og bein), puls, blodtrykk,
oksygenmetning og respirasjonsfrekvens
hvert 15. minutt de første 4 timer etter
skaden, hvert 30. minutt de neste 4 timer
og deretter minst én gang i timen.
Pasienter som må innlegges av andre
grunner enn sin hodeskade (for eksempel utilstrekkelig hjelp i hjemmet, andre
skader eller betydelig intoksikasjon)
trenger ikke observeres på samme måte.
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Individualiserte
vurderinger og lokale
tilpasninger
Den kliniske vurderingen av hodeskadepasienter kan være vanskelig, spesielt
hos barn, og det er vanskelig å ta høyde
for skjønn i retningslinjer. Erfaringsmessig er det omfattende variasjon blant
pasientene innenfor de ulike kategoriene,
og dette må ses opp mot den begrensede
evidensen som ligger til grunn for anbefalingene. Det er viktig å være klar over at
dette ikke er behandlingsregler, og at det
er forsvarlig å fravike retningslinjene etter
en dokumentert, skjønnsmessig vurdering. Flere steder i Norge er det også
store avstander til nærmeste sykehus
og det må derfor være rom for lokale
tilpasninger av retningslinjene. Implementering av lokale tilpasninger som går
på tvers av retningslinjene bør imidlertid
forankres godt lokalt og regionalt, ettersom dette i større grad vil være avhengig
av hver enkelt leges kliniske erfaring,
geografi og tilgjengelige ressurser.
Individualiserte vurdeWringer kan for
eksempel være aktuelle når det gjelder anbefalingene for voksne om:
• CT-undersøkelse av pasienter ≥
65 år som bruker platehemmermedikasjon og har GCS 15
• Innleggelse for observasjon ≥ 24
timer av pasienter med GCS 14-15
som står på antikoagulasjonsbehandling med normal CT

ZEISS KINEVO 900

• Innleggelse for observasjon ≥ 24
timer av ruspåvirkete pasienter
med GCS 9-13 og normal CT.
For barn med lette hodeskader (GCS
14-15) og lav eller moderat risiko
kan det for eksempel være aktuelt å
legge til rette for initial lokal observasjon og deretter sykehusinnleggelse
ved forverring, eventuelt supplerende
vurdering fra en mer erfaren lege.
Tradisjonelt har det ofte blitt anbefalt at
pasienten ikke bør være alene de første
24 timene etter hjemsendelse og tilrådet
vekking 1-2 ganger i løpet av den første natten. Her bør man ta hensyn til pasientens
sosiale situasjon og skadeomfang; noen
trenger kanskje ikke tilsyn (for eksempel
minimale hodeskader eller de som har vært
observert i ≥ 24 timer), mens andre trenger
hyppigere tilsyn (for eksempel pasienter
med lette hodeskader og høy risiko eller
de som har moderate hodeskader og
reiser hjem før det har gått 24 timer).
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Densfraktur er den hyppigste form for nakkefraktur hos eldre. Det finnes retningslinjer for behandling
av disse skadene, men det er betydelig variasjon i publiserte behandlingsresultater og ingen reell klinisk
konsensus med hensyn på valg mellom konservativ og kirurgisk behandling.
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som en stabil frakturtype, og det er bred
enighet om at denne behandles enten
konservativt med krage eller uten spesifikk
behandling (4). Type II og III er henholdsvis
fraktur gjennom basen av dens og fraktur
som går gjennom virvelkroppen eller /
affiserer leddflatene. Disse frakturene
er h
 yppige, og begge typer oppfattes
som ustabile. Densfraktur type II og III
med s ignifikant feilstilling bør behandles
med reponering og åpen kirurgisk fiksasjon, uavhengig av pasientens alder og
eventuell ryggmargsskade (4). Førstevalg
for b
 ehandling av type II frakturer uten
signifikant feilstilling hos pasienter yngre
enn 50 år er krage, da disse har en høy
fusjonsrate (4). Den største andelen av
densfrakturer, altså type II uten betydelig
feilstilling eller assosiert ryggmargsskade
hos pasienter som er 50 år eller eldre, er
den gruppen hvor det er størst usikkerhet
og kontrovers med tanke på hva som er
beste behandling: Ekstern immobilisering
(oftest med krage) eller åpen kirurgisk
fiksasjon. De fleste av disse pasientene
er i aldersgruppen 70 - 90 år, og mange
har betydelig komorbiditet som påvirker
behandlingsbeslutning og -resultat. Det er

Insidens av traumatiske nakkefrakturer i
den norske befolkningen er 15/100 000/år,
hvor 20 % er densfrakturer i andre nakke
virvel (1,2). Insidensen av densfrakturer
øker med alder, og med en økende andel
eldre i befolkningen forventes det stadig
flere av disse skadene. Vanligste skade
mekanisme er fall fra egen eller lav høyde.
Densfrakturer er i mindre grad assosiert
med ryggmargsskade i forhold til de
subaxiale nakkefrakturene (tredje til
syvende nakkevirvel) (2). Målsettingen
ved behandling av densfrakturer vil være
å oppnå en stabil fusjon for å bevare
nevrologisk funksjon, og for å unngå
utvikling av en smertefull pseudartrose.
Densfrakturer inndeles i type I,II og III etter
Anderson og D`Alonzo klassifikasjonen
(3). (figur 1) Type I er en fraktur gjennom
tuppen av dens og utgjør en veldig liten
andel av densfrakturene. Den oppfattes

grunn til å anta at disse geriatriske frakturene etter lav-energi traume nesten alltid er
et resultat av en viss grad av osteoporose.
I følge retningslinjene bør disse behandles
med kirurgisk fiksasjon for å øke fusjonsgraden, samt hindre pseudatroseutvikling
og kroniske nakkesmerter (4). Preliminær
gjennomgang av eget pasientmateriale ved
OUS Ullevål har vist at vi i denne pasientgruppen etterlever retningslinjene med
operativ behandling hos mindre en 30
% (5). Muntlig innhentet informasjon om
behandling av densfraktur type II uten
signifikant feilstilling hos eldre pasienter
fra andre avdelinger i Norge og Skandinavia
tilsier en liknende praksis som vår.
Så hva er det som gjør at vi i så stor grad
ikke følger retningslinjene for denne
pasientgruppen? Det er nok en kombinasjon av at vi ser et klinisk tilfredsstillende
utkomme hos mange av disse pasientene
med kragebehandling, at fusjonsraten ved
den kirurgiske metoden som har lavest
peroperativ risko (densskrue) ikke er optimal, og at mange av disse pasientene har
betydelig komorbiditet som gjør at kirurgisk
risiko vurderes som urimelig høy ved den

A

B

C

Figur 3. Densfraktur Type II med lettgradig posterior dislokasjon og diastase i frakturspalte, sagittalt CT snitt (A). Oversikt røntgen og CT sagittalt etter bakre skrue/stag
fi ksasjon C1 til C2 (B og C).

kirurgiske metoden som har høyest fusjonsrate (bakre skrue/stag fiksasjon C1-C2).
Hva er så benet fusjonsrate ved type II
densfraktur hos eldre med konservativ
behandling? Benet fusjonsrate ved ekstern
immobilisering, det vil si bruk av semi-stiv
krage eller kranio-thorakal ortose (Halovest), varierer fra 15 til 84 % (4,6) (figur 2).
Vi ser at en stor andel pasienter som ikke
oppnår en radiologisk benet fusjon likevel
ender med et tilfredsstillende klinisk
resultat, med fravær både av smerte og
instabilitet på funksjons-røntgen. Vi antar
at disse oppnår en fibrøs/ikke-benet fusjon.
Hva er benet fusjonsrate ved kirurgi? De
to kirurgiske metodene som nå er mest
brukt ved isolerte densfrakturer er fremre
densskrue og bakre skrue/stag fiksasjon
C1-C2 (massa lateralis C1, pars C2) (figur
3 og 4). Fremre densskrue fiksasjon
er skånsom med hensyn på leiring av
pasienten (ryggleie), muskeldisseksjon/
blødning samt at pasientens rotasjonsevne i C1-C2 bevares. Denne operasjons
metoden egner seg imidlertid ikke for type
II frakturer med betydelig ligamentskade,

ikke-reponerbar feilstilling, osteoporose og
ved eldre frakturer. Benet fusjonrate etter
fiksasjon med fremre densskrue varierer
mellom 25 og 96 % (4,7). Bakre skrue/
stag fiksasjon fra massa lateralis C1 til
pars/pedikkel C2 har den høyeste fusjonsraten (87-100 %) (4), men er krevende
og risikabel kirurgi for mange av disse
multisyke eldre pasientene. Pasienten må
ligge i bukleie, og forventet blødning er
betraktelig høyere enn ved fremre tilgang.
En direkte konsekvens av metoden er
innskrenket rotasjonmulighet i nakken,
samt risiko for skade på arteria vertebralis.
Sprikende resultater i publiserte studier og
manglende vektlegging av komorbiditet og
fibrøs fusjon er trolig årsaker til at retnings
linjene er kontroversielle og at klinisk
praksis avviker fra disse. Det får oss til å
spørre om man bare skal akseptere dette
åpenbare spriket mellom retningslinjer og
klinisk praksis. Vi mener nei, og vi mener
at den beste måten vi kan påvirke dette
på er ved å ettergå vårt eget materiale
for densfrakturer, både konservativt og
kirurgisk behandlede. Ved OUS Ullevål er
vi i en unik situasjon som eneste avdeling
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Densfrakturer

som b
 ehandler eller gir råd om behandling
for alle nakkefrakturer i Helse Sør-Øst,
med over halve Norges befolkning (2.9
millioner innbyggere). Vi er i gang med
datainnsamling for en prospektiv obser
vasjons-kohort studie for alle densfrakturer
behandlet konservativt eller kirurgisk i vår
region i perioden 2013-2018 (anslagsvis
rundt 500 pasienter). Kartlegging av klinisk
praksis og resultater vil gi oss anledning
til å se i hvilken grad vi etterlever gjeldende retningslinjer, om fibrøs fusjon kan
vurderes som et godt utkomme på linje
med benet fusjon, hvordan komorbiditet
påvirker beslutninger om behandling, og
om det er forskjell i resultater ved ulike
kirurgiske metoder. For denne studien
mener vi at en prospektiv observasjonskohort studie er bedre enn en randomisert
klinisk studie (RCT). Høy komorbiditet
vil kunne føre til høy grad av eksklusjon
fra en RCT, siden det vil være uetisk å
randomisere en betydelig andel av disse
pasientene til enten kirurgi eller krage.
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Figur 1: CT av nakkesøylen viser et sagittalt (A) and koronalt snitt (B) av en normal nakkesøyle. Dens axis
(andre nakkevirvel) er markert med en rød pil. Anderson og D’Alonzo klassifikasjonen av densfrakturer (C).
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Figur 2. Ekstern immobilisering med semi-stiv krage.

B

Figur 4. CT sagittalsnitt av en dislosert densfraktur Type II (A). Samme fraktur og snittføring etter reposisjon
og fiksasjon med densskrue, fremre tilgang (bevarer bevegelighet mellom C1 og C2) (B).
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Glasgow Outcome Scale Extended

1. Død

1. Død

2. Vegetativ

2. Vegetativ

3. Alvorlig funksjonshemning
avhengig av ADL

3. Alvorlig funksjonshemning
avhengig av ADL
4. Alvorlig funksjonshemning
delvis avhengig av ADL

4. Moderat funksjonshemning
uavhengig kan ikke gjenoppta
alle tidligere aktiviteter

5. Moderat funksjonshemning
uavhengig, kan ikke gjenoppta
alle tidligere aktiviteter
6. Moderat funksjonshemning
kan delevis gjenoppta tidligere aktiviteter

5. God restitusjon
ingen funksjonshemning
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Nevrointensivbehandling
av pasienter med alvorlige
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Glasgow Outcome Scale

7. God restitusjon
ingen funksjonshemning, påvirket hverdag
8. God restitusjon
ingen funksjonshemning, ikke påvirket hverdag

Ole Solheim1,2 Tomm Brostrup Müller1
ole.solheim@stolav.no
1
Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital,
Trondheim
2
Institutt for nevromedisin og
bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim
Alvorlig hodeskade er en samlebetegnelse
på svært heterogene tilstander med stor
variasjon i skademekanismer, skadetyper,
skadelokalisasjoner, patofysiologi,
behandling og prognose. Alvorlige
hodeskader omfatter dermed alt fra
epiduralt hematom med lite eller ingen
underliggende strukturell hjerneskade,
knusningsskader med omfattende
strukturelle forandringer, i tillegg til
anatomisk begrensede, men like fullt
funksjonelt alvorlige såkalt traumatiske
aksonale skader. Rent definisjonsmessig
klassifiseres alvorlige hodeskader som
skader der Glasgow Coma Scale (GCS)
er 8 eller dårligere i tiden rett etter
skaden. Tidspunktet når sikker GCS
først registreres kan imidlertid variere
fra tidlig på skadested eller først ved
ankomst sykehus mange timer senere,
i et tidsrom der våkenhetsgraden
kan bli både bedre og verre. En rekke
ytre faktorer som andre organskader,
komorbiditet, og ikke minst rusmidler
kan påvirke bevissthetsnivået og dermed
hvorvidt skaden rent definisjonsmessig
regnes som alvorlig eller ikke.
Glasgow Coma Scale ble utviklet i 1974 (1)
i en tid før bildediagnostikk og avanserte
metoder for nevromonitorering var
tilgjengelig. Den prognostiske verdien av
GCS har likevel holdt seg overraskende
godt i moderne tid (2). De sterkeste
prognostiske faktorene ved alvorlig
hodeskade er fremdeles GCS, spesielt
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motorisk score, i tillegg til pupillereflekser,
pasientens alder og CT-funn. Det er
et tankekors at man i forskning og
retningslinjer for behandling fremdeles i
stor grad klassifiserer hodeskader basert
på en nokså grov symptomscore alene,
men hjernens kompleksitet bidrar til at
en slik pragmatisk gradering basert på
våkenhet fremdeles er gjeldende. Selv om
det er et klinisk godt verktøy kan et såpass
grovt klassifikasjonssystem imidlertid
være en ulempe i forskningssammenheng
da nokså heterogene tilstander blir
analysert sammen. Dette gir stor
spredning i sykdomsforløp og dermed
svekket statistisk styrke. I tillegg er
det endelige kliniske endepunktet i

hodeskadestudier ofte punktestimat av
overlevelse eller nokså grovt klassifisert
funksjonsnivå (Glasgow Outcome Scale
eller Glasgow Outcome Scale Extended)
etter varierende oppfølgingstid. Mange
randomiserte hodeskadestudier har
derfor dessverre svak statistisk styrke
(3). Dette kan nok ha bidratt til at et
overveldende flertall av randomiserte
intervensjonsstudier på hodeskader har
vært negative. Intervensjoner ved alvorlige
hodeskader er dessuten sjelden isolerte
eller tidsbegrensede, og i et intensivforløp
påvirkes en flora av ulike faktorer over tid.
Dette gjør at en klassisk reduksjonistisk
forskningsmetode som søker å studere
enkeltfaktorer kan komme til kort.

Glasgow Coma Scale
Åpning av øynene (Ø)

4 Spontant
3 Ved tiltale
2 Ved smertestimulering
1 Ingen reaksjon

Motorisk respons (M)

6 Følger oppfordringer
5 Lokaliserer smerte
4 Avverger smerte
3 Fleksjon ved smerte
2 Ekstensjon ved smerte
1 Ingen reaksjon

Verbal respons (V)

Voksne og store barn
5 Orientert
4 Forvirret, desorientert
3 Usammenheng. tale
2 Uforståelige lyder
1 Ingen reaksjon

Figur 1. Sammenhengen melllom scoring i Glasgow Outcome Scale og Glasgow Outcome Scale Extended. (ADL = daglige aktiviteler)

Primær hjerneskade oppstår på
skadetidspunktet og sekundær skade
skyldes molekylære, cellulære og
mekaniske prosesser som tilkommer i
forløpet. Nevrointensiv behandling av
pasienter med alvorlig hodeskade har
som hovedmålsetning å redusere eller
hindre såkalt sekundær hjerneskade.
Potensiale for sekundær skade varierer
videre med traumemekanisme, skadens
art og intrakraniale plassforhold. Med
nyere forskningsmetoder, som har gitt økt
forståelse av de molekylære og cellulære
prosessene ved hodeskader, har imidlertid
grenseoppgangen mellom primær og
sekundær skade blitt noe mer utydelig.(4, 5)
Pasienter med alvorlige hodeskader
har til felles at de ofte i en kortere eller
lengre periode mottar nevrointensiv
overvåking eller behandling. Hva slags
behandling eller overvåking de mottar
varierer imidlertid ofte mye fra pasient
til pasient. Det er også stor variasjon i
overvåkingsrutiner og behandlingsrutiner
mellom ulike avdelinger og land. Dette
skyldes ikke minst at evidensgrunnlaget
man kan støtte seg på er nokså begrenset.
Det er relativt få store sammenlignende
studier, og det å etablere kausalitet i
observasjonsstudier uten kontroller er
vanskelig for så heterogene tilstander. På
tross av et noe begrenset evidensgrunnlag
er det etablert en grunnleggende praksis
som er rimelig felles for behandlingen av
pasienter med alvorlig hodeskade og som
teoretisk baserer seg på vår kunnskap

om cerebral patofysiologi. I den inngår
sedering, ventilasjonsstøtte og kontroll av
intrakraniell hypertensjon, og disse basale
tiltakene skal sikre tilfredsstillende tilførsel
av oksygenert blod til den skadde hjernen.
Målsetningen er å forhindre ytterligere tap
av hjernevev og derved forhåpentligvis
bevare nevrologisk funksjon. Heldigvis
viser observasjonsstudier at prognosen
ved alvorlige hodeskader gradvis har
bedret seg over tid. Hvilke enkeltfaktorer
som har størst betydning kan imidlertid
være vanskelig å peke på, og det er ikke
usannsynlig at summen av enkeltfaktorer
inklusiv bedret diagnostikk, monitorering
og bedre systematikk i behandling
og rehabilitering har vært gjeldende.
Da intervensjoner hos pasienter med
alvorlige hodeskader på intensivavdelinger
ofte er multiple og strekker seg over
tid, samt at det er begrenset litteratur
å støtte seg på, er det viktig å unngå
at strategien hos den enkelte pasient
varierer fra dag til dag. Internasjonale,
nasjonale eller lokale retningslinjer
har dermed en viktig funksjon for å
unngå at behandlingen blir planløs eller
tilfeldig. Mange støtter seg i dag mye
til anbefalingene gitt av Brain Trauma
Foundation. Dette er kunnskapsbaserte
behandlingsanbefalinger som gis av et
ekspertpanel. De har nylig etablert en
såkalt «levende» retningslinje som skal
oppdateres etter hvert som det kommer ny
kunnskap (https://www.braintrauma.org).

Styring av intervensjoner rettet mot
å hindre sekundære skader krever
monitorering. Overvåking av hjernefunksjon
hos bevissthetssvekkede eller sederte
pasienter er krevende og spesialiserte
nevrointensivavdelinger er derfor
opprettet mange steder. I tillegg til
monitorering og behandling av hodeskaden
er det viktig å forebygge og behandle
komplikasjoner knyttet til skaden, selve
behandlingen og immobiliseringen av
pasientene. Forebygging og behandling
av alt fra sekundære infeksjoner,
tromboemboliske komplikasjoner, epilepsi,
ulcus pepticum, aspirasjon, svelg/
hostedysfunksjon, trykksår, obstipasjon
og myopati er viktig. Dette krever et
godt samspill mellom ulike faggrupper
som nevrokirurgi, intensivmedisin,
sykepleie, ernæringsfysiologi, logopedi,
rehabiliteringsmedisin, fysioterapi,
øre-nese-hals og nevrologi.
Det finnes et armentarium av mulige
nevromonitoreringsmodaliteter.
Her listes noen av disse:
•
•
•
•

Klinisk undersøkelse
Et spekter av bildediagnostiske metoder
Intrakranial trykkmåling
Måling av lokal vevs-oksygenering
eller metabolisme (såkalt mikro
dialyse) via intrakraniale transducere
• Kontinuerlig EEG- overvåking
• Blodprøver og CSF-prøver med mer
eller mindre hjernespesifikke markører.
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Ideelt ønsker man kontinuerlig informasjon
om hvorvidt blodperfusjon, okygentilførsel
og glukosetilførsel er god nok for å
tilfredstille hjernens metabolske krav til en
hver tid. Dagens monitoreringsmetoder
gir ikke hele bildet, og har ofte begrenset
oppløsning i tid eller rom, slik at sikker og
kontinuerlig informasjon om potensiale for
utvikling av sekundære skader fremdeles
savnes. For å ha et bredest mulig grunnlag
for å styre behandlingen har man mange
steder derfor implementert multimodal
monitorering som tar i bruk mange av
de ovennevnte metodene samtidig. Det
er imidlertid ikke alltid lettere å styre
konsekvent etter et mylder av parametere
som ikke nødvendigvis samvarierer, ikke
minst ettersom den fysiologiske betydningen
og kliniske verdien av den enkelte modalitet
ofte er dårlig dokumentert. Intrakranial
trykkmåling er fremdeles hjørnesteinen
i nevrointensiv overvåking og benyttes i
utstrakt grad hos pasienter med alvorlige
hodeskader. Intrakranialt trykk er assosiert
med klinisk utkomme (6), og kan relativt
enkelt måles ved innleggelse av trykkmåler
eller ekstern ventrikkeldrenasje via borehull.
Mange av dagens intervensjoner ved alvorlig
hodeskade er rettet mot å redusere eller
hindre intrakranial trykkstigning. Dette
kan gjøres med sedativa, hyperosmotiske
væsker som hypertont saltvann eller
Mannitol, lett til moderat hyperventilering,
drenasje av cerebrospinalvæske,
kirurgisk evakuering av hematomer eller
kraniektomi. Hypotermibehandling og
høydose kortikosteroider senker også
intrakranialt trykk, men randomiserte studier
har ikke vist positive kliniske effekter av
behandlingen.(7-9) En mye omdiskutert
randomisert studie fant heller ingen sikker
effekt av hodeskadebehandling styrt etter
intrakranialt trykk sammenlignet med en
monitoreringsalgoritme basert på repetert
bildediagnostikk og klinisk undersøkelse
alene. (10) Av intrakranialt trykk og
pasientens blodtrykk kan man regne ut såkalt
cerebralt perfusjonstrykk (middelarterietrykk
minus intrakranialt trykk). Systemisk
hypotensjon er således særdeles uheldig
ved høyt intrakranialt trykk. Brain Trauma
Foundation sine retningslinjer anbefaler at
cerebralt perfusjonstrykk holdes mellom
60 og 70 mmHg hos voksne med alvorlig
hodeskade. Det er imidlertid ingen enighet
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i litteraturen eller mellom ulike avdelinger
om hvorvidt systemisk middelarterietrykk
skal måles i hjernehøyde eller hjertehøyde.
Siden de fleste pasienter med alvorlig
hodeskade leires med hevet hodeende
har dette betydelige konsekvenser for
hvilke trykk man registrerer. (11)
Prognosen ved alvorlig hodeskade er
heterogen. Så mange som 35-50 %
dør innen de første 6 måneder, mens
omkring 15 - 25 % restitueres til såkalt
godt utkomme (Glasgow Outcome Scale
5). Prognostisering er vanskelig i tidlig
fase, og det finnes flere prognostiske
scoringssystemer som kan fungere som
beslutningsstøtte, men disse er foreløpig
ikke vist å være bedre enn prognostisering
basert på klinisk erfaring alene. (12,
13) Det pågår nå store internasjonale
prospektive multisenterstudier både
i Europa og USA som gjennom store
datamaterialer søker å kartlegge
betydningen av ulike potensielle
prognostiske faktorer, blant annet funn
ved tidlig MR. Både OUS Ullevål og St.
Olavs Hospital deltar i den EU-finansierte
Center-TBI-studien som søker å registrere
observasjonsdata på 15 - 20.000 pasienter
med hodeskade. Prognostisering er
viktig for å bestemme behandlingsnivået
og unngå både underbehandling og
overbehandling. Maksimal behandling
ved meget alvorlige skader kan i en
del tilfeller redde liv, men risikerer å
etterlate pasientene i et så begrenset
funksjonsnivå at innsatsen kan synes
hensiktsløs både for pasient, pårørende og
samfunn. En mye diskutert randomisert
studie fant for eksempel at kraniektomi
hos pasienter med forhøyet intrakranialt
trykk førte til bedre overlevelse, men
bidro samtidig til å øke andel vegetative
pasienter og pasienter med alvorlige
funksjonssvekkelser uten at andelen med
godt funksjonsnivå ble bedre. (14) Det
er store kulturforskjeller internasjonalt
når det gjelder hvor langt man ønsker
og er villig til å strekke behandlingen
av pasienter med alvorlig hodeskade
i situasjoner der prognosen vurderes
som dyster. Vanskelige beslutninger
om behandling og tilbaketrekking av
behandling bør derfor diskuteres i et
kollegium og med pasientens pårørende.
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Ekstern lekkasje av cerebrospinalvæske (CSF) i forløpet etter hodeskade indikerer skade med fokal kontinuitet
på arachnoidea mater, dura mater, skalle og hud eller slimhinne. CSF følger trykkgradient og danner en fistel
som representerer kommunikasjon mellom CNS og hud og/eller slimhinne. Dette gir potensiale for eksponering
av mikrober og infeksjon i hjernehinner og intrakranielle neurale strukturer.
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Man fant ikke signifikante forskjeller mellom insidens av meningitt,
mortalitet, meningitt-spesifikk mortalitet, eller insidens av kirurgisk
behandling for CSF lekkasje.

CSF lekkasje oppstår hos 2-3% av alle signifikante hodeskader. Ved
påvist fraktur i skallebasis er risikoen for CSF lekkasje 10-30% (1).
Insidens for meningitt ved CSF lekkasje er 5-10% (2). Mortalitet
ved CSF fistel assosiert meningitt er 10%(3).

Det foreligger ikke åpenbare, særskilte epidemiologiske forhold
i Norge som gir grunn til å argumentere for en mer liberal
antibiotikabruk på denne indikasjonen.

Aktuelle agens domineres av luftveisflora med Streptococcus
pneomoniae og Haemophilus influenza som de vanligste.
Profylaktisk antibiotikabehandling kan i lys av de ovenstående
momenter med signifikant infeksjonsrate og mortalitet, samt høy
hyppighet av relativt sensitive mikrober, virke nærliggende, og har
historisk sett vært anbefalt i behandlingsprotokoller.
Brain Trauma Foundation anbefaler per nå ikke å gi profylaktisk
antibiotika ved traumatisk CSF lekkasje. Dette med støtte i en
metaanalyse (4) som ikke finner klinisk gevinst ved slik praksis.
Intervensjonsgrupper ble sammenliknet med kontrollgrupper.

I fravær av tilsvarende studier på norsk populasjon, anbefaler vi at
Brain Trauma Foundations retningslinjer følges og at man avstår fra
rutinemessig antibiotikaprofylakse ved traumatiske CSF lekkasjer.
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Orbitalt compartment
syndrom (OCS)
Hode- og ansiktsskader kan føre til en rekke synsproblemer. Traumerelatert synsnerveskade (traumatic optic
neuropathy) registreres i 0,5% - 5,0% hos pasienter med hode/ansiktsskade. Direkte skader skyldes vanligvis
fremmedlegemer eller frakturbiter som penetrerer nerven. Indirekte skader skyldes ofte redusert blodforsyningen
til nerven, ved for eksempel skade av blodkar i orbita eller redusert blodtilførsel på grunn av økt trykk i orbita.
De fleste indirekte skader av synsnerven oppstår lengre bak i forløpet av synsnerven.
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Orbitalt compartment syndrom (OCS)
er en sjelden, dog meget alvorlig
komplikasjon ved hode/ansiktsskader som
ubehandlet kan føre til varig nedsatt syn/
blindhet. Ettersom det finnes effektiv
kirurgisk behandling bør tilstanden være
kjent ved håndteringen av traumepasienter.

Patofysiologi
Orbita er i utgangspunktet et lukket rom
med lite muligheter for ekspansjon. Trykket
i øyehulen er vanligvis på 3-6 mmHg og en
mindre økning av det intraorbitale volumet
(på grunn for eksempel blødning, hevelse

eller betennelse) vil kunne føre til at øyet
presses fremover (eksoftalmus/proptose).
Ved et større hematom eller hevelse vil
trykket i orbita øke. Ved høyt trykk i orbita
vil flow i de intraorbitale arterier og vener
kunne avta. Denne situasjonen kan føre
til en irreversibel skade i netthinnen eller
synsnerven. Selv ved orbitafrakturer,
der orbita er «dekomprimert», kan
syndromet oppstå, særlig når patologien
er lokalisert i den bakre, trangere delen
av orbita. Risiko for vedvarende redusert/
tap av synsfunksjon ved traumatiske
blødninger er mellom 44-52%

Symptomer, kliniske funn
og supplerende undersøkelse
En våken pasient vil oftest klage over
nedsatt syn, dobbeltsyn og smertefull
hevelse rundt øyet. Symptomene kan
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Antibiotikaprofylakse
ved traumatisk CSF lekkasje

utvikle seg svært raskt. Hos komatøse
pasienter kan man kun utføre kliniske
undersøkelser. «Hardt øye», innskrenket
øyebevegelse, periorbital hevelse og
eksoftalmus/proptose vil kunne være
typiske funn ved et orbitalt compartment
syndrom. Ved palpasjon vil orbita og
omgivelser føles hardt og man merker
stor motstand når øyet presses forsiktig
bakover. Et av de hyppigste funnene
er en relativ afferent pupilledefekt,
særlig på et tidlig tidspunkt når vanlig
pupillereaksjon for lys er upåfallende .
En relativ afferent pupilledefekt påvises
ved hjelp av «swinging pupil flashlight
test», der man vekselvis belyser øynene
i 3 sekunder og får frem en paradoksal
dilatasjon ved belysning av det affiserte
øyet (fig 1). Dersom det er innsyn vil også
oftalmoskopi kunne være unormal.
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Figur 1: «swinging flash light test» utført der det foreligger en relativ afferent pupilledefekt på pasientens venstre øye. Lyskilden føres fra det ene til det andre øye gjennom en
pendlende bevegelse. Normal respons er lik konstriksjon av begge pupiller, i dette tilfellet observerer man dilatasjon ved belysning av venstre side pupille.
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3-punkts kranial fiksering
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Figur 3: Lateral cantotomi. Øyet beskyttes med uskarpt instrument. En skarp saks føres over laterale cantus helt til
man støter mot beinkanten. En klipper så gjennom huden og underliggende cantalligament.

DORO COBRATM Fleksibel rotasjonsarm:

DORO 3-punkts klave er et mekanisk "bæresystem"
som benyttes i hode- og halskirurgi. Systemene sikrer at
pasientens hode er optimalt plassert under operasjon.

Figur 2: Venstresidig orbitafraktur. Pasienten har nedsatt
syn og eksoftalmus. Et hematom er lokalisert mellom
periorbita og frakturen og det en grei fremre tilgang via
øyebrynet.

Figur 4: Ytterligere reduksjon av intraorbitalt trykk kan oppnås med påfølgende inferior cantolyse ved å rette saksen
nedover og klippe nedre halvdel av ligamentet i nedre øyelokk.
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Behandling
Denne tilstanden må behandles raskt, og
dersom CT- eller MR-undersøkelse ikke
kan gjennomføres umiddelbart, må det
gjøres en avlastning med lateral cantotomi
og inferior cantolyse (fig 3 og 4). Dette må
eventuelt utføres før videre supplerende
diagnostikk. Ved høyt intraorbitalt trykk
bør dette inngrepet påbegynnes innen 1-2
timer etter at tilstanden er påvist. Dette
inngrepet har liten risiko for komplikasjoner
og kan utføres ”bedside”. Dersom
ønskelig, kan såret lukkes etter få dager.
Tilstanden må følges opp, og ved
manglende effekt kan ytterligere
dekomprimerende kirurgi som fremre
eller lateral orbitotomi være aktuell.
Når hematomet skyldes blødninger fra
frakturer, vil hematomet oftest ligge
mellom den benete orbitaveggen og
periorbita. Ved å legge et hudsnitt i
øyebryn eller alternativt via konjunktiva
får man raskt tilgang til hematomet.
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Sårruptur etter spinalkirurgi med eksponert
osteosyntesemateriale og bløtvevsinfeksjon
gir betydelig morbiditet, langvarig hospital
isering og høye behandlingskostnader
(1-3). Primært behandles tilstanden med
sårrevisjon med fjerning av ikke vitalt
vev og antibiotika basert på dyrkningssvar. Vakuumassistert lukning (VAC)
har vist seg å være veldig nyttig og ofte
tilstrekkelig til å lukke defekten (4).
Dersom defekten er stor har man tradisjonelt brukt muskel- og muskulokutane
lapper. Disse egner seg godt til å lukke
hulrommet rundt osteosyntesematerialet.
Muskelvevet er rikt vaskularisert, dette
stimulerer tilheling og forebygger infeksjoner (1, 5, 6). En ulempe med muskel
lapper er redusert funksjon på donorstedet
fordi man fjerner funksjonell muskulatur.
Ved bruk av perforatorlapper unngås dette
ved at muskelvev ikke tas med i lappen. En
perforatorlapp består av hud, subkutant vev
og fascie. Lappen får sin blodforsyning via
en perforatorarterie og en eller to ledsagende vener. Perforatoren går gjennom
eller mellom muskler før den perforerer
fascien for å forsyne det overliggende
subkutane fettvevet og huden (fig 1).
Rekonstruksjon av midtlinjedefekter på
ryggen med perforatorlapper har vært
teknisk utfordrende på grunn av begrenset tilgang til gode perforatorer (7).
Etter å ha fått erfaring med bruk av sensible
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perforatorlapper til lukking av store sakrale
defekter, ønsket vi å undersøke muligheten
til å bruke en midtlinjebasert perforatorlapp
til å lukke kompliserte midtlinjedefekter
etter spinalkirurgi (8). Cormack og Lamberty
beskrev i 1994 de mediale dorsale kutane
grenene av interkostalarteriene. Disse perforatorene forsyner mm. spinalis og longissimus før de når huden lateralt for processi
spinosi (9). Davies et al. publiserte i 1932
en studie om interkostalnervenes anatomi
som viste at det i hvert interkostalrom utgår
en kutan gren fra interkostalnerven nær
midtlinjen som strekker seg videre lateralt
langs forløpet av ribbeinet (10). Ved UNN
gjorde de Weerd og Weum en anatomisk
studie med disseksjon av torakodorsale
lapper for å se om man kan høste en perfor
atorlapp basert på den mediale dorsale
interkostale perforatorarterien (MDICAP).
Disseksjonen viste at hver perforator ledsages av en sensibel nervegren. En klinisk
pilotstudie ble gjennomført sammen med
kollega Solberg ved nevrokirurgisk avdeling
for å lukke midtlinjedefekter med eksponert
osteosyntesematerale i øvre del av ryggen
(11). Disse vellykkede rekonstruksjonene
stimulerte til å bruke MDICAP til rekonstruksjoner over hele ryggen. I 2015 ble
langtidsresultatene publisert i Spine (12).

gule stafylokokker som infeksjonsagens
i 6 av 9 pasienter. Totalt ble det brukt 10
MDICAP lapper. En pasient med myelomeningocele hadde et komplisert forløp etter
skoliosekirurgi med CSF lekkasje gjennom
2 midtlinjedefekter. I dette tilfellet ble det
brukt 2 lapper for å dekke defektene. Kun
en av pasientene, som var røyker, fikk
marginal nekrose av lappen. Etter revisjon
oppnådde man fullstendig tilheling. De
resterende 9 lappene var uten komplikasjoner. Alle lappene ga stabil og tensjonsfri
lukning av defekten. Semmes-Weinstein
monofilament test (størrelse 3.61) viste 6
uker postoperativt at beskyttelsessensi-

bilitet var oppnådd hos alle pasientene.
I løpet av oppfølgingstiden (7-106 måneder,
gjennomsnitt 65 måneder) utviklet kun
én pasient infeksjon 81 måneder post
operativt. Etter sårrevisjon og fjerning av
osteosyntesematerialet ble den samme
lappen benyttet til å lukke defekten, og
det postoperative forløpet var ukomplisert. Ingen av de resterende 8 pasientene
hadde i løpet av oppfølgingstiden kliniske,
radiologiske eller laboratoriefunn som
tydet på residiverende infeksjon. Ingen av
pasientene hadde sekvele på donorstedet.
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Behandling av
komplekse midtlinjedefekter
etter spinalkirurgi med
sensibel perforatorlapp

ble pasientene behandlet med antibiotika og
sårrevisjon med påfølgende VAC behandling (5-12 dager, gjennomsnitt 7 dager).
En pasient ble ikke behandlet med VAC
på grunn av nyrekreft med metastaser i
Th12 (4). Antibiotikavalget var initialt basert
på dyrkning før sårrevisjon og ble endret
dersom dyrkning av benprøver tatt under
sårrevisjonen viste annet resistensmønster.
Postoperativt ble pasientene instruert i å
unngå direkte trykk mot det rekonstruerte
området de første to ukene. Postoperativ
hospitalisering varte mellom 4 og 21 dager,
gjennomsnittlig 10 dager. Antibiotika
behandlingen ble gitt i 6 til 12 uker med

perforator vil ligge i nærheten av kanten til
defekten, men utenfor arrvevet. Lappen
tegnes båtformet på huden og planlegges
med rotasjonspunkt i perforatoren som
ligger nær midtlinjen. Ved behov for å fylle
større hulrom kan deler av lappen deepitelialiseres slik at også dermis kan legges inn
i defekten. Lappen løftes fra lateralsiden i
medial retning. Den laterale grenen av den
dorsale interkostalarterien ligeres. Forsiktig disseksjon er nødvendig og håndholdt
Doppler kan brukes for å orientere seg om
perforatorens lokalisasjon under disseksjonen. For å få en sensibel lapp inkluderes
nerven i lappen. Etter transposisjon blir
lappen og donorstedet suturert over et dren
(12). Tidligere dissekerte vi perforatoren
og nerven helt fri, men i dag beholder vi
noe subkutant vev rundt nerve-karstilken.

Studien i Spine
Formålet med studien var å evaluere
MDICAP lapper som en ny kirurgisk teknikk
til lukking av midtlinjedefekter komplisert
med eksponert osteosyntesemateriale og
dyp infeksjon etter spinalkirurgi. 9 pasienter (14-71 år, gjennomsnitt 50 år) med
midtlinjedefekter som oppfylte de ovenfor
nevnte kriterier ble inkludert. For å for
berede sårsengen til transposisjon av vev,

Lokalisasjonen av MDICAP gjør at man kan
høste lapper fra flere nivåer til lukking av
midtlinjedefekter med rotasjonspunkt nær
midtlinjen. Ved å inkludere den sensible
nervegrenen kan man oppå beskyttelsessensibilitet i det rekonstruerte området.

Kirurgisk teknikk
Defektens størrelse måles på huden og
subkutant for å anslå form og størrelse
av lappen som kreves til å fylle defekten.
Midtlinjen merkes og håndholdt Doppler
brukes for å lokalisere perforatorene på hver
side av midtlinjen. Perforatorens kaliber
og flow kan om ønskelig kartlegges med
ultralyd farge- og spektraldoppler. En egnet

Figur 1 Skjematisk fremstilling av en perforatorlapp.

Figur 2 Pasient med alvorlig reumatoid artritt som hadde en midtlinjedefekt med osteosyntesemateriale og dyp infeksjon. A: Væskende sår på overflaten. B: Osteosyntesemateriale. C: Revisjon og benprøve til dyrkning. D: VAC etter sårrevisjon. E: Defekt etter VAC med planlagt lappeplastikk. F: Etter transposisjon av MDICAP lapp.
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Kjønn

Alder

Årsak

Nivå

Agens

Defekt
(cm)

Lapp
størrelse
(cm)

Oppfølgingstid
(mnd)

Dekning

M

52

Traume, CSF

Øvre

EF

11x2.5

13x4

106

God

M

61

Traume

Midtre

SA

13x2

17x5

81

God

K

71

Traume

Øvre

-

11x6

16x7

76

God

M

57

KF

Øvre

SA

15x4

21x6

64

God

K

47

Metastase
Th 12

Midtre

-

6x3

11x4

7

God

M

14

Skoliose,
CSF, MMC

Øvre

SA

6x3

11x4

73

God

M

14

Skoliose,
CSF, MMC

Øvre

SA

24x5

24x7

73

God

K

46

Traume

Nedre

SA

15x4

15x4

59

God

K

43

Traume

Nedre

SA

12x4.5

13x5

64

God

M

62

Traume

Nedre

SA

6x4

12x4

19

God

The new
ENSEAL™ X1 Large Jaw
can enable better sealing

1-5

Tabell 1 Skjematisk oversikt over pasientdata. CSF: Lekkasje av cerebrospinalvæske. KF: Klippel-Feil syndrom. MMC: Myelomeningocele. EF: Enterococcus fecalis. SA: Staphylococcus aureus.

Er sensible MDICAP
lapper et godt alternativ?
For å øke suksessraten ved rekonstruktiv
kirurgi er det viktig å få kontroll over infeksjonen før vevstransposisjon (6, 13). Hos
våre pasienter ble dette oppnådd gjennom
sårrevisjon og antibiotikabehandling. Rekonstruksjon av defekten ble ikke gjennomført
før resistensmønster etter dyrkning av benprøvene forelå. I samsvar med andre studier
var gule stafylokokker vanligste agens
(14). Tilstedeværelse av fremmedlegemer
kompliserer behandlingen av slike defekter
og et alternativ for ytterligere infeksjonskontroll kunne ha vært å fjerne osteosyntesematerialet, men dette ville gitt instabilitet
i columna og hemmet tilhelingen (15).
Tradisjonelt har store defekter i midtlinjen
komplisert med infeksjon blitt lukket med
muskel- eller muskulokutane lapper. På
grunn av deres rike karforsyning har man
antatt at muskel- og muskulokutane lapper
er bedre egnet til bekjempelse av infeksjon

enn perforatorlapperlapper. God sirkulasjon optimaliserer tilførsel av antibiotika,
oksygen og immunceller til området (5, 16).
Denne tradisjonen har blitt utfordret av
flere studier, deriblant studien ved UNN.
Perforatorlapper har vist seg å være gode
alternativer i behandlingen av posttraumatisk og kronisk osteomyelitt i underekstremitetene (17, 18). Guerra et al. gjorde
en eksperimentell dyrestudie i 2005 som
sammenlignet bruken av muskulokutane
latissimus dorsi lapper med perforatorlapper i behandlingen av overfladiske og dype
infeksjoner. Studien viste at begge typer
lapper hadde en perfusjonsindeks på over
0,6 som indikerer lik evne til sårtilheling (19).
I studien ved UNN var det fullstendig
tilbakegang av infeksjonen hos alle pasientene, og det var ingen tilbakefall av
infeksjon etter avsluttet antibiotikabehandling. Infeksjonen som oppstod 81 måneder

postoperativt hos en av pasientene kan
ikke knyttes til primærbehandlingen.
Alle inkluderte pasienter hadde kompliserte
defekter med dyp infeksjon og eksponert
osteosyntesemateriale. Defektene kunne
ikke lukkes uten rekonstruktiv kirurgi.
MDICAP lappen er veldig pålitelig og vi
har ved UNN også brukt denne lappen i
behandlingen av nyfødte med myelomeningocele (20). Den kirurgiske teknikken er
relativt enkel sammenliknet med mikrokirurgiske metoder. Metoden kan også gi
beskyttelsessensibilitet i det rekonstruerte
området uten å påføre betydelig morbiditet
på donorstedet. Dersom det skulle oppstå
problemer postoperativt, er det fortsatt
mulig å bruke tradisjonelle metoder for
vevstransposisjon. Selv om det er et relativt
lavt antall pasienter som har blitt behandlet
med vår metode er det sterke argumenter
for å implementere metoden i behandlingen
av kompliserte midtlinjedefekter på ryggen.

• Better haemostasis

1

• Better tissue management
• Better design

2

3, 5, 6
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Bakgrunn
Alle med erfaring innenfor spinalkirurgi
vet hvor vanskelig det kan være å oppnå
god skrueplassering ved transpedikulære
fiksasjoner. Følgene ved feilplasserte
skruer kan være katastrofale for pasientene med nevrologiske utfall og karskader
som resultat. Eneste hjelpemidler inntil
for få år siden har vært god anatomisk
kunnskap og røntgengjennomlysning.
Nevrokirurgisk avdeling ved OUS Ullevål
innførte nevronavigasjon for instrumentering i columna i oktober 2015. Målet med
dette var å bidra til økt pasientsikkerhet
samt redusere strålebelastningen på personalet ved mindre bruk av gjennomlysning.
Denne artikkelen har fokus på fiksasjoner
i cervikalcolumna selv om navigasjon
brukes for fiksasjoner i hele virvelsøylen.

holdvis medialt og lateralt for pedikkelen,
slik at marginene ved skrueplassering blir
ekstremt små. Fordelen med pedikkelskruer fremfor massa lateralisskruer er først og
fremst muligheten for å sette lengre skruer
hvor man oppnår et mye bedre feste for
skruene. Dette gir naturlig nok mindre risiko
for «pull-out» og havari av osteosyntesen.

Kirurgisk teknikk
Peroperativt må navigasjonen registreres
inn for bruk. Man har på forhånd gjort en
CT med én millimeter tynne snitt. Etter
åpning og frilegging av beinet skrus en
referansemarkør fast til processus spinosus
på virvelen man vil sette skruer i. Deretter
registreres multiple punkter (vanligvis 20)
på lamina som leses av et infrarødt kamera.
Ved hjelp av software fra BrainLab, som er
leverandør av vårt system, lages 3D-bilder
som brukes for å sette skruer. Presisjonen
er normalt meget god, men hos pasienter med komplekse frakturer eller store
degenerative forandringer kan denne for-

Indikasjon
Den store forskjellen på instrumenteringen
i cervikalcolumna før og etter innføring av
navigasjon er at man nå med stor grad av
trygghet kan sette transpedikulære skruer.
Før var skrueplasseringen i subaxiale cervikalcolumna (C3-C7) ved bakre tilgang alltid
en såkalt massa lateralisskrue. Dette er en
skrue som settes etter anatomiske landemerker midt på fasettleddet vinklet cirka
30 grader i både lateral og kranial retning.
Dette skiller seg fra øvrig instrumentering
i columna hvor man som kjent i all hovedsak fikserer med transpedikulære skruer. I
cervikalcolumna har dette til nå aldri vært
ansett som en trygg mulighet. Det skyldes
selvfølgelig på en side mindre og tynnere
pedikler cervikalt som er dertil vanskelige å
treffe. En annen og kanskje like viktig grunn
for denne tilnærmingen er arteria vertebralis sin inntreden i foramen transversarium
fra C6 og videre kranialt. En feilplassert
skrue kan skape stor skade uansett hvor i
columna man opererer, men cervikalt har
man medulla og vertebralisarterien hen-
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Figur 2. Skrueplassering

ringes ettersom anatomien er utfordrende.
Man velger å sette pedikkelskruer hvor
man oppfatter dette til å være trygt nok
og navigasjonen anses å være presis og
pålitelig. Dette vurderer man ut fra anatomiske landemerker og om disse passer
med det man får opp på skjermen. Er man
i tvil og man anser det å sette en pedikkelskrue for risikabelt velger man heller å
sette en kortere skrue i massa lateralis.

Erfaringer
Så langt har man sett at navigasjon er et
meget nyttig hjelpemiddel ved frakturer i
nedre del av cervikalcolumna og i overgangen mellom cervikal- og thorakalcolumna.
Her er billedkvaliteten ved vanlig gjennomlysning stort sett av meget begrenset
kvalitet slik at man har måttet støtte seg på
god kjennskap til anatomi. Utstrakt bruk av
gjennomlysning er ikke uvanlig for fremstilling av pediklene i øvre thorakalcolumna,
om man på røntgenbildene i det hele tatt
ser noe som helst tydelig nok. Med naviga-

A
Figur 3. Harms-Fiksasjon

sjon som hjelpemiddel er kirurgi i dette
området blitt tryggere og strålebelastningen på personalet er drastisk redusert.
Vi har kategorisert skrueplasseringen i
perfekt plassert, suboptimalt plassert
og feilplassert. En skrue regnes som
suboptimal ved tangering av kortikalis i
pedikkelen enten lateralt eller medialt. De
andre to kategoriene forklarer seg da selv
ut fra dette. Vi klassifiserer skruene i 3
kategorier for å bedre kunne differensiere
når vi senere skal gjøre opp materialet.
Andelen perfekt plasserte pedikkelskruer i
Th1-3 etter navigasjon er 97 %. Resterende
3 % er i materialet klassifisert som suboptimalt plasserte. Disse ville man aldri ha valgt
å replassere og dermed utsette pasienten
for et nytt inngrep med tilhørende komplikasjonsrisiko. Altså er skrueplasseringen
i praksis 100 % tilfredsstillende. Cervikalt
er andelen suboptimale skruer noe høyere
og man ser at presisjonen på navigasjonen
spesielt i nivå C3-C5 er lavere ettersom
pediklene her kan være ekstremt tynne.
Ved opptelling etter 50 operasjoner hadde
vi kun 3 feilplasserte skruer cervikalt. To
av disse var i C5 på samme pasient.

Figur 1.

B
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Spinal navigasjon

En annen type fraktur hvor vi ser at navigasjonen er til hjelp er frakturer i øvre del av
cervikalcolumna (C1-C2). Spesielt gjelder
dette frakturer i dens axis (C2). Disse pasientene har i over et tiår blitt operert med
en fremre tilgang med en såkalt densskrue.
En forutsetning for å bruke denne tilgangen

er at frakturen erkjennes tidlig og at man
oppnår en god og tilnærmet anatomisk akse
ved reponering. Denne frakturen ser man
oftest hos eldre og mange er i dårlig forfatning med betydelig komorbiditet. Dette kan
forsinke diagnostikken og det kan hos noen
gå både dager og uker før de kommer til
undersøkelse. Studier tyder på at fiksasjon
med densskrue senere enn 2 uker etter
skade medfører stor fare for utvikling av en
pseudartrose. Har denne først utviklet seg
vil pasienten ha en bevegelighet i bruddspalten som kan gi instabilitet og smerter.
Med navigasjon kan man nå med stor presisjon fiksere via en bakre tilgang fra C1 - C2
(Harms fiksasjon). Samtidig kan man ved
pseudartrose i dens legge autologt bein fra
hoftekammen for å oppnå en benet tilheling
mellom C1 og C2. Dette vil fiksere frakturkomplekset og i noen tilfeller også gi nok
stabilitet i bruddet til at dette til slutt tilheler. Det skal tillegges at C1-C2-fiksasjoner
i lang tid har vært utført uten navigasjon,
men med en helt annen grad av presisjon.
Alternativt kan man gjøre bakre cerclage
med kabler, men fusjonsraten anses å være
høyere med skruefiksasjon. Om man alltid
trenger å oppnå fusjon for at pasienten skal
anses tilfredsstillende behandlet er en kontinuerlig diskusjon i nevrokirurgiske miljøer,
og skal ikke diskuteres videre her. Man
ser dog at mange pasienter med pseudartrose er forbausende lite smerteplaget.

Veien videre
Vi ser etter ca. to års bruk at dette verktøyet brukes i mye større grad enn det

vi i utgangspunktet hadde sett for oss,
og da spesielt i behandlingen av frakturer i cervikalcolumna. Vi har så langt
operert 103 pasienter med spinal navigasjon. Anslaget ved innføring var 15 - 20
pasienter per år. Det man ser er bedre
kontroll ved instrumentering cervikalt, og
man kan sette lengre skruer og dermed
oppnå sterkere fiksasjoner. Høyt thorakalt
er oversikten dårlig med vanlig røntgengjennomlysning, som ellers ville ha vært
verktøyet. Med nevronavigasjon slipper
man røntgeneksponering i stor grad.
Navigasjon skal i utgangspunktet kunne
brukes for både såkalt åpen kirurgi (stort
midtlinjesnitt) og for perkutane prosedyrer.
Perkutane prosedyrer har så langt ikke
vært brukt i vår avdeling grunnet for dårlig
presisjon under 3D-røntgenopptak med vår
nåværende C-bue. På sikt håper vi å kunne
få en mobil CT-maskin på operasjonsstua.
Med denne vil vi sannsynligvis kunne operere med en enda større grad av presisjon
og sikkerhet, spesielt i øvre cervikalcolumna. Ikke minst vil man kunne gjøre postoperativ CT-kontroll med pasienten i narkose og
kunne replassere skruer i samme seanse.
Senere reoperasjoner grunnet feilplasserte
skruer vil da være et tilbakelagt kapittel.
Cervikalt vil man sannsynligvis aldri få så
presise navigasjonssystemer at man vil
kunne gå over til perkutan teknikk. Her
vil man i overskuelig fremtid holde seg
til åpen kirurgi. I thorakal- og lumbalcolumna derimot vil man med en CT-maskin
på stua kunne operere perkutant uten
bruk av gjennomlysning underveis.

Kirurgen nr. 3, 2017 29

Høstmøtet 2017

Høstmøtet 2017

Høstmøtet 2017
Velkommen til årsmøte for Norsk Kirurgisk Forening 23. – 28. oktober 2017. Lovisenberg, Oslo
Lars Vasli
lars@vasli.no
Kirurgisk avdeling,
Lovisenberg diakonale sykehus
Fellesmøte med:
• Norsk barnekirurgisk forening
• Norsk karkirurgisk forening
• Norsk forening for bryst
og endokrinkirurgi
• Norsk plastikkirurgisk forening
• Norsk forening for gastroenterologisk
kirurgi Norsk thoraxkirurgisk forening
• Norsk forening for maxillofacial kirurgi
• Norsk urologisk forening
Årets Høstmøte er det 93. Høstmøtet
i regi av Norsk Kirurgisk Forening.
Høstmøtet er etter 25 år på Holmen
kollen Park Hotell flyttet til Lovisenberg
Diakonale Høgskole hvor hver fag
medisinsk forening har sine egne seksjoner med frie foredrag og symposier.
I år starter vi mandag med Global
Trauma Inspiration Seminar, med flere
internasjonalt kjente foredragsholdere.
Tirsdag fortsetter vi med et fyldig seminar «Fungerende bukvegger gir livs
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kvalitet», der vi fokuserer på brokk
kirurgi og bukveggs rekonstruksjoner.
Den vitenskapelige aktiviteten i det
kirurgiske fagmiljøet er noe lavere enn
2016, med 207 aksepterte abstrakt i 2017
mot 232 i 2016. I år regner vi med at de
fleste vil benytte seg av den elektroniske
utgaven av «Vitenskapelige Forhandlinger».
Abstraktene som er akseptert blir presen
teres som «frie foredrag» i relevante
faglige seksjoner. I tillegg arrangeres det
i år 14 faglige symposium med inviterte
foredragsholdere. «Boka» inneholder
program for hele Høstmøteuken, med alle
innsendte abstrakt. Abstraktene er i det
vesentlige trykket slik de er innkommet.
Alle abstrakt er vurdert og ordnet i rekke
følge av de respektive spesialforeninger.

utstillere, foredragsholdere og deltagere.
Alle som deltar på Høstmøtet må hente
ut navneskiltet sitt i sekretariatet. Dette
må man ha på seg under oppholdet på
møtet og ved besøk i utstillingshallen.

Kalender
Utstillere er samlet i eget lokale fra onsdag
25/10. Benytt anledningen til å besøke
våre utstillere, og gjøre deg kjent med
nye produkter som blir presentert!

Vi utvider den digitale plattformen og vil implementere
interaktiv kalender som gjør det mye enklere å finne akkurat de foredragene som interesserer deg. I tillegg vil du finne
all informasjon om foredraget som tid, møterom, foredragsholdere, abstrakt/symposium osv. på vår nye plattform.

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

All informasjon om Høstmøtet vil fortløpende
bli oppdatert på vår hjemme side:
https://www.hostmotet.no
Vi håper at Høstmøtet vil opprettholde sin plass, som sentralt
forum for faglig og sosial interaksjon mellom norske kirurger.

Påmelding
All informasjon om årets Høstmøte finner du på Høstmøte linken www.hostmotet.no.
Årets Vitenskapelige forhandlinger kan
lastes ned i god tid før møtet starter (ca 8.
oktober). I tillegg vil du på hjemmesiden
vår finne Vitenskapelige forhandlinger
fra de siste 10 årene. I år må alle registrere seg på www.hostmotet.no, både

Når programmet er lagt ut åpner vi for
påmelding til årets Høstmøtet 2017. Da melder du deg på hvilke dager du vil å komme.

Lunsj-billetter
I år kan du kjøpe lunsj-billetter på
hostmotet.no. Du betaler på nett,
og henter lunsj-billetten i sekretariatetet før du skal spise.

Norsk Kirurgisk Forening sin generalforsamling
avholdes torsdag 26. oktober kl. 17.00.
Kirurgmiddagen torsdag 27. oktober kl. 19.30-02.00
på Månefisken på Grünerløkka. Billetter kjøpes på
Høstmøtets hjemmeside med kort. Pris kr. 499,Vel møtt til Høstmøtet.
Lars R. Vasli, redaktør, teknisk ansvarlig
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FUNGERENDE BUKVEGG GIR LIVSKVALITET
Brokkirurgi og bukveggsrekonstruksjoner
Hvordan sikre optimale resultater?
24. Oktober 2017
Auditorium Høyskolen, Lovisenberg diakonale sykehus

2017
Månefisken 26.okt
kl 19.30
I år med enda mer tid
til faglig
forbrødring,
skryt og
røverhistorier...
Mat&drikke inkludert,
kr 499,-

Program-app snart tilgjengelig
DEL !: BROKKIRURGIEN I NORGE: DAGENS UTFORDRINGER—FREMTIDENS MULIGHETER
08:00-08:45

Registrering, kaffe/te

13:30 Thoracolap-forum invited speaker
Prophylaxis in parastomal hernia Frederik Berrevoet

08:45-08:55

Velkommen

09:00-10:00

Kvalitetssikring og bruk av register

DEL II: ABDOMINALT COMPARTMENT, ÅPEN BUK
OG KOMPLEKSE BUKVEGGSREKONSTRUKSJONER
– PÅ TIDE MED EN NASJONAL STRATEGI?

Møteleder: Glambeck

Møteleder: Gaarder

v/Lars Vasli, klinikksjef LDS



Erfaringer fra register v/LDS

Einar Amlie



Registeret Kirkenes sykehus

Lars Eftang



Registeret Diakonhjemmet sykehus

Line Schjøtt-Iversen



Register som kvalitetssikringverktøy Hege Gjessing



Etablering av Nasjonal kvalitetsregister

Jørgen Aarøe

10:00-10:30

Panel debatt v/ordstyrer Inge Glambek

14.00 Hvorfor trenger vi en nasjonal kompetanse tjeneste for
ACS, åpen buk og kompleks bukveggsrekonstruksjon?

T.ina Gaarder

14.30

Standardisering av operasjoner for arrbrokk & bruk av
Botox ved de største brokkene
I.Glambek/K.Erichsen

15.00

Erfaringer med ACS og åpen buk i Midt-Norge

15.20

Standardisering innen brokkirurgien – hvordan sikre god
Knut Borch
kvalitet

Trenger vi et nasjonal brokkregister?
I panelet: Amlie, Eftang, Schjøtt-Iversen, Gjessing, Aarøe

Høstmøtet 2017

Høstmøtet 2017

KIRURGMIDDAGEN

Arne Seternes

15.40 Kaffe
Møteleder: Søvik

10:30-11:00

Kaffe/frukt pause

16.00

Kasuistikk

Arne eternes

16.20
Før og etter kirurgi ved komplekse BVR – de vanskelige
vurderingene og den tunge oppfølgingen Jorunn Skattum
11:00-11:45

Hvem bør utdanne fremtidens brokkirurger?
Møteleder: TBA



FUNK – utfordringer knyttet til spesialistutdanning i kirurgi
(Vasli kontakter en representant fra FUNK)



Alternative læringsplattformer – Knut Borch (UNN Harstad)



Legge til rette på lokalt sykehus – Halvor Kjørholt Salthammer (tidligere Volda, nå Tønsberg?)

11:45-12:15

Panel debatt v/ordstyrer

Hvordan forene kvalitet med god opplæring?
I panelet: FUNK, Borch, Salthammer, Tina Gaarder
12.15—12.45 Thoracolap-forum invited speaker

Påmelding: kirurgmiddagen.hostmotet.no
usman.saeed@kirurgen.no • tlf 40043115
elinvthorsen@gmail.com • tlf 97192380
mariasoknes@gmail.com • tlf 40066912

Parastomal hernia repair—review of literature and
surgical techniques
Frederik Berrevoet

12:45-13:30

Lunch

Ordstyrer: Glomsaker
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17.10

Livskvalitetsendringer etter åpen og laparoskopisk nett
Odd Langbach
plastikk i fremre bukvegg

17.30

Enteroatmosfæriske fistler – profylakse og behand
MariaGaard
ling

17.50

Profylaktiske nett ved stomianleggelse?

Jan Lambrecht

18.10 Kaffe
Møteleder: Seternes
18.30

Eksisterende nett – styrker og svakheter – kjenne de du
Kristin Kjellevold
bruker

18.50

Intraktable bukveggssmerter – nerve entrapment?
Utredning og behandling
Elin Thorsen

19.10

Har robotkirurgien en plass i bukveggsrekonstruksjon

S.

Sigrid Groven

19.30-20.00 Paneldiskusjon v/ Glambek, Gaarder
Veien videre – forening, referansegruppe, kompetansetjeneste,
register, forskning – videreføring av Norsk Brokkforum?
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GLOBAL TRAUMA INSPIRATION
Høstmøtet 2017

October 23, 2017

Lovisenberg Diaconal University College
No registration - WELCOME
PART I: Clinical Trauma update

PART II: From Surgical and Team Competence to Ter-

Chairmen: Tina Gaarder & Steve Moeng

ror Medicine

Welcome and introduction

09.10

Competing priorities – how to deal with
multicavity injuries
Steve Moeng

09.25

Liver injuries – who really needs an operation?
Adam Brooks

09.40

Liver injuries – how does Ullevål fit in?
Iver A. Gaski

09.55
10.10

Tina Gaarder

Pancreatic injuries – to operate or not?
Elmin Steyn

Chairmen: Pål Aksel Næss & Johan von Schreeb
13.30

Hilde Morfjord
13.45

10.30

Coffee break

11.00

Reboa in the ED – it depends Adam Brooks

11.15

Endovascular approach in trauma – possibilities
and limitations
Tone Enden

11.30

Extremity vascular injuries – when to amputate?
Joakim Jørgensen

11.45

Clamshell thoracotomy – use and abuse
Luke Leenen

12.00

Endothelial rescue – evidence and treatment
concept
Per Johansson

The state of the art disaster hospital in Utrecht
Luke Leenen

14.05

Emergency response medical teams
Johan Von Schreeb

14.30

Help us solve this case then… Steve Moeng

15.00

Coffee break

15.30

Surgical management of war injured from Mosul
conflict-injury patterns and challenges

Your turn—Wake up case discussion
Tina Gaarder & Pål A .Næss

Triage training in the Emergency Department
16525

09.00

Rawand Haweizy
15.55

Running a large public trauma unit in Cape Town –
challenges and rewards

16.15

Elmin Steyn

Surgery and anaesthesia—where there are limited
resources—experience from Africa
Terje Hanche-Olsen

16.35

Scaling up the surgical workforce – evidence and
experience in LICs

17.00

Håkon A. Bolkan

Basic airway management in unconscious trauma

OLYMPUS ESG-300
Real Power - Just got smart.
I utviklingen av ESG-300 har Olympus produsert et produkt som er dedikert til endoskopistenes behov,
ved å overkomme kompleksiteten som forbindes med multifunksjonsgeneratorer fokuserer ESG-300 på å
gi en enkel, sikker og smart kilde til energi.
Argon Plasma Probe
· Ny Argon Plasma enhet, APU-300
· SmartArgon modus måler avstand til vevet og justerer
effekten automatisk
· Utvalg av prober: lateral, aksial og lateral

patients—the lateral trauma position
Per Chr. Hyldmo
17.20

FINAL COMMENTS

www.olympus.eu/ESG300

12.30 LUNCH

Argon Plasma probe
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Forening for Unge Norske
Kirurger fyller to år i oktober

FUNK har lagt bak oss enda et spennende år, og styret har hatt gleden av
å få jobbe med flere saker som angår
leger i spesialisering til kirurgiske fag.
Det kommer vel neppe som en overraskelse at det er nettopp utdanningen av
kirurger som har vært viktigst og øverst på
agendaen vår. Vi har vært tydelige på at vi

ønsker oss en LIS-ansvarlig overlege på
alle avdelinger. En overlege hvis ansvar er
å sørge for at LISene holder faglig progresjon og at avdelingen legger til rette for
at LIS får den opplæring de skal ha.
FUNK har engasjert seg i morgendagens
kirurgiske utdannelse og kommet med
innspill til de nye spesialitetene. Dette har
vi brukt mye tid og krefter på. Vi har holdt
fast ved at spesialiteten generell kirurgi ikke
må skrotes, men at man skal videreføre
den generelle kirurgiske utdannelsen som
et vaktbærende fag, enten i form av en
akuttkirurgisk spesialitet eller generellkirurgisk modul til andre spesialiteter. Tanken
om at utdannelsen innen gastrokirurgi
alene skal dekke behovet for både fremtidens gastrokirurger og vaktkompetente
kirurger til å ta seg av generelle tilstander
har ikke rot i virkeligheten. En slik fordeling vil også forringe den faglige bredden
til de andre kirurgiske spesialitetene og
begrense deres mulighet til å delta i vakt
på mindre sykehus og jobbe i utlandet for
veldedige organisasjoner eller forsvaret.
Legeforeningen ønsker å fornye og styrke
sin fagmedisinke fløy, FUNK tar til ordet
for at LIS må være representert i fagmedisinske råd, slik at også vår stemme
blir hørt i nettopp disse foraene.
Styret har jobbet for å gjøre organisasjonen

synlig for sine medlemmer. Vi har hatt
økende aktivitet på både vår Facebookside
og på nettsiden www.ungkir.no. Medlemmer i styret har skrevet blogg på nettsidene
til YLF og Dagens Medisin. Dessuten har
undertegnede forsøkt å sende inn et bidrag
til hvert eneste nummer av kirurgen.
Jon Christian, leder av FUNK, har utrettelig jobbet for å fremme våre saker.
Han har representert LIS leger i Norsk
Kirurgisk Forening og deltatt i møter i
legeforeningen. Han har også stilt på
stortinget for å fremme vår sak.
Vi er i full gang med å planlegge til årets
høstmøte, som i år holdes på Lovisenberg
Sykehus. Slik som i fjor, vil vi også denne
gang ha stand i pausearealet hvor vi vil dele
ut informasjon om foreningen. Går ting etter
planen, ser det ut til at også i år vil du kunne
peile deg frem til vår stand, bare ved å følge
lyden og lukten av poppende maiskorn.
Onsdag kl 18 under høstmøte vil FUNK ha sitt
årsmøte, og alle LIS i kirurgiske fag er invitert
til å delta. Dette er den viktigste arena for
hvordan og i hvilken retning foreningen skal
utvikle seg. Styret i FUNK er kun et talerør for
medlemsmassen, det er derfor viktig at flest
mulig medlemmer stiller opp, kommer med
sine synspunkter og er med på diskusjonene.
Jeg ser frem til å møte dere
alle på høstmøtet.

Naeem Zahid
naeemz78@gmail.com
twitter@naeemzahid
Styremedlem FUNK
Kravene til de kirurgiske spesialitetene er i endring, og etter planen vil
man i fremtiden bli ferdig spesialist med
kortere løp enn dagens. Det vil derfor
fremover være enda viktigere at LIS får
best mulig opplæring i prosedyrer.
LISene må stille krav til avdelingsledelsen. Alle avdelinger bør ha en
LIS-ansavrlig overlege, hvis jobb er
å sikre at de underordnede legene
får den opplæringen de trenger, og
holder progresjon i sin utdannelse.
Det er allikevel ikke slik at hele utdannings
ansvaret ligger hos avdelingsledelsen.
LISene må selv engasjere seg og gjøre det
de kan for å være best mulig forberedt.
Her er noen enkle punkter for hva
du som LIS kan gjøre for å få en
bedre kirurgisk opplæring.
1.

Les. Les deg opp på pasienten som
skal opereres. Sett deg inn i sykehistorien, utredning, funn og hvilke
planer som er blitt satt. Les deg opp
på sykdommen pasienten lider av. Les
deg opp på den kirurgiske prosedyren, hvordan den utføres, fallgruver

og prognoser. Kjøp et godt anatomi
atlas om du ikke har det allerede.
Kjøp også en god bok i kirurgi, du har
sikkert hatt lærebok i kirurgisk teori
under studietiden, nå er tiden inne
for å gå til anskaffelse av et skikkelig
operasjonsatlas.

5.

Vær ærlig. Ikke skryt på deg mer enn
du kan, det skaper utrygghet hos den
som skal lære deg opp. Ikke sett et
kryss i prosedyreboken, med mindre
du med hånden på hjertet kan si at det
er du som har utført inngrepet. Målet
er å bli kirurg, ikke papirkirurg.

2.

Se. Du har tilgang til all verdens digitale oppslagsverk. Se operasjonsvideor
på internett, det finnes mange gode
databaser.

6.

3.

Snakk. Å snakke med pasienten før
operasjon er obligatorisk. Hils på pasienten, introduser deg selv og fortell
at du skal være med på operasjonen.
For yngre kolleger er det ikke lett å
informere detaljert om inngrepet, i så
fall overlater du den biten til en erfaren
kollega. Snakk med kirurgen som skal
operere; fortell det du vet om pasient,
sykdom og behandling.

Hold en liste over hvilke kurs du
mangler, gjør deg opp en formening
om i hvilken rekkefølge du ønsker å
ta disse kursene, og vær oppdatert
på når og hvor kursene holdes. Søk
i god tid, både på kursene og om fri
fra sykehuset.

7.

Veileder. Det er dessverre slik at
mange veiledere ikke er flinke nok til
å ha regelmessige samtaler, i så fall
må du presse på for at du har jevnlige
veiledermøter. Ha papirene klare når
du møter til disse samtalene. Vis hvilke
mål dere satte dere ved siste møte,
hvilke du har møtt og hva som gjenstår. Sett mål til neste samtale.

4.

Vær tålmodig. Gå på operasjonsstuen
når du har tid, se hvordan dine kolleger
opererer. Det er masse læring i å stå
bak anestesiforhenget og bare se. «Se
one, do one, teach one» er gammel
dags og gir dårlig kvalitet. Du må se
og assistere mange ganger før du selv
kan utføre det samme inngrepet.

Fagmedisinske foreninger

Fagmedisinske foreninger

Naeem Zahid
naeemz78@gmail.com
twitter@naeemzahid
Styremedlem FUNK

Får du best mulig
kirurgisk utdannelse?

Listen over er selvfølgelig ikke uttømmende
eller komplett. Har du andre gode ideer
eller forslag, eller kommentarer til punktene over, så del dem gjerne på facebooksiden vår. Ser frem til å høre fra dere!

Nytt fra Norsk barnekirurgisk forening
Hans Skari, styremedlem i NBKF
hans.skari@kirurgen.no
Live Lundar, leder i NBKF

behandling. Det neste temaet er ”Enurese
og urininkontinens innen barneurologien”.
Både barnekirurger, urologer og andre
interesserte er velkommen på symposiet.

I forbindelse med Kirurgisk Høstmøte
2017 arrangerer NBKF ”Barneurologisk
symposium” på torsdag 26.10. Professor
Gøran Lackgren fra Uppsala er invitert foredragsholder. Første tema er ”Transitional
urology”-altså overgangsperioden fra barne
urologisk behandling til voksenurologisk

Fredag 27.10 arrangerer NBKF i samarbeid
med Spesialitetskomiteen i barnekirurgi
et nytt kurs: ”Barneurologi – del 1” på
Lovisenberg under Høstmøtet. Dette
er et 8 timers kurs godkjent av DNLF
og programmet er tilgjengelig i DNLFs
kurskatalog. Kurset dekker vanlige barne
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urologiske tilstander som behandles på relativt mange sykehus i Norge, og er aktuelt
for LiS og for spesialister som er interessert
i disse tilstandene. Kurset er tellende for
barnekirurgi, urologi og barnesykdommer.
Temaene er hentet fra de grunnleggende
læringsmålene innen barneurologi i den
planlagte nye spesialistutdanningen i
barnekirurgi. Gøran Lackgren er invitert
foredragsholder på temaet vesico-ureteral
reflux behandling. Barnekirurger fra St.
Olavs Hospital og OUS vil holde de øvrige

foredragene. Kurset inneholder kasuistikker
på de enkelte temaene som LiS leger vil
presentere med påfølgende diskusjon.
Komplekse barneurologiske tilstander
vil bli dekket i et kurs ”Barneurologi –
del 2” som planlegges våren 2018.
Læringsmål / temaer på
Barneurologi kurs - del 1
1. Fimose. Symptomer, funn
og behandling.

2. Rituell omskjæring. Bakgrunn,
kirurgisk teknikk og komplikasjoner.
3. Testis retensjon / kryptorchisme
– undersøkelse, åpen og laparoskopisk teknikk, komplikasjoner.
4. Akutt skrotum hos barn og
ungdom – klinikk og diagnostikk,
operativ teknikk, komplikasjoner
5. Vesicoureteral reflux behandling.
Symptomer, funn og behandling
med injeksjonsbeh./cystoskopi
og reimplantasjoner, komplik.

6. Hydrocele testis og funiculi. Symptomer,
funn og behandling, komplikasjoner.
7. Ureteropelvin overgangsstenose /
hydronefrose. Prenatale funn, symptomer, funn og behandling, komplik.
8. Obstruktive megaureter.
Prenatale funn, symptomer, funn,
behandling, komplikasjoner.
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Det var ifølge samme studie ikke noen
forskjell i risikoen for kardiovaskulære
komplikasjoner mellom røykere, de som
sluttet én til åtte uker før operasjon, og
ikke-røykere. Men siden bare fem av de
inkluderte studiene omhandlet kardiovaskulære komplikasjoner var dataene for små til
å gjennomføre noen metaanalyse.

Røykeslutt før elektiv kirurgi
Leger flest er godt kjent med hvordan røyking påvirker helsen, og på allmennlegekontoret er røykeavvenning hos pasienter en
vanlig arbeidsoppgave. Men hvordan påvirker røykeslutt resultatet av en operasjon?
Kan det å stumpe røyken før en operasjon
ha gevinster på kort sikt? Er det i det hele
tatt noen vits i at kirurgene involverer seg i
røykesluttarbeid? Gjennom en litteraturstudie ser vi nærmere på hva røykeslutt har å
si for postoperative komplikasjoner.

Fortsatt mange røykende
pasienter
Rundt 13% av den norske befolkningen
røyker fortsatt (1), selv om tallet er synkende. De fleste finner man i aldersgruppen
45-66 år, der 19% av mennene og 20% av
kvinnene er dagligrøykere. Ifølge Folkehelseinstituttet førte røyking til hele 5098
dødsfall i Norge i 2009 (2), med et tap på
72.483 potensielt tapte leveår (3). Røyking
gir generelt redusert helsetilstand, skader
de fleste organsystemer og øker risikoen
for en lang rekke sykdommer (4).
Når røyking gir dårligere helse, betyr dette
i tillegg ekstra utgifter for helsevesenet.
På toppen kommer sykemeldinger, uførhet
og redusert arbeidskraft. Ifølge en rapport
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fra Helsedirektoratet (5) gir røyking ekstra
samfunnskostnader på mellom 8 og 20
milliarder kroner per år i Norge. Om man
i tillegg regner med tap av 150-180.000
leveår, kommer de totale kostnadene opp
i 80 milliarder kroner per år. En reduksjon
av andelen dagligrøykere vil dermed være
svært lønnsomt, og den årlige samfunnsverdien er beregnet til 2-3 milliarder kroner
per prosentpoeng.
Elektiv kirurgi blir regnet som et såkalt
“teachable moment”, der pasienten er
ekstra motivert for livsstilsendringer som
kan redusere helserisiko (6). Det er dermed
ekstra gunstig å iverksette røykesluttiltak
rettet mot disse pasientene, da man i forbindelse med operasjon kan få pasientene
til å stumpe røyken for godt. Preoperativ
røykelsutt kan dermed gi helseeffekt på
både kort og lang sikt.
For å finne ut hva preoperativ røykelsutt
har å si for operasjonsresultatet, ble det
gjennomført et systematisk litteratursøk.
På bakgrunn av klare kriterier ble det funnet fire relevante systematiske oversikter
i PubMed (7-10), samt én enkeltstående
RCT-studie i Cochrane Trials fra senere tid
(11).

Røykeslutt gir færre
komplikasjoner
Samtlige av de gjennomgåtte studiene
viser at det å stumpe røyken før operasjon

gir mindre komplikasjoner. Dette gjelder
både totalt sett, og når man ser nærmere
på flere undergrupper av komplikasjoner.
I en systematisk oversikt fra 2006 (7) analyserte man data fra 12 prospektive kohortstudier, hentet fra flere ulike kirurgiske
felt. Deltakerne ble delt inn i ikke-røykere,
røykere og tidligere røykere med røykeslutt
i løpet av siste år før kirurgi. Både hjerte- og
karkomplikasjoner, respirasjonskomplikasjoner, sårinfeksjoner og oppholdstid
på avdeling ble undersøkt. I et flertall av
studiene ble det funnet en signifikant
risikoreduksjon for postoperative komplikasjoner hos tidligere røykere sammenlignet
med nåværende røykere. Flere studier fant
også at de tidligere røykerne hadde samme
komplikasjonsrisiko som ikke-røykere. Én
av studiene så på mortalitet, og fant at
røykeslutt over seks måneder reduserte
dødsfallsrisikoen signifikant.
En annen systematisk oversikt og metaanalyse fra 2012 (8) viser at etter 4 røykfrie uker
var det en signifikant forskjell (ARR = 23%) i
risikoen for respirasjonskomplikasjoner, som
blant annet pulmonale infeksjoner, atelektase,
pneumothorax, empyem og respirasjonssvikt.
Dersom man sluttet å røyke mer enn åtte
uker preoperativt var risikoen for respiratoriske komplikasjoner enda lavere, og på lik linje
som for ikke-røykere. Røykeslutt under fire
uker før operasjon ga derimot samme risiko
som hos røykere.

Lungekomplikasjoner forekom hos 15%
(95% KI, 6-28) av tidligere røykere og hos
20% (95% KI, 8-26) av nåværende røykere.
Dette ga en statistisk signifikant reduksjon
i lungekomplikasjoner (RR=0,81, 95% KI,
0,70-0,93, P=0,003). Fem studier inneholdt
data om sårtilhelingskomplikasjoner. Her
fant de også en statistisk signifikant reduksjon hos de tidligere røykerne sammenlignet med de nåværende (RR 0,73, 95% KI,
0,61-0,87, P=0,0006).

Røykeslutt på poliklinikken
Tidsskriftet “Anesthesia & Analgesia”
publiserte i 2013 en randomisert studie
(11) om effekten av preoperative røykesluttsintervensjoner. Her fulgte man 168
røykende pasienter som var satt opp til
elektiv kirurgi, og som minst 3 uker før
operasjon møtte flere røykesluttiltak på
poliklinikk. De fikk informasjonsbrosjyrer,
brief intervention med en sykepleier, tilbud
om nikotinplaster og henvisning til røyketelefon. Etterpå undersøkte forfatterne hvor
mange som unngikk å røyke én uke før og
30 dager etter operasjon. De så også på
komplikasjoner under og etter operasjon,
samt varigheten av opphold på postoperativ
avdeling. Studien ser altså på hva intervensjonene, og ikke på røykeslutt direkte, har å
si for komplikasjonsrisikoen.
Studien viste at polikliniske intervensjoner
for røykeslutt har effekt, da det var langt
flere som sluttet å røyke preoperativt i
intervensjonsgruppa (14,3%, RR = 4,0).
Det var også flere som var røykfrie 30

Eksludert (n=14)
• Vurderte ikke effekt av røykeslutt (n=6)
• Ikke på engelsk (n=1)
• Smalt kirurgisk felt (n=2)
• Ikke elektivkirurgi (n=2)
• Vurderte kun en type komplikasjon (n=3)

Inkluderte systematiske
studier (n=4)
1. Litteratursøk etter systematiske oversikter i PubMed

dager postoperativt (28,6%, RR =2,6), og
liggetiden på postoperativ avdeling var
betydelig kortere. Intervensjonsgruppa
hadde noe mindre komplikasjoner intraog postoperativt (13,1%) sammenlignet
med kontrollgruppa (16,7%), men forskjellene var ikke store nok til å være signifikante. En svakhet ved studien er at det
var få pasienter som alle ble behandlet
ambulatorisk, og at dette dermed var en
relativ frisk gruppe med få komplikasjoner. Det hadde også vært en fordel om
intervensjonene ble iverksatt tidligere enn
tre uker preoperativt.

Effekt allerede etter tre uker
Forskerne ønsket også å finne ut hva
som var det mest gunstige tidspunktet å
stumpe røyken preoperativt. Resultatene
fra 2006 (7) tydet på at lengre røykeslutt gir
større reduksjon i komplikasjonsrisiko, men
dataene var ikke store nok til å si noe mer
spesifikt om timingen.
En av de gjennomgåtte studiene (8) viser at
allerede etter tre-fire uker med røykestopp
reduseres risikoen for visse postoperative
komplikasjoner. Slutter pasienten å røyke
enda tidligere, reduseres komplikasjonsrisikoen ytterligere. Den tidligste risikoreduksjonen er knyttet til sårtilheling, der det ble
funnet en signifikant forskjell allerede etter
tre-fire uker. Komplikasjoner som herniering, nekrose, mediastinitt og sårinfeksjoner
ble undersøkt, i tillegg til utilfredsstillende
sårtilheling med behov for enten resuturering eller debridement. Et avgrenset antall
studier gjorde at man bare kunne gjennomføre metaanalyser og sammenligne
røykeslutt over og under tre-fire uker før
operasjon. Røykere hadde omtrent dobbelt
så stor risiko for sårtilhelingskomplikasjoner som ikke-røykere (RR = 2,08, 95% KI
= 1,60-2,71). Røykeslutt under 3-4 uker
preoperativt ga ingen signifikant forskjell
i komplikasjonsrisiko sammenlignet med

røykere (RR = 1,22, 95% KI = 0,56-2,67).
Også studien fra 2011 (9) så på hvor avgjørende
varigheten av røykestopp var. Den relative risikoreduksjonen var på 20% (RR 0,80, 95% KI,
3-33, P=0,02) for komplikasjoner ved sammenlikning av røykestopp over og under fire uker før
operasjon. Funnene sier altså at røykestopp gir
signifikant færre komplikasjoner postoperativt,
og at denne effekten øker med hvor lenge
pasienten er røykfri preoperativt.

Økt sputumvolum,
ingen økt komplikasjonsrisiko
Det har blitt diskutert om røykeslutt rett før
operasjon kan føre til pulmonale komplikasjoner. Én av enkeltstudiene (12) i den
systematiske oversikten fra 2006 viste at
røykeslutt i kort tid før kirurgi kan gi økt
sputumvolum. Studien var en prospektiv
kohortstudie som inkluderte 1011 pasienter,
og fant økt intraoperativt sputumvolum hos
både røykere og tidligere røykere sammenlignet med ikke-røykere. Risikoen for dette
var aller størst hos de som sluttet å røyke
under to måneder før operasjon. Man så at
økt sputumvolum ga signifikant større risiko
for postoperative respirasjonskomplikasjoner, men tallmaterialet var for lite til å kunne
si noe om at røyking eller røykeslutt i seg
selv øker komplikasjonsrisikoen. Studien
omfattet kun mindre kirurgiske inngrep.
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Den tredje systematiske undersøkelsen
og metaanalysen (9) som ble gjennomgått
omfattet 15 observasjonsstudier og seks
randomiserte kontrollerte studier. Her så
man på både komplikasjoner totalt og ulike
typer komplikasjoner hver for seg. Grupper utsatt for ulike røykesluttsintervensjoner preoperativt ble sammenlignet med
kontrollgruppene (ikke eksponert for noen
intervensjoner). Dette viste en risikoreduksjon på 0,59 (95% KI, 0,41-0,85, P=0,01)
for de som fikk røykesluttintervensjoner.
De tidligere røykerne hadde 22% absolutt
risiko for komplikasjoner (95% KI, 13-34),
mens de nåværende røykerne hadde 32%
risiko (95% KI, 19-47).

Systematisk oversikt etter
søk i database (n=18)

Den siste av de utvalgte systematiske oversiktene (10) ser på om det kan være uhensiktsmessig for pasienter å slutte å røyke i
løpet av de siste åtte ukene før operasjon.
Studien sammenlignet alle typer postoperative komplikasjoner, og sammenlignet
pasienter som røyket med de som stumpet
røyken åtte uker preoperativt. Metaanalyser
på bakgrunn av dette viste ikke noen signifikant positiv eller negativ effekt på postoperative komplikasjoner. En metaanalyse
gjort på studier med hensyn på lungekomplikasjoner viste heller ikke noen forskjell.
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RCT etter søk i database (n=11)

Eksludert (n=10)
• Forhåndsomtale av pågende RCT (n=1)
• Omhandler ikke postoperative komplikasjoner (n=3)
• Undersøkte ikke røykeslutt spesifikt (n=2)
• For lite pasientgrunnlag (n=2)
• Dublett (n=1)
• Ikke på engelsk (n=1)

Peyronies
sykdom

hos voksne
pasienter
med følbar
streng

med følbart
plakk og
kurvatur på
minst 30 grader
ved starten av
behandlingen

Inkludert RCT (n=1)
2. Litteratursøk etter RCTer i Cochrane Trials

Forfatterne påpekte flere svakheter ved
metaanalysene, slik at resultatene ikke
må sees som endelige svar. Da ingen av
metaanalysene eller enkeltstudiene tilsier at
røykeslutt innenfor åtte uker før operasjon
øker postoperative komplikasjoner, mener
forfatterne at røykeslutt skal tilrådes.

Fagnytt • Debatt

Den gjennomgåtte RCTen (12) påviste
heller ingen økt komplikasjonstendens hos
dem som sluttet å røyke, hverken under
operasjon eller ved selvrapportering 30
dager postoperativt.

Oppsummering
Preoperativ røykeslutt kan redusere komplikasjonsrisikoen signifikant. Det er påvist
risikoreduksjon for komplikasjoner knyttet
til både både hjerte- og kar, respirasjon og
sårinfeksjoner, samt liggetid på avdeling
og mortalitet. Desto lengre røykfri periode
preoperativt, desto større er risikoreduk-

sjonen Det er verdt å merke seg at også en
midlertidig røykestopp frem til operasjon vil
være gunstig.
Det er vist at polikliniske intervensjoner
øker sjansen for at en pasient stumper
røyken, og man så at dette kunne korte ned
det postoperative sykehusoppholdet. Allerede etter tre-fire uker er risikoreduksjonen
signifikant, med mindre risiko for sårinfeksjoner og respirasjonskomplikasjoner. Det
betyr at man ved poliklinisk samtale noen
uker før operasjon har en gylden mulighet
til å forbedre resultatet ved elektiv kirurgi.
Dersom kirurgen kan påvirke pasienten til å
stumpe røyken i forbindelse med operasjonen, er det betydelig mindre sjanse for at
det oppstår postoperative komplikasjoner.
Det er ikke holdepunkter for at røykeslutt
på noe tidspunkt før operasjon øker risikoen
for komplikasjoner.

Mulig å behandle inntil
2 strenger eller ledd samtidig1

www.xiapex.no
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Sammenligning av risiko for sårtilhelingskomplikasjoner hos tidligere røykere
sammenlignet med røykere og ikke-røykere
Varighet av røykeslutt

RR sammenlignet
med røykere

RR sammenlignet
med ikke-røykere

<3-4 uker

1,22 (95% KI = 0,56-2,67)

1,64 (95% KI = 1,40-1,92)

>3-4 uker

0,69 (95% KI = 0,56-0,84)

1,44 (95% KI = 0,97-2,15)

Risiko for sårtilhelingskomplikasjoner jamfør røykestatus og varighet av røykeslutt

Sammenligning av risiko for respirasjonskomplikasjoner hos tidligere røykere
sammenlignet med røykere og ikke-røykere
Varighet av røykeslutt

RR sammenlignet
med røykere

RR sammenlignet
med ikke-røykere

<2 uker

1,20 (95% KI = 0,96-1,50)

2,51 (95% KI = 1,85-3,39)

2-4 uker

1,14 (95% KI = 0,90-1,45)

2,80 (95% KI = 1,73-4,52)

>4 uker

0,77 (95% KI = 0,61-0,96)

1,39 (95% KI = 1,18-1,65)

>8 uker

0,53 (95% KI = 0,37-0,76)

1,16 (95% KI = 0,76-1,77)

Risiko for respirasjonskomplikasjoner jamfør røykestatur og varighet av røykeslutt
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Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Blodblemme, misfarging av hud. Kjønnsorganer/bryst: Penisblemmer, genital
kløe, smertefull ereksjon, erektil dysfunksjon, dyspareuni, peniserytem Øvrige: Vesikler eller kløe på injeksjonsstedet, lokalisert ødem, knuter, suprapubisk smerte, smerter ved prosedyre. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):
Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute, eosinofili, lymfadenopati. Gastrointestinale: Abdominal distensjon, forstoppelse.
Hjerte/kar: Takykardi, hematom, hypertensjon, blødning, lymfangiopati, overfladisk tromboflebitt. Hud: Erytem,
penisulcerasjon, erytematøst utslett, nattesvette, hudlidelse (hudknuter, -granulom, -blemme, -irritasjon eller
-ødem), pigmenteringslidelse, hyperpigmentering. Immunsystemet: Overfølsomhet for legemidlet, anafylaktisk
reaksjon. Infeksiøse: Soppinfeksjon i huden, infeksjon, øvre luftveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Penisadhesjon, penislidelse, peyronies sykdom, seksuell dysfunksjon, skrotalt erytem, genitalt ubehag, genital blødning,
bekkensmerter, redusert penisstørrelse, penisvenetrombose, skrotalt ødem, skrotale smerter. Luftveier: Hoste.
Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, underlivssmerter, lyskesmerter, ligamentlidelse, ligamentsmerter, ubehag i
muskler/skjelett. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dysgeusi, parestesi, brennende følelse, hyperestesi,
hypoestesi. Nyre/urinveier: Dysuri, urineringstrang. Psykiske: Unormale drømmer, depresjon, seksuell hemning.
Stoffskifte/ernæring: Væskeretensjon. Undersøkelser: Økt blodglukose, økt systolisk blodtrykk, økt kroppstemperatur. Øre: Tinnitus. Øvrige: Varmefølelse, reaksjon eller misfarging på injeksjonsstedet, feber, hevelse, asteni,
frysninger, cyste, indurasjon, influensalignende sykdom, ødem, utskillelse av puss, ømhet, penisfraktur, hudlaserasjon, åpent sår, skrotalt hematom, leddskade, penisskade.
Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter
oppbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk.
Basert på SPC godkjent av SLV: 05/2016

Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Telefon: +47 66 82 34 00
www.sobi.no
mail.no@sobi.com
PP-2978

Én innbygger – én journal på tvers
av sykehus, sykehjem og fastleger
Anca Heyd
ahe@dips.no
Medisinsk rådgiver, DIPS AS

for Cross Document Sharing – profilen for
tilgang til dokumenter på tvers av aktører.

Hvis norske myndigheter vil, kan vi allerede
nå enkelt dele journaldokument på tvers
av nivåer og geografi i norsk helsevesen.
Teknologien er vel utprøvd og brukes blant
annet i Finland.
DIPS AS er blant selskapene som har
demonstrert løsningen i samarbeid med
Direktoratet for e-helse, og ulike andre
aktører innen helse-IKT – både konkurrenter
og samarbeidspartnere. Teknologien er på
plass via kjente standarder og rammeverk,
og dokumentene fraktes trygt via Norsk
Helsenett.

Fagnytt • Debatt

IKT-leverandører fra ulike nivåer av helse
tjenesten i Norge har for lengst funnet ut
hvordan de kan løse nødvendig og tidvis
livsviktig dokumentflyt i helsevesenet ved
hjelp av noen små tasteklikk. Et svært
betydelig skritt på veien mot visjonen som
Stortinget vedtok i 2013: Én innbygger
– én journal.

Dokumentdeling uten adresse
Hvilken som helst leverandør av spesialistsystemer i det norske helsevesenet kan
utveksle dokumenter via IHE XDS. IHE
står for Integrating the Healtcare Enterprise – som er kommunikasjon på tvers via
kjente, fastsatte kodestandarder. XDS står

register. Det er pasienten som må frem
legge sin historikk og være budbringer
mellom helsevesenets høyre og venstre
hånd. Den manglende samhandlingen gjør
at pasienten ofte opplever behandlingen
som både frustrerende og ineffektiv. For
ikke snakke om hvor kostnadskrevende det
er for staten Norge at det jobbes på denne
måten.

Dermed kan helsepersonell få fram nød
vendig informasjon på sekunder, direkte
fra sin elektroniske pasientjournal. De
kan endelig slippe å jakte informasjon via
telefon, budbil, post eller telefaks. Ikke
mindre viktig: de kan gjøre tilgjengelig egne
journalnotater som vil være relevante for
andre. Dokumentet trenger ikke ha noen
adressat, men vil bli gjort synlig i pasientens
behandlingsregister.

Skulle pasienten, kritisk nok, komme
bevisstløs inn til et akuttmottak, kan
vedkommende sveve i livsfare hvis sykehuset ikke klarer å få fatt i informasjon
raskt nok fra andre journalsystemer og
behandlingsnivå.

Ambisiøs på klinikernes vegne
Vi i DIPS har jobbet intenst de siste årene
for å utvikle fremtidens pasientjournal, DIPS
Arena, for norske sykehus. Her er vi ambisi
øse nok til at vi både forenkler arbeidshverdagen ved å fjerne dobbelrapportering og
-registrering, samtidig som vi tilbyr prosessog beslutningsstøtte for klinikeren underveis i behandlingen.

Kjernejournal dekker andre
behov
Joda, kjernejournalen som helseminister Bent
Høie framsnakket på NRKs underholdnings
program «Nytt på Nytt», er ment å løse
behovet for kritisk informasjon. Kjernejournalen er et web-basert dataverktøy hvor for
eksempel kirurger kan få vite om livstruende
allergier eller andre vesentligheter før operasjonen settes i gang. Haken ved løsningen
er alle behandlere i en ellers travel hverdag
må ta seg tid til å rapportere spesifikt inn i
kjernejournalen. Beklageligvis gjøres ikke
dette like samvittighetsfullt av alle. Kjernejournalen har derfor fortsatt mange kritiske
hull, og behandlerne kan ikke være sikker på
at informasjonen der er komplett.

DIPS Arena har også adressert helsevesenets store utfordring med å ha tilgang
til oppdatert informasjon om en pasient,
uansett behandlingssted. I vår nye elektroniske pasientjournal vil helsepersonell få
oversikt over alle de dokumenter som finnes
i pasientens behandlingsregister.
Vi er utålmodige etter å få dette på plass,
for fortsatt må pasienten i mange tilfeller
selv være journalarkiv og behandlings

AVTALESPESIALIST

FYSIOTERAPEUT

REHAB

HJEMMETJENESTE

SYKEHUS
DIPS Arena + IHE XDS
Dokumenter

Skjermbildet viser pasientens journal og er klinikerens arbeidsflate I DIPS Arena.
Her er teknologien IHE XDS integrert, som åpner for dokumentdeling på tvers av
behandlingsnivå og geografi i helsevesenet. Det betyr at klinikere vil kunne lese
pasientens journal fra andre behandlingssteder som er tilknyttet Norsk Helsenett SF.

Pasient

SYKEHJEM

HELSESTASJON

FASTLEGE

TANNLEGE

NORSK HELSENETT SF

DIPS Arena har integrert IHE XDS-teknologien som vil være snarveien til Stortingets ambisjon «Én innbygger – én journal» for hele
helse-Norge.
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En enkelt pasient har i dag et betydelig antall
journaler hos ulike aktører som fastlege,
sykehus, sykehjem, hjemmetjeneste, rehabiliteringsenhet, tannlege, kanskje en fysioterapeut og så videre. Ingen av behandlerne
har tilgang til hverandres dokument, men
kan sende en forespørsel om de vet at de
finnes og hvor de er lagret. Norsk helsevesen
er fortsatt bygd opp som om all informasjon
kun fantes på papir. Manglende systemstøtte
både organisatorisk og også på IKT-nivå har
gjort det komplett umulig å se pasienten
under ett. Det hører også med til historien
at det fram til januar 2015 ikke var lovmessig
anledning til å dele journalen ut over egen
juridisk enhet.

Kan begynne i år
Mange tror at den eneste veien til å kunne
klare å effektivisere norsk helsevesen og
sette pasienten i sentrum, er at absolutt hele
helse-Norge – uansett nivå – bruker nøyaktig
samme journalsystem. Vi mener en slik innføring ikke bare blir uhensiktsmessig og voldsomt kostnadskrevende, men at et så stort
prosjekt vil innebære en betydelig risiko og
ta mange år. Det er nok å minne om England

Anca Heyd, er lege og medisinsk
rådgiver i DIPS AS. Hun er en av syv
leger ansatt i helseteknologiselskapet som skal sørge for at utviklingen
foregår på sluttbrukernes premisser.
DIPS Arena er neste generasjon
system for elektronisk pasientjournal
og skal erstatte DIPS Classic.

som forsøkte å samle alle sine journaler i et
felles system, og som 10 år og 10 milliarder
pund senere måtte innse at satsingen var
mislykket.
Via IHE-XDS er det faktisk bare å begynne å
dele dokumenter. Her og nå. De klarer det i
Finland og flere andre land, og metoden er
effektiv siden behandleren slipper å gå inn og
ut av datasystem, men får opp en liste med
linker til relevante «fremmede» dokument når
han åpner pasientens journal i eget system.
Slik kan for eksempel en akuttenhet raskt se
når pasienten sist oppsøkte lege og hva som
da var problemet. Slik kan sykehjemmet se
hvordan rehabiliteringsenheten har konkludert
samtidig med at pasienten legges inn.
Ikke minst kan pasienten selv få oversikt
over disse dokumentene via «Min helse»
på webportalen helsenorge.no. Her kan
pasienten også laste ned og supplere med
dokumenter som for eksempel viser egentrening, eller registrere annet som behandleren
trenger oversikt over.

for å vise hvor dokumentene finnes. Ved å
klikke på linken til et dokumentet sendes
en spørring via Norsk Helsenett om å få
tilgang til å få se det. Dokumentet kan for
eksempel være lagret ved et legekontor i
Finnmark. Du som behandler, i for eksempel Kristiansand, får umiddelbart se en
kopi av dokumentet i en web-browser om
du har de riktige tillatelsene.
2. Det trengs at det opprettes en nasjonal
sikkerhetsinfrastruktur, for eksempel
via helsenorge.no, slik at kun helsepersonell med de riktige tillatelsene
får tilgang til delte dokument.
Med disse to punktene på plass finnes
endelig den systemstøtten som de fleste
leger daglig frustreres over å mangle. Vi har
allerede verktøyet som gjør at leger kan tilby
sine pasienter en personsentrert behandling. Det å skape en teknologisk forbindelse
mellom alle de ulike dørene i helsevesenet,
uavhengig av hvilket datasystem de bruker, er
faktisk enkelt.
Vi er nære. Så veldig nære nå.

Dette må på plass
To svært så overkommelige utfordringer må
løses av sentrale myndigheter, før IHE XDSløsningen kan tas i bruk:
1. Det trengs et sentralt register med
informasjon om hvor det finnes relevante
dokumenter på en enkelt pasient. Det
er ikke nødvendig at registeret lagrer et
eneste dokument, det skal bare eksistere

Interessekonflikter:
Anca Heyd er ansatt hos DIPS. Hun
hadde 14 års praksis fra klinisk arbeid
og fire år i ulike ledende stillinger i Helse
Nord bak seg da hun søkte seg over til
DIPS AS som medisinsk rådgiver.
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Image Guided Surgery
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SYKEHUS

Dokumenter

For «Pasientens helsetjeneste» som helseministeren så klokt har tatt til orde for, tjenesten
som skal sette pasienten og ikke enkeltdiagnosene i sentrum, er en kjernejournal langt
fra nok. Pasientens helsetjeneste er avhengig
av at behandlerne evner å se hele bildet. Det
gjør de ikke så lenge de kun har tilgang til sin
egen puslespillbrikke.

27” monitors for efficient information organization
Capacitive touch technology for brilliant images
HD resolution for more anatomical detail
Advanced 3D views with super fast refresh rate
Virtual home button for intuitive system control

Norge Rundt
Kirurgen presenterer: Førde Sentralsjukehus
Tidligere omtalt:
Narvik sykehus (2-2017)
Haugesund Sjukehus (1-2017)
Drammen (4-2016)
Ålesund (2-2016)
Lillehammer (4-2015)
Gjøvik (3-2015)
Tromsø (gastrokir) (2-2015)
AHUS (1-2015)
Stavanger (3-2014)
Østfold (2-2014)
Kristiansand (gastrokir) (2-2014)
Førde Sentralsjukehus

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

Marius Langballe Dalin
marius.dalin@enivest.net
Kirurgisk avdeling, Førde Sentralsjukehus
Førde ligger sentralt til i vårt vakre fjord- og fjellfylke Sogn og Fjordane, som spenner fra våre mest alpine fjell med Store Skagastølstind
på 2405 m via Jostedalsbreen og fjordene våre, til Norges vestligste
samfunn på Bulandet, et spektakulært og temmelig flatt øyrike i
vesthavet og et eldorado for padlere. Her kan du gå på ski hele året
om du vil, padle, jakte og fiske. Førde har også et rikt fritids- og kulturtilbud, størrelsen tatt i betraktning. At jeg rettet blikket mot Sogn og
Fjordane da jeg skulle begynne min spesialistutdanning var nettopp
fascinasjonen for den spektakulære naturen etter flere turer i fylket,
både til fots, på bre og med tau i bratt lende.

Sykehuset fra sørsida med luftambulansebasen til høyre
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Legene ved avdelingen

Norge Rundt

Norge Rundt

Førde Sentralsjukehus
Avstandene i fylket er nokså store og kompliseres av mange fjordkryssinger. Reisetid for enkelte ute på øyene kan komme opp i over
5 timer inn til sjukehuset.
Førde har drøyt 13.000 innbyggere som vil øke med ca. 10.000
når kommunen i 2020 slår seg sammen med de tre nabokommunene Naustdal, Jølster og Gaular. Kommunene er allerede
integrert på flere måter med felles arbeidsmarked og samarbeid
om mange offentlige tjenester. Vi har et variert arbeidsmarked
med en kombinasjon av mange offentlige arbeidsplasser, en stor
handels- og servicenæring samt en del teknologibedrifter. Det
har nettopp blitt bestemt at også Fredskorpset skal flyttes til
Førde.

Fra sykehusparken mot hovedinngangen og den nye legevakta.

Fra Kattanakken i Olden

Førde Sentralsjukehus ble åpnet i 1979 tross mange protester. Det
var allerede ved åpning regionens største arbeidsplass og det ble
samtidig bygget sjukepleiehøgskule kloss ved. I ettertid ser nok
de fleste at det var en rett beslutning å legge et større sykehus så
sentralt plassert, men smertefritt har det ikke vært. Nedslagsfeltet er
Sogn og Fjordane fylke med 108.000 innbyggere.
Helse Førde består av 3 somatiske sykehus. I Lærdal har vi en urolog
som arbeider i deltidsstilling med poliklinikk og foretar mindre urologiske operasjoner inkludert transurethrale reseksjoner. På Eid driver vi
også litt elektiv urologisk virksomhet der en urolog fra Førde arbeider
enkelte dager. Akuttvirksomheten på de 2 andre sykehusene begrenser seg i all hovedsak til indremedisinske problemstillinger.

Akuttkirurgi og traumefunksjon
Førde er eneste akuttsykehus innen generell kirurgi i fylket og har
traumefunksjon. Overlege har ansvar som teamleder og vi er svært
nær å oppfylle kravene til kurs og kompetanse i traumeteamet. LISlegene er med på all akuttkirurgisk virksomhet og kommer raskt i
gang med de vanligste akuttkirurgiske operasjonene.
Kirurgisk avdeling har ingen formell seksjonering, men vi dekker
fagområdene gastroenterologisk kirurgi, urologi, plastikkirurgi,
mamma-endokrinkirurgi og i begrenset grad karkirurgi. Vi har
en sengepost med 30 senger som også tar i mot øye- og ØNHpasienter når det er behov for det. Vi går 6-delt overlegevakt, mens
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Aesculap® Caiman® 5
Advanced Bipolar Seal and Cut Technology

Huldefossen i Førde, i sykkelavstand fra sentrum.

Norge Rundt

LIS-legene går 7-delt tilstedevakt. Vi er et typisk arbeidssykehus
hvor vi opererer relativt mye, både som overleger og LIS-leger.
Oversiktlige forhold og godt kollegialt miljø gjør det enkelt å få til
samarbeid på tvers av avdelingene og mange faglige utfordringer
kan løses i kantina eller i korridorene på uformelt vis.
Sentralsjukehuset har de fleste kliniske spesialiteter som gynekologi, ortopedi, ØNH, øye, hud, indremedisin, nevrologi, oralkirurgi,
psykiatri, revmatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering.

Gastrokirurgi

Urologi
Større cancerkirurgi, i hovedsak cystektomier, har i min tid vært
sentralisert til Haukeland. Vi sluttet også å gjøre radikale prostatektomier for noen år siden da den av oss som hadde erfaring
med dette trakk seg tilbake fra operativ virksomhet i Førde og
trappet ned med en deltidsstilling i Lærdal. Vi gjør derimot etter
måten relativt mye nyrekirurgi der det meste. Både reseksjoner og
nefrektomier gjøres laparoskopisk, likelig fordelt mellom reseksjoner og nefrektomier om en ser på tallene for 2016. Ellers driver vi
med mye småurologi og transurethral kirurgi inkludert fleksibel og
semirigid URS, og er i ferd med å starte opp med PCNL.
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Learn more about Aesculap Caiman
www.caiman-aesculap.com

Fra skiterrenget i Førde

Plastikkirurgi, karkirurgi og mamma/endokrin
Vi har en plastikkirurg som jobber tett med vår mammakirurg både
rundt cancerkirurgien og onkoplastikkene. Vi har ingen formell
spesialist i mamma/endokrinkirurgi, men en erfaren overlege som
har jobbet lenge med mammakirurgi og er godt oppdatert i faget.
Thyroideacancer er sentralisert til Haukeland, så det er kun benign
thyroideakirurgi som gjøres i Førde. Etter at vår karkirurg langt på
vei har pensjonert seg, er det kun varicer, karkirurgisk poliklinikk
og AV-fistlene som blir håndtert hos oss. Dette vil vi satse på å få
ivaretatt også i framtida, men må nok innse at det er lite trolig at
noe større karkirurgi vil bli gjeninnført hos oss.

Caiman® Seal and Cut advanced bipolar instruments feature distal tip
articulation to allow access to target structures within challenging
anatomy. Now, also available in 5 mm diameter.
A-ST15069

Førde var først i landet med å ta opp fedmekirurgien etter at den
var kommet i vanry en del år tidligere. Villy Våge gjorde en pionerinnsats og startet opp med Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch (BPD/DS). Vi har seinere gått over til laparoskopisk
”gastric sleeve” som standardprosedyre og kun i noen ytterst få
tilfeller blir dette seinere utvidet til en BPD/DS. Vi driver ellers med
vanlig generell- og gastroenterologisk kirurgi inkludert colorektalkirurgi og kirurgi for cancer ventriculi med unntak av cardiacancere.
Øsofagus- pankreas- og leverkirurgi er sentralisert til Haukeland.

Aesculap – a B. Braun company
B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13B | 3142 Vestskogen | Norway
Tel. + 47 33 35 18 00 | Faks + 47 85 23 30 75 | www.bbraun.no

Returadresse:
Den Norske Legeforening
Pb 1152 Sentrum
0107 Oslo

Gliolan® 30 mg/ml pulver �l mikstur, oppløsning
Kvalita�v og kvan�ta�v sammensetning: E� he�eglass inneholder 1,17 g
5-aminolevulinsyre (5-ALA), �lsvarende 1,5 g 5-aminolevulinsyre-hydroklorid
(5 ALA HCl).
Indikasjoner: Gliolan er indisert �l visualisering av malignt vev under kirurgi for
malignt gliom (WHO-grad III og IV) hos voksne pasienter.
Dosering og administrasjonsmåte: De�e legemidlet må bare brukes av
nevrokirurger med erfaring i kirurgi for malignt gliom og med grundige og
oppdaterte kunnskaper om hjernens anatomi, som har gjennomgå� opplæring i
ﬂuorescensstø�et kirurgi. Anbefalt dose er 20 mg 5-ALA HCl per kilo kroppsvekt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoﬀet eller porfyriner, aku�
eller kronisk porfyri, graviditet.
Advarsler og forsik�ghetsregler: 5-ALA-indusert ﬂuorescens i hjernevevet gir
ikke informasjon om vevets underliggende nevrologiske funksjon. Derfor bør
valget av reseksjon av ﬂuorescerende vev vurderes grundig opp mot den
nevrologiske funksjonen �l det ﬂuorescerende vevet. En må utvise spesiell
forsik�ghet hos pasienter med tumor i umiddelbar nærhet av vik�ge nevrologiske funksjoner og �dligere fokale svekkelser (f.eks. afasi, synsforstyrrelser og
parese) som ikke forbedres ved kor�kosteroidbehandling. Fluorescens-stø�et
reseksjon har hos slike pasienter vist seg å utgjøre en høyere risiko for kri�ske
nevrologiske skader. Sikker avstand �l elokvente kor�kale områder og subkor�kale
strukturer på minst 1 cm, bør oppre�holdes uavhengig av grad av ﬂuorescens.
Hos alle pasienter med tumor i nærheten av en vik�g nevrologisk funksjon, bør
en treﬀe enten pre- eller intraopera�ve �ltak for å lokalisere funksjonen i forhold
�l tumoren, slik at en kan oppre�holde sikker avstand. E�er administrering av
de�e legemidlet bør en unngå eksponering av øyne og hud for sterke lyskilder
(f.eks. operasjonslamper, direkte sollys eller kra�ig, direkte innendørsbelysning) i 24 �mer. Sam�dig administrasjon med andre potensielt fototoksiske
stoﬀer (f.eks. tetrasykliner, sulfonamider, ﬂuorokinoloner, hypericinekstrakter)
bør unngås. Innen 24 �mer e�er administrasjon bør bruk av andre potensielt
hepatotoksiske legemidler unngås. Hos pasienter med �dligere kardiovaskulær
sykdom bør de�e legemidlet brukes med forsik�ghet, da det er rapportert om
nedsa� systolisk og diastolisk blodtrykk, nedsa� systolisk og diastolisk trykk i
pulmonalarterien samt pulmonal vaskulær motstand.
Bivirkninger: Oppsummering av sikkerhetsproﬁlen: De observerte bivirkningene
e�er bruk av de�e legemidlet �l ﬂuorescensstø�et gliomreseksjon kan deles
inn i disse to kategoriene: - umiddelbare reaksjoner som oppstår e�er oral
administrasjon av legemidlet og før induksjon av anestesi (= virkestoﬀspesiﬁkke
bivirkninger). - kombinerte eﬀekter av 5-ALA, anestesi og tumorreseksjon
(= inngrepsspesiﬁkke bivirkninger). Virkestoﬀspesiﬁkke bivirkninger:
Hjertesykdommer: Mindre vanlige: Hypotensjon. Gastrointestinale sykdommer:
Mindre vanlige: Kvalme. Hud- og underhudssykdommer: Mindre vanlige:
Fotosensi�vitetsre aksjon, otodermatose. Omfanget og hyppigheten av
inngrepsspesiﬁkke, nevrologiske bivirkninger er avhengig av lokaliseringen av
hjernetumoren og graden av reseksjon av tumorvev i elokvente hjerneområder.
Inngrepsspesiﬁkke bivirkninger: Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Svært
vanlige: anemi, trombocytopeni, leukocytose. Nevrologiske sykdommer: Vanlige:
nevrologiske lidelser (f.eks. hemiparese, afasi, konvulsjoner, hemianopsi): Mindre
vanlige: hjerneødem. Svært sjeldne: hypestesi. Hjertesykdommer: Mindre
vanlige: hypotensjon. Karsykdommer: Vanlige: tromboemboli. Gastrointestinale
sykdommer: Vanlige: oppkast, kvalme. Svært sjeldne: diaré. Sykdommer i lever og
galleveier: Svært vanlige: økt bilirubinnivå i blodet, økt alaninaminotransferase,
økt aspartataminotransferase, økt gammaglutamyltransferase, økt blodamylase.
Emballasje (type og innhold): Fargeløst he�eglass type II med butylgummipropp
med innhold av 1,5 g pulver �l rekons�tuering i 50 ml drikkevann.
Pakningsstørrelser: 1, 2 og 10 he�eglass. Ikke alle pakningsstørrelser vil
nødvendigvis bli markedsført. Se gjeldende pris på: www.felleskatalogen.no.
Utlevering: Reseptplik�g legemiddel, Reseptgruppe C.
Innehaver av markedsførings�llatelsen: medac GmbH, Theaterstr. 6, 22880
Wedel, Germany.
Markedsførings�llatelsesnummer: EU/1/07/413/001-003.
ATC-Kode: L01XD04.
Na�onal version, SPC: 02/2014.
Gliolan er godkjent i alle land i EU, i �llegg Island, Norge og Taiwan.
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Give her the best chance

ﬂuorescence-guided resection

seeing is the beginning
Gliolan, for the visualisa�on of malignant �ssue during
surgery for malignant glioma (WHO grade III and IV) in
adult pa�ents.
Detailed informa�on on this medicinal product is available on the website of the
European Medicines Agency: www.ema.europa.eu and www.felleskatalogen.no
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