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Vitenskapelige forhandlinger er i A5 format, har stiv rygg og er på ca. 400 sider.
Har du et budskap som du ønsker å formidle til kirurger i Norge, er en kombinasjon av
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du kan benytte.
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Plastikkirurgi
– jakten på den perfekte kropp
eller nødvendig helsehjelp ?
Hans Skari
Redaktør
hans.skari@yahoo.no
I følge Wikipedia kan ”plastikk” være billedhoggerkunst, formende kunst, eller å kunne forme
eller modellere noe. Plastikkirurgene er spesielt
gode på å lage plastikker og forme noe. Det
dreier seg til dels om rekonstruktiv kirurgi og
fagfeltet innbefatter flere operative inngrep som
man får relativt kort tid siden verken kjente til
eller som ikke var vanlige å utføre. Vi har denne
gang gleden av å presentere et stort spenn av
plastikkirurgenes aktivitet i et stort temanummer
i Kirurgen. En stor takk til temaredaktørene
og alle forfattere! Hele 12 temaer belyses,
og det spenner fra kjønnskifte operasjoner til
rekonstruktive inngrep etter omfattende vekttap
til mer tradisjonelle plastikkirurgiske inngrep
som fjernelse av melanomer, behandling av
hemangiomer og vaskulære malformasjoner og
livskvalitet etter brystimplantat-operasjoner.
Faget plastikkirurgi har bade private og offentlige aktører, og vi har fått begge grupper representert i dette nummeret av Kirurgen. Felles er
at plastikkirurgene er kjent for å perfeksjonere
teknikk og gjøre alt for å få et minst mulig arrdannelse og for å gi et best mulig kosmetisk og
funksjonelt resultat. Utviklingen av plastikkirurgien har inspirert andre spesialiteter til å

benytte de samme prinsipper for å oppnå
best mulig resultater.
Bruk av plastikkirurgi for å oppnå en vakker
kropp er i økende grad populært og dette er
for mange en kontroversiell virksomhet. Denne
utviklingen fasciliteres av at stjerner og idoler
velger plastikkirurgiske inngrep for å forbedre og
forandre utseendet sitt. I spesielle tilfeller kan
det være grensesprengende inngrep, som da
Michael Jackson skiftet hudfarge.
I dette nummer kan du også lese om
”the lost generation”, dvs. generasjonen av
plastikkirurger som forsvant til det private og
som resulterte i at dagens populasjon av
plastikkirurger på sykehus er relativt ung i forhold til mange andre kirurgiske spesialiteter.
Bjordal tar i et debatt innlegg opp et høyaktuelt
problem: nemlig at innstramning på budsjetter
innen offentlig helse har problematiske konsekvenser for flere grupper plastikkirurgiske
inngrep, for eksempel rekonstruksjon av
mamma etter cancerkirurgi og rekonstruksjon av
overflødig løst vev etter ekstrem vektnedgang
etter ”vellykket bariatrisk kirurgi”. Plastikkirurgene er ikke alene som kirurger om å møte en
vanskelig økonomisk realitet i Norge, og dette
resulterer i at det offentlige helsevesen langt fra
kan tilby hele spekteret av tilgjengelig kirurgisk
behandling innen anbefalte tidsfrister.

I dette nummeret av Kirurgen kan du lese om
smertebehandling hos barn, et viktig tema for
mange spesialiteter. Utvikling og forbedring av
medikamentell behandling med kombinasjonen
paracetamol og NSAIDs kombinert med bruk
av blokkade og lokalanestesi har vært et stort
fremskritt innen kirurgisk behandling av barn.
Bruken av morfin og opiater har blitt redusert,
og tidligere mobilisering og tidligere enteral
ernæring er mer barnevennlig og har redusert
liggetid og plager for barn.
Et kontroversielt tema på barn er rituell omskjæring av gutter. Med tillatelse fra Tidsskriftet
publiserer vi i denne utgaven av Kirurgen en
fersk TDNLF artikkel som er aktuell så vel i
Norge som internasjonalt. Solbakk argumenterer
godt og klart for å avstå fra rituell omskjæring,
og dette er i samsvar med NKFs høringssvar på
dette spørsmålet.
I seksjonen for minimal invasiv kirurgi presenteres i dette nummer en ny artikkel vedr. Robotkirurgi fra Skien. Det ser ut til at denne teknikken
er populær på alle sykehus som har etablert
dette tilbudet. Det kan se ut til at robotkirurgi vil
øke i omfang til tross for at innkjøp- og vedlikeholdsutgifter er meget høye. I dag er det kun én
leverandør av robotutstyr og således er det lite
markedskrefter som driver prisene nedover.
God lesning og god påske til alle
Kirurgens lesere!

Informasjon til FOrfattere
Kirurgen foreligger i en papirversjon
og en nettversjon www.kirurgen.no

Alle innlegg må leveres elektronisk
(som vedlegg til e-post).

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

Manuskriptet skrives i uformatert tekst
(Word anbefales) på norsk språk.
TEKST sendes som Word-fil UTEN BILDER.
E-post adressen til førsteforfatter publiseres.
Bilde- og figur tekst nummeres og skrives til
slutt i word-filen.

i Tema-innlegg, på oppfording fra
redaksjonen eller fagredaktører samt
oversiktsartikler fra de kirurgiske
spesialiteter
• Inntil 2500 ord. Maksimalt 5 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 20 referanser.
i Fag-/vitenskapelige artikler samt
møtereferater og konferanserapporter.
• Inntil 1250 ord. Maksimalt 2 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 10 referanser
i Nytt fra spesialforeningene.
• Inntil 750 ord. Det oppfordres til å legge
ved minst en illustrasjon/bilde.
i	Debattinnlegg med replikker.
• Inntil 750 ord. Replikk inntil 300 ord
i Forum for Mini-Invasiv Kirurgi
(MIK-spalten).
• Tar i mot innlegg innenfor fagområdene
minimalt invasiv kirurgi med samme
spesifikasjoner som over.
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Referanser settes opp på samme måte som
i TDNLF. De 3 første forfatterne nevnes.
Se eksempel:
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.
NB! Bilder i PowerPoint og Word filer
gir dårligere bildekvalitet og tekniske
problemer og kan derfor ikke aksepteres.

Bilder
Bilder og figurer sendes som egne filer med
god bildekvalitet (for eksempel .jpg format for
foto). Bildene nummereres og bildeteksten
skrives til slutt i Word dokument.
Bilder/illustrasjoner (digitalt):
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
Redaktøren forbeholder seg retten til å korte
ned innleggene av redaksjonelle hensyn.
Innlegg sendes til redaktøren som e-post:
hans.skari@yahoo.no
hans.skari@ous-hf.no
Innlegg til spalten for
Minimal Invasiv
Kirurgi (MIK) sendes til
MIK-redaktøren
anders@debes.no
med kopi til
hans.skari@yahoo.no

Fast ansettelse av
leger i spesialisering
For halvannet år siden ble det truffet en
politisk beslutning om å innføre faste stillinger for leger i spesialisering (LIS). Helseog omsorgsministeren bad så de regionale
helseforetakene om å sette i gang et arbeid
for at flest mulig LIS skal få tilbud om fast
ansettelse, forutsatt fleksibilitet i utdanningsløpene. En arbeidsgruppe nedsatt av
de regionale helseforetakene har levert en
rapport med mulige modeller for hvordan
oppdraget kunne iverksettes. Gruppen konkluderte med at uansett modell som velges
utfordres nødvendigheten av å ha effektiv
gjennomføringskraft i spesialiseringsløpet,
at det ikke oppstår propper i systemet og at
antall leger ikke øker mer enn helseforetakets behov for legekapasitet.
En intern arbeidsgruppe oppnevnt av
RHFene har jobbet videre med å foreslå en
gjennomføringsmodell. Denne rapporten
konkluderer med at fast ansettelse av en
LIS innebærer også fast ansettelse etter at
spesialisering er ferdig. Man vil således få
både fast ansatte leger i spesialisering samt
fast ansatte legespesialister som ikke er
i stilling som overlege. For å få en dynamisk utdanningsmulighet må leger som
er ferdige med sin spesialisering, ikke bli
stående i stillingen istedenfor å søke ledige
overlegestillinger.
Tre ulike modeller har vært vurdert og
Legeforeningen har vært konsultert. For å
imøtekomme arbeidstakers, arbeidsgivers
og samfunnets behov har arbeidsgruppen
anbefalt en modell der LIS gis fast ansettelse ved ett helseforetak samtidig som det
inngår samarbeidsavtale med andre foretak
som inngår i spesialiseringsløpet. Disse
forhold bør være avklart i forbindelse med
inngåelse av arbeidsavtalen for den enkelte
lege. Dette forslaget samsvarer med NKFs
tidligere høringsuttalelse vedrørende faste
stillinger, der vi argumenterte for at modellen med mulighet for samarbeidsordning/rotasjon og individuelle utdanningsopplegg vil
ivareta spesialisering i hovedspesialiteten
generell kirurgi og grenspesialitetene best.

Det foreslås at arbeidsgiver skal få et større
ansvar for utdanningen med tydelig styring
og tilrettelegging av spesialiseringsløpet i
tråd med avtalt progresjon, og med avbrudd
som bør begrenses til lovbestemte permisjoner og evt forhåndsavtalte permisjoner
inngått ved oppstart av utdanning.
Arbeidsgruppen forutsetter at en rekke
forhold må være på plass før iverksetting av
ny praksis- blant annet at helseforetakene
må overta det organisatoriske ansvaret med
å sikre rett antall spesialister innen de respektive fagområder, bred gjennomgang av
krav til innhold i den enkelte spesialitet, det
må utarbeides mal for ny arbeidsavtale som
dekker både utdanningsfasen og spesialistfasen, det må utarbeides rammeavtale og
utdanningsavtale mellom de ulike helseforetak og sist men ikke minst- at dimensjonering mellom faste og midlertidige stillinger
for LIS må kartlegges. De tar til orde for at
overgangen fra midlertidig til fast ansettelse
må foretas på en styrt måte og nødvendige
overgangsordninger må iverksettes og mener at det ikke finnes grunnlag for automatisk konvertering av dagens praksis.
Arbeidsgruppen mener også at en endring av dagens modell for gruppeføring av
utdanningsinstitusjoner bør vurderes, og
mener at et system med godkjente utdanningsinstitusjoner som kvalitetssikres og
følges opp som i dag uten den tradisjonelle
inndelingen i gruppe I og gruppe II, vil
kunne skape et mer fleksibelt utdanningssystem.
Legeforeningen har kommentert rapporten
fra arbeidsgruppen og nylig bedt HOD om
å starte arbeidet med implementering av
faste stillinger. De mener at ordningen med
legefordeling og hjemmelsystem bør fjernes for å kunne håndtere stillingsstrukturen
på en bedre måte. De vektlegger at det må
være tilstrekkelig antall plasser ved gruppe I
avdelinger som leger fra gruppe II avdelinger kan benytte for den tjenesten som er
nødvendig til spesialisering, dvs at noen
stillinger ved gruppe I sykehus må være
forbeholdt tidsbegrenset tjeneste.

Legeforeningen ser ingen grunn til å vente
ytterligere med å ansette leger i spesialisering fast ved gruppe II avdelinger, og det må
lages en konkret plan for implementering av
faste stillinger ved gruppe I institusjoner.
NKF har i tidligere høringssvar påpekt at for
å kunne innføre faste stillinger, kreves en
oversikt over alle stillingshjemler og hvem
som innehar disse stillingene. Det må ikke
være mulig å inneha to stillinger samtidig
og det må avklares hvor lenge man kan ha
permisjon fra en fast underordnet stilling før
man mister den. Det bør være et betydelig
incitament for LIS til å gå over i overlegestilling for å unngå ”propping” av systemet.
Blir viktige incitament svekket, kan geografiske hensyn bli viktige for mange i valget
mellom fast underordet stilling på sykehus
i sentrale strøk kontra overlegestilling på
sykehus i mindre sentrale strøk.
Samarbeidsordninger mellom sykehus i
samme helseregion vil best ivareta behovet
for spesialisering, og samtidig kravet til
sosialt og geografisk akseptable avstander.
For å unngå at LIS ”propper” systemet og
hindrer andre i å komme inn på samme
utdanning, bør disse faste stillingene være
tidsbegrenset til et forventet og rimelig
utdanningsforløp (for eksempel 4-6 år).
Den faste stillingen gir likevel en trygghet
som en ikke har nå ved til tider nokså korte
vikariater.
NKF ser generelt positivt på innføringen av
faste stillinger for leger i spesialisering. Vi
oppfatter at det største problemet for LIS i
dag er den utstrakte bruk av vikariater, og
ikke primært om stillingene er faste eller
tidsbegrensende. Om overgang til faste
stillinger for LIS også kan gi grunnlag for
opphevelse av sentral legefordelingssystem
er interessant, men bør vurderes nøye.
God påske til dere alle!
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TEMA

Kirurgiens mangfold
- plastikkirurgi i praksis!

Dette temanummeret av Kirurgen, viet til
plastikkirurgi, viser tydelig mangfoldet innen
kirurgien generelt og plastikkirurgi spesielt.
Plastikkirurgi har en viktig rolle både innenfor offentlig og privat virksomhet. I sær
innen offentlig helsevesen utgjøres en god
del av vårt virke av tverrfaglig samarbeid
med andre spesialiteter. Mangfoldet vises
også ved det brede spektra av pasienter
som trenger plastikkirurgi – fra spedbarn
til gamle, fra enkle hudkorreksjoner til
avanserte rekonstruksjoner. Utviklingen
innen plastikkirurgi er, slik som i mange
andre spesialiteter, henrivende. Innen hele
fagfeltet fra basalforskning på sårheling og
”tissue engineering” til videreutvikling av
avanserte operasjonsmetoder for rekonstruksjon av skader og medfødte misdannelser skjer en rask forbedring av teknikker
og utstyr.
Plastikkirurgi som fagfelt har også i senere
tid i større grad fått ”ansvar” for en del
arbeidsoppgaver som tidligere ble lagt
under generell kirurgi- på godt og vondt.
Det synes å være en tendens til å henvise
også enklere kirurgiske problemstillinger til
de plastikkirurgiske avdelingene, muligens
som følge av økt subspesialisering innen
andre kirurgiske fagfelt og stor arbeidsbelastning hos allmennpraktiserende fastleger. Denne utviklingen er uheldig fra flere
ståsted. Kirurger under utdanning trenger
en arena der en kan lære seg god kirurgisk
teknikk uansett subspesialitet og enklere

Tema

Elisabeth Valio Sætnan
esaetnan@gmail.com
Nestleder, Norsk plastikkirurgisk forening
Thomas Sjøberg
thomas.sjoberg@unn.no
Leder, Norsk plastikkirurgisk forening

kirurgiske prosedyrer er en utmerket start
i opplæringen. Videre vil det lave antallet
plastikkirurgiske avdelinger i Norge føre
til unødvendig reising for pasienter som
ikke bor i nærheten av et større sykehus,
dersom de ikke behandles lokalt. Endelig
medfører økende krav til plastikkirurgisk
korreksjoner hos pasienter som har gjennomgått for eksempel brystkreftbehandling
eller overvektskirurgi, betydelig behov for
prioriteringer innen offentlig plastikkirurgi
og støtte fra privatpraktiserende spesialister. Det økende antallet overvektige og den
forholdsvis gode tilgangen på overvektskirurgi har ført til, og vil i fremtiden i enda
større grad føre til, en betydelig diskrepans
mellom antallet aktuelle pasienter og
tilgjengelig operasjonskapasitet. Derved blir
det i mindre grad anledning til å ta seg av
pasienter med alminnelige problemstillinger
som godartede hudtumores, arrkorreksjoner etter annen kirurgi og enklere buk- og
brystplastikker.

Et stort antall privatpraktiserende spesialister har avtale med offentlig helsevesen
og gjør en formidabel innsats for å redusere ventelistene til de offentlige avdelingen. Det er å forvente at slikt samarbeid
fortsetter også i fremtiden og med stor
sannsynlighet utvides til å omfatte også
andre prosedyrer enn det som er vanlig per
i dag. Til tross for dette må vi sørge for at
leger under utdanning i plastikkirurgi, også i
fremtiden har tilgang på et nødvendig antall
basale prosedyrer innen fagfeltet. Her vil vi
sannsynligvis over tid se et økt samarbeid
med privat sektor med hensyn til utdanning
av nye plastikkirurger.
Dette nummeret av KIRURGEN gir noe
oversikt over vårt spennende fagfelt og
inviterer samtidlig til økt samarbeid over
grensene mellom de forskjellige spesialitetene i fremtiden. Vel bekomme!! 
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“The lost generation”

- Rapport fra deler av den generasjonen
som ”flyktet” til det private

Tema

Helge Einar Roald og
Knut Christian Skolleborg
helge@alnesroald.no
Plastikkirurger
Colosseumklinikken Legeavdeling AS
Teres Medical Group
Under sitt innlegg på jubileumssymposiet
under Kirurgisk høstmøte uttalte avdelingsoverlege ved Plastikk-og håndkirurgisk
avdeling ved UNN og leder i spesialistkomiteen i plastikkirurgi Erling Bjordal:
”Vi har mistet en hel generasjon plastikkirurger”, hvoretter han viste til ”flukten”
til det private. Som representanter for dem
som forsvant føler vi at det kan være på sin
plass å tilkjennegi hvordan vi ser på situasjonen. Bjordal etterlyser en betydelig oppbygging av plastikkirurgien og en strengere
prioritering. Vi mener vi tok konsekvensen
av denne manglende oppbygningen og prioriteringen av vårt fagfelt allerede for over 10
år siden, og startet privatisering av deler av
den kirurgiske virksomhet.

Bakgrunnen
Vi startet vår private kirurgiske virksomhet
ved tusenårsskiftet. Av forskjellige grunner
følte vi at vår situasjon innen det offentlige
system hadde blitt svært vanskelig, og vi
så blant annet at vårt fag hele tiden var en
salderingspost både faglig og økonomisk.
Våre arbeids-og avspaseringsavtaler på
sykehuset hadde tidligere muliggjort arbeid
utenfor sykehuset i fritiden, og der hadde vi
sett hvordan vi kunne effektivisere den operative virksomheten. Ved å sette kirurgen
i sentrum og optimalisere hans / hennes
arbeidsforhold kunne vi levere kvalitetsoperasjoner innenfor rammer man bare kunne
drømme om innenfor våre vanlige sykehusavdelinger. Vi tok også med oss våre
erfaringer tilbake i sykehusavdelingene, og
følte at denne erfaringsutveksling var av
verdi. Da våre muligheter for å arbeide utenfor vår faste sykehusavdeling ble forsøkt
stoppet, følte vi at vi ikke hadde noe valg.
Vi måtte prøve å etablere noe selv.

Starten
Å begynne en privatklinikk kan være et
risikabelt prosjekt. Vi måtte initialt basere
inntjeningen på ren kosmetisk kirurgi. I
tillegg gav vi et tilbud til pasienter som var
lavt prioritert innenfor offentlig sykehus (for
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Helge Einar Roald

Knut Christian Skolleborg

eksempel brystreduksjoner og bukplastikker) og derfor bare fikk tilbud om plass på
endeløse ventelister innenfor det offentlige
system. Vi begynte med en operasjonsstue
og en liten postoperativ oppvåkning inne i
en tannhelseklinikk. Vi var to plastikkirurger
og en øre-nese-halskirurg, to operasjonssykepleiere (en dobbeltutdannet anestesi- /
operasjonssykepleier) og en sekretær.
Anestesiservicen ble dekket av velvillige
sykehuskolleger på ukesbasis. Vi følte at vi
kompenserte de begrensede ytre rammer med en voldsom entusiasme som ble
pasientene til del. Dette førte til en stadig
økende strøm av pasienter, som vi følte at
vi gav et utmerket tilbud som de visste å
sette pris på.

med arbeidet med å planlegge og bygge
ny skreddersydd klinikk. Med unntak av at
fylkeslege ønsket en liten presisering av
forhold i søknaden sommeren 2002 hørte
vi ingenting før sykehusgodkjenningen fra
Helsedirektoratet plutselig kom i posten en
onsdag i oktober 2002. Vi ble umiddelbart
litt perplekse og tenkte at vi kunne vente til
påfølgende mandag med å vurdere hvilke
konsekvenser dette ville få for oss og vårt
arbeide. Torsdag, altså dagen etter at søknaden var mottatt, ringte Helse Øst og lurte
på om vi ville delta i en anbudskonkurranse
om offentlige prosjekt. Dermed var vi i full
gang…..

Liberalisering av privat
sykehusdrift

Vi har hele tiden tenkt at vi skulle prøve
å være et verdifullt supplement til de offentlige sykehusavdelinger. Tanken var å
levere volum av vanlige operasjoner der det
offentlige hadde ventelister. Vi har deltatt
i anbudskonkurranser og oppnådd avtaler
som tidvis har vært utfordrende.

I 2002 skjedde det en politisk utvikling i
synet på privat virksomhet som gjorde at
vi følte at vi burde sondere muligheten
for å søke sykehusstatus. Bakgrunnen var
at vi ønsket å ha muligheten til å operere
”tyngre” pasienter og tilby overnatting.
Overraskelsen var stor da vi fant at det
egentlig ikke fantes godt definerte kriterier
for hva et sykehus egentlig var. Etter å ha
innhentet nødvendig grunnlagsmateriale
fra Helsedirektoratet, sendte vi våren 2002
inn en søknad om sykehusgodkjenning
med 4 senger. Dette ble gjort parallelt

Hva har vi gjort? Har vi bare
”skummet fløten”?

Brystreduksjonsplastikker
En av våre første avtaler i 2002 var å
operere overvektige med behov for store
brystreduksjonsplastikker på oppdrag fra
trygdeetaten. Disse pasientene var i ferd
med å falle utenfor vanlig arbeidsliv på
grunn av rygg- og nakkesmerter. Ingen

offentlig avdeling ville ta på seg operasjonene. Pasientene veide fra 100 til 118 kilo
og brystvevet som ble fjernet veide mellom
3,0 og 4,2 kilo. Alle pasientene vi opererte
returnerte til vanlig jobb etter operasjonene.

Tema

Plastikker etter fedmeoperasjoner
Vi har påtatt oss å operere pasienter etter
fedmeoperasjoner og justert hudoverskudd
selv om de ikke har oppnådd de ”magiske”
BMI grenser satt ved offentlige avdelinger.
Disse operasjonene har selvsagt vært foretatt i samarbeid med dem som har utført
fedmeoperasjonene. Den største bukplastikken vi opererte dagkirurgisk fikk fjernet
5,2 kilo hud og fett .
Brystkreftrekonstruksjoner
Vi har utført brystkreftrekonstruksjoner
med proteser og ekspandere. I denne
pasientgruppen har vi aldri ”tenkt økonomi”. I vårt siste anbud opererte vi
ekspanderpasientene med tap. Ekspanderen vi brukte kostet kroner 13700,-. Helse
Sør-Øst betalte knappe kr 15000,- for hele
rekonstruksjonen. Dette dekket vurdering,
operasjon og samtlige ekspanderpåfyllinger
med alt utstyr.
Antall operasjonspasienter
Operasjonsvolumet har vært betydelig. I
2007 opererte tre plastikkirurger 270 offentlig finansierte brystreduksjoner og rundt
280 offentlig finansierte bukplastikker.
Dette var rundt 15 % av alle operasjoner på
disse områder gjort med offentlig finansiering i Norge det året.
Parallelt har vi hele tiden opprettholdt et
privat tilbud for ikke å bli for avhengig av
offentlige avtaler. De privatfinansierte
operasjonene har skaffet oss et nødvendig
økonomisk spillerom som vi har brukt blant
annet til å bygge ut vår virksomhet. Dette
ble vår redning i 2010. I desember 2009 fikk
vi beskjed at vårt 8-årige samarbeid med
Helse Sør-Øst skulle slutte 01.01.2010 fordi
de fant at vi var for dyre i anbudskonkurranse. Vi måtte umiddelbart reorganisere
og fokusere på det private marked, med relativt store personalmessige konsekvenser.

Konsekvensen av stor pågang
I 2006 var arbeidspresset betydelig og
økende. Kombinasjonen av å skulle administrere en middelsstor norsk bedrift med
personalansvar og alt annet som følger med
i tillegg til å være sentrale i produksjonen

Helge "in action".

begynte å føles tyngende. I tillegg var vi
sterkt involvert i driften av vår ”søsterklinikk” i Stavanger, som vi hadde vært med
å starte over noenlunde samme lest som
klinikken i Oslo i 2002. Vi følte et sterkt
behov for å profesjonalisere forretningsdriften og ledelsen. Vi søkte derfor profesjonell hjelp, og etter en del sonderinger
fikk vi kartlagt mulighetene. Mest fristende
virket muligheten av å finne andre likeverdige partnere og sammen stifte et selskap
med ”større muskler”. Vi fikk hjelp av et
”Private Equity” selskap som hadde de
nødvendige økonomiske ressurser i et av
sine fond. Initialt ble 5 klinikker med samme
forretningside, alle startet av plastikkirurger
fra ”the lost generation”, samlet rundt
bordet. Etter forhandlinger der alle bidro
positivt, så Teres Medical Group dagens
lys sommeren 2007. Vi hadde klart det
kunststykke å samle alle interesser under
en paraply, og etablere et selskap der kirurgene var garantert medinnflytelse på egen
arbeidsplass gjennom eierskap.

Hva gjør vi nå?
Vårt nye selskap, Teres Medical Group, har
raskt utviklet seg videre. Med ny profesjonell ledelse og større økonomiske
muskler var mulighetene tilstede for
ekspansjon. Vi har funnet likesinnede
klinikkeiere i Norge, Sverige og Danmark
og inkorporert dem i virksomheten. Man
har aldri forlatt ideen om at kirurgene skal
ha medinnflytelse og i dag eier fortsatt
de aktive eierne (les kirurgene) over 50 %
av selskapet. Vi har utvidet virksomheten
innenfor flere ulike felt og utførte i 2010
over 25.000 kirurgiske inngrep innen de
ulike operative fagfelt. Innen vårt primære
område, plastikkirurgi, utførte vi i Norge

rundt 10.000 operasjoner. Vi hadde i Norge
19 spesialister i plastikkirurgi tilknyttet våre
klinikker / sykehus. Teres som helhet
kommer i 2011 til å omsette for mellom
500 og 600 millioner kroner.

Konklusjon
Dette livstegnet fra det som avdelingsoverlege Bjordal, UNN, karakteriserte som ”generasjonen man mistet” er ikke ment som
en klagesang. Vi lever i beste velgående og
driver kirurgiske produksjonsenheter til beste for våre pasienter, med eller uten avtaler
med det offentlige. Realiteten er at våre
klinikker i dag leverer en betydelig del av all
den plastikkirurgiske virksomhet som drives
i Norge i dag. Av den grunn vil vi istedenfor
å karakterisere oss som ”den generasjonen
plastikkirurger man mistet” heller bli sett
på som den generasjonen som skapte et
alternativ – til beste for dem vi faktisk er
satt til å tjene, nemlig pasientene.
For oss er det dog et stort paradoks at
i den grad det offentlige ikke ønsker å
bruke våre tilbud, vil forsikringsselskap
og private i mellomtiden få gleden av
vår kirurgiske virksomhet og kompetanse. Vi har gjennom år signalisert
at vi ønsker å samarbeide med det
offentlige, både når det gjelder
operasjoner, fagutvikling og utdanning
av nye spesialister. Et slikt samarbeid
ville gi virkelige muligheter for
fremtidige generasjoner plastikkirurger
OG pasienter 
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Utfordringer i Norsk
Offentlig Plastikkirurgi
Mine gode venner og tidligere kollegaer fra min utdannelsestid på Rikshopitalet, Knut Skolleborg og
Helge Einar Roald, har skrevet et innlegg med tittelen ”The lost Generation”. Dette som respons på mitt
foredrag på Symposiet i anledning Norsk Kirurgisk Forening 100 års jubileum.
Tema

Erling Bjordal
Erling.Bjordal@unn.no
Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, UNN

plastikkirurgiske miljø som skal ta seg av
sekvelene etter massivt vekttap. Disse kan
kreve opptil 10 timer samlet kirurgi. Ventelistene er meget lange.

Lekkasje av spesialister
til det private

De enkelte spesialitetene ble i forbindelse
med Symposiet til Norsk Kirurgisk Forenings 100 års jubileum invitert til å holde
et innlegg om status og utfordringer for
spesialiteten i Norge. Som styremedlem i
Plastikkirurgisk forrening, Leder av Spesialitetskomiteen i Plastikkirurgi og avdelingsoverlege ved Plastikk og håndkirurgisk avdeling i Tromsø de siste 13 år ble jeg invitert til
å holde dette innlegget.

Pasientpanoramaet
Jeg forsøkte å belyse vårt brede behandlingsspektrum, og siterte en av våre nestorer Stephen Mathes som kaller oss ”the
problem solving speciality”. Vi er involvert
i medfødte misdannelser, brannskader og
traumer, håndskader, rekonstruksjoner etter
kreftkirurgi, og korreksjon av andre avvik og
skavanker som medfører nedsatt funksjon
eller livskvalitet for pasienten. Vi ser at
pasientpanoramaet på de plastikkirurgiske
universitetsklinikkene blir tyngre og tyngre,
med økende andel komplekse pasienter
som behandles i samarbeid med andre
kirurgiske avdelinger. Dessuten har vi de
siste årene paralellt med ”nedleggelsen” av
generell kirurgi opplevd at mange av disse
pasientene henvises våre avdelinger. Vi
har ikke fått en tilsvarende ressursøkning.
Behandling av overvektspasienter er blitt
tilført betydelige ressurser, både til medisinske og gastrokirurgiske miljøer. Men det er
minimalt med ressurser som er tilført det
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Norsk offentlig plastikkirurgi er betydelig
underfinasiert, underprioritert, og har
mistet en skremmende mengde av våre
dyktigste kollegaer til privatpraksis. Jeg
nevnte som en kuriositet at det er ikke noen
andre overleger mellom meg på 54 år og to
kollegaer på rundt 65 år på Haukeland og
Radiumhospitalet. Vi har dermed mistet en
hel generasjon av de som nu skulle ha vært
nestorene i vår fagutvikling. Mer eller mindre alle de som nå skulle ha vært mentorer
og læremestere for kommende generasjoner av plastikkirurger har forsvunnet til
det private. Dette har norsk plastikkirugi,
norsk kirurgi og norske pasienter fått føle
konsekvensen av. Det er mange grunner
til at dette skjedde, og Skolleborg og Roald
forteller om sine grunner til at de endte opp
i privatpraksis og hvordan deres virke der er.
De har utført et imponerende arbeide både
administrativt og operativt, og har utviklet
veldrevne private sykehus. Jeg har aldri
bebreidet noen for å ha forlatt det offenlige
helsevesen, og har selv vært motstander av
det skarpe skillet mellom offentlig og privat
aktivitet.
Det er et stort paradoks at en ikke ubetydelig del av denne lekkasjen av spesialister
er offentlig finansiert gjennom de offentlig avtaler som RHFene har gjort med de
private klinikkene/sykehusene. Dette er
pasientkategorier som pga. den store ressursmangelen i offentlige avdelinger ikke
kan prioriteres høyt og dermed erfarer lang
ventetid. Bryst og bukplastikker egner seg
godt for dagkirurgiske behandlingsforløp og
blir tildels glimrende behandlet på avdelingene med avtale. Men, bevilgningene
til disse pasientgruppene gjennom de
offentlige anbudene er altfor store i forhold
til deres prioritet. Vår hverdag i det offentlig
består av beinhard prioritering, streng indi-

kasjonsstilling, og kontinuerlig rokkeringer
for å få behandlet de mest trengende i riktig
rekkefølge og tildels strykning av elektive
pasienter for å få ø.hjelps-pasienter operert
innen akseptabel tid! Dette er selvfølgelig
meget demotiverende, og man kan godt
forstå de kirurgene som ønsker forutsigbare arbeidsdager med høy aktivitet i gode
arbeidsmiljøer med motiverte ansatte.
Teknikkene og den kirurgisk aktiviteten er
for det meste av meget høy kvalitet på de
private klinikkene, men indikasjonsstillingen
er jo helt anderledes enn i det offentlige.
Dermed har vi det store paradokset at
de mest erfarne plastikkirurgene i Norge
opererer kosmetiske pasienter og offentlige
pasienter med lav prioritet.

Ventelister til
brystrekonstruksjon
Det har den siste tiden vært betydelig
omtale rundt de uverdige ventetidene på
brystrekonstruksjon. Vi har lest om ventetider på kompliserte rekonstruksjoner
som i OUS har vært opptil 7-10 år på DIEPrekonstruksjoner (mikrokirurgisk lapp fra
mage til bryst). Det hele begynte med at
Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet
diskuterte problemet etter at en pasient
hadde reist spørsmål om dette var akseptabelt! Helsedirektoratet har oppnevt en
gruppe sammensatt av de impliserte fagfelt
innen mammacancer, og gruppen skal
avlevere sin innstilling innen mars-2012.
Oppdraget var å utarbeide forslag til hvordan rekonstruksjon kan integreres i
pasientforløpet. Problemet har vært debattert i mange fora, inkludert TV, Dagsnytt-18,
og gjennom utallige avisartikler. Det har
vært store Facebook-aksjoner. Debatten
har til tider vært meget tabloid, mellom
politiske aktører, og av enkelte pasienter
som gjør sin pasientopplevelse til almen
sannhet! Vi er blitt servert tall og påstander som savner etterrettlighet. Og i hele
denne prosessen er det aldri blitt invitert en
eneste plastikkirurgisk avdelingsoverlege
som kunne komme med sakens realiteter!

Plastikkirurgi etter brystkreft

av rekonstruksjoner. De skal ha en betydelig
ledig kapasitet blir vi fortalt. Men dette er jo
delvis med spesialister ansatt i det offentlige idag. Hvor skal pengene til disse rekonstruksjonene komme fra? Det er vel ingen
som tror det kommer noen ekstra milioner
til noe spesifikt som brystrekonstruksjoner.
Skal de da taes fra de allerede utilstrekklige
budsjettene til plastikkirurgiske avdelinger.
Prisen idag er ca Kr 225000,- per DIEPrekonstruksjon på privatklinikk. Dvs for 5-6
operasjoner på privatklinikk kan vi finanisere en overlegestilling, eller rettere sagt
vi må kutte en overlegestilling for å betale
privatklinikkene for utgiftene. Dersom de
private skulle kunne levere noe volum av
prosedyren ville dette kreve øket bruk av
spesialister fra det offentlige. Disse er allerede meget etterspurt på universitetssyke-

13th Nordic Postgraduate Course in

Colorectal Surgery
Second Announcement

husene som del i behandlingen av avansert
pasientforløp. Det ville være en katastrofe
for offentlig plastikkirurgi og universitetssykehusene dersom vi mistet noen av disse
få dedikerte mikrokirurgene til det private
gjennom offentlige anbud.

Konklusjon
Offentlig plastikkirurgi er betydelig underdimensjonert med et stadig økende sprik
mellom forventning og potensielle muligheter og reell kapasitet. De uverdige ventelistene på mange plastikkirurgiske pasientgrupper kan og bør ikke løses gjennom kjøp
av kapasitet i det private, men gjennom
oppbygging av de offentlige avdelingene
som også står for det meste av fagutviklingen og utdannelsen i Norge til gode for hele
befolkningen 

Dear Colleagues
It is our pleasure to invite You to the 13th Nordic Postgraduate Course in Colorectal Surgery. The meeting will
cover the entire field of colorectal surgery presented by an
internationally acknowledged faculty. The topics are:
• Surgical management of colon cancer
• Surgical management of rectal and anal cancer
• Complications to colorectal surgery
• Surgical management of metastatic disease
• Inflammatory bowel disease
• Pelvic floor disorders
• Peritoneal carcinomatosis
• Emerging technologies in colorectal surgery
Remain updated and register for the course on our website
www.skane.se/sus/colorectalcourse

Main Sponsor

__________________________________________________________

Pre-Congress Workshop on
Robotics in Colorectal Surgery

Malmö 17-19 October 2012
www.skane.se/sus/colorectalcourse

In cooperation with Intuitive Surgery we are happy to invite
you to a workshop on robotics in colorectal surgery on
Tuesday Oct 16th, with live operations and hands-on
training. Registration on the website. Space is limited – first
come, first served.
Welcome to Malmö in 2012

Tema

Dersom brystkreftpasienten har blitt
bestrålt på ablatiostedet, er DIEP-rekonstruksjon det foretrukkne valg dersom
pasienten ellers er operabel. Ventetiden
på dette inngrepet i Norge er fra 12 mnd
på St Olav, til opptil 7 år på OUS. Inngrepet utføres på 5 sykehus i Norge, og 4
privatklinikker (noen av disse med offentlig
ansatte leger). Det blir påstått at pasientgruppen er underprioritert. Min vurdering
er det motsatte. Pasientgruppen får en
større del av den plastikkirurgiske kapasitet
enn volumet og alvorligheten skulle tilsi.
De lange ventelistene er uttrykk for en
generell underfinanisering av plastikkirurgiske pasientkategorier. Opposisjonen blir
så foret med informasjon om at de private
klinikkene står parat til å ta bort etterslepet

Gjennom Skandinavias største fagmiljø, sikrer
Teres Medical Group kvalitetsbehandling med
trygghet og hver pasients behov i fokus.

Livskvalitet etter
brystforstørring med implantat
Tema

Amin Kalaaji, Cecilie Bergsmark Bjertness,
Cathrine Nordahl, Kjell Olafsen
ami.kal@online.no
www.osloplastikkirurgi.no
Oslo Plastikkirurgi, Inkognitogt. 34,
0256 Oslo.

Sammendrag
Mål/Hensikt: Livskvalitet blant kvinner etter
gjennomført operasjon med brystimplantat
er et voksende forskningsfelt med nylig
alarmerende data i forhold til psykisk helse
blant denne gruppen pasienter. Derfor
er relasjon til depresjon, effekten av
behandlingen vedrørende daglig aktivitet,
deltagelse i arbeidslivet og det totale
resultatet vurdert anonymt av kvinnene
selv, av stor interesse.
Materiale og Metode: Totalt kunne 93
pasienter nås via e-mail. Alle ble operert
med brystimplantat ved Oslo Plastikkirurgi.
Questback spørreskjemaet bestod av
47 spørsmål basert på pasientenes
daglige aktivitet, jobb, preoperative og
postoperative depresjonsforekomst, og
kosmetiske og sosiale endringer. I tillegg
ble det spurt om hvilke grunner pasienten
hadde for å velge operasjonen. Alle svarene
ble bearbeidet automatisk av Questback
system.
Resultat: Svarprosenten var 67 %.
Før operasjonen hadde 4 pasienter (6
%) en diagnostisert depresjon. Ved
operasjonstidspunktet hadde 79 % en
partner og 71 % hadde ett eller flere barn.
69 % føler de har fått et vesentlig bedre
liv etter operasjonen. Når det gjelder det
kosmetiske resultatet og forstørringen i
sin helhet, rapporterte pasientene å være
fornøyd med henholdsvis 93 % og 91 %.
Derimot oppga 27 % at de var misfornøyde
eller svært misfornøyde med følelsen
i huden på brystene. Blant 27 % har
operasjonen økt motivasjonen for daglig
aktivitet og 13 % har rapportert forbedring
av arbeidssituasjonen. Så mange som 90 %
rapporterte at resultatet var som forventet
eller bedre.
Konklusjon: Den stereotypiske
pasienten som får utført brystforstørring
ble ikke bevist. Depresjonsraten i vår
studie var lavere enn sammenlignbar
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Bilde 1a. Kvinne 23 år, før operasjon.

Bilde 1b. Kvinne 23 år, etter op (4 mnd) med 320g
anatomisk protese.

normalpopulasjon i Norge. Brystforstørring
øker motivasjon til daglig aktivitet, og i
noe lavere grad til daglig arbeid. Videre
økte prosedyren livskvalitet ved både
kosmetiske og psykososiale aspekter.
En betydelig utfordring for kirurgen ved
brystforstørring er den store andelen
som får nedsatt følelse i huden på brystet
etter operasjonen. Multi-senter studier er
nødvendig for å avklare dette.

Surgery), The Aesthetic Meeting i Boston
mai 2011.

Merknad: Dette arbeidet har blitt presentert
på Kirugisk Høstmøte oktober 2009, Oslo,
Nordisk plastikkirurgisk forenings møte
i Island juni 2010 og ved ASAPS (The
American Society for Aesthetic Plastic

Introduksjon
Stadig flere kvinner i Norge får utført brystforstørrelse, både av kosmetiske årsaker og
etter brystkreftoperasjon (1, 2). Anslagsvis
har 70 000 kvinner i Norge operert inn
brystimplantat. Til tross for den høye forekomsten her til lands og i den vestlige verden er det publisert få studier som belyser
ulike aspekter av livskvalitet (3,4,5,6,7,8,9).
Tradisjonelt har resultater av kirurgiske inngrep basert seg på morbiditet og mortalitet.
Vi ønsket derfor i vår studie av kvinner med
brystimplantat å undersøke livskvalitets-

Tabell 1. Alder:
Hva er din nåværende alder?
Antall

Figur 1. Livskvalitet etter brystforstørring.

Prosent

Under 21 år

8

13,11

22-29

20

32,79

30-37

15

24,59

Over 38 år

18

29,51

I hvilken grad:
a: Føler du operasjonen har forandret din motivasjon til å utføre daglige aktiviteter?
b: Føler du operasjonen har forandret dine daglige aktiviteter?
c: Har operasjonen forandret din motivasjon i arbeidslivet?
d: Har operasjonen forandret produktivitet/effektivitet i ditt arbeid?

Misfornøyd
Ingen endring
Fornøyd

Tabell 2. Har du barn,
eventuelt hvor mange?
Antall

Prosent

19

31,15

32

52,46

3 eller flere

10

16,39

aspekter som kosmetiske og psykososiale
endringer, effekt på daglig aktivitet, arbeid
og en helhetlig vurdering av resultatet
rapportert anonymt av kvinnene selv.
I tillegg er det nylig publisert alarmerende
data i forhold til psykiske lidelser blant
denne gruppen pasienter, særlig i forhold til
depresjonsforekomst og høyere suicidrate
(10,11,12). Vi inkluderte derfor spørsmål om
depresjon i spørreskjemaet som ble sendt
ut til pasientene. Det er en oppfatning blant
mange i samfunnet at pasienter med brystimplantat har en del stereotypiske trekk,
muligens skapt i et samfunn med mye
fokus på kropp og utseende, og brystfagre
kvinner som pryder forsidene av magasiner.
Vi var derfor interessert i å få et inntrykk av
hva slags kvinner som velger å få utført en
brystforstørrings-operasjon, og hvorfor de
ønsker dette. Spørsmål om alder ved operasjon, sivilstand, antall barn, utdanning og
lignende ble undersøkt for å kunne beskrive
denne pasientgruppen i vårt materiale.

Materiale
Av totalt 121 potensielle kandidater som har
fått utført brystforstørring med implantat
ved Oslo Plastikkirurgi fra 2005-2008, kunne
93 nås via e-mail. Spørreskjemaet bestod
av 47 spørsmål. I studien fokuserte vi på
ulike trekk ved brystimplantat-pasienter,
preoperativ depresjonsforekomst og
forekomst av depresjon etter operasjonen.
Andre aspekter ved livskvalitet inkluderte
kosmetiske og psykososiale endringer,
pasientenes daglige aktivitet og arbeid.
I tillegg ble det spurt om hvilke grunner
pasienten hadde for å velge operasjonen og
om de ville anbefalt tilsvarende operasjon til
en venn. Svaralternativene var gradert på en
3 trinns skala fra grad 1: svært misfornøyd
eller misfornøyd, grad 2: ingen formening,
grad 3: fornøyd eller svært fornøyd.

Tema

Har ikke barn
1-2 barn

Figur 2. Psykososiale resultater etter brystforstørring.
I hvilken grad:
a: Synes du at livet ditt har forandret seg etter forstørringen?
b: Føler du deg som en "hel" person (feeling of wholeness)?
c: Føler du deg feminin?
d: Har operasjonen påvirket dine evner til å komme i kontakt med andre
(sosialt nettverk)?
e: Har eventuell sjenanse i intime situasjoner forandret seg etter
operasjonen?

Misfornøyd
Ingen endring
Fornøyd

Metode
Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av
Questback mailsystem. Studien er designet
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Tema
Bilde 2a. Kvinne 26 år, før operasjon.

Bilde 2b. Kvinne 26 år, etter operasjon (5 mnd) med
210g runde.

slik at man unngår bias ved å garantere
anonymitet for en serie pasienter, ingen
sponsing fra industrien, og bruk av en
nøytral svarskala med tre grader fra misfornøyd til fornøyd. Ved å registrere e-mail
adressene til våre pasienter kunne vi sende
dem spørreskjema via e-mail. Pasientene
mottok en telefonsamtale fra oss noen uker
i forkant med informasjon om studien.
Hensikten var å øke svarresponsen ved å
oppfordre pasientene til å sjekke deres
e-mail og svare på spørreskjemaet.
Vi kunne ikke identifisere pasientene ettersom all innkommende svar ble prosessert
av Questback systemet og sendt til oss
som diagrammer og figurer hvor man ikke
har mulighet til å påvirke resultatet.
Dette systemet sikrer derfor at pasientene
kan svare anonymt.

ende skole, mens 38 % har studert ved
høyskole eller universitet.

Resultat
Svarprosenten var 67 % og gjennomsnittlig
oppfølgingstid var 2,8 år. Aldersgruppene
var jevnt fordelt blant gruppene (Tab. 1).
Ved operasjonstidspunktet hadde 79 % en
partner og 71 % hadde ett barn eller mer
(Tab. 2). Når det kommer til utdanningsnivå
har 62 % fullført grunnskole eller videregå-
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Hele 93 % av kvinnene følte seg mer
feminine etter brystforstørringen. Evnen til
å komme i kontakt med andre mennesker
holdt seg uendret for de fleste pasientene
(74 %), mens eventuell sjenanse i
intime situasjoner ble bedret for 66 %.
Andre psykososiale resultater er
beskrevet i Fig. 2.

Motivasjon til operasjon: 65 % svarte at
årsaken til å gjennomføre operasjonen var
kosmetiske grunner, 48 % svarte emosjonelle grunner (redusert selvfølelse), 22 %
intime og 10 % fysiske grunner. Kun 5 %
har angitt andre grunner til operasjonen
enn den virkelige årsaken. Noen pasienter har flere enn en årsak til å gjennomgå
operasjon, noe som forklarer at prosenten
passerer 100%.

Når det gjelder det kosmetiske resultatet
var 93 % fornøyde. 90 % oppgir å være
fornøyde med fasongen på brystene og 71
% er fornøyde med arrene etter operasjonen. 84 % finner symmetrien mellom
brystene tilfredsstillende og 89 % er
fornøyd med mykheten av brystene (Fig.
3). Selv om svært mange er fornøyd med
det kosmetiske og det helhetlige resultatet,
oppga 27 % at de er misfornøyde eller
svært misfornøyde med følelsen i huden
på brystene. ”Rippling” er rapportert hos
15 % og kapsulær kontraktur blant 5 % av
pasientene.

Før operasjonen hadde 4 pasienter (6 %)
en diagnostisert depresjon. Endringer etter
operasjonen fordelte seg likt mellom bedret
og forverret depresjon, en pasient på hver,
og to pasienter som rapporterte ingen endring/uspesifisert.

Så mange som 90 % rapporterte at resultatet var som forventet eller bedre og 80 %
ville anbefalt operasjonen til en venn. Tilfredshet med forstørringen i sin helhet ble
rapportert av 91 %, som er svært fornøyde
eller fornøyde.

Hos 27 % har operasjonen økt motivasjonen for daglig aktivitet og for økt daglig
aktivitet til det bedre for 25 %. 13 % har
rapportert forbedring av arbeidssituasjonen.
69 % følte de har fått et vesentlig bedre liv
etter operasjonen (Fig. 1).

Diskusjon
Resultater av kirurgiske inngrep baseres
tradisjonelt på morbiditet og mortalitet.
Imidlertid foreligger andre aspekter som er
viktige å belyse. Vi ønsket å legge mer vekt
på pasientenes perspektiv og opplevelse av
resultatet, enn på kirurgens oppfatning. Det

Figur 3. Kosmetiske resultater etter brystforstørring.
Hvor fornøyd er du?
a: Brystvolum etter operasjonen
b: Brystfasongen etter operasjonen
c: Følelsen i huden på brystet etter
operasjonen
d: Arret på brystet etter operasjonen
e: Symmetrien mellom brystene etter
operasjonen

f: Mykheten i brystene etter
operasjonen
g: Brystvorten og området rundt
denne etter operasjonen
h: Det kosmetiske resultatet du har
fått totalt sett
i: Forstørringen helhetlig sett

Misfornøyd
Ingen endring
Fornøyd

Tema
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er pasientene som til slutt sitter igjen med
resultatet. I dag er det dessverre kirurgens
egen tilfredshet som dominerer den kliniske
forskningen. Studien er designet slik at man
unngår bias ved å garantere anonymitet for
en serie pasienter og ikke utvalgte pasienter. Det er ikke mottatt sponsing fra industrien og vi har brukt en balansert svarskala
uten ledende spørsmål.
Den stereotypiske brystimplantatpasienten, som ofte pryder ukeblader
og magasiner og som er ansett som noe
oppmerksomhetssøkende med ønske om
større sosial selvtillitt (13,14), har ikke blitt
bevist blant våre pasienter. De fleste av
kvinnene var i et forhold og hadde barn da
de gjennomgikk operasjonen. Allikevel er
det en høyere andel som kun har fullført
videregående skole enn kvinner som har
tatt utdannelse på høyskole eller universitet. I motsetning til den siste tidens studier
som viser psykiske lidelser blant disse
pasientene (3,10,11,15), var depresjonsraten
i vår studie lavere enn en sammenlignbar
generell populasjon i Norge, som ligger på
7-17% (16,17,18). Resultatet av operasjonen
påvirket ikke utviklingen av depresjonen,
men materialet er for lite til å trekke noen
sikker konklusjon.
Brystforstørring øker motivasjonen til å
utføre daglige aktiviteter og i mindre grad til
jobbaktivitet (5). Til tross for at noen studier
ikke har funnet økt helserelatert livskvalitet
(19), har vi i vår studie funnet at 69 % føler
de har fått et vesentlig bedre liv etter operasjonen, både i forhold til kosmetiske og
sosiale aspekter. Videre gir prosedyren for-

bedringer som følelse av “helhet”, selvtillit
og bedre selvfølelse i intime situasjoner.
Det virker som kvinnene velger å gjennomgå operasjonen for sitt eget velbefinnende,
og er fokuserte på å bli mer feminine (20).
Allikevel er det en betydelig utfordring ved
brystforstørring at en andel får nedsatt følelse i huden på brystene etter operasjonen.
Pasientgruppen i denne studien er tatt fra
én klinikk, hvilket gir en seleksjon av kvinner
som er ansett som akseptable kandidater
for kirurgi. Derfor er flere studier nødvendig, særlig multi-senter studier, slik at man
kan inkludere et stort antall pasienter.

Konklusjon
Det er den gjennomsnittlige kvinne i
samfunnet som i dag utfører brystforstørring. Dette gjelder med hensyn til alder,
sivil status og utdanning. I tillegg har hun
tilsynelatende ikke dårligere psykisk helse
hva gjelder depresjon, enn sammenlignbar
normalpopulasjon. Brystforstørring øker
livskvaliteten, inkludert økt motivasjon til
daglig aktivitet, stor tilfredshet med det
kosmetiske resultatet og et bedre liv etter
operasjonen. Likevel er den høye andelen
kvinner som får redusert sensibilitet på
brystene etter operasjonen en betydelig utfordring. Multi-senter studier er nødvendig
for mer nøyaktig å kunne spesifisere depresjonsraten og utviklingen etter operasjonen.
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Jakten på den perfekte kropp?
Helge Einar Roald
helge@alnesroald.no
Leder i Norsk forening for estetisk
plastikkirurgi

Foto: Helge E. Roald

Tema

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
arrangerte fredag 28.10.2011 sammen med
Norsk Plastikkirurgisk Forening symposiet
”Jakten på den perfekte kropp???”. Møtet
ble avholdt som del av Norsk kirurgisk
forenings høstmøte under 100 års jubileums
markeringen på Holmenkollen Park Hotel.
Ole Peter Nyhaug, trendforsker og leder av
Mer Vett AS, gav oss et interessant innblikk
i en del utviklingstrender. Hans
inndeling i ulike forbrukergrupper skapte
stor entusiasme i forsamlingen og mange
nikket gjenkjennende til en del av hans
treffende karakteristikker. Han hadde blant
annet følgende forbrukerkategorier:
1.

Den risikoreduserende forbruker

2.

Den presterende forbruker
– Birkebeinergenerasjonen
Denne er fremherskende for tiden med
en uttalt målings og resultatkultur.
Man ser at idrettens prestasjonskultur
smitter. Det skjer også en demokratisering av proffenes verktøy og meto-

der (vanlige turløpere skal ha ski og
smøring som Northug). Sosiale medier
brukes til å synliggjøre resultatene.
Man går fra en horisontal til en vertikal
aspirasjon – sammenligner seg ikke
lenger med kamerater og venninner,
men med profesjonelle utøvere. På
jobben skal man ikke lenger på fjelltur,
men på topptur. Når man inviterer på
middag holder ikke alminnelig god mat,
men man skal ha noe som han har
hentet fra en ”masterchef”. Dette gjelder ikke bare i fritid, men smitter også
over på skole. Gode skoleprestasjoner
er idealet for de unge. Det blir så viktig
at de prioriterer ned festingen.
3.

Eksempel på Den presterende forbruker: Plastikkirurgen Tomm Bjærke begynner rulleskiøkten inne på pauserommet på Colosseumklinikken for ikke å kaste bort
tiden i jakten på personlig rekord i årets Birkebeinerløp.
Foto: Helge E. Roald
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Den eksklusive forbrukeren
Jakter på det unike og spesielle
– vi føler at vi velger selv, men velger i
stor grad det samme som andre.
Vi kjøper premium juice fra Tine, vanlig
juice selger nesten ikke. Amerikansk
trend er at matvarene (som juice) skal
være tilsatt næringsstoffer / vitaminer
– helt nederst i hyllen finner man
”JUST JUICE”. I denne settingen
kommer den unge ekspressive generasjonen – SE MEG!!! – personifisert ved
Lady Gaga med det enkle budskapet ”
Dyrk deg selv!

4.

Den meningssøkende forbruker
Alternativ behandling øker. Et godt
eksempel er at ”Alternativmessen”
er en av de best besøkte messene i
Norge. I tillegg er denne forbrukeren
opptatt av å bruke færrest mulig
ressurser. Stikkord er kortreist, kvalitet
og sesong.

5.

Den overstimulerte forbruker
Satt på spissen; i dagligvareforretningen
(Jakobs?) finner man 72 000 forskjellige brødsorter. Uansett hva man
kommer hjem med får man kjeft…
Reaksjon: I Thailand har man brusmerkene Anything? Og Whatever?.
Hvis kunden spør om brus og sier
Whatever får de Whatever? 4 forskjellige smaker med lik innpakning, kunden
vet ikke hva han eller hun får. Et annet
eksempel har man fra IKEA; de fjernet
3500 varer fra hyllene. Etterpå viste
kundeundersøkelser at kundene var
blitt mer fornøyd med vareutvalget...
Fremtiden for de overstimulerte vil
trolig være ”Retail helsesjekker”
– OVER DISK. Du har 30 minutters
ventetid på en flyplass – hvorfor ikke
sjekke kolesterol verdien… Vi ser
også at mobilen blir den nye helse- og
kostholdspartner. Måling, feedback og

Det er viktig å identifisere
risikofaktorene:

Klinikkleder Janett Pedersen ved
Colosseumklinikken studerer D2 sitt
oppslag om Skjønnhetens øyeblikk
høsten 2011. Foto: Helge E. Roald

6.

Den sammenkoblede forbruker
På -70 tallet skapte man kollektivt
press gjennom demonstrasjonstog.
På -80 tallet organiserte man seg mer
i grupper (for eksempel miljøorganisasjoner som Bellona). Mot -90 tallet
fokuserte man mer på det individuelle.
Med de teknologiske muligheter man
har i dag kan det som tidligere ble opplevet å være uorganisert og individuelt
fort utvikle seg til store bevegelser.
Internett har gjort det lett å komme i
uforpliktende kontakt med likesinnede.
Plutselig kan man lage en folkebevegelse ”Mot paprika på Pizza Grandiosa”.
Påvirkning handler mer enn noen gang
om sosiale prosesser.

Konklusjonen er at vi i 2011 lever i
de sosiale mediers tidsalder. Folk flest er
opinionsledere. Skal man utnytte dette

potensiale må man være der og fange opp
hva som blir sagt (om oss) på nettet.
Neste foredragsholder var Frode Samdal,
tidligere professor i plastikkirurgi ved St.
Olavs Hospital og gründer av det private
sykehuset Klinikk Stokkan i Trondheim.
Samdal er nå sentral i Teres Medical Group.
Med sin lange fartstid innen både offentlig og privat plastikkirurgi skulle han svare
på spørsmålet ”Den vanskelige pasient;
eksisterer den?”
Frode Samdal begynte med konklusjonen: Den vanskelige pasient eksisterer
og løsningen er å ikke operere dem!

Det er tre viktige faktorer som må ivaretas
for å sikre suksess i pasientarbeidet:
SELEKSJON, SELEKSJON OG
SELEKSJON. Dette er like viktig som
BELIGGENHET er i eiendomsmarkedet.
For hver fornøyd pasient du har operert får du
10 nye. En som ikke er fornøyd med resultatet, vil kunne stoppe 100 nye ”kunder”.

Fysiske risikopasienter (ASA III – IV)
Pasienter med psykiatrisk sykehistorie
”Personlighetsforstyrrelser”

Ved hjelp av helseskjema og en grundig
preoperativ evaluering (minimum 30 minutter) skal man forsøke å identifisere eventuelle kontraindikasjoner. Særlig siste gruppen
representerer en utfordring og Samdal
hadde laget en liste over situasjoner som
burde få varselslampene til å lyse:
1. Når DU som kirurg ikke kan se
pasientens problem – sjansen for at
pasienten skal bli fornøyd med de
endringene du gjør er minimal.
2. Pasienten med det perfekte utseende
– har ofte urealistiske forhåpninger til
din kirurgi. Har trolig mye å tape på
et inngrep.
3. Pasienten med et ptotisk C-cup bryst.
Pasienten som egentlig trenger et løft,
men som ikke vil ha arr. Som bedyrer
at de vil bli fornøyd uansett resultat,
fordi de bare trenger lit mer fylde og
løft… Stol på egen erfaring og la heller
være å operere denne pasienten.
4. Unge pasienter med begrenset livserfaring og begrenset utdannelse.
Har ofte vanskelig å forstå rekkevidden
av det operative inngrepet.
5. Manglende forståelse på grunn av
a. Lav intelligens
b. Språkproblemer
6. Når pasienten ikke hører på hva du
sier, ikke forstår eller vil forstå
informasjonen din…
7. ”Jeg bryr meg ikke om arr….”
ALLE bryr seg om arr; ”Det var jo ikke
slike arr jeg hadde tenkt at det ble….”
8. ”Bitchy” personlighet som gir deg de
gale vibrasjoner….
9. Generelt misfornøyde pasienter.
10. Pasienten uttrykker misnøye med
tidligere kirurgi. Disse pasientene vil
før eller siden sitte hos neste kirurg og
uttrykke misnøye vedr. deg…
11. Pasienter som ikke ler av dine dårlige
spøker. Viktig å være på bølgelengde
med pasienten.

Tema

egendiagnoser blir fremtiden.
ET KJEDELIG FAKTUM I DENNE
SITUASJONEN: Leger er som gruppe
de treigeste i verden på teknologifronten. Har vanskelig for å skjønne
at nyhetene på internett sprer seg i
et lukket univers som for eksempel
Facebook.

1.
2.
3.

Det vil alltid være et problem å kommunisere en avvisning uten at pasienten tar det ille
opp. Man kan komme rundt problemet ved
å si at man ikke er rett kirurg for pasienten,
selv om det egentlig er dårlig gjort å sparke
ballen over til en annen kollega.
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Samdal siterte Mark Twain: ”When in
doubt, tell the truth!” VÆR ÆRLIG
– gi pasienten din oppriktige mening på
en høflig måte.
Har du operert en vanskelig pasient og du
opplever problemer postoperativt må du
møte dette offensivt. Du må gjøre deg
tilgjengelig og følge pasienten opp.
IKKE GJEM DEG!

Tema

Siste foredragsholder var professor i
psykiatri, Ulrik Malt. Malt leder avdelingen
for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin
ved Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet. Han gav den lydhøre forsamlingen
sin oppfatning av personlighetsforstyrrelser
sett i relasjon til estetisk kirurgi og plastikkirurgi. Han belyste fagfeltets farer og feller
sett fra en psykiaters synsvinkel.
Malt begynte med å referere til en tysk
befolkningsstudie fra Buhlmann et. al.,
publisert i Psychiatri Res i 2010 for å belyse
hovedtemaet ”Kroppsdysmorfisk lidelse”
(Body Dysmorphic Disorder – BDD).
I denne studien hadde man blant annet stilt
følgende spørsmålen:

Ut fra en sammenstilling av alle opplysningene og oppfyllelse av kriteriene fant
man at 1,5 % av menn og 2,0 % av kvinner
i befolkningsmaterialet (n=2510) kunne sies
å ha BDD.
Tallene i ulike materialer spriker noe,
men man må anta at prosenten av BDD
hos pasienter som søker kosmetisk
plastikkirurgi (estetisk kirurgi) trolig ligger
et sted mellom 7 og 15 %.
Malt fokuserte deretter på etiologien og
patofysiologien. Han mener det trolig finnes
et nevrobiologisk rasjonale for å si at man
ved enkelte personlighetsforstyrrelser har
deler av hjernen som er som er mer sensitiv for sansestimuli. Det er mulig forklaringen ligger i høyre amygdala og aktivering
av denne. Her spiller serotonin transporter
protein en viktig rolle, med ulik genetiske
variasjoner som kan være assosiert med
depresjoner og negative stress respons.
Man kan være en JURKA personlighet; en
bekymret og timid person.

2.

”Synes du at du har en eller flere lite
attraktive eller disfigurerende defekter
i ditt utseende, selv om andre ikke
deler din oppfatning eller synes dine
bekymringer er betydelig overdrevet?”
”Tenker du på de deler av utseende du
bekymrer deg for mer enn 1 t daglig?”

2.

3.
I denne befolkningen er det 5,3 % av
menn og 14,8 % av alle kvinner som
svarer ja på dette spørsmålet.

Område for fokus Kvinner Menn
Mage

24,8 %

15,8 %

Hofte / lår

24,3 %

3,7 %

Vekt

22,4 %

10,9 %

Bryst

11 %

1,5 %

Nese

5%

4,2 %
2.

4.

”Hvis ja på ovenstående spørsmål, er
dette veldig stressende for deg?”
37,7 % av mennene svarer ja på dette,
35,5 % av kvinnene.
”Ødelegger dette i vesentlig grad ditt
dagligliv?”
34,4 % av mennene svarer ja på dette,
16,3 % av kvinnene.
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Genetisk sårbarhet? Personlighet
kan være preget av amygdala; føler
sterkere angst
Oppvekst – Nærhet, trygghet og
anerkjennelse er viktig for å hindre
utvikling av BDD. Pasienter med BDD
vil kanskje prøve å løse sin utrygghet
ved kirurgi??
Læring (klassisk og operant betinging).
a. Avvik i visuell prossesering
(hyperaktivitet i venstre orbitofrontale cortex og nucleus
caudatus bilateralt)
b. Forstyrrelser i eksekutive
funksjoner (signifikante forskjeller
i regional hjerneaktivitet mellom
BDD pasienter og friske
kontroller)
c. FOKUSERER PÅ DELER,
IKKE HELHET

Alvorligheten av BDD
er relatert til:
1.

3.

Body Dysmorphic Disorder og
kirurgi (Crerand et al, Ann Plast
Surg 2010):
1.
2.

3.
4.

5.

Personlighetsforstyrrelser (ustabil,
paranoid, schizotyp)
Samtidig annen psykisk lidelse (for
eksempel sosial fobi, tvangslidelse).

Malt lanserte en psykiaters kortversjon
til bruk for plastikkirurger med tanke på å
utelukke alvorlig personlighetsforstyrrelse:
Spør pasienten om han / hun har hatt en
nær fortrolig venn av samme kjønn (ikke
seksuell) i tenårene? Hvis pasienten har hatt
det, er sjansen for alvorlig personlighetsforstyrrelse liten.

De fleste pasientene er misfornøyd
med det kirurgiske resultatet
De fleste fortsetter å ha BDD og
utvikler nye utseende relaterte
bekymringer
38 % får utført multiple prosedyrer
KIRURGER HADDE BARE AVSLÅTT
11 % AV FORESPØRSLENE OM
KIRURGI
Kirurger avviste oftere menn
enn kvinner

Når kan du forvente et DÅRLIG
RESULTAT (i dette tilfelle at
pasienten ikke blir fornøyd):
1.

Etiologi og patofysiologi:
1.

1.

Forløp: ¾ av tenåringer med BDD blir trolig
kvitt sine plager over 8 år. Skyldes trolig
en modningsprosess. I denne perioden vil
kirurgi trolig gjøre vondt verre.

2.
3.
4.
5.

6.

Lite synlige avvik (defekter): - VAS
testen. Lag en linje fra punktene 0 til
10, der 0 er perfekt og 10 representerer katastrofe. Legen og pasienten
tegner inn hvordan de vurderer
området pasienten ønsker å operere
uavhengig av hverandre. Hvis forskjellen mellom det kirurgen og pasienten
mener er mer enn 4 (for eksempel at
legen rater avviket til 2 og pasienten til
9); UNNGÅ Å OPERERE.
Motivasjonen for operasjon er knyttet
til andres oppfatning (relasjoner)
Urealistiske forventninger
Yngre (spesielt yngre menn)
Tidligere kosmetisk kirurgi.
Vær observant når pasienten begynner
med å idealisere deg, mens de devaluerer tidligere kirurger. Det er da bare et
tidsspørsmål før de dumper deg.
Annen psykopatologi

Etter Malts innlegg diskuterte man hvorvidt
en tidligere psykiatrisk diagnose som for
eksempel anorexi for resten av livet skulle
representere en relativ kontraindikasjon for
kosmetisk kirurgi.
Malt var relativt kategorisk i sin oppfatning
av at dette burde representere en kontraindikasjon senere i livet. Dette til tross for
at forsamlingen av plastikkirurger kom med
en rekke gode eksempler på pasienter som
var blitt hjulpet senere i livet etter at de
var erklært friske, dels etter henvisning fra
psykiater 

PAL-System fra Microaire

(PAL – Power Assisted Lipoplasty)

Rask og effektiv fettfjerning uten å ødelegge omkringliggende vev.
•
•
•
•
•
•

Effektiv i fibrøst vev
Ingen varmeutvikling
Egner seg meget godt til skulptering
Rask prosedyre
Stort utvalg av kanyler
Hendig og portabelt system som kan kobles til de fleste sug

Ta kontakt for mer informasjon / produktdemonstrasjon.

En ny hverdag
– tilby dine pasienter 3D simulering for brystforstørrelse
med e-stetix web-program

•
•
•

Realistisk bilde av resultatet
Løsning som er enkel og rask i bruk
Web-basert, ingen dyre installasjoner
Ta kontakt for mer informasjon
/ produktdemonstrasjon.

Kompresjonstøy

- en viktig del av behandlingen
Stort utvalg av kompresjonstøy til bruk etter kirurgiske inngrep.
Høy kvalitet. Komfortabel for pasienten. Tilvirket av
spesielt egnet elastisk materiale som tillater huden å
puste og holder god kompresjon over lang tid. Innholder
ikke lateks.
•
•
•
•

Hindrer unødvendig hevelse og blødning.
Former - en del av behandlingen.
Den postoperative tilhelingen forkortes.
Indirekte smertelindrende.

Ved behov syr vi opp tøy etter pasientens egne mål når standard størrelse
ikke passer. Dette uten merkostnad.
Tøyet selges hos utvalgte bandasjister og apotek med stor kompetanse på
kompresjonstøy. Tøy kan også sendes ut ved postoppkrav
Ta kontakt for mer informasjon om kompresjonstøyet vårt og butikker
eller se vår hjemmeside.

Telefon
E-post

23 03 52 50
Faks 23 03 52 51
norge@medistim.com

www.medistim.no

Norge AS

Ørekirurgi
De første rapportene om ørerekonstruksjon går tilbake til år 600 før Kristus. Det var da en Indisk kirurg,
Sushruta som beskrev rekonstruksjon av øreflipp ved å bruke en lokal lapp. I det 16. århundre beskriver
Gaspare Tagliocozzi rekonstruksjon av øret ved å bruke en lapp fra armen. Dieffenbach beskrev så
rekonstruksjon av øvre del av øret etter at det hadde blitt skadet av en sabel.

Tema

Håvard Seland og Hans Chr. Sylvester-Jensen
hans.christian.sylvester.jensen@helse-bergen.no
Plastikkir. Avd. Haukeland Universitetssykehus

Cup-ear

Moderne ørerekonstruksjon begynte i det
20. århundre. Sir Gillies var den første til
å beskrive rekonstruksjon ved å bruke ribbensbrusk. I 1930 beskrev Pierce hvordan
man kunne lage et skjelett av ribbensbrusk
og Tanzer førte så denne tradisjonen videre.
Siden har Nagata, Ferme, Brent og
Wikstrøm utviklet sine egne retninger i
rekonstruksjon av det ytre øret.
Øremisdannelse er et vidt begrep som
dekker et stort antall diagnoser og
tilstander:
Det kan være medfødte misdannelser
som mikroti (delvis eller helt manglende
ytre øre) ofte i kombinasjon med andre
misdannelser som hemifacial microsomi eller Treacher Collins syndrom.
Man har tilstander som aures alatae
(utstående ører), cup-ear ( hengende
øvre del av øret), makroti (stort ytre øre)
eller defekter etter traume og cancer.
Ved plastikkirurgisk avdeling Haukeland
Universitetssykehus så vi tidlig behovet
for økt ekspertise innen rekonstruksjon av
ytre øre. Siden 2003 har to av avdelingens
overleger jobbet kontinuerlig med denne
pasientgruppen. Vi har et nært samarbeid
med Dr. Wikstrøm som leder Scandinavian
Ear Reconstruction Center i Malmø.

Før operasjon.

Etter operasjon.

Vi vil nå presentere noen av de vanligste
diagnosene og vise hvordan de behandles
ved vår avdeling.

i narkose. Fra 12 års alderen klarer de fleste
denne operasjonen i lokalbedøvelse.

Aures alatae er definert som manglende/
hypoplastisk antihelix eller for stor og dyp
concha, noe som gir seg utslag i et øre som
står ”for mye” ut fra hodet. Det er vanskelig å si noe om insidens da det ikke finnes
noen klar enighet om hvor grensen går mellom et utstående øre og et normalt øre.

Det finnes mange beskrevne operasjonsmetoder for korrigering av aures alatae. Ved
vår avdeling bruker vi en kombinasjon av
anterior rasping ( Stenstrøms rasping), kombinert med Mustarde suturer, eventuelt og
conchomastoid sutur. Ved denne metoden
bruker man ca 45-60 min på en bilateral
operasjon. Kun retroaurikulær tilgang og
moderat blottlegging av brusk.

Utstående ører kan føre til mobbing på
skolen, og derfor opereres mange av disse
barna før skolealder. I så tilfelle opereres de

Prinsippet er at man svekker brusken på
fremsiden av antihelix, slik at denne bretter
seg bakover og blir mer fremtredende.

Under operasjon.

Etter operasjon.

Aures alatae

Makroti

Før operasjon.
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Ved conchahypertrofi fjernes en halvmåneformet bruskbit fra selve concha, med
påfølgende brusksutur. Tilgangen er fra
baksiden av øret slik at det ikke blir synlige
arr. Vi bruker Stenstrøms fil til rasping av
antihelix og setter Mustarde suturer på
baksiden.

Mikroti

Cup-ear

Grad 1 og 2 kan ofte korrigeres ved hjelp av
brusk- og hudplastikk.

Før operasjon.

Under operasjon.

Etter operasjon.

Under operasjon.

Etter operasjon.

Tema

Ved denne tilstanden er helixkanten foldet
ned over øret. Dette medfører et lavere og
smalere øre som ser ut som det er utstående og foldet over seg selv. Man graderer
det fra 1 til 3, hvor 1 er en moderat folding
av øvre helixkant, og 3 representerer en
total nedsenkning av helix, inkludert øvre
tredjeedel av øret.

Rekonstruksjon
etter cancer/
traume

Via incisjon på baksiden av øret løsnes
huden fra brusken både på bak- og framside
av ørets øvre tredjedel.
Brusken deles ved kranial omslagsfold slik
at hele den nedsunkne bruskdelen løsnes
ut. Man snur den så 180 grader og fester
den i ny posisjon, ofte kombinert med et
concha bruskgraft som støtte.
Huden legges så tilbake over brusken. Ofte
er det behov for en V-Y plastikk kranioanteriort, ved helixkantens begynnelse.
Ved grad 3 bruker vi som regel fritt ribbensbrusktransplantat, som ved en mikrotioperasjon.

Makroti
Er definert som for stort øre. Det finnes ikke noen eksakte mål for hva som
er et normalt øre. Det må stå i proporsjon til resten av kroppen, og ikke minst
hodet. Likevel er det noen grenser som er
retningsgivende. Lengde aksis over 7 cm vil
i alle tilfelle defineres som makroti.
Ved operasjon ønsker man å redusere både
høyde og bredde. Man fjerner brusk og hud
fra framsiden av øret, kombinert med en
forkortning av nedre helix. Huden på baksiden beholdes intakt for optimal sirkulasjon
av helixkanten.( se bilder)

Før operasjon.

I en del tilfeller er tilstanden assosiert
med syndromer eller andre tilstander som
Treacher Collins syndrom, hemifacial mikrosomi etc. Ytre øregang kan være okkludert
eller tilstede.
I Norge fødes det ca 8 barn med mikroti
hvert år.

Ved 3. seanse fører man en bruskbit inn under øret for å bedre projeksjonen, i tillegg til
at man gjør små estetiske optimaliseringer.

Rekonstruksjon etter
cancer/traume

Den vanligste formen for rekonstruksjon
er å lage et nytt øre ved hjelp av autolog
ribbensbrusk. For å gjennomføre en slik
operasjon må pasienten ha tilstrekkelig med
brusk, noe de fleste har ved 7 års alder.
Voksne personer utvikler på sikt forbening
av ribbensbrusken, og dette vanskeliggjør
operasjonen.

Rekonstruksjonsmetode avhenger helt av
hvilken skade øret har. Man har da som
utgangspunkt metodene for de forskjellige
tilstandene beskrevet over.

Vi bruker Wikstrøms 3 stegs-metode. Dette
innebærer 3 operasjoner med 3 måneders
mellomrom.

Det er et stort mangfold hva gjelder tilstander og rekonstruksjonsmuligheter hos
denne gruppe pasienter. Vi ser at behovet
for kirurger med interesse og kompetanse
innen dette feltet er viktig for et optimalt
resultat. Med relativt få pasienter er vårt
samarbeid med Scandinavian Ear Reconstruction Center, Malmø ( Dr. Wikstrøm)
til stor nytte. Behovet for sentralisering,
eventuelt landsfunksjon for de vanskeligste
rekonstruksjonene er nok noe som på sikt
vil tvinge seg fram 

Mikroti

Ved 1. operasjon høster man ribbensbrusk.
En fri ribbe til helixkanten og to sammenvokste ribber til selve øreplaten. Deretter
skulpteres bruskbitene til et tredimensjonalt
rammeverk som legges inn under huden.

Innbefatter alt fra lett underutviklet til
totalt manglende øre. Som oftest er dette
enkeltsidig, men kan også være bilateralt.

Ved 2. operasjon løfter man øret ut fra
hodet, slik at man får laget sulcus bak øret.

Ved rett indikasjon kan et slikt inngrep gi en
vesentlig bedring av pasientens selvfølelse.

Man legger så et fullhudstransplantat i
sulcus.

Rekonstruksjon etter tumorsekvele ved
hjelp av autolog ribbensbrusk.

Oppsummering
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Genital kjønnskonvertering
fra kvinne til mann
Kim Alexander Tønseth og Therese Bjark
kim.tonseth@ous-hf.no
Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi
Oslo Universitetssykehus

Tema

Innledning
Hos enkelte personer finnes det en permanent overbevisning om å være det motsatte
kjønn (1). En slik tilstand klassifiseres som
transseksualisme (2). Hvert år henvises i
overkant av 50 pasienter til utredning for
transseksualisme, hvorav rundt 20 pasienter
blir diagnostisert som transseksuelle. Dette
er en av de svært få psykiatriske diagnosene som behandles med endokrinologiske
og kirurgiske tiltak. Rikshospitalet har hatt
formell landsfunksjon for denne diagnosegruppen siden 1979.
Etter henvisning gjennomgår pasientene
en standardisert psykiatrisk utredning som
varer i 1 – 2 år. Deretter gjennomføres endokrinologisk utredning og man starter den
hormonelle behandlingsfasen. Det tilføres
enten østrogen (til menn) eller testosteron
(til kvinne), som fører til en undertrykkelse
av egen kjønnshormonproduksjon, og til
dannelse av sekundære kjønnskarakteristika
av det motsatte kjønn, for eksempel feminin
brystutvikling hos biologiske menn.

Kirurgisk behandling
Vurdering av pasienter i forhold til kjønnskorrigerende kirurgi skjer etter ca ett års
hormonell behandling. Det henvises årlig
rundt 15 pasienter med transseksualisme
til kirurgisk intervensjon. Ved kjønnskorrigerende kirurgi gjøres oftest korreksjon av
bryst først, da dette er mest synlig.
Hos pasienter som konverteres fra kvinne
til mann (FTM) gjøres hysterektomi og salpingooforektomi, noe som er en forutsetning for skifte av personnummer. Ved genital rekonstruksjon fra kvinne til mann finnes
ingen ideell metode og det er beskrevet en
rekke forskjellige teknikker (3). Alle teknikkene har forskjellige fordeler og ulemper og
er mer eller mindre velegnet for den enkelte
pasient, avhengig av utgangspunktet og
responsen på testosteronbehandlingen.
Genital rekonstruksjon fra mann til kvinne
(MTF) et en relativt standardisert operasjon
hvor man i løpet av to operasjonsseanser
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Figur 1. Postoperativt resultat 6 måneder konvensjonell falloplastikk med bruk av hud fra høyre lyske (se arret).
Foto: Kim Alexander Tønseth.

oppnår et godt anatomisk og funksjonelt resultat, med både konstruksjon av neovagina
og neoklitoris.

Metoder ved genital
kjønnskonvertering (FTM)
Den mest tradisjonelle teknikken som har
vært benyttet siden 1940 tallet (4), og
som kan gi godt synlig resultat, er bruk av
regional lyskelapp. Ved denne prosedyren
lages en hudlapp fra lysken som formes
som en hudsylinder og som ved den første
seansen blir brettet over mot påtenkt basis
av neopenis. Ved den andre seansen, etter
ca 6 uker, har blodkar fra pubisregionen
vokst inn i hudsylinderen slik at den kan
deles i lysken (Fig.1).
Som et alternativ til regionale hudlapper
kan man benytte frie vaskulariserte lapper
(3,5,6), som kobles til blodkar i pubis/lyskeregionen med mikrokirurgisk teknikk (Fig 2
og 3). De frie lappene har større potensial
for konstruksjon av urinrør og eventuelt
tilkobling av nerve som øker sensibiliteten i
neopenis, men har høy komplikasjonsrisiko
(7). Sistnevnte teknikker gir også potensiell

stor skade på det stedet man henter vevet
(donormorbiditet), samt at operasjonene
er langvarige og ressurskrevende. Disse
momentene gjør at Rikshospitalet primært
benytter regionale lapper som førstevalg
når ønsket er rekonstruksjon av penis med
normal størrelse og hvor metaidoioplastikk
(se under) ikke er velegnet.
Ved bruk av regionale lapper og frie vaskulariserte hudlapper gjøres etter ytterligere 6
måneder neoglans- og sulcusplastikk med
hjelp av delhudstransplantasjon.
Med regionale eller frie hudlapper kan man
konstruere en penis med normal størrelse og et relativt tilfredsstillende estetisk
resultat. Ulempene er at pasienten må
opereres i flere omganger, neopenis vil ikke
ha ereksjonsmulighet, og urinrørsåpningen
er primært uendret.
I løpet av 90-tallet har det blitt utviklet
en teknikk som har funnet en løsning på
disse ulempene. Ved oppstart av testosteronbehandling vil det utvikles hypertrofi
av klitoris, som dermed kan benyttes til å

Tema

konstruere en liten funksjonell neopenis
(metaidoioplastikk): Den hypertrofiske klitoris blir rettet ut og urinrøret blir rekonstruert
med hjelp av fremre vaginalvegg og de små
kjønnsleppene (8,9). Det etterlates en liten
restvagina, som eventuelt kan fjernes helt
på et senere tidspunkt. Med denne teknikken oppnår man ereksjon og får urinrørsåpningen på tuppen av neopenis. I tillegg har
man ikke behov for flere operasjonsseanser
og trenger ikke å ta vev fra andre deler
på kroppen for å utføre rekonstruksjonen.
Det estetiske resultatet blir også meget
bra, men ulempen med denne teknikken
er at neopenis blir relativt liten (ca 5 cm)
(fig. 4). Dette gjør at det likevel kan være
problematisk med stående vannlating og at
pasienten som oftest ikke kan gjennomføre
tradisjonelt samleie, særlig hvis pasienten
er overvektig. Flere pasienter (ca 20-40%)
vil også utvikle urinfistel og stenoser (10),
men de fleste (>90%) får korrigert dette
ved ytterligere kirurgi. Opplever pasienten
at størrelse er svært utilfredsstillende kan
man eventuelt på et senere tidspunkt konvertere til konvensjonell falloplastikk.

Figur 2. Postoperativt resultat 2 dager etter falloplatikk med mikrovaskulær hudlapp fra lår (ALT-lapp).
Foto: Kim Alexander Tønseth.

Scrotum rekonstrueres ved alle angitte
neopenisrekonstruksjoner med bruk av
de store kjønnsleppene og innleggelse av
testikkelprotese.
Det foreligger ingen gode etterundersøkelser på postoperativt resultat og pasienttilfredshet i forhold til valg av teknikk. I
hvert enkelt tilfelle må de ulike fordelene
og ulempene avveies opp mot pasientens
ønsker og utgangspunkt. Ved stor klitorishypertrofi vil metaidoioplastikk som oftest
være den mest egnede metoden 
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Figur 4. Funksjonell neopenisrekonstruksjon med metaidoioplastikk
med bevart ereksjonsfunkjson og
urethrarekonstruksjon.
Foto: Kim Alexander Tønseth.
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Vaskulære anomalier: en oversikt
Robert Hermann, Thomas Moe Berg,
Rune Andersen, Hans Erik Høgevold
robert.hermann@ous-hf.no
Plastikkirurgisk avdeling, OUS-Rikshospitalet

Terminologi

Tema

Vaskulære anomalier er som regel godartede forandringer som kan affisere arterier,
vener, kapillære strukturer og lymfebaner
og de kan oppstå i alle organer. Terminologien for de forskjellige typer vaskulære
anomalier kan være forvirrende og brukes
ofte upresist. Klassifiseringen definert av
ISSVA (International Society for the Study
of Vascular Anomalies) bør brukes [1].

Vaskulære anomalier deles inn i
vaskulære svulster og vaskulære
malformasjoner.

Vaskulære svulster (hemangiomer) finnes
nesten bare hos barn og kjennetegnes av
cellulær proliferasjon. Den mest vanlige
er infantilt hemangiom. Andre vaskulære
svulster som kongenitalt hemangiom, tuftet
angiom og kaposiformt hemangioendotheliom er sjeldne. Som hovedregel tilbakedannes hemangiomene i barneårene og finnes
således knapt hos voksne.
Vaskulære malformasjoner kjennetegnes av
dysplastisk karvegg og abnormt formede
vaskulære kanaler. De deles inn i ”high
flow” og ”low flow” lesjoner i forhold til
om det er en arteriell komponent til stedet.
Venøse, arterielle, lymfatiske og kapillære
malformasjoner kan også være kombinerte
som for eksempel arteriovenøse fistler,
arteriovenøse malformasjoner og venøslymfatiske malformasjoner.
Vaskulære malformasjoner omtales meget
ofte feilaktig som hemangiomer. Det er viktig at alle bidrar til opphør av denne feilbruk
av terminologi.

Symptomatologi
Vaskulære anomalier kan vare smertefulle
eller bare gi kosmetiske utfordringer.
Smerter kan oppstå spontant eller under/
etter aktivitet. Lesjonene kan være små,
men kan også affisere hele kroppsdeler
eller organsystemer. De kan gi funksjonelle
plager avhengig av type, lokalisasjon og
størrelse. Blødninger, infeksjoner og
trombemboliske komplikasjoner kan
oppstå. Leddnære malformasjoner kan
gi kontrakturer.
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ISSVA klassifisering: vaskulære anomalier
Vaskulær svulst

Vaskulær malformasjon

Infantilt hemangiom

”Low flow” lesjon (langsomt flytende)

Kongenitalt hemangiom
• Rapidly involuting hemangioma (RICH)
• Non-Involuting hemangioma (NICH)

• Kapillær malformasjon

Tuftet angiom

”High flow” lesjon (raskt flytende)

Kaposiform hemangioendotheliom
(med eller uten Kasabach-Merrit syndrom)

• Arteriell malformasjon

Spindel cell hemangioendotheliom
(med eller uten Kasabach-Merrit syndrom)

• Arteriovenøs fistel

Andre

• Arteriovenøs malformasjon

• Venøs malformasjon
• Lymfatisk malformasjon

Kombinert vaskulær malformasjon

Behandling
Internasjonale anbefalinger sier at behandling av vaskulære anomalier bør foregå i
multidisiplinære team som har nok volum
til å etablere og opprettholde god kompetanse.

Rikshospitalet er tildelt landsfunksjon
for behandling av store hemangiomer og vaskulære malformasjoner og
virksomheten er organisert i henhold til
internasjonale anbefalinger.

Teamet har utstrakt samarbeid med sentra
både i Europa og USA. Det er også tett
samarbeid med andre nordiske sentra gjennom Nordic Society for Vascular Anomalies.
Både utredning og behandling foregår i et
nært samarbeid mellom ulike kliniske fagfelt
(plastikkirurgi, barnekirurgi, barnesykdommer, hudsykdommer, ØNH, øyesykdommer, ortopedi, karkirurgi) og intervensjonsradiologene har en sentral plass i utredning
og behandling. Det har kommet nye utredningsmetoder og nye behandlingsformer av
vaskulære malformasjoner. Medikamentell
behandling har fått en viktig plass i behandlingen av hemangiomer.

ecchymose. Infantilt hemangiom vokser
raskere enn barnet i 9-12 måneder (proliferasjonsfase). Etter en platåfase på noen
måneder begynner hemangiomet vanligvis
å skrumpe og blekne. Denne såkalte involusjonsfasen kan vare fram til 10 års alderen.
Etter involusjonsfasen har omlag 50% av
barna restforandringer som for eksempel
hudoverskudd, ”fibrofatty tissue” eller mangel av elastiske fibre (anetoderma).
Diagnosen stilles i ca. 90% av tilfellene
gjennom anamnese og klinisk undersøkelse. Overflatiske hemangiomer har
oftest en intens rød farge, er myke og
elastiske. Dypere liggende lesjoner kan
være vanskeligere å diagnostisere. I disse
tilfellene er det ofte aktuelt med ultralyd og
MR undersøkelse for å stille riktig diagnose
samt bestemme utbredelse. Biopsi kan
være nødvendig.

Vaskulære tumores

Ca. 20% av pasienter med infantilt
hemangiom har multiple hemangiomer.
Er det flere enn 5 synlige hemangiomer
har pasienten en noe økt risiko for å ha
hemangiomer i indre organer. Hemangiomene foreligger da som regel i lever mens
de er sjeldne i hjerne, GI-traktus eller lunge.
Ikke symptomgivende hemangiomer i indre
organer er som regel ikke behandlingskrevende og diagnostikk mtp. det er derfor
ikke påkrevd [4].

Infantilt hemangiom
Lesjonene har en insidens mellom 4-10 %
hos hvite mennesker. Hos premature barn
er insidensen høyere (23%). Lesjonene
oppstår som oftest i den craniofaciale
regionen (60%) og oppdages som regel
noen uker etter fødsel [4]. Hos 30-50% av
pasientene er lesjonen allerede synlig rett
etter fødsel som en liten teleangiektasi eller

Tumorbiologien med involusjon og regresjon rettferdigjør vanligvis en avventende
holdning mtp. terapi. Bare ca. 10% av
pasientene med infantilt hemangiom trenger behandling grunnet funksjonelle plager
(syn, ernæring, respirasjon). Ved meget store eller multiple lesjoner kan shunting med
påfølgende hjertesvikt være et problem og
transarteriell embolisering av hemangiomet

Tema

Bilde 1. 10 måneder gammel jente med infantilt hemangiom.
Bilde 3. 16 år gammel pasient med venøs malformasjon
i hø knehase.

kjønnsnøytral. Man skiller mellom ”rapidly
involuting congenital hemangioma” (RICH)
som går i regress tidlig og som regel ikke
krever behandling og ”non involuting congential hemangioma” (NICH). NICH responderer sannsynligvis dårlig på medikamentell
behandling og kirurgi må vurderes.
Kaposiformt hemangioendotheliom
Kaposiformt hemangioendotheliom (KHE)
er en sjelden vaskulær neoplasi som viser
lokalt agressiv vekst og kan være smertefull. Lesjonen kan være synlig ved fødsel eller utvikles de første levemåneder/år. Mest
vanlig lokalisasjon er hode/hals og truncus
og størrelsen er som regel mer enn 5 cm i
diameter.
Bilde 2. 4 år gammel jente med infantilt hemangiom på nesen.

kan derfor være nødvendig og livreddende.
Estetiske og psykologiske aspekter må
tas med i betraktning mht indikasjon for
behandling. Systemisk behandling med steroider er stort sett forlatt grunnet ugunstig
bivirkninsprofil, mens lokal injeksjon med
steroider brukes en sjelden gang.

Førstevalg for behandling av terapikrevende hemangiomer er nå systemisk
behandling med betablokker.

Behandlingen startes i proliferasjonsfasen
(før barnet er ett år). Grunnet risiko for
bivirkninger bør behandlingen initieres på
sykehus. Det gis 2mg/kg/dag propranolol
per os til barnet er ca. ett og ett halvt år
[9]. Respons på behandlingen inntrer ofte
allerede første døgn, og dette skyldes mu-

ligens vasokonstriksjon. Bivirkninger som
bradykardi, hypotensjon og hypoglykemi er
sjeldne.
Kirurgi kan være indisert, men bør unngås
i proliferasjonsfasen. Riktig tidspunkt for
kirurgi kan diskuteres og funksjonelle plager
som ikke responderer på medikamentell
behandling prioriteres uansett alder. Ved
lesjoner i ansiktet med stor kosmetisk sjenanse vil kirurgi ofte vurderes før skolestart.
Eksisjon av hemangiomer i ansiktet bør
utføres av plastikkirurg for å få et optimalt
kosmetisk resultat.
Kongenitalt hemangiom
Kongenitalt hemangiom er en sjelden
forandring som er fullt utviklet allerede ved
fødsel. Utseende er som regel rød-violett,
ofte med sentral blekhet. Lesjonene ses
hyppigst på ekstremitetene og fordeling er

Halvparten av pasienter utvikler alvorlig koagulopati med Kasabach-Merritt fenomen:
trombocytopeni (”platelet trapping”), petekkier, forbrukskoagulopati og blødning [4].
MR undersøkelse og histologi kan gi diagnosen.
Medikamentell behandling med vinkristin er
første valg for store eller symptomgivende
lejoner. Små forandringer er sjeldnere og
disse kan fjernes kirurgisk.

Vaskulære malformasjoner
Vaskulære malformasjoner er alltid til
stede ved fødsel og vokser proporsjonalt
med barnet. Spontan regresjon skjer ikke.
Malformasjonen diagnostiseres vanligvis
i barneårene eller i puberteten. Den kan
vokse under hormonell påvirkning, typisk i
puberteten og under graviditet. Forekomsten er som regel sporadisk, men arvelige
varianter er beskrevet.
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Venøs malformasjon
Venøs malformasjon er den mest vanlige
av vaskulære malformasjoner og utgjør ca
90% av de malformasjoner som behandles
ved vårt senter. Muskulaturen i venene er
svekket, noe som resulterer i dilatasjon.
Selv om venøse malformasjoner er til stede
ved fødsel kan de bli symptomatiske først
senere i livet. Forandringene kan være en
liten velavgrenset hevelse eller en diffus
infiltrerende lesjon som affiserer forskjellige typer vev og kan kompromitere vitale
funksjoner. Venøse malformasjoner er som
regel solitære lesjoner med utbredelse over
5 cm og oppstår mest i området hodet/
hals og ekstremiteter. Flertallet av lesjonene affiserer hud og subcutant vev, men
mange affiserer også muskulatur, sjeldnere
skjelett.

Bilde 4. Venøs malformasjon: venografi etter
direkte innstikk.

Bilde 5. Venøs malformasjon:
MR før skleroterapi.

Venøse malformasjoner kan representere
stor psykisk belastning for pasientene
av kosmetiske grunner, men kan også gi
alvorlige fysiske plager. Alvorlige forløp
med kronisk blødning i GI-traktus kan
forekomme, men også akutt blødning, for
eksempel blødning ved tannlegebesøk der
malformasjonen affiserer kjevene. Lesjonene kan også føre til kompresjon av luftveier.
Trombemboliske komplikasjoner er ikke
uvanlige. Tromboflebitt-episoder er hyppig
årsak til smerter av 1-2 uker varighet. Hvis
beinstruktur er involvert, kan malformasjonen føre til benlengdeforskjell, patologiske
frakturer, hemartros og degenerativ artritt.
Pasienter med sparsomme symptomer fra
sin venøse malformasjon kan klare seg bra
med konservativ behandling og/eller med
hjelpemidler og tilpasninger i dagliglivet.
Kompresjonsbehandling (elastiske strømper
på ekstremiteter), smertestillende medikamenter og god veiledning er tilstrekkelig for
mange.

Bilde 7. Pasient med venøs malformasjon i ansikt og tunge.

Pasienter med betydelige symptomer derimot, kan ha behov for mer invasiv behandling. Tidligere var det vanlig med kirurgisk
fjerning, men plagsomme følgetilstander
og hyppige residiv etter kirurgi har medført
forsiktighet. I dag er oftest intervensjonsradiologisk behandling med injeksjon av
skleroserende agens i malformasjonen
førstevalget. Denne type terapi krever nesten alltid repeterte behandlingssekvenser,
gjerne over flere måneder. Behandlingen
har som mål å tette blodårene i malformasjonen og/eller gjøre pasienten mest
mulig symptomfri. Residiv forekommer
relativt ofte og det er mange som ikke blir
helt symptomfrie, men terapien er enkel
å gjenta. Komplikasjoner er sjeldne, men
inkluderer ulcerasjoner og nerveskader.
Lymfatisk malformasjon
Lymfatiske malformasjoner deles i makrocystiske, mikrocystiske eller kombinerte
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Bilde 8.

Bilde 6. MR etter skleroterapi viser rest av
venøs malformasjon.

makrocystiske/mikrocystiske lesjoner.
Gamle begreper som ”lymfangiom” og
”cystisk hygrom” bør ikke brukes lenger.
Lymfatiske malformasjoner forekommer
som regel i hode og hals regionen. Andre
vanlige lokalisasjoner er axille, bryst og
perineum. Lesjonene er ofte myke. En stor
andel av pasienter med lymfatisk malformasjon i hode/hals har behov for tracheostomi
for å bevare frie luftveier [5].
Lymfatiske malformasjoner ekspanderer
sakte og viser høy residivfrekvens etter
terapi. Macrocystiske lesjoner egner seg
meget godt til skleroseringsbehandling.

Bilde 10. Pasient med arteriovenøs malformasjon
på øret.

Bilde 11. 1 år gammel gutt med kapillær malformasjon.

Tema

Bilde 9. 4 år gammel jente med lymfatisk malformasjon i høyre thorax og overekstremitet.

Microcystiske lesjoner derimot er mindre
egnet for sklerosering. Kirurgi kan vurderes men det er ofte vanskelig å excidere
lesjonen i sin helhet og residvfrekvensen er
derfor høy. Komplikasjoner som blødning og
infeksjon forekommer.
Arteriovenøs malformasjon (AVM)
Ved arteriovenøse malformasjoner oppstår det direkte forbindelser mellom en
arterie og en vene (nidus). Forandringen
ses hyppigst i området hode, hals og
distalt på ekstremitetene. Lesjonen antas
å være medfødt, men ytre faktorer som
traume eller kirurgi kan føre til ekspansjon av forandringen. Også forandringer i
hormonstatus som oppstår for eksempel i
pubertet eller graviditet kan føre til oppblussing av forandringen. Pasienten opplever en
pulserende tumor som kan være kosmetisk skjemmende, men også gi smerter
og funksjonelle plager. Store AVM kan gi
volumbelastning på hjertet med påfølgende
hjertesvikt. Dette representerer en klar
behandlingsindikasjon. Små AVM trenger
imidlertid ikke gi symptomer og bør i slike
tilfeller vanligvis ikke behandles. Arteriovenøs malformasjon kan behandles kirurgisk
eller med embolisering på arteriesiden og/
eller embolisering/ sklerosering på venesiden. Ved kirurgisk intervensjon alene
rapporteres det om høy residivrate, opp til
40% [10]. Kirurgi kan også trigge betydelig
vekst av AVM og gjøre situasjonen verre.
Ved kirurgi bør en ha en klar oppfatning om
at det er mulig å fjerne hele lesjonen. Dette
kan være vanskelig fordi ”hvilende arterielle
feedere” først viser seg når andre viktigere
er okkludert eller fjernet. Kombinasjon
av embolisering med påfølgende kirurgi
har vist gode resultater for avgrensbare
lesjoner. Fjerning av den venøse komponent
er essensiell for et godt resultat. Okklusjon
av tilførende arterier, enten det utføres
med kirurgisk ligatur eller ved intravaskulær
coiling/plugging, vurderes i dag som mal
praksis og må ikke forekomme.

Bilde 12. Pasient med kapillær malformasjon.
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Kapillær malformasjon
Kapillære malformasjoner ses hos omtrent
0.3% av nyfødte. Begrepene ”portvins
føflekk” eller ”nevus flammeus” brukes
synonymt.
Kapillære malformasjoner kan oppstå alle
steder på kroppen. De er medfødte og viser
ingen spontan regresjon. Ofte blir lesjonen
lysere de første levemånedene, men over
tid blir forandringen mørkere og tykkere.
Forandringen kan være kosmetisk skjemmende og man kan da vurdere laserbehandling som gir god effekt i ca. 70% av
tilfellene [8].

Tema

Kapillære malformasjoner kan vare assosiert
med syndromer med kombinerte vaskulære
malformasjoner.
Klippel Trenaunay syndrom er definert som
kombinasjon av kapillær malformasjon, varikøse vener og hypertrofi av en ekstremitet.
Ofte foreligger det i tillegg en kombinert
lymfatisk/venøs malformasjon. Sykdommen
er progredient og komplikasjoner med ulcerasjoner, trombemboliske komplikasjoner
og pulmonal hypertensjon er beskrevet.

Bilde 13. 13 år gammel pasient med Klippel Trenaunay syndrom.

Parkes Weber syndrom er en ”high flow”
vaskulær malformasjon med kapillær malformasjon samt hypertrofi av ekstremiteten.
Ved sjeldne syndromer er samarbeid mellom ulike fagfelt spesielt viktig. Både intervensjonsradiologiske prosedyrer, men også
kirugi kan vurderes for å lindre symptomer,
men helbredelse er ikke mulig. Kompresjonsbehandling med egnet strømpe er viktig og må som regel brukes resten av livet.

Sammenfatning
Rikshospitalet har landsfunksjon for utredning og behandling av vaskulære malformasjoner og store hemangiomer. Samarbeid
mellom ulike fagfelt er avgjørende for god
behandling av denne pasientgruppen. Riktig
nomenklatur bør brukes. De fleste hemangiomer kan behandles konservativt med
ekspektanse. Medikamentell behandling
med betablokker er effektiv og har blitt
førstevalg for behandling av terapikrevende
hemangiomer.
Vaskulære malformasjoner er en heterogen gruppe av sykdommer i karsystemet.
Symptomer kan være fraværende, men
svært alvorlige sykdomsbilder med høy
morbiditet og mortalitet kan forekomme.
Ved behov for intervensjon er kateterbasert
skleroterapi og embolisering oftest førstevalg. Intervensjonsradiologisk og kirurgisk
behandling fører til bedring av symptomer
hos det store flertall, men helbredelse er
relativt sjeldent 

Bilde 14. Kombinert venøs lymfatisk lesjon.

Differensialdiagnose Vaskulære malformasjoner/
Hemangiomer hos barn
Vaskulære malformasjoner

Hemangiomer

Vokser proporsjonalt med, eller raskere,
enn barnet

Rask vekst, deretter langsom involusjon

Endrer ikke farve, eller blir mørkere

Avblekes ila. første leveår

Ofte bløtere enn hemangiomer. Kan ha
karsus eller pulsasjon

Deigaktig konsistens

Jenter/gutter = 1/1

Jenter/gutter = 3/1
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Kirurgisk behandling av gynekomasti
Gynekomasti, eller økt brystvevsmengde hos menn, er en vanlig tilstand med stor variasjon i klinisk
presentasjon og psykososial affeksjon. Denne artikkelen fokuserer på hvilke valgmuligheter kirurgen
har for håndtering av forøket mengde brystvev hos menn, med særlig fokus på innsikt i de anatomiske
forholdene som ligger til grunn.

Tema

Christian Tiller
tich@sus.no
Plastikk- og håndkirurgisk avdeling,
Stavanger Universitetssykehus.
Det har vært påvist at ellers friske voksne
menn normalt ikke skal ha palpabelt brystvev (1). Forøket mengde brystvev er likevel
vanlig og presenterer seg gjerne i to hovedgrupper; tidlig i tenårene og i voksen alder.
Over halvparten av alle gutter i tenårene
opplever en forbigående fysiologisk gynekomasti i forbindelse med puberteten (2).
Et mindretall kan imidlertid utvikle excessiv utvikling og/eller manglende regress
av brystvev. I voksen alder ses en økende
insidens av forøket brystvevsmengde med
økende alder og kroppsvekt. En større
prevalensstudie fant for eksempel palpabelt
brystvev på minst 2 cm i diameter hos 36%
av yngre og middelaldrende menn, 65% av
eldre menn og 85% av menn med kroppsmasseindeks over 25 (3).

Etiologi
Bryst består av tre typer vev: brystkjertelvev, fett og hud. Enkelt forklart kan man ha

forøket mengde av enten en, to eller alle tre
av disse vevstypene. Proliferasjon av brystkjertelvev skyldes en overdreven stimulering fra kvinnelige kjønnshormoner i forhold
til de mannlige. Dette kan skyldes en rekke
tilstander, se Tabell 1. Som en huskeregel
kan disse deles inn i fire grupper: fysiologiske årsaker, ukjent årsak, medikamenter og
patologiske tilstander. Økt mengde fettvev
i bryster kommer som regel sekundært
etter vektøkning eller fedme, men kan
også følge økt mengde brystkjertelvev. Økt
hudmengde følger sekundært etter økning
av brystets volum.

Diagnostikk
Utredningen tar sikte på å avdekke eventuelle bakenforliggende patologiske årsaker til
kjertelhypertrofien. En målrettet anamnese
og klinisk undersøkelse anbefales derfor på
alle pasienter, se Tabell 2. Påvises ingenting
spesielt i anamnesen eller undersøkelsen,
behøves som regel ingen videre diagnostikk (3). Mammografi og andre radiologiske
undersøkelser anbefales kun hvis det er
mistanke om malignitet. Hormonell utredning er ikke nødvendig med mindre det
er snakk om nylig oppstått eller fortsatt

Figur 1. Klassifisering av gynekomasti a.m. Cordova.

Grad 1: Økning av brystvev begrenset til areolaområdet.
Her ses samtidig lett prolabering av kjertelvevet gjennom den tynne areolahuden.

Grad 3: Hypertrofi av hele brystet, moderat hudoverskudd, areola er i samme høyde eller mindre enn 1 cm
under submammærfuren.
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Grad 2: Hypertrofi av hele brystet, minimalt hudoverskudd, areola er over submammærfuren.

Grad 4: Hypertrofi av hele brystet, uttalt hudoverskudd,
areola er mer enn 1 cm under submammærfuren.

økende brystvevsutvikling. Andre blodprøver tas kun på klinisk mistanke.
Mannlig brystkreft er meget sjeldent i
Norge med bare ca 20 tilfeller per år (4).
Det er likevel en viktig differensialdiagnose
man alltid skal ha i bakhodet ved vurdering
av oppfylninger i bryst. Klinisk presentasjon
er som regel ensidig, hard, fiksert og ofte
perisentrisk tumor, gjerne med overliggende hudinndragning. Mammografi og/
eller ultralyd samt finnålsbiopsi utføres ved
klinisk mistanke om malignitet. Medianalder
for brystkreft hos menn er 70 år, det vil si
at dette i hovedsak rammer eldre. Unntak
er pasienter med Klinefelters syndrom som
har lik risikoprofil for brystkreft som kvinner.

Klinisk presentasjon og
behandlingsstrategi
Fysiologisk gynekomasti tidlig i tenårene
presenterer seg gjerne med økt vevsfylde
under en eller begge brystvorter (areolakomplekset), gjerne ledsaget med ømhet.
Siden det store flertallet av disse guttene
opplever en normal tilbakegang av symptomene, anbefales som regel å observere
disse uten videre behandling. Imidlertid
er tenårene en meget følsom tidsperiode
hvor uttalt brystutvikling kan gjøre betydelig
skade på både den sosiale og emosjonelle
utviklingen. Eksempelvis vil det være vanskelig å drive med sport samt inngå intime
relasjoner når man ikke tør å ta av seg
t-skjorten. Det kan derfor bli aktuelt med
kirurgiske inngrep på selv yngre tenåringer
om forandringene er både uttalte og av
lengre varighet.
Et annet viktig problem hos mange tenåringer er brystvevsøkning grunnet fedme. Selv
om førstelinjebehandling i slike tilfeller alltid
skal være vektnedgang med aktive tiltak,
lykkes dette ofte i liten grad. Noen kan
utvikle uttalte forandringer med betydelig
hudoverskudd, noe som kan gjøre det aktuelt med kirurgisk intervensjon også her.
Hos voksne menn vil man se alle grader
av gynekomasti avhengig av bakenforliggende årsak og kroppsvekt. Eksempelvis vil
kroppsbyggeren med overdrevent inntak av
steroidpreparater gjerne presentere en mer
eller mindre smertefull oppfylning under

Tema

Figur 3. Et semilunært snitt i nedre halvdel av areola er
vanligste brukte tilgang ved mild til moderat gynekomasti. Her et 4 uker gammelt arr etter intrakutan sutur.

Figur 2. De svarte linjene markerer ”de estetiske linjene” i en manns brystkasse. Arr utenfor dette, særlig ut i fra
areolakanten blir som regel mindre akseptert. Legg også merke til den lave plasseringen av areola i forhold til
submammærfuren.

areolakomplekset med svært lite omkringliggende fett, mens prostatakreftpasienten
på antiandrogener uten profylaktisk brystbestråling vil fremvise et blandingsbilde av
økt mengde kjertel- og fettvev. Det finnes
også en stor gruppe med overvektspasienter med og uten kraftig vektnedgang som
presenterer seg med mer eller mindre uttalt
overskudd av både fett og hud, men med
lite eller ingen kjertelvev. Sistnevnte benevnes ofte pseudogynekomasti.
Det foreligger ingen klar enighet om indikasjon for operasjon av voksne pasienter med
gynekomasti på det offentliges regning. De
psykososiale aspektene tillegges som regel
mindre vekt i forhold til gutter i tenårene,
noe som gjør at de fleste mindre til moderate forandringer anses i hovedsak som inngrep på kosmetisk indikasjon. Tre momenter som imidlertid kan tale for operasjon i
det offentlige helsevesenet er: smertefulle
oppfylninger som for eksempel gir vansker
med å sove i sideleie, uttalt hudoverskudd
som gir intertrigoproblematikk, for eksempel etter bariatrisk kirurgi, og sist såpass uttalte forandringer at brystene er kvinnestore
og da særlig etter bruk av farmakologiske
midler tatt på medisinsk grunnlag.

Ikke-kirurgisk behandling
Pasienter med fysiologisk gynekomasti
samt de som ikke har noen besvær trenger
ingen behandling da dette er en vanlig og
godartet tilstand. Foreligger en farmakologisk årsak bør inntak av aktuelle substans
seponeres eller endres. Er det andre underliggende sykdommer som ligger til grunn
bør de behandles etter vanlige retningslinjer. Vekttap vil være effektiv behandling
hos de med overskudd av fett som del i
volumøkningen i brystet og for pasienter
med hverken proliferert kjertelvev eller
ikke-retraherbart hudoverskudd kan dette

være tilstrekkelig behandling i seg selv.
Hormonbehandling i form av antiøstrogener
kan være effektivt i et tidlig stadium når
kjertelvevet prolifererer, både tamoxifen og
danazol har vist opp mot 80% responsrate
på forandringer som har bestått mindre enn
et års tid.

Kirurgisk behandling
Omtrent et år etter oppstått brystkjertelhypertrofi, skjer en irreversibel fibrose og
hyalinisering av det periduktale vevet og
omgivende stroma. Etter dette er det kun
kirurgisk behandling med fysisk eksisjon
som er vist å hjelpe. I prinsipp vil bestående forandringer utgjøres av en tett fibrøs
masse underliggende areolakomplekset og
i varierende grad et nettverkt av fibrøst vev
med eller uten fett i periferien av brystet.
Dette perifere vevet kan således være
krevende å fettsuge sett i forhold til for
eksempel magefett.
Et operativt inngrep bør ha fokus på
følgende: avflating av brystkassen, symmetrisering av de to brystene, best mulig
arrplassering og fjerning av eventuelt
hudoverskudd med riktig plassering av
areolakomplekset. Ved valg av operasjonsmetode bør man gjøre en vurdering av
hvilke av de tre vevstypene (kjertel, fett og
hud) det er overskudd av og hvordan dette
best korrigeres. Det kan imidlertid ved palpasjon være vanskelig å skille i hvilken grad
et bryst inneholder kjertel- og/eller fettvev.
Derfor anbefales å vurdere følgende to
aspekter ved valg av operasjonsmetode:
hvordan best ta bort volumoverskuddet og
hvordan huden fremstår med tanke på både
elastisitet og fysisk overskudd.
For å avhjelpe valg av operasjon finnes en
rekke klassifiseringssystemer for inndeling
av gynekomasti. Det anbefales å bruke

et system basert på vevsvolum og grad
av hudoverskudd fremfor et system med
inndeling av antatt vevstype i brystet. En
inndeling som fungerer tilfredsstillende i så
måte er presentert av italienske Cordova og
det vises til Figur 1 (5).
Grad 1: Hypertrofi begrenset til
areolakomplekset
Som regel palperes en isolert oppfylning
under areola som i varierende grad kan herniere igjennom areolas tynne hud. Kjertelvevet kan her tas ut ved hjelp av en nærliggende hudincisjon. Hudincisjon i forbindelse
med alle gynekomastioperasjoner bør
legges enten i overgang mellom brystvorte
og vanlig hud eller eventuelt i submammærfuren (Figur 2). Den foretrukne incisjonen
ved inngrep på grad 1 pasienter er oftest et
semilunært snitt i nedre halvdel av areola
(Figur 3). For å unngå en sekundær uthuling
etter inngrepet, bør det gjenlates vev med
tykkelse på rundt 5-10 mm under areola.
Pectoralisfascien og helst også et tynt lag
med fett over fascien bør beholdes intakt,
dette for å unngå en potensielt smertefull
sammenvoksning mellom areolakomplekset
og pectoralismuskulaturen. Det er kun unntaksvis behov for å fjerne fettvev, men noen
ganger kan være aktuelt med fettsuging for
å jevne ut overgangen fra eksidert område
til omkringliggende vev. Det er ikke behov
for å eksidere hud ved grad 1 gynekomasti.
Grad 2: Hypertrofi av hele brystet med
minimalt hudoverskudd
Pasienter med grad 2 gynekomasti har
behov for å eksidere både kjertelvev under
areolakomplekset samt det omkringliggende fibrøse fettvevet. Dette gjøres som
regel ved åpen subkutan mastektomi gjennom et semilunært snitt igjennom areola
på samme måte som beskrevet for grad
1 pasientene. Imidlertid må man her gå
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Tabell 1.
Årsaker til gynekomasti
1.	Idiopatisk (ukjent)
2. Fysiologiske årsaker
– neonatal, pubertet, senil

Tema
Figur 4. Utthenting av kjertelvev gjennom innstikksåpningen fra fettsuging er mer krevende, men sparer pasienten
for et periareolært arr.

mer perifert, noe som gjør inngrepet mer
krevende. For å jevne ut kantene mot det
ikke-eksiderte området og også underlette
selve eksisjonen, vil det ofte være en fordel
å gjøre fettsuging i samme seanse før man
går inn åpent. Man kan også med tilpasset
lang skalpell, skjærende fettsugingskanyle
og tang, hente ut kjertelvev kun igjennom
innstikksåpningen som gjøres i forbindelse
med fettsuging (Figur 4). På den måten
unngås en potensielt stigmatiserende incisjon rundt areola (6). Hos pasienter med
grad 2 gynekomasti kan man forvente at
huden med tiden retraherer seg tilstrekkelig
uansett hudkvalitet. Det er derfor som regel
ikke nødvendig å eksidere hud.
Grad 3: Hypertrofi av hele brystet med
moderat hudoverskudd
Pasienter i denne gruppen vil ha nokså mye
ekstra hud og hudkvaliteten vil her avgjøre
hvorvidt dette behøves eksideres eller
ikke. Yngre menn med god hudkvalitet vil
oppleve god hudretraksjon etter et volumreduserende inngrep og kan således opereres

med standard subkutan mastektomi. Skulle
det bli vedvarende hudoverskudd i ettertid,
kan dette korrigeres etter behov senere.
For eldre pasienter og pasienter etter kraftig
vektnedgang, vil huden ha dårligere evne til
retraksjon, noe som ofte nødvendiggjør eksisjon av hud i tillegg til det andre vevet. En
god operasjonsmetode vil her være å gjøre
en sirkulær hudeksisjon rundt areola (1-3
cm i bredde rekker som regel) ved å gjøre
en deepitelialisering med skalpell eller saks
(ta gjerne en litt bredere stripe nede da ”attraktive” mannlige brystkasser gjerne har
areola relativt lavt plassert mot submammærfuren, se for eksempel figur 2). Gjør så
standard subkutan mastektomi igjennom
et semilunært snitt i det deepitelialiserte
området (Figur 4). En fordel med denne metoden er at tilgangen blir større, noe som
underletter operasjonen. Lukkingen kan gjøres med fire til åtte subkutane suturer med
absorberende tråd (for eksempel monocryl
3-0) og i huden med fortløpende små, tette
suturer med for eksempel vicryl rapid 4-0
(Figur 4). Man behøver ikke suturere intra-

3. Patologiske årsaker
– Primær testikkelsvikt: Anorki,
Klinefelters syndrom, bilateral kryptorkisme, erhvervet testikkelsvikt (torsjon, traume, tumor), kusma, stråling
– Sekundær testikkelsvikt:
Generalisert hypofysesvikt, isolert
gonatropinmangel
– Endokrine svulster: Testikkel,
binyrer, hypofyse
– Ikke-endokrine svulster: Bronkialt
carcinom, lymfom, hypernefrom
– Leversykdom (cirrhose)
– Hemokromatose
– Nyresvikt
– Hyperthyreoidisme
– Ernæringssvikt
– Diverse: androgenmangel syndrom,
5 α reduktasemangel syndrom, familiær
gynekomasti
4. Farmakologisk
– Østrogener og deres agonister
(digoxin, spironolaton)
– Hyperprolaktinemi (metyldopa,
phenothiazines)
– Gonadotropiner
– Testosteronhemmere (cimetidin,
cyproteron acetat)
kutant da grensen mellom areola og vanlig
hud hos menn uansett er noe diffus. Gjøres
fettsuging i samme seanse vil dette nesten
alltid forbedre resultatet ved at kantene mot
eksidert område utjevnes.
Grad 4: Hypertrofi av hele brystet med
uttalt hudoverskudd
Foreligger uttalt ptose av brystet, gir dette
stort hudoverskudd som nødvendiggjør
hudeksisjon uansett hudkvalitet. Det er
beskrevet en rekke operasjonsmetoder for
slike pasienter med ulike kombinasjoner av
hudeksisjon og teknikker for å beholde blodforsyning til areolakomplekset. Subkutan
mastektomi igjennom periareolær sirkulær

Figur 5. Ved uttalt gynekomasti kan det være behov for å eksidere hud. Her er tre bilder fra en operasjon hvor det ble gjort sirkulær hudeksisjon og subkutan mastektomi. Som det
midtre bildet viser oppnås en større tilgang ved denne metoden fremfor å gå i areolakanten. Det ses også en egen stikkåpning etter fettsuging. Lukning er gjort med fortløpende
små suturer med vicryl rapid.
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Tema
Figur 6. Operasjonsmetode for uttalt gynekomasti. Det
første bildet viser deepitelialiseringen av stilken som
skal gi blodforsyning til areolakomplekset. Det er også
opptegnet hud og underliggende vev som skal tas bort
i en horisontal båtfasong samt avtegnet en ring hvor
areola skal plasseres til slutt. Det midtre bildet viser
ferdig uttatt lapp mens det siste bildet viser hvordan
det ser ut før de siste suturer settes.

Tabell 2. Anamnese og klinisk
undersøkelse av pasient med
gynekomasti
Anamnese:
–
–
–
–

Debutalder på brystutvikling
Nylige forandringer i størrelse
Smerte, utflod fra brystvortene
Tidligere historie på kusma, testikkeltraume, alkohol, medikamenter
– Familiær historie på gynekomasti
– Historie på eventuell seksuell dysfunksjon, infertilitet eller hypogonadisme
Klinisk undersøkelse:
–
–
–
–

Brystene: størrelse, form, konsistens
Væske fra brystvortene?
Aksillær lymfadenopati?
Testikler: størrelse, konsistens,
klumper, asymmetri
– Tegn på feminisering: kroppsbehåring,
fettdistribusjon, stemmeforandringer
– Tegn på kronisk leversvikt,
thyreoideasykdom, nyresvikt

hudeksisjon beskrevet under grad 3 pasientene vil også her kunne fungere på mange
pasienter. Blir ptosen for uttalt, kan likevel
en mer ”åpen” operasjon gi bedre resultat
hvor større mengder hud og vev eksideres.
Det anbefales å velge en metode som gir
hudincisjoner innenfor de tidligere nevnte
estetiske linjene hos en manns brystkasse,
det vil si at det unngås arr radierende ut i fra
areolakomplekset (Figur 2). En metode går
for eksempel ut på å eksidere en horisontal
båtform med hud, beholde en tynn, bred
stilk med deepitelialisert hud til areola for
så å lage en ny åpning til areola i den øvre
hudlappen (Figur 6). Hos enkelte pasienter
med betydelig hudoverskudd av dårlig kvalitet, slik man kan se hos enkelte etter kraftig
vektnedgang, kan det være aktuelt å kun
eksidere hud– og vevsoverskuddet uten
å beholde blodforsyning til brystvorten,
men kun transplantere denne som et vanlig
hudtransplantat.

Sammenfatning
Kirurgi mot gynekomasti bør kreve like mye
estetisk oppmerksomhet som kirurgi på
kvinners bryster. Ved valg av operasjonsmetode bør følgende to momenter legges
til grunn: hvordan ta bort volumoverskuddet
med best mulig, arrplassering og om det er
nødvendig med hudeksisjon eller ikke 
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Plastikkirurgi etter store vekttap
Hvor står vi i Norge og hvor skal vi videre?
Gudjon L Gunnarsson,
Marius Solli Nielsen og Alf Tore Aas
Plastikkirurgisk avdeling, Skien

Tema

Kroppsformende kirurgi, eller bariatrisk
plastikkirurgi er en ny og hurtig voksende
bransje innenfor plastikkirurgien. Fra og
med år 2000 har stadig flere pasienter i
USA og den vestlige verden gjennomgått
operasjon for sykelig overvekt og oppnådd
massive vekttap (MVT) med løs overflødig
hud som følge. Behandlingen er krevende
og best beskrevet av Dr. Grotting på plastikkirurgisk vårmøte i Kragerø forleden vår
hvor han sier: “It‘s almost an entire plastic
surgical residency in one patient”. Opprinnelig var det ikke snakk om kroppsformende kirurgi etter større vekttap. Overflødig
magehud ble amputert med pannikulektomi
eller mageplastikk etter omfang. Litteraturen er ennå beskjeden selv om erfaringene
stadig vokser og vitenskapelige publikasjoner deretter. Første lærebok om emnet ble
utgitt i 2005 av Aly1 i USA etterfulgt av Rubin og Matarasso i 20062 og flere har fulgt
siden. Nå er volumet av pasienter så stort
at utviklingen skjer enda fortere enn før og
behovet for behandling øker fra dag til dag.
Metodene er opprinnelig basert på vanlige
kroppsformende inngrep som mageplastikker og brystløft. Som kirurg trenger man
ikke å behandle mange MVT pasienter for

Bilde 1a. Preoperativt fotografi av 40 år gammel mann
med 70 kg vekttap. Hudoverskudd både vertikalt og
horisontalt med mons ptose.
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å forstå at metodene ikke er tilstrekkelige,
og må utvikles betraktelig for å løse plagene som følger med hudoverskuddet og
samtidig oppnå tilfredsstillende resultater.
Nå kombinerer vi flere inngrep i ett for å
løse de forskjellige problemene som vi står
foran, og det er ikke enkelt.
Det er ikke lenge siden de første pasientene ble behandlet i stor stil her i Norge.
Dr. Jan Frøyen på privatklinikken Aleris er
sannsynligvis den i landet som hittil har hatt
mest erfaring med denne behandlingen.
Han har sjenerøst presentert sine erfaringer
på kirurgisk høstmøte til stor interesse for
det plastikkirurgiske miljø og således bidratt
til å etablere en god behandlingsstandard
her til lands. Stadig flere blir operert med
mageminskende operasjoner og bare gjennom siste år alene har det blitt gjennomført
over 2000 slike inngrep her i Norge. En
betydelig og stadig økende andel av disse
ønsker korreksjon av hudoverskudd, og
ventelister for kroppsformende kirurgi øker
betraktelig. Så lenge det offentlige helsevesenet finansierer denne behandlingen, vil
etterspørselen fortsette å øke kraftig slik at
det gjelder å være forberedt på det som vil
komme. Behandlinger er tid- og ressurskrevende, og risikoen for komplikasjoner er
høy. Med økt erfaring blir komplikasjonene
sjeldnere, men de er stadig hyppigere enn
blant ikke-MVT pasienter.

Bilde 1b. Resultat etter cirkumferensiell belteplastikk.
Legg merke til dyp fure i midtlinje på bakgrunn av manglende korreksjon av vertikalt hudoverskudd.

Ved Sykehuset Telemark har vi siden 2009
behandlet i underkant av 300 pasienter for
løs hud etter store vekttap. Vi har gjennomgått opplæringskurven med flere
revisjoner for utilstrekkelige resultater og
til og med utviklet forskjellige metoder for
behandling av områder som ikke omfattes
av hittil beskrevne operasjoner. Stadig flere
plastikkirurger her til lands har nå begynt å
behandle pasienter med fine resultater og
alle skjønner etterhvert denne forskjellen av
egen erfaring.
De fleste er enige om at behandling av
underkroppen er viktigst, og som regel
starter man med underkropp etterfulgt av
overkropp og lår dersom dette er indisert.

Kroppsformende kirurgi må
lages i 3D plan
Det er viktig å skjønne at tyngdekraften får
hudoverskuddet til å se ut som at alt henger
ned, derfor ville det være logisk å korrigere
hengende hud med et løft oppover; brystløft, mageløft, ansiktsløft. Dette er bare
halve sannheten da huden har vært utstrukket og om man bare løfter uten å stramme
inn har man ikke korrigert problemene som
plager pasientene. Derfor må det i de fleste
tilfeller kombineres snittføringer i x og y
vektor, ofte sammen med en form for debulking, dvs fettsuging (vektor z). Å utelate
en av vektorene vil gi dårligere resultater og
sannsynligvis kreve senere korreksjoner.

Bilde 1c. Resultat etter korreksjon av vertikalt hudoverskudd med direkte eksisjon i midtlinjen, samtidig
monsplastikk og øvre kroppsløft. Legg merke til at
arr etter vertikal korreksjon allerede 9 måneder etter
operasjon er knapt synlig. Samlet operasjonstid på 8
timer i 2 seanser.

Nedre kroppsbehandling

Tema

Nedre kropp og mageområdet er i de
fleste tilfeller mest plagsomt og derfor
førstevalget for de fleste av pasientene.
Første behandling er som regel en form for
mageplastikk. For pasienter som har gått
ned 70 kg eller mer er den i de fleste tilfeller
ikke tilstrekkelig behandlingsmetode. Disse
pasienter krever løft av hengende mons
pubis og oppstramning av flanker, sideog baklår samt setet i de mest ekstreme
tilfellene. Å utelate et av ovennevnte gir
et dårlig funksjonelt og kosmetisk resultat med utilfredse pasienter og behov for
senere korreksjoner. Derfor anbefales full
sirkumferensiell belteplastikk i kombinasjon med nedre kroppsløft og korreksjon av
lavtsittende mons pubis. Operatøren må
forstå hvilke vektorer som påvirker huden
og hvor mye strekk nyoperert hud tåler. Det
finnes adheransesoner som alternerer med
områder med løs hud. Disse sonene skaper
hudfoldene og utstrekningen av dem må
respekteres. Snittplassering skal helst ligge
mellom aesthetic units eller der hvor naturlige adheransesoner finnes på kroppen. Like
viktig er det å ta høyde for kjønnsforskjell:
Menn og kvinner har forskjellige behov, og
behandling av menn med standardmetoder
gir kvinnelig contour dersom man ikke tar i
betraktning forskjellig anatomi og forventninger. Kroppsformende kirurgi for svært
overvektige pasienter, BMI over 30, gir i de
fleste tilfeller dårligere resultater og krever
mer arbeid. Disse pasienter kan tilbys
eksision av hudoverskudd uten noen særlig
konturering. Å forsøke seg med kroppsforming av disse pasientene gir oftere enn
ikke et dårligere resultat enn forventet og
kan ikke rettferdiggjøres i et allerede tungt
belastet sykehussystem.

Bilde 2a og 2b. Preoperative fotografier av 39 år gammel kvinne med 70 kg vekttap. Betydelig hudoverskudd med
behov for helkroppsreformering.

Øvre kroppsbehandling
Behandling av øvre kropp er en artikkel i
seg selv. Igjen er det viktig å vite at man
ikke kan behandle ett område uten å tenke
på nærliggende anatomiske enheter. F.eks
skal bryst markeres lateralt svarende til
fremre thoracallinje, deretter må aksillen betraktes med effekt på ryggfoldene lateralt.
Hvis foldene er uttalte må de eksideres direkte, med arrplasering i retning av hudens
tensjonslinjer eller hos kvinner i bh-linjen.
Arr på ryggen er ellers vanskelig å skjule.
Arr i aksillen kan medføre smerteplager og
sensibilitetsforstyrrelser og pasientene må
informeres omhyggelig om dette og være
innneforstått med dette preoperativt.

Bilde 2c og 2d. Resultat 12 måneder etter cirkumferensiell belteplastikk og 4 måneder etter øvre kroppsløft, overarmer, aksilla og mastoplasty/ brystløft med autolog augmentasjon samt reverse løft av øvre abdomen. Man har
oppnådd god projeksjon og form på brystene utelukkende ved bruk av pasientens eget vev. Samlet operasjonstid i 2
seanser på 10 timer.
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Brystene hos menn og kvinner har lik
karakter etter massive vekttap men behandlingen er forståelig nok helt forskjellig.
Hos menn varierer inngrepene fra enkel
fettsuging til omfattende hudeksisjon med
enten stilkede lapper eller fri transplantasjon av brystvorten.
Hos kvinner er det største problemet
volummangel i øvre aspekter av bryst
sammen med løs hud som ofte henger
langt ned til hoftekam med medialiserte
brystvorter og lateral hudfold.

Tema

Alle plastikkirurger har erfaring med brystreduksjonsplastikk og mastopexy, men
disse pasientene trenger oftere enn ikke
brystvolum som krever en variant av mastoplastikk eller brystforstørrelse med eget
vev. Dvs. remodelling av brystvevet med
forming av fett/kjertelpartiet under huden.
Deler av brystet kan deepitelialiseres for å
holde formen bedre sammen under huden.
I uttalte tilfeller må man anvende silikonproteser, men vi har besluttet på avdelingen
ikke å tilby brystforstørrende operasjoner
med silikonproteser til disse pasientene.
Aksillen er en spesiell anatomisk enhet og
må behandles deretter. Å behandle arm og
bryst uten aksille hos disse pasientene er
ufullstendig behandling. Undertegnede har
behandlet aksillen med forskjellige metoder
som er tidskrevende, men som hverken har
diagnose eller operasjonskoder. Det er på
høy tid at fagmiljøet adresserer dette slik at
diagnose- og prosedyreregisteret kompletteres.

Armer og lår
Armer kan enten behandles samtidig
med overkropp eller adskilt i dagkirurgisk
enhet. Overarmsplastikker kan gjøres ved
betydelig hudoverskudd for yngre pasienter,
og dersom hud/fettoverskuddet krever at
pasientene på bakgrunn av dette alene må
kjøpe romsligere størrelser med klær.
Lår gjøres på medisinsk indikasjon for hidrosadenitter, intertriginøse forandringer eller
gnagsår på lår og knær. De som oppfyller
indikasjon for lårplastikk i det offfentlige
har oftere enn ikke hatt et massivt vekttap
mer enn 15 BMI enheter og krever i regelen
vertikal lårplastikk.

Behandlingsgaranti
Vi står foran store spørsmål når det gjelder
pasientbehandling. Hvem skal behandles,
hvor og hvordan? Vi kommer aldri til å
kunne tilby alle pasienter som har slanket
seg helkroppsreformering innenfor det
offentlige. Heller ikke skal vi tilby utilstrekkelige behandlinger i massevis som deretter krever revisjon og korreksjon på det
offentliges regning.
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Alle vet at lange operasjoner øker faren for
komplikasjoner, men det gjør også flere kortere operasjoner. Det gjelder å finne en god
mellomvei. Erfaring viser at et synkronisert
operasjonsteam, gjerne med 2 operatører
som opererer speilvendt samtidig, halverer
behandlingstiden og øker pasientsikkerheten og resultatene. Ferdighetssentre som
fokuserer på slike behandlinger er uten tvil
det beste for kortest mulig unødvendig
administrasjon. Personalet på sengeavdelingen trenger faste rutiner og det samme
gjelder for polikliniske kontroller samt
mindre komplikasjoner som kan håndteres
poliklinisk.
Rutiner kommer ved gjentakelse, og for å
oppnå ferdigheter kreves en viss mengde
pasienter. For å avlaste ventelister eller
hindre at de skapes, må det opprettes
kompetansesentre. Disse må opprettes
uavhengig av andre virksomheter som f.eks
akuttjenester for å sikre at pasienter ikke
blir strøket av operasjonslisten på bakgrunn
av kapasitetsmangel. Personalet må jobbe
synkronisert med pasientbehandlingen i
fokus og erkjenne viktigheten av hver enkeltes innsats i behandlingen for pasientenes
trivsel, velvære og funksjon i samfunnet.
Her står vi foran et større helsepolitisk tiltak
med mange store overveielser og beslutninger. Vi må ta hånd om problemene og stå
sammen for å finne løsninger og gi disse
videre til pasientenes beste.
Det er viktig at de som utfører disse inngrepene behersker prinsippene uansett hvilken
kirurgisk bakgrunn de har. Operasjonene er
lange og fysisk krevende, men resultatene
kan være tilsvarende dramatiske. Mange
tror at denne raskt økende pasientgruppen
kan bli en stor inntektskilde til virksomheter
og behandlere. Sålenge helsevesenet betaler for behandling uten klar beskrivelse, er
det mulighet for misbruk av den tilliten som
vi derved er tildelt. Vi har et stort ansvar
som vi må ta hånd om med omhu. Det er
vår tro at den eneste som tjener på denne
behandlingen er pasienten som har fått livet
sitt tilbake, og kirurgens deltakelse i den
glede er uvurderlig.

Diskusjon
Alle pasienter som vi behandler for løs
hud etter stor vekttap har desverre én og
samme diagnose: E65 lokalisert fedme.
Dette er ikke tilstrekkeligt når problemstillingene er så variable som intertriginøse
forandringer og sårhet i hud, smerter i setet
når man sitter, eller hygieniske utfordringer
ved bl.a. toalettbesøk. Diagnosen lokalisert
fedme begynner ikke engang å beskrive
anatomiske deformiteter, hva de innebærer
for forskjellige pasienter eller hvilke plager
de har. Operasjonskoder og klassifikasjoner

er likeledes fattige og trenger forbedring,
og dette bør forholdsvist raskt prioriteres
med initiativ sentralt fra Plastikkirurgisk
forening.
Vi trenger blant annet et klassifiseringssystem av pasienter og forskjellige
patomorfologier som er spesielle for denne
pasientgruppen. Det er også ønskelig med
et registreringssystem for hele landet for
prospektive pasientkontroller samt et standardisert henvisningssystem og offentlige
behandlingskriterier. Og som tidligere nevnt
trenger vi operasjonskoder og ikke minst
DRG takster som beskriver de forskjellige
omfattende prosedyrene og deres omfang.
Nyoverstått “round table” diskusjon i Oslo
drøftet de forskellige problemstillingene
blant deltakere fra Norge, Sverige og
Danmark. Etablering av et felles nordisk
selskap; Scandinavian Society of Bariatric
Plastic Surgeons ble vedtatt med hensikt
å ta hånd om de forskjellige problemstillingene som er presentert her. Vi ønsker
å skape en sterk skandinavisk faggruppe
med fellesinteresse i denne raskt økende
pasientbehandlingen for å dele erfaringer
og resultater samt fremheve spisskompetansen av denne pasientbehandlingen i
henhold til høyeste faglige standarder.
De som ønsker nærmere informasjon om
Scandinavian Society of Bariatric Plastic Surgeons kan henvende seg med forespørsel
via email: scanbps@gmail.com

Konklusjon
Kroppsformende kirurgi etter vekttap har
gått fra ren eksisjonskirurgi til rekonturering.
Huden er kroppens største organ og må
betraktes på korrekt måte. Behandling av
hudoverskudd er enklere desto mindre fett
pasienten har idet kroppsformende kirurgi
blir mindre vanskelig og resultatene mer
forutsigbare og tilfredsstillende. Pasientene
glemmer fort utgangspunktet, og resultatkorreksjoner er regelen snarere enn unntaket. Pasientinformasjon og opplæring av
pasienter og kolleger er derfor ytterst viktig.
Behandlingsmetodene utvikler seg fort og
hvis vi kan lære fra hverandre i stedet for å
oppfinne hjulet på nytt hver for oss, kan vi
standardisere behandlingen. Utviklingen er
allerede godt i gang, og vi trenger i fellesskap å fortsette den til vi har nok erfaring til
å etablere kliniske retningslinjer 

Referanser
1. Body contouring after massive weight loss, Al. S Aly
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Malignt Melanom
«Melanoma writes its message on the skin with its own ink, and is there for all of us to see.
Unfortunately, some see but do not comprehend!!!» Neville Davis 1963

Som de fleste cancerformer er ikke melanom ny type kreft. Historiske skrifter beskriver symptomer tydende på melanom hos
peruanske Inca indianere allerede for 2400
år siden. I nyere tid var det kirurgen John
Hunter som i 1787 først kom i kontakt med
denne kreftformen. Han visste ikke hva
det var, og hadde aldri sett noe lignende.
Tumor ble fjernet og preparatet ble plassert
i Hunterian Museum ved Royal College of
Surgeons i London. Preparatet ble mikroskopert i 1968 og ble da beskrevet som
metastaserende melanom.
Rene Laennec var den første som i fransk
litteratur i 1806 beskrev denne svarte
svulsten som melanom, mens det i engelsk
litteratur var William Norris som beskrev
tilsvarende i 1820. Den egentlige historien
om melanom starter her. Inntrykket at
avansert melanom var uhelbredelig ble først
beskrevet av Samuel Cooper i 1840. I det
store og hele har hans teori holdt stikk helt
frem til i dag. Malignt melanom er en potensiell dødelig sykdom som i de fleste tilfeller
kan bli diagnostisert klinisk.

Tidlig diagnose, mens melanomet er
på tidligst biologisk stadium, er av
avgjørende betydning for utfallet av
sykdommen.

Selv i dag efter utallige studier finnes det
ingen spesifikk kur for avansert melanom.
Selv om det den senere tid har kommet
lovende resultater fra immunterapi og genrettet terapi er det fortsatt slik at:

Kirurgi er den eneste behandlingsmodalitet som kan helbrede ved
malignt melanom.

Tema

Hans Petter Gullestad
hpgull@me.com
Seksjon for onkologisk plastikkirurgi
OUS- Radiumhospitalet

Liten metastase foran a. carotis communis dextra.
Bilde utlånt av Overlege Olav Inge Håskjold,
Røntgenavdelingen Radiumhospitalet.

Her tas cyt av samme knuten. Nålen fyller mye av metastasen som bare er et par mm stor. Bilde utlånt av Overlege Olav Inge Håskjold, Røntgenavdelingen Radiumhospitalet.

De viktigste prognostisk faktorene ved
primærtumor er:
•
Breslow tumortykkelse i mm målt med
mikrometerskrue på fiksert preparat
•
Mitotisk aktivitet i tumor
•
Ulcerasjon av tumor

norske retningslinjene anbefaler fortsatt
vide excisjonsmarginer (Tabell 1).

Loko-regional sykdom
De første anbefalinger for behandling av
melanom kom i 1907. Sampson Handley ga
sine anbefalinger basert på egen behandling av en enkelt pasient med avansert lokal
sykdom og involverte lymfeknuter. Hans
anbefaling om svært vide excisjoner ble
dessverre også overført til de tidligste stadier av sykdommen. Disse anbefalingene
var enerådende til langt inn på -70 og til dels
-80 tallet.

Tabell 1
Melanoma in situ

0,5 cm margin

Melanom under 2 mm
Breslow tykkelse

1 cm

Melanom 2 - 4 mm
Breslow tykkelse

2 cm

Melanom over 4 mm
Breslow tykkelse og
desmoplastisk

2 - 3 cm

Spørsmålet meldte seg imidlertid om
smalere excisjonsmargin var like sikker som
vide marginer. Flere randomiserte studier
(8 stk.) har sammenlignet smal og vid
excisjonsvidde og alle taler for at excisjonsvidden kan reduseres. Disse studiene
var imidlertid små, og alle hadde mindre
enn 1000 pasienter inkludert. Det anføres
at det fortsatt er usikkerhet hva som er
de optimale excisjonsmarginene. Dette til
tross, nasjonale retningslinjer inkludert de

Med fluorescein-teknikk er det påvist foci
opp til 6 mm utenfor den primære lesjon,
slik at det er vel mulig at marginer under 6
mm er inadekvat. Den endelige dokumentasjon på excisjonsmargin ved melanom
mangler fortsatt.

Lymfeknutemetastaser
Hos alle pasienter med invasivt melanom
er det fare for metastasering til regionale
lymfeknuter. Risikoen øker med økende
primær tumor tykkelse. Affiserte knuter er
faste eller harde i konsistens, runde eller
lett buklete i overflaten. Diagnosen kan, ved
”kliniske knuter”, i nærmere 90% av tilfellene stilles med FNAC, eventuelt ultralydveiledet (Bilde 2).
Åpen biopsi eller «node picking» bør unngås da dette øker sjansen for tumorsøl og
dermed recidiv. Hvis åpen biopsi er absolutt
indisert, må incisjonen plasseres slik at knuten kan bli totalt excidert ved et eventuell
senere radikalt lymfeknutetoilett.
I de nye «Nasjonale retningslinjer for
diagnostikk, behandling og oppfølgning
av maligne melanomer» er det anbefalt
implementering av diagnostikk av vaktpost
lymfeknute (SLN) som en del av standardutredning. I første omgang gjelder
dette melanom lokalisert til extremiteter
og med tumortykkelse 2 - 4 mm eller 1 - 2
mm med ulcerasjon, og er begrunnet med
øket recidiv fri overlevelse (RFS). SLN er
et viktig diagnostisk inklusjons krav for en
del adjuvante studier. SLN er en ”staging
prosedyre” uten påvist positiv effekt på den
melanom spesifikke overlevelse (OS).
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Lymfeknutemetastase som måler 1,3 x 2,5 mm. Bilde utlånt av Overlege Olav
Inge Håskjold, Røntgenavdelingen Radiumhospitalet.

Denne er 4,5 x 6 mm stor, og ser nærmest monstrøs ut med dagens høyfrekvente ultralydprober og gode maskiner. Bilde utlånt av Overlege Olav Inge Håskjold, Røntgenavdelingen
Radiumhospitalet.

Denne er 1,0 x 1,5 mm stor. En in-transit metastase med halvparten av denne
størrelsen vil fortsatt være godt synlig i det subcutane rom. Bilde utlånt av Overlege
Olav Inge Håskjold, Røntgenavdelingen Radiumhospitalet.

I de nye retningslinjene er det også anbefalt
å gjøre ultralydsundersøkelse (UL) forut
for SLN for å redusere antall SLN prosedyrer. UL har de senere år vist seg å være
et verdifullt hjelpemiddel når det gjelder
utredning av ”In-transit” forandringer og
lymfeknute-metastaser (Bilde 1-5). Med
den nyeste UL-teknologien er det nå mulig å
detektere subkutane- og glandelmetastaser
ned mot 1 - 2 mm avhengig av lokalisasjon.
UL kan da veilede FNAC for bekreftelse av
diagnosen.

Ultralyd og FNAC
- Kan identifisere 25 - 65 % av positive
SLN avhengig av primær tumor tykkelse
- Reduserer behovet for SLN og derved
også omkostninger.

Lymfeknutemetastaser
Hos alle pasienter med invasivt melanom er
det fare for metastasering til regionale lymfeknuter og tendensen øker med økende
tykkelse av primær tumor. En systematisk
gjennomgang av randomiserte kontrollerte
studier som sammenligner elektivt lymfe-
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Ca 3 mm metastase i enden av en ellers normal lymfeknute i axille. Litt dårlig bilde med
gammelt apparat. Bilde utlånt av Overlege Olav Inge Håskjold, Røntgenavdelingen
Radiumhospitalet.

knute toilett (ELND) med forsinket terapeutisk lymfeknute toilett (TLND) når klinisk
metastase kommer, viser ingen forskjell i
overlevelse. ELND anbefales derfor ikke
rutinemessig ved malignt melanom. For
pasienter med mikrometastaser detektert
med SLN er vanlig praksis at de skal tilbyes
kompletterende lymfeknute-toilett.
Det er fortsatt ikke endelig avklart hvordan
pasienter med SLN positive metastaser
håndteres best. Dette blir nå undersøkt i
studien MSLT-ll hvor pasienter med histopatologisk eller molekylær (RT-PCR) bekreftet
tumor i sentinal node blir randomisert til enten kompletterende lymfeknute disseksjon
eller observasjon. Studien er fortsatt åpen
og resultater kan ikke ventes før om flere år.
Det synes enighet om at mikrometastaser
mindre enn 0,1 mm er uten prognostisk
betydning og følgelig ikke skal følges opp
med kompletterende glandeltoilett. Ved
lymfeknutetoilett fjernes alt lymfeknuteholdig vev, inkl. fettvev i regionen.

Begrenset disseksjon garanterer ikke
adekvat eksisjon av metastaser og det
er derfor ikke akseptabelt å gjøre
isolert lymfeknutefjernelse (”node
Picking”). Formell disseksjon reduserer
sjansen for recidiv og bedrer prognosen.

Ved adekvat lymfeknutedisseksjon kan 10
års overlevelse komme opp i 50 % hvis
bare 1 knute er affisert. Ved affeksjon av 2
- 3 knuter er 10 års overlevelse bare 30 %.
Komplett axille disseksjon innkluderer nivå
l - ll - lll. For adekvat tilgang til axilletopp kan
deling eller fjernelse av m. pect. minor være
nødvendig.
Ved metastaser i lysken, skal hele det
femorale triangel tømmes og samtidig må
forholdene vedr. ipsilaterale iliacale og obturale glandler vurderes. Ved affeksjon her,
utvides inngrepet til også fjernelse av disse
glandler, såkalt ilio-inguinalt glandeltoilett.
Ved mistenkte metastaser på halsen, har
UL kombinert med FNAC vist seg å ha både

Tema

Tabell 2. Adjuvante kirurgiske
prosedyrer og overlevelse
Forbedret
overlevelse?
Vide excisjons marginer

Nei

Profylaktisk ILP

Nei

Elektivt lymfeknute
toilett

Nei

Sentinel node
prosedyre

Nei*

Merknad: * Ikke forbedret overlevelse,
men viktig for staging til studier.
Oppsett til ILP med hjerte-lunge maskin.

høy sensitivitet og spesifisitet og er blitt et
nyttig hjelpemiddel i utredningen.
Omfanget av halsglandeltoilett ved
melanom er bestemt ut fra lokalisasjonen
av primærtumor, lokalisasjon av glandelmetastasen og pasientens generelle
tilstand. Inngrepet er beheftet med høy
recidivfrekvens, i store materialer opp mot
28 %. Av den grunn bør det kun gjøres av
kirurger med spesiell kompetanse.
Ved lokale recidiv, ”in-transit” metastaser
eller ”satellitose” er kirurgi vanligvis første-

valget. Er lokalisasjonen på extremiteter,
kan når ikke kirurgi er aktuelt, behandling
med regional cytostatica være et alternativ.
ILP (”isolated limb perfusion”) er spesialfunksjon og sentralisert til Radiumhospitalet. ILP benyttes ikke i profylaktisk øyemed.

ved metastaser i hud/underhud og GItractus. Her kan 5 - års overlevelse bedres
til 15 - 41 %.

Melanom med metastaser

Ved stadium lV metastatisk sykdom bør
kirurgi vurderes først 

Pasienter med stadium lV metastatisk
sykdom har dårlig prognose med 5 -års
overlevelse på 5 - 7 %. Imidlertid har det
vist seg at hos selekterte pasienter kan
kirurgi ha stor verdi som førstevalg, spesielt

Det avventes ytterligere resultater vedr.
immunrettet - og gen-modulerende terapi.

UL bilder utlånt av:
Overlege Olav Inge Håskjold,
Røntgenavdelingen Radiumhospitalet.

HAR DU PASIENTER MED OPIOIDINDUSERT

OBSTIPASJON?
SE ANNONSE SIDE 51
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Kompliserte bukveggsdefekter
og verdien av samarbeid
Bukveggen har mange viktige funksjoner. En intakt bukvegg beskytter
mot traumer og infeksjon. I tillegg bidrar dynamikken i bukveggens
muskulatur til funksjoner som respirasjon, hoste, vannlating, avføring
og fødsel. En intakt bukvegg er også viktig for stabilisering av ryggen (1).

Tema

Louis de Weerd1, Jørn Kjæve2 og Sven Weum 3
1
Avdeling for ortopedi og plastikkirurgi,
2
Avdeling for gastroenterologisk kirurgi og
3
Radiologisk avdeling, UNN
Bukveggens integritet blir ofte påvirket ved
traumer, infeksjoner, stråleterapi og kirurgi.
Graden av funksjonsnedsettelse avhenger
av hvilke strukturer som rammes. Mest alvorlig er det når både hud, subcutant vev og
muskulatur er ødelagt. Hvis det er tilstrekkelig huddekning, kan man oftest komme til
målet med et nett selv om muskulaturen er
skadet. Derfor får man vanligvis god funksjon i bukveggen etter innsetting av nett
hos pasienter med ventralhernie. Hvis det
er ventralhernie pga. dårlig muskeldekning
kan man ofte komme til målet ved å mobilisere eksisterende muskulatur ad modum
Ramirez.

Kompliserte bukveggsdefekter
Kompliserte bukveggsdefekter kan oppstå
etter langvarige infeksjoner, nekrotiserende
pankreatitt, Crohns sykdom og traumer.
I de fleste slike tilfeller er muskulaturen i
bukveggen ofte fibrotisk og skjøvet ut til sidene. Den overliggende huden er ofte dårlig sirkulert. I de fleste slike tilfeller har man

Kasus 1
Infisert nett som følge av hudnekrose
En 32 år gammel mann ble henvist fra et
annet sykehus med et eksponert GoreTex nett (fig 1A). Pasienten var født med
myelomeningocele og var paraplegisk. På
grunn av nyresvikt ble han nyretransplan-
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operert pasienten flere ganger og den åpne
defekten kan være dekket med delhudstransplantat. I noen tilfeller har man forsøkt
å rekonstruere bukveggen ved hjelp av nett
som senere er blitt infisert og eksponert.
En ytterligere kompliserende faktor kan
være enterokutan fistel. Slike fistler kan gi
store væske- og elektrolyttforstyrrelser,
infeksjon og problemer med sårtilhelingen.
Enterokutane fistler er assosiert med høy
morbiditet og mortalitet.
Kompliserte bukveggsdefekter krever
en helt annen kirurgisk tilnærming. Store
defekter i muskulaturen uten normal huddekning og eventuelle fistler kan være
vanskelige å lukke med nett. En omfattende
laparotomi vil ofte være risikofylt for pasienter som har gjennomgått gjentatte inngrep
tidligere. Dette gjelder særlig for pasienter
med fistler.
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge
har vi de siste årene hatt et nært samarbeid mellom gastrokirurg og plastikkirurg
i behandlingen av pasienter med kompliserte bukveggsdefekter. Vi gjør en nøye
kartlegging av defektens omfang og årsak.
I tillegg til den kliniske vurderingen er CT
og eventuelt MR viktig i den preoperative

tert og fikk anlagt Bricker-blære. Nettet
ble eksponert etter vevsnekrose som
oppstod på grunn av nedsatt sirkulasjon
i et område mellom to parallelle hudincisjoner. Fjerning av nettet resulterte i en
defekt gjennom hele bukveggen. Defekten ble lukket med en forlenget lyskelapp
kombinert med en tensor fascia lata lapp

utredningen. Ved eventuell fistel er det
også viktig å kartlegge om det er normal
tarmpassasje distalt for fistelen. Om mulig
vil vi helst unngå å gjøre laparotomi på pasienter med kompliserte bukveggsdefekter.
Det er viktig at defekten lukkes med godt
sirkulert vev. Hvis det er tilstrekkelig friskt
vev nær defekten kan bruke en lokal lapp. I
noen tilfeller må man bruke frie lapper med
mikrokirurgisk anastomose for å tilføre nok
friskt vev til defekten.
I den første postoperative fasen bruker vi
ofte vakuumbehandling for å stabilisere den
rekonstruerte bukveggen. Slik unngår vi
tensjon i suturlinjen samtidig som vi reduserer risikoen for væskeansamling i bukveggen. Etter 5 dagers vakuumbehandling får
pasienten et brokkbind som brukes dag og
natt i 6 uker og deretter 6 uker på dagtid.
I det siste har vi stilt krav til pasientene at
de skal være røykfrie før vi gjør slike omfattende rekonstruksjoner, da det viser seg
røyking er stor risikofaktor for manglende
sårtilheling.
En annen viktig risikofaktor er overvekt.
Dersom det lar seg gjøre, ønsker vi derfor
at overvektige pasienter går ned i vekt før
de blir operert.
For å illustrere nytten av tverrfaglig
samarbeid i behandlingen av kompliserte
bukveggsdefekter presenterer vi her 7
kasuistikker.

(fig 1B). I fig 1C ser vi defekten etter fjerning av nettet med lappen ved siden av.
Fascien til tensor fascia lata ble brukt til å
forsterke bukveggen. Det postoperative
resultatet hos denne immunsupprimerte
pasienten var ukomplisert. Fig 1D viser
det postoperative resultatet etter 3 år.

Tema

Kasus 2
Bukveggsdefekt etter bariatrisk kirurgi
En 56 år gammel kvinne ble operert for
overvekt med åpen ”duodenal switch” i
Spania. Hun fikk nekrose av ventrikkeltoppen og etter hvert omfattende fistler. Hun
hadde til slutt en stor bukveggsdefekt
som omfattet alle lag i bukveggen (fig

Kasus 3
Bukveggsdefekt på grunn av
intercostalt brokk
En 55 år gammel kvinne med vaskulær
type Ehlers-Danlos syndrom utviklet
et stort intercostalt brokk etter kraftig
hosting (fig 3A). CT viste et stort brokk i
venstre flanke hvor 11. costa var dislosert
ned til spina iliaca (fig 3B). Fig 3C viser

2A). Defekten ble behandlet med VAC og
tarmen dekket med delhudstransplantat
(fig 2B). På grunn av sårdannelse i området med hudtransplantat ble det planlagt
en rekonstruksjon. Det var ikke mulig å
mobilisere frisk bukvegg eller hud over
defekten. En fri ”anterolateral thigh” lapp
ble høstet og anastomosert mot mam-

maria interna karene. Det var ikke mulig
å fjerne hudtransplantatet fra tarmen,
lappen ble derfor plassert over hudtransplantatet og suturert inn i bukveggen
(fig 2C). Det postoperative forløpet var
ukomplisert. Fig 2D viser det postoperative resultatet etter 4 år.

tarm og milt etter åpning av brokksekken.
Brokksekken ble lukket. Vi utviklet en ny
metode for å rekonstruere bukveggen.
Et polypropylen nett ble plassert over
peritoneum og dekket med muskulatur.
Sårflaten ble immobilisert med vakuumbehandling der svampen ble plassert
under huden. Etter 3 uker ble et nytt polypropylen nett suturert fast over muskelen

og dekket med overlappende hudlapper
der den dype hudlappen ble deepitelialisert. Bukveggen ble stabilisert med
vakuum i ytterligere 3 uker. Det postoperative forløpet var ukomplisert og fig 3D
viser pasienten etter 3 år. Vi har publisert
teknikken i tiddskriftet Hernia (2).
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Kasus 4
Bukveggsdefekt etter traume
En 46 år gammel mann ble innlagt 14
dager etter et stumpt traume mot bukveggen. Det forelå en komplett deling av duodenum i nivå med papillen. Pasienten ble
behandlet med deviasjon av ventrikkel og
galleveier til jejunum mens pankreas ble
drenert ut i høyre flanke. Dette resulterte
i fibrose og skrumpnnig av bukveggen
på høyre side. Ved rekonstruksjon noen

Kasus 5
Bukveggsdefekt på grunn av
enterocutan fistel
En 67 år gammel mann ble operert for
rectumcancer med en lav fremre reseksjon. Postoperativt fikk han anastomoselekkasje. Etter flere operasjoner i en
nærmest utilgjengelig buk utviklet han en
fistel i midtlinjen. På bildet ser vi pasienten med en colostomi, coecostomi og
enterocutan fistel som drenerte gjennom
arrvevet i midtlinjen (fig 5A). Med erfaring
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måneder etter ble det gjort høyresidig
hemicolectomi og jejunum ble sydd til
pankreas. Distale colon ble blindt lukket
og ileostomi anlagt på venstre side. Bukveggen ble forsøkt lukket. Det oppstod
nekrose og sårruptur i bukveggen og to
fistler fra tarmen. Fistlene ble behandlet
med stomipose (Fig 4A). I figur 4B ser vi
at tarmen er dekket av granulasjonsvev og
at det finnes to fistler gjennom granulasjonsvevet. Den laterale fistelen oppstod
etter kataterenterostomi til jejunum og

den mediale fra en blindt lukket colon.
Opprinnelig planla vi å ikke laparotomere
pasienten, men colonfistelen gjorde dette
nødvendig. Begge tarmsegmenter med
fistler ble recessert og tarmene anastomosert. Bukveggen ble lukket med en fri
muskulocutan latissimus dorsi lapp som
ble anastomosert mot mammaria interna
(fig 4C). Det postoperative forløpet var
ukomplisert og ileostomien ble lagt tilbake
etter 6 uker. Fig 4D viser pasienten etter
3 år.

fra tidligere laparotomier av pasienten fant
vi det svært risikabelt å gjøre ny laparotomi. Etter utredning og funn av normal
tarm distalt for fistelen ble det bestemt å
lukke fistelen med en stilket muskellapp.
Fig 5B viser rectus abdominis muskelen stilket caudalt på arteria epigastrica
inferior. Fingeren på bildet står i fistelåpningen. Arrvev i fistelåpningen ble fjernet
og muskellappen sydd inn i fistelåpningen
med ”fallskjerm-teknikk” (3). Teknikken innebærer bruk av gjennomgående

U-suturer med resorberbar monofilament
tråd der muskelen dras ned og blir en del
av tarmveggen. Lappen ble dekket med et
delhudstransplantat og immobilisert mot
bukveggen med vakuumbehandling (fig
5C). Fra 2. postoperative dag ble pasienten mobilisert og begynte å spise. Det var
ukomplisert postoperativt forløp. Etter
seks uker ble coecostomien lagt ned og i
fig 6D ser vi pasienten etter 3 år.

Stor bukveggsdefekt assosiert med
enterocutan fistel
En 61 år gammel mann ble innlagt ved
et annet sykehus med akutt pankreatitt.
Etter flere operasjoner hadde pasienten
til slutt en stor bukveggsdefekt hvor de
eksponerte tarmene var blitt dekket med
delhudstransplantat. Han hadde utviklet
en enterocutan fistel som produserte
store mengder væske som ble fanget

Kasus 7
Bukveggsdefekt etter reseksjon
av tumor
En 61 år gammel kvinne ble diagnostisert
med adenocarcinom i colon og metastaser til bukveggen. Det ble gjennomført en
reseksjon av den involverte bukveggen
kombinert med hemicolektomi og anleggelse av colostomi (fig 7A). Bukveggsdefekten ble lukket med en innervert
muskulocutan rectus femoris lapp (fig 7B).
En slik innervert muskel vil bidra til den

opp av en stomipose (fig 6A). Den store
bukveggsdefekten resulterte i ryggsmerter og problemer med vannlatingen. Den
enterocutane fistlene påvirket livskvaliteten betydelig i negativ retning. Hyppige
problemer med lekkasje og lukt gjorde det
vanskelig for pasienten å delta i sosialt liv.
Han brukte årlig 80.000 kroner på bandasjemateriell. Han ble henvist til Tromsø for
videre behandling av bukveggen. Det ble
bestemt å lukke fistelen før man planla

rekonstruksjon av bukveggen. En stilket
rectus abdominis muskellapp ble suturert
inn i fistelveggen med samme teknikk
som vist i kasus 5 (fig 6B). Det ble anlagt
vakuumbehandling og pasienten ble mobilisert på 3. postoperative dag (fig 6C).
Etter 12 dager ble vakuumbehandlingen
seponert. Muskelen hadde da festet seg
fullstendig. Fig 6D viser pasienten 4 uker
etter operasjonen.

dynamiske funksjonen av bukveggen. Det
postoperative forløpet var ukomplisert (fig
7C). Pasienten ble mobilisert 3. postoperative dag og fikk normal gangfunksjon
med nesten fullstendig ekstensjonsevne i
kneet (fig 7D).

hos slike pasienter. Vi har sett at tverrfaglig samarbeid kan være veldig nyttig i
behandlingen av denne pasientgruppen.
Kasuistikkene viser at rekonstruksjon av
bukveggen med stilkede og frie lapper
kan bidra til løsning av svært komplekse
problemer. Det er vår erfaring at disse
operasjonene heller ikke gir vesentlige
postoperative komplikasjoner. Pasientene
får betydelig bedre livskvalitet og vi ser
det som svært viktig at denne prioritert i
den kirurgiske behandlingen.

Behandling av pasienter med kompliserte bukveggsdefekter kan være veldig
utfordrende. I noen tilfeller kan defektene
ikke behandles med nett. Slik vi vurderer
det kan ny laparotomi også være risikabelt

Tema

Kasus 6
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Tema

I seneste tid har det vært rettet mye oppmerksomhet mot en mulig sammenheng
mellom brystimplantater og en spesiell
type non-Hodgkin lymfom. Oppslag i media
har spesielt dreid seg silikonimplantater
produsert i Frankrike, ved Poly Implant
Prosthesis (PIP). Disse implantatene er satt
i sammenheng med ett dødsfall i Frankrike i
november 2011 og helt nylig kom SCENIHR
(European Comission; Scientific Committee
on Emerging and Newly Identified Health
Risks) med en rapport vedrørende helserisikoen forbundet med disse implantatene [1].
Det er grunn til å prøve å oppsummere de
fakta som så langt er kjent i denne saken.

Anaplastisk storcellet
lymfom (anaplastic large cell
lymphoma, ALCL)
Anaplastisk storcellet lymfom (ALCL) er en
sjelden type av non-Hodgkin lymfom (NHL),
først beskrevet i 1985. ALCL forekommer
i to hovedvarianter; med enten systemisk
eller primært kutan utbredelse. Ved begge
typer produseres CD30, en tumormarkør
ofte relatert til Hodgkin lymfom, samt ALK,
en thyrosinkinase, som dog i de fleste
tilfeller kun finnes ved systemisk ALCL.
Den kutane varianten har oftest et mindre
aggressivt forløp, og eventuelle recidiv
begrenser seg vanligvis til huden. I ca 10
% av tilfellene kan en også se spredning til
lymfekjertler eller andre organ [2].
Prevalensen for ALCL på generelt grunnlag
er lav (1/ 500 000 kvinner i USA) og enda
lavere for ALCL i brystvev (3/100 millioner
i USA) [3].
Pasienter med begrenset utbredelse av primær kutan ALCL har vanligvis god effekt av
radioterapi og/eller kirurgi, med meget god
langtidsprognose, selv om lokale residiver
kan forekomme [4, 5]. Behandlingen av
ALCL ved systemisk variant følger vanlige
prinsipper for lymfombehandling, vanligvis
benyttes cytostatika.

Brystimplantater
Moderne brystimplantater bygges opp av et
ytre ”skall” av silikonelastomer, som er fylt
med enten saltvann eller høykohesiv silikon.
Majoriteten av pasienter i Norge som får implantater, enten som del i brystrekonstruksjon eller som kosmetisk prosedyre, ender
opp med implantater med silikoninnhold.
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Figur 1. PIP silikonimplantat med ruptur
og lekkasje.

Tidligere versjoner av silikonimplantater
inneholdt et mer flytende silikon og derved
en økt tendens til ”lekkasje” gjennom intakt
skall, men de nyeste protesetypene har
fastere silikon og derved betydelig mindre
problemer med lekkasje. Prevalensen for
lokale komplikasjoner ved brystimplantat
er evaluert i flere studier og er estimert til
17- 36 % [1]. Den vanligste komplikasjonen er arrdannelsen rundt protesene, s.k.
kapselkontraktur, som hos 10 – 30 % av
pasientene fører til ytterligere kirurgi, da
helst fjerning eller utskifting av protesene
i løpet av 10-25 år. Risikoen for ruptur av
silikonimplantater er blitt estimert til å være
10-15 % i løpet av de første 10 årene etter
operasjon [6, 7]. Rupturraten er i stor grad
relatert til protesetype (generasjon) og tid
etter implantasjon, der risikoen ser ut å øke
etter 8-9 år. Etter en eventuell ruptur av en
protese er det økt risiko for lokal inflammasjon, smerter og kapseldannelse. Ruptur av
silikonimplantat oppdages sikrest ved MR
eller ultralyd, og klinisk undersøkelse alene
har liten verdi [8]. Det er estimert at opptil
100 000 kvinner i Norge har slike brystproteser og på verdensbasis regner man med
at mellom 5 og 10 millioner kvinner har fått
brystimplantater.
I mars 2010 ble implantater produsert av
PIP, trukket fra markedet i Frankrike. Dette
på bakgrunn av mistanke om økt risiko for
ruptur av silikonskallene sammenlignet med
implantater fra andre produsenter. I store
analyser har man påvist en rupturrate på 7-9
% for PIP implantater i løpet av de første
årene etter operasjon, sammenlignet med
ca 1 % for andre implantater. I tillegg ble
det oppdaget at PIP-protesene var blitt fylt
med en type silikon som ikke var medisinsk
godkjent [1]. Disse protesene var nokså
hyppig brukt inntil 2010 ettersom PIP under

Figur 2. Vanlig utbredelse av ALCL i
periprotetisk serom og protesekapsel.
Kilde: Science-based medicine 2011:
www.sciencebasedmedicine.org

en periode var blant de største produsentene av brystimplantater på verdensbasis,
med en produksjon på inntil 100 000
implantater per år. Bruken av disse protesene ble stoppet i Norge i april 2010. Ifølge
helsedirektoratet har inntil 230 kvinner fått
slike implantater i Norge [9].
Det er senere blitt rapportert at protesene
produsert av PIP også har blitt solgt under
produktnavnet ”M implants”, og er blitt
markedsført av det nederlandske firmaet
Rofil Medical. Også bruken av disse implantatene har blitt stoppet siden juni 2010.

ALCL og brystimplantater
Primær non-Hodgkin-lymfom er sjeldent
forekommende i bryst og man har til nå ikke
klart å påvise noen sammenheng mellom
NHL og brystimplantater [10-13]. Første
beskrivelsen av ALCL ved brystimplantat
ble publisert i 1997 av Keech et al., men
man har også funnet lidelsen hos kvinner
uten brystimplantater [14, 15]. Karakteristisk for ALCL i relasjon til brystimplantater er at en finner maligne celler, enten i
væske rundt protesten eller som infiltrat i
protesekapselen. På verdensbasis har man
hittil funnet ALCL hos ca. 60 kvinner med
brystimplantater av forskjellige produsenter
[16]. De fleste har blitt diagnostisert i tidlig
stadium uten utbredelse utenfor protesekapselen[17].
På bakgrunn av et antall kasustikker og en
case-control studie fra Nederland gikk FDA
i januar 2011 ut med informasjon angående
en mulig økt risiko for ALCL ved brystimplantater [16]. Så langt har en dog ikke funnet en definitiv sammenheng, og analysene
vanskeliggjøres også av det faktum at ALCL
er så sjeldent forekommende [17].

Status pr. i dag
Etter dødsfallet i Frankrike har franske
helsemyndigheter bestemt å refundere
utskifting av PIP proteser hos franske kvinner som har fått disse som en del av en
brystrekonstruksjon samt refundere fjerning
av PIP proteser som er brukt på kosmetisk
grunnlag. Denne beslutning begrunnes ved
den påviste forhøyede risikoen for ruptur,
og ikke risikoen for ALCL, som så langt
ikke kan relateres til noen spesifikk type
implantat. Ingen andre land har så langt
funnet grunnlag for å anbefale fjerning av
brystimplantater hos ellers symptomfrie
kvinner. I flere land har man dog anbefalt
kvinner med PIP implantater å oppsøke
helsevesenet for å få undersøkt tilstanden
på slike implantater [22].

PIP protesene, så fremt man ikke har lokale
symptomer med smerte, tumor, ubehag
eller væskeansamling rundt implantatene
[23]. Det er likevel grunn til å være ekstra
oppmerksom på muligheten for ALCL ved
sent oppståtte symptomer uansett hva
slags brystproteser pasienten har fått satt
inn. Vanligvis vil en da anbefale fjerning av
protesen(e) og prøvetaking fra seromvæske
eller arrkapsel for histologisk analyse.
International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS)
anmoder alle leger som diagnostiserer
ALCL ved PIP brystimplantater om å innrapportere dette til dem (P:\Styret NPKF\
ALCL\French Health Authorities related to
the PIP implants issue.htm).
Bemerkningsverdig er det uansett at
det ikke dreier seg om brystkreft i vanlig forstand, utgående fra kjertelvev, men
en høyst uvanlig variant av non-Hodgkin
lymfom. Basert på publiserte studier pr.
idag er prevalensen av denne typen av nonHodgkin lymfom meget lav og risikoen ved
implantatbehandling derav ubetydelig.
Det er også grunn til å huske på at for
kvinner som har fått implantater som del i
brystkreftbehandling, er risikoen for residiv
av brystkreft betydelig høyere enn risikoen
for ALCL. Primær brystkreft uavhengig av
brystimplantat er også betydelig vanligere
enn denne sjeldne formen av non-Hodgkin
lymfom.

Norske helsemyndigheter støtter seg på
analyser gjort av ’Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency (MHRA)’ i
Storbritannia, i samarbeid med flere andre
europeiske land. Foreløpig har man ikke
funnet grunn til å anbefale pasienter å fjerne
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I den nylig publiserte rapporten fra EUkommisjonen vedrørende PIP implantater
ble det konstatert en økt risiko for ruptur og
betydelig variasjon i kvaliteten til de enkelte
PIP silikonimplantatene. På bakgrunn av
manglende vitenskapelige data, har man
per i dag ikke funnet grunnlag for å si at det
foreligger en økt helserisiko hos kvinner
med PIP implantater sammenlignet med
bruk av implantater fra andre produsenter,
men man kan heller ikke utelukke en slik
mulighet [1].

Basert på tilgjengelige publikasjoner vedrørende nytte og risikoen med silikon brystimplantat, fremholdes at dette fremdeles
er en trygg metode for brystrekonstruksjon
eller augmentasjon. Symptomfrie pasienter
med silikonimplantat, inklusiv de produsert
av PIP, kan uten risiko beholde sine proteser og man anbefaler derfor ikke fjerning på
generelt grunnlag i Norge 

3.
4.

5.

6.

Det foreligger muligens en sammenheng mellom brystimplantater og
ALCL, selv om det foreløpig ikke finnes data som sikkert støtter dette.
Det er så langt ikke mulig å utpeke en
spesifikk type implantater med høyere
eller lavere risiko for utvikling av ALCL.
Bakgrunnen til utvikling av ALCL hos
kvinner med implantater er ikke kjent.
PIP implantater har en økt risiko for
ruptur sammenlignet med øvrige
implantater, men man har så langt ikke
påvist økt helserisiko sammenlignet
med andre implantater.
Sent oppkomne symptomer hos
pasienter med brystimplantater bør utredes med histologisk analyse av eventuell seromvæske og/ eller biopsier fra
arrdannelsen rundt protesen(-e).
Pasienter med brystimplantater som
ikke har symptomer, anbefales ikke
å fjerne implantatene da risikoen for
utvikling av ALCL er meget lav.
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Assymmetrisk unilateral "brysthevelse" er
et hyppig forekommende symptom hos
kvinner med ALCL ved brystimplantater.
Dette skylles økt væskesamling rundt
brystimplantatet på basis av inflammasjon. Andre symtomer slik som unilaterale
smerter, stramhet og palpabel subkutan
tumor har også vært assosiert med ALCL
[17]. I en oversiktsartikkel av Spear et al. var
gjennomsnittstiden fra operasjon til symptomer 9 år (1 - 23 år) [18]. Det er ikke påvist
noen relasjon til type overflatestruktur eller
innhold i protesene. Behandlingen for flesteparten av pasientene har vært enten kun
fjerning av implantat og protesekapselen
eller kombinert protesefjerning og cytostatika. Begge behandlingsmetodene har
vist like gode resultat. På generelt grunnlag
har implantatassosiert ALCL god prognose
med forventet 5-års overlevelse på over
80% [19, 20]. I kun to tilfeller, inklusive det
nylig rapporterte dødsfallet i Frankrike, har
sykdommen hatt et mer aggressivt forløp
med dårlig respons på alminnelig brukt
behandling ved ALCL og derved dødelig
utgang [21].
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Innledning

Tema

Rekonstruksjon av ekstremiteter er et viktig
samarbeidsområde mellom ortopeder og
plastikkirurger hvor målet er å optimalisere
pasientenes livskvalitet etter ekstremitetsskade. Plastikkirurgiske teknikker med
flytting av vev kan forhindre amputasjoner,
forbedre eller gjenopprette funksjon,
behandle dype infeksjoner samt bedre
dysfunksjonelle arrområder. Vevsdefekt/
nekrose på ekstremiteter kan skyldes
traume, tumores, ischemi og infeksjoner.
For å vurdere hvilken rekonstruktiv metode
som kan være aktuell, må årsaken til
problemet være godt kartlagt.
De siste tiårs utvikling innen mikrokirurgisk teknikk gjør at selv alvorlig skadede
ekstremiteter kan unngå amputasjon, men
ikke alltid med godt funksjonelt resultat.
Hvilke skader man skal forsøke å redde,
diskuteres stadig (1). Systemer for klassifisering av alvorlighetsgrad er til hjelp, men
har dårlig prediktiv verdi (Gustillo-Anderson,
Mangled Extremity Severity Score (MESS),
The Hannover Fracture Scale) (2) . Imidlertid foretrekker langt de fleste pasienter en
intakt ekstremitet fremfor en amputasjon,
selv om funksjonsnivået kan bli relativt likt.
Pasienter aksepterer lettere en sekundær
amputasjon når det er gjort et primærforsøk
på å redde ekstremiteten (3). Den kirurgiske
kostnad ved amputasjon er lavere enn
ekstremitetsreddende kirurgi, men totale
samfunnsutgifter blir ofte høyere grunnet
merutgifter til rehabilitering og proteser ved
amputasjon (4).

Plastikkirurgiske verktøy
I en godt sirkulert ekstremitet med overflatisk vevsdefekt uten blottlagte sener eller
ben, vil man etter noe tid ha en sårbunn
med granulasjonsvev hvor en enkel hudtransplantasjon vil gi tilfredsstillende dekning. Dersom avaskulære strukturer som
ben og sener er blottlagt, vil man trenge
dekning med en vevslapp som har sin egen
blodforsyning.
Vevslapper til rekonstruksjon kan bestå
av bare hud, bare muskel, eller av muskel
med tilheftende hud eller ben. Hudlapper
kan designes som såkalte ”random flaps”,
hvor blodforsyningen forsørges av tilfeldige
kapillæranastomoser (Fig. 1). Generelt kan
da ikke lappens lengde være lengre enn
dens bredde, men i områder med ekstra
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Figur 1A. En transposisjonslapp er forskjøvet medialt for
å dekke eksponerte sener. Den er stilket både proximalt
og distalt, og donorstedet er hudtransplantert da vaskularisert paratenon er bevart på donorstedet.
Figur 1B. En proximalt stilket rotasjonslapp er designet
for å dekke defekt på tibia. Proximal stilking sikrer både
arteriell inflow og hindrer venøs stase, noe som kan
være problematisk med distalt stilkede lapper. Donorstedet hudtransplanteres.

Figur 2. En lyskelapp med god lengde basert på en
perforantarterie er drapert rundt en lillefinger med
bløtvevsdefekt. Stilken kan kappes etter 2-3 uker, og
vevet rundt fingeren vil da overleve på sine nye kapillæranastomoser i sårflaten.

Figur 3. M. latissimus dorsi er
mye brukt både som stilket og fri
lapp. Den forsynes proximalt av a.
thoracodorsalis går av fra a. subscapularis. Denne blodforsyningen
kan forsyne hele muskelen, som kan
løsnes både fra humerusfestet og
fra ryggtaggene og crista. Stilket
på arterien kan muskelen dreies til
store deler av overekstremitet og
thorax. Som fri lapp gir latissimus
stort areal. Muskelen kan også
deles på langs da a. thoracodorsalis
deler seg i en lateral (l) og en transversal (t) del.

godt kapillærnettverk (for eksempel
hode/ansikt) kan lengden på lappen
være opptil dobbelt så stor som
bredden. Om man designer lappen
rundt en definert arterie, kan den
ha ytterligere større lengde:bredderatio (Fig. 2).

Muskler inndeles i plastikkirurgien
etter hvilken type blodforsyning de
er avhengig av, og ut fra dette kan
de i ulik grad egne seg som lapper.
Muskler som har et dominant blodkar med liten anatomisk variasjon,
og hvor dette karet kan fridissekeres
over flere cm, er best egnet.
I tillegg må man vurdere hvilke kvaliteter som trengs på mottakerstedet.
Tykk hud som tåler belastning (Fig .5)?
Tynn og liten muskel?
En bestemt mengde volum?
Tynn og myk hud uten underhudsfett?
Mest mulig areal?
Plastikkirurgiske atlas definerer ulike

Ved dypere infeksjoner/fistler/
osteomyelitt vil tilføring av godt
vaskularisert vev som muskel i sårområdet både ha en opprensende
effekt samt gi bedret tilførsel av
systemisk antibiotika (Fig. 6). Også
ustabile stabile arrområder og fistler
kan tilhele endelig ved tilførsel av
velsirkulert vev.
Dreiing av muskel med bevart
utspring og innervering kan erstatte
annen muskulatur om den festes
med kraftvektor i riktig retning (Fig.
7). Således kan for eksempel m.
latissimus dorsi erstatte m. biceps
brachii og m. gastrocnemius kan
dreies oppover for å rekonstruere kneets ekstensjonsevne etter
patella/quadricepsseneskade.
Rekonstruksjon av overekstremitet
vs. underekstremitet byr på ulike
utfordringer. I underarm har man
distalt a. radialis og a. ulnaris, som
vanligvis anastomoserer gjennom
arkaden i hånden (Fig. 8A). I tillegg
kan vevslapper stilkes på a. interosseus, som går av fra a. ulnaris
proximalt på underarmen og deler
seg i en anterior og posterior gren.
Grunnet anastomoser og arkader på
håndleddsnivå kan man oftest ofre
en av arteriene som stilk og likevel
beholde god sirkulasjon i hånden
(Fig. 8). Dog finnes hos noen pasienter anatomiske varianter der de
radiale fingre eller bare tommel er
helt avhengig av a. radialis. Allens
test før inngrep på a. radialis anbefales derfor, men testen har verken
100% positiv eller negativ prediktiv
verdi (6).
I leggen har man vanligvis tre ulike
arterier (a. tibialis anterior og a.
tibialis posterior samt a. fibularis) og
dermed flere alternative områder
for tilkobling av fritt transplantat.
Underekstremitetene påvirkes
oftere enn overekstremiteter av
atherosklerotisk sykdom, og angiografi er nødvendig som kartlegging
preoperativt. Ved traume kan karene
skades både primært eller sekundært som følge av trykkøkning,
inflammasjonsprosess eller infeksjon. Om en skade trenger et fritt
transplantat, er det oftest gunstig
å gjøre mikrokirurgien tidligst mulig
etter at adekvat debridement er
gjort, før eventuelle sekundærkomplikasjoner gjør nærliggende blodkar
mindre egnet for tilkobling.

Figur 4A. Ung kvinne med høyenergitraume mot arm med eksponert albue
og uttalt muskelskade. Stilket latissimus dorsi tunneleres inn i defekten
og rekker helt ned på underarmen.
Figur 4B. Posttraumatisk ischemi og karskade etter crusfractur hos
kvinne i 20-årene; compartmentsyndrom og vevsnekrose. Dekket med fri
latissimus dorsi.
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I en perifer ekstremitetsskade hvor
blodtilførselen er marginal, enten på
grunn av selve traumet eller grunnet
karsykdom hos pasienten, må rekonstruksjonen bringe med seg sin
egen blodtilførsel for å kunne tilhele.
Med en stilket lapp mener vi vev
som får sin blodforsyning fra en eller
flere definerte arterier, og hvor vevet kan løsnes med blodforsyningen
som et festepunkt – en stilk (Fig. 3).
Vevet kan da roteres rundt blodforsyningen og dekke defekter innenfor
sin radius. Jo lengre karstilk som
kan fridissekeres, jo lengre kan lappen nå (Fig. 4A). Er avstanden stor,
kan man ikke lenger bruke stilkede
lapper, men må bruke en fri lapp. En
stilket lapp blir til en ”fri” lapp ved at
karstilken kuttes så proximalt som
mulig. Da kan den flyttes hvor som
helst på kroppen gitt at det finnes
mottakerkar i nærheten av defekten
man ønsker å dekke (Fig. 4B). Stilken anastomoseres til mottakerkaret
med mikrokirurgisk teknikk, enten
som en ende-til-ende-anastomose
eller en ende-til-side-anastomose.
Anastomosering av blodkar er alltid
enklest å sy ende-til-ende, men da
ofrer man blodsirkulasjonen til vevet
distalt for mottakerkaret. Derfor
anastomoseres frie lapper på ekstremiteter stort sett med ende-til-sideteknikk, da man nødig vil ofre en
perifer arterie. Finnes det ikke gode
blodkar innen rimelig avstand til defekten, vanskeliggjøres rekonstruksjonen. Eventuelt kan man først
gjøre bypass-kirurgi for å re-etablere
blodforsyning, eller forlenge et kar
med veneinterponater (5).

vevslapper som alle har sine kirurgiske fordeler og ulemper.

Figur 5A. Defekt etter eksisjon melanom hæl – vektbærende område må
rekonstrueres.
Figur 5B. Samme hæl 18 mnd etter rekonstruksjon med fri scapulærlapp
med hudøy, da hud fra ryggen tykk nok til å bære kroppsvekt. Merk hvordan konturen har tilpasset seg naturlig anatomi. C: Uttalt bløtdelsdefekt
rundt albue etter hudinfeksjon; dekket med fri gracilis og hudtransplantat.
D: Samme albue et år senere; mye jevnere konturer og naturlig atrofi av
muskellappen.

Figur 6. To ulike pasienter med diabetes og infeksjon i achilles/calcaneusområdet. Rekonstruksjon skjer ikke i direkte vektbærende område,
og derfor tilstrekkelig med fritt muskeltransplantat (bit av gracilis) som
dekkes med delhud.
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Plastikkirurgien skal ha en servicefunksjon ovenfor de fleste andre
kirurgiske grener, og en vesentlig del
av våre pasienter hører primært til på
andre avdelinger. Vi vil gjerne
involveres tidlig i en kirurgisk prosess.
Dette gjelder både ved traumer og
ved planlegging av større elektiv kirurgi hvor man forventer et dekningsproblem. Tett samarbeid er givende
og utviklende for alle parter 
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A TARGINIQ «mundipharma»
Analgetikum ved sterke smerter.

∆

DEPOTTABLETTER 5 mg/2,5 mg, 10 mg/5 mg,
20 mg/10 mg og 40 mg/20 mg: Hver tablett inneh.: Oksykodonhydroklorid tilsv.
oksykodon 4,5 mg, resp. 9 mg, 18 mg og 36 mg, naloksonhydrokloriddihydrat
tilsv. nalokson 2,25 mg, resp. 4,5 mg, 9 mg og 18 mg, laktosemonohydrat 71,8
mg, resp. 64,3 mg, 54,5 mg og 109 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg/2,5 mg:
Briljantblått FCF (E 133), titandioksid (E 171). 10 mg/5 mg: Titandioksid (E
171). 20 mg/10 mg og 40 mg/20 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Sterke smerter som kun kan behandles tilfredsstillende
med opioide analgetika. Opioidantagonisten nalokson er tilsatt for å
forhindre opioidindusert obstipasjon ved å blokkere oksykodons virkning på
opioidreseptorer lokalt i tarmen.
Dosering: Tilpasses smerteintensitet og pasientens følsomhet. Voksne: Den
analgetiske effekten er ekvivalent med depotformuleringer av oksykodon.
Vanlig startdose ved første gangs bruk av opioider er 10 mg/5 mg hver 12. time.
Pasienter som allerede får opioider kan starte med en høyere dose, avhengig
av tidligere erfaring med opioider. 5 mg/2,5 mg er tiltenkt dosetitrering ved
oppstart av opioidbehandling og individuell dosejustering. Maks. døgndose
er 80 mg/40 mg oksykodonhydroklorid/naloksonhydroklorid. Ved behov for
høyere doser bør det i tillegg gis oksykodondepot til samme tidspunkter.
Maks. døgndose er 400 mg oksykodondepot. Naloksons gunstige effekt på
tarmfunksjonen kan da reduseres. Etter full seponering med påfølgende
bytte til et annet opioid, kan forverring av tarmfunksjon forventes. Preparatet
er ikke tiltenkt behandling av gjennombruddssmerter. Behov for analgetika
med umiddelbar frisetting som akuttmedisin mot gjennombruddssmerter,
kan derfor oppstå. En enkeltdose akuttmedisin bør tilsvare en sjettedel av
den ekvivalente døgndosen av oksykodonhydroklorid. Behov for akuttmedisin
>2 ganger daglig er vanligvis en indikasjon på at dosen bør økes. Doseøkning
bør foretas hver eller annenhver dag, med 5 mg/2,5 mg, eller ved behov 10
mg/5 mg oksykodonhydroklorid/naloksonhydroklorid 2 ganger daglig, til
en stabil dose nås. Målet er dosering hver 12. time som kan opprettholde
adekvat analgesi, med bruk av så lite akuttmedisin som mulig. Hos enkelte
pasienter kan asymmetrisk dosering tilpasset smertemønsteret være
gunstig. Skal ikke brukes lengre enn absolutt nødvendig. Behov for langtids
smertebehandling krever grundig og regelmessig revurdering. Når pasienten
ikke lenger har behov for opioidbehandling anbefales det at dosen nedtrappes
gradvis. Barn og ungdom <18 år: Preparatet anbefales ikke pga. manglende
sikkerhets- og effektdata. Administrering: Kan tas med eller uten mat med
tilstrekkelig væske. Tablettene skal svelges hele og ikke deles, tygges eller
knuses, da dette medfører raskere frisetting av virkestoffene og absorpsjon
av en potensielt dødelig oksykodondose.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene, enhver situasjon
hvor opioider er kontraindisert, alvorlig respirasjonsdepresjon med hypoksi
og/eller hyperkapni, alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom, cor pulmonale,
alvorlig bronkialastma, ikke-opioidindusert paralytisk ileus, moderat til
alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Forsiktighetsregler: Ikke egnet til behandling av abstinenssymptomer. Ved
parenteralt, intranasalt eller oralt misbruk hos individer som er avhengige
av opioidagonister, som heroin, morﬁn eller metadon, forventes uttalte
abstinenssymptomer, pga. av naloksons opioidreseptorantagonistegenskaper.
Ethvert misbruk hos stoffmisbrukere frarådes på det sterkeste. Det
foreligger ingen klinisk erfaring hos pasienter med kreft relatert til peritoneal
karsinomatose eller med subokklusivt syndrom ved fremskredne stadier av
gastrointestinal kreft og bekkenkreft. Bruk i denne pasientgruppen er derfor
ikke anbefalt. Største risiko ved opioider er respirasjonsdepresjon. Det
bør utvises forsiktighet hos eldre eller svake pasienter, ved opioidindusert
paralytisk ileus, alvorlig nedsatt lungefunksjon, myksødem, hypotyreose,
Addisons sykdom (binyrebarkinsufﬁsiens), toksisk psykose, gallestein,
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ATC-nr.: N02AA55
prostatahypertroﬁ, alkoholisme, delirium tremens, pankreatitt, hypotensjon,
hypertensjon, underliggende hjerte- eller karsykdom, hodeskader (pga.
fare for økt intrakranielt trykk), epileptisk sykdom/disposisjon for kramper,
ved bruk av MAO-hemmere og ved lett nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
Grundig medisinsk overvåking er spesielt nødvendig ved alvorlig nedsatt
nyrefunksjon. Diaré kan anses som en mulig bivirkning av nalokson.
Etter langtidsbehandling med høye opioiddoser kan overgang til Targiniq
innledningsvis utløse abstinenssymptomer som kan kreve spesiﬁkk oppfølging. Ved langtidsbruk kan det utvikles toleranse som krever høyere doser
for å opprettholde ønsket analgetisk effekt. Kronisk bruk kan medføre
fysisk avhengighet. Det er fare for utvikling av psykologisk avhengighet
overfor opioidanalgetika. Bør brukes med spesiell forsiktighet hos pasienter
med alkohol- og legemiddelmisbruk i anamnesen. Oksykodon har en
misbruksproﬁl tilsvarende andre sterke opioidagonister. Abstinenssymptomer
kan oppstå ved brå seponering. Anbefales ikke til preoperativ bruk eller
de første 12-24 timer postoperativt. Avhengig av kirurgitype og -omfang,
anestesiprosedyre, annen samtidig medisinering og pasientens tilstand, er
nøyaktig tid for oppstart av postoperativ behandling avhengig av en grundig
individuell nytte-risikovurdering. Den tomme depottablettmatriksen kan
sees i avføringen. Kan gi positive resultater i dopingkontroller. Bruk som
dopingmiddel kan medføre helsefare. Kan påvirke evnen til å kjøre bil eller
bruke maskiner, spesielt ved behandlingsstart, etter doseøkning eller bytte
av legemiddel og i kombinasjon med andre CNS-hemmende midler.
Interaksjoner: Substanser med CNS-hemmende effekt (f.eks. alkohol, andre
opioider, sedativa, hypnotika, antidepressiver, sovemedisiner, fentiaziner,
antipsykotika, antihistaminer og antiemetika) kan gi økt CNS-hemmende
effekt (f.eks. respirasjonsdepresjon). Klinisk relevante endringer i INR kan
forekomme ved samtidig bruk av kumarinantikoagulantia.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Oksykodon og nalokson
passerer placenta. Langtidsbruk av oksykodon under graviditet kan gi
abstinenssymptomer hos nyfødte. Gitt under fødsel kan oksykodon utløse
respirasjonshemming hos nyfødte. Skal kun brukes under graviditet hvis
nytte oppveier mulig risiko for barnet. Overgang i morsmelk: Oksykodon går
over, nalokson ukjent. Amming bør avbrytes under behandling.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, forstoppelse, diaré, munntørrhet, dyspepsi, oppkast, kvalme, ﬂatulens. Hjerte/
kar: Blodtrykksfall. Hud: Kløe, hudreaksjoner, svetting. Lever/galle: Økte
leverenzymer. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Psykiske: Rastløshet.
Stoffskifte/ernæring: Nedsatt/tap av appetitt. Øre: Vertigo. Øvrige:
Abstinenssyndrom, kulde- og varmefølelse, frysninger, astenitilstander.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Oppblåsthet, oppstøt.
Hjerte/kar: Angina pectoris ved koronarsykdom i anamnesen, palpitasjoner,
blodtrykksøkning.
Immunsystemet:
Overfølsomhet.
Kjønnsorganer/
bryst: Erektil dysfunksjon. Lever/galle: Galleveiskolikk. Luftveier: Dyspné,
rhinoré, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer, muskelrykninger,
myalgi. Nevrologiske: Oppmerksomhetsforstyrrelser, parestesi, søvnighet, taleforstyrrelser, tremor. Nyre/urinveier: Akutt vannlatingsbehov.
Psykiske: Unormal tankegang, angst, forvirring, depresjon, euforisk
humør, hallusinasjoner, søvnløshet, nervøsitet. Øye: Synsforstyrrelser.
Øvrige: Brystsmerter, sykdomsfølelse, smerter, perifert ødem, vekttap,
ulykkesskader. Sjeldne (≥1/10000 til <1/1000): Gastrointestinale: Tannsykdom.
Hjerte/kar: Takykardi. Luftveier: Gjesping. Nevrologiske: Kramper (spesielt
ved epileptisk sykdom eller disposisjon for kramper), sedasjon, synkope.
Nyre/urinveier: Urinretensjon. Psykiske: Mareritt. Øvrige: Vektøkning. Svært
sjeldne (<1/10000), ukjent: Luftveier: Respirasjonsdepresjon. Bivirkninger
av oksykodonhydroklorid alene: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
Hikke. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Endret stemningsleie og per-

sonlighetsforandring, nedsatt aktivitet, psykomotorisk hyperaktivitet, uro.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Munnsår, stomatitt. Hjerte/
kar: Vasodilatasjon. Luftveier: Dysfoni. Nevrologiske: Svekket konsentrasjon,
migrene, dysgeusi, hypertoni, ufrivillige muskelsammentrekninger,
hypoestesi, koordinasjonsforstyrrelser. Psykiske: Persepsjonsforstyrrelser
(f.eks. derealisasjon), nedsatt libido. Øre: Nedsatt hørsel. Øvrige: Ødem.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Melena, tannkjøttsblødning,
dysfagi. Hud: Tørr hud. Infeksiøse: Herpes simplex. Kjønnsorganer/
bryst: Amenoré. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering, økt appetitt. Øvrige:
Tørste. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Ileus. Hud:
Urticaria. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Luftveier: Respirasjonsdepresjon, bronkialspasmer, undertrykket hostereﬂeks. Psykiske:
Legemiddelavhengighet. Øye: Miose. Øvrige: Legemiddeltoleranse, spasmer
i glatt muskulatur.
Overdosering/Forgiftning:
Symptomer: Oksykodon kan gi miose,
respirasjonsdepresjon, søvnighet til apati, slapphet i skjelettmuskulatur,
bradykardi, hypotensjon, i alvorligere tilfeller koma, ikke-kardiogent
lungeødem og sirkulasjonssvikt, ev. med et fatalt utfall. Behandling:
Opioidantagonister (f.eks. naloksonhydroklorid 0,4-2 mg i.v.) med 2-3
minutters mellomrom, etter behov, ev. infusjon med 2 mg naloksonhydroklorid
i 500 ml 0,9% natriumklorid eller 5% dekstrose (0,004 mg/ml nalokson)
med en hastighet tilpasset tidligere bolusdoser og pasientens respons.
Ventrikkeltømming kan vurderes. Støttetiltak (kunstig åndedrett, oksygen,
karkontraherende midler og væskeinfusjoner) ved behov, for å håndtere
sirkulatorisk sjokk. Hjertestans eller arytmier kan kreve hjertemassasje eller
deﬁbrillering. Se Giftinformasjonens anbefalinger for oksykodon N02A A05
side d.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Naturlig opiumsalkaloid kombinert med middel
mot forgiftning (opioidreseptor-antagonist). Virkningsmekanisme: Oksykodon
og nalokson har afﬁnitet til opioide kappa-, my- og deltareseptorer i hjerne,
ryggmarg og perifere organer (f.eks. tarm). Opioidreseptoragonisten
oksykodon gir smertelindring ved binding til endogene opioidreseptorer i
CNS. Nalokson er en ren antagonist som virker på alle typer opioidreseptorer.
Grunnet uttalt ﬁrst pass-metabolisme etter oral administrering er en klinisk
relevant systemisk effekt av nalokson lite sannsynlig. Ved lokal kompetitiv
antagonisme av den opioidreseptormedierte oksykodoneffekten i tarm
reduserer nalokson opioid-induserte tarmfunksjonsforstyrrelser. Absorpsjon:
Biotilgjengelighet 87%, nalokson <3%. Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling:
Distribueres i hele kroppen. Metabolisme: I tarm og lever. Utskillelse: I urin
og feces.
Pakninger og priser:
5 mg/2,5 mg: 28 stk. (endose) 130,90. 98 stk. (endose) 341,80.
10 mg/5 mg: 28 stk. (endose) 221,80. 98 stk. (endose) 636,10.
20 mg/10 mg: 28 stk. (endose) 401,00. 98 stk. (endose) 1.224,70.
40 mg/20 mg: 28 stk. (endose) 754,50. 98 stk. (endose) 2.401,90.
Refusjonsberettiget bruk:
Palliativ behandling i livets sluttfase.
Refusjonskode: 90 (ICPC og ICD)
Vilkår 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre
måneder.
Vilkår 194: Refusjon ytes kun til pasienter som først har benyttet
langtidsvirkende opioid med tilstrekkelige mengder av forebyggende
laksantia, og som fortsatt har opioidindusert forstoppelse.
Sist endret: 12.01.2012
Referanse: 1. Simpson et al. Curr Med Res Opin 2008;24(12):3503-3512
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Figur 7. A: Uttalt degloveringsskade skulder med
ødelagt m deltoid og achromion – ”floating shoulder”.
Bløtdelsdekning over skulderledd med stilket pectoralislapp som syes mot ben med beholdt innervering. B:
To år postoperativt. Bevart abduksjonsevne i skulder.
Pectoralis erstatter delvis deltoideus’ funksjon. C: Latissimus dorsi kan tunneleres til underarm - med bevart
humerusfeste og innervering kan den festes volart eller
dorsalt - og gi fleksjon eller ekstensjon i albue.

4.	Francel TJ. Improving reemployment rates
after limb salvage of acute severe tibial
fractures by microvascular soft-tissue
reconstruction. Plast Reconstr Surg 1994;
93:1028-34.

NÅ PÅ BLÅ RESEPT!
Refusjonsberettiget bruk:
Palliativ behandling i livets sluttfase.
Refusjonskode: 90 (ICPC og ICD)
Vilkår 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre
enn tre måneder.
Vilkår 194: Refusjon ytes kun til pasienter som først har benyttet
langtidsvirkende opioid med tilstrekkelige mengder av forebyggende
laksantia, og som fortsatt har opioidindusert forstoppelse.

Dette er TARGINIQ®

FOR PASIENTENS SKYLD!

EFFEKTIV MOT
STERKE SMERTER1

• Et opioid mot sterke
smerter som kun kan
behandles tilfredsstillende
med opioide analgetika
• Nalokson er tilsatt for å
forhindre opioidindusert
obstipasjon ved å blokkere
oksykodons virkning lokalt
i tarmen

motvirker opioidindusert
obstipasjon1
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Rituell omskjæring er ikke helsehjelp
Vi går imot forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om at omskjæring av gutter skal bli et offentlig
helsetilbud. Forslaget er basert på en tendensiøs tolking av empiri, en overfladisk tolking av internasjonale
konvensjoner og en inkonsistent tolking av hva helsehjelp er. Hensynet til barnets beste er ikke drøftet.

Fagmedisinske foreninger

Jan Helge Solbakk, Reidar Pedersen,
Anne Hambro Alnæs
j.h.solbakk@medisin.uio.no
Senter for medisinsk etikk, UiO
Original publikasjon: Solbakk JH et. al.
Tidsskr. Nor. Legeforen. 2012:2;134-5
Artikkelen trykkes i Kirurgen med tillatelse
fra Tidsskrift for Den norske legeforening og
fra forfatterne.
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt
ut et høringsnotat om rituell omskjæring
av gutter og presenterer to lovforslag for
hvordan dette inngrepet kan gjøres til et
offentlig helsetjenestetilbud (1). Det starter
med å konstatere at rituell omskjæring
er blitt praktisert i tusener av år innenfor
forskjellige grupper. Dette er et faktum som
ikke kan bestrides. Videre hevdes det at rituell omskjæring er et «vanlig inngrep stort
sett over hele verden» (1). Vi mener at det
springende punkt her ikke er hvorvidt rituell
omskjæring av gutter er et vanlig inngrep,
men om det etisk, juridisk og medisinsk er
riktig å gjøre.
Høringsnotatet fremholder at «mange»
anser omskjæring av gutter som et forebyggende tiltak mot infeksjoner og smittsomme sykdommer. Vi synes det er påfallende
at departementet gjengir dette synet uten å
belegge påstanden og uten å informere om
at «mange» av dem som har uttalt seg om
de medisinske fordelene ved omskjæring av
guttebarn, har en kulturell og religiøs interesse av å legitimere denne praksisen.

Sykdomsforebyggende?
Argumentet om at omskjæring kan være
sykdomsforebyggende, er dårlig underbygd. For eksempel anføres det: «Flere
forskningsgrupper stiller seg tvilende til
om omskjæring gir nødvendig beskyttelse
mot HIV-smitte og andre seksuelt overførte
sykdommer. På den annen side har forskere
i lengre tid observert at deler av Afrika der
omskjæring er vanlig, for eksempel de
muslimske landene i Vest-Afrika, har lavere
forekomst av HIV og AIDS enn land sør i
Afrika, der omskjæring er sjelden. WHO har
på bakgrunn av flere forskningsrapporter
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nylig konkludert med at mannlig omskjæring anbefales som et viktig virkemiddel for
å forebygge HIV-infeksjon hos menn»
(1 s. 15).
Her er det flere forhold som krever utdyping. For det første er det et faktum at
prevalensen av hivinfeksjon er betydelig
høyere i afrikanske land med en overvekt
av kristne innbyggere. Å knytte denne
forskjellen til at muslimske grupper i denne
delen av verden omskjærer sine guttebarn,
er dypt problematisk dersom den lavere
forekomsten av slike sykdommer i muslimske land i Afrika ensidig forklares ved
at mennene i disse landene er omskåret.
Da ser man bort fra den viktigste forklaringsfaktoren: At det i muslimske grupper
eksisterer en strengere seksualmoral og
større sosial kontroll av seksualiteten hos
både menn og kvinner. Dette medfører en
mye lavere forekomst av seksuelle forbindelser før ekteskapet og lavere forekomst
av utenomekteskapelige forbindelser enn
i afrikanske land med dominans av kristne
grupper.
Det eksisterer solid internasjonal forskning
som peker på disse forhold som viktige
årsaker til forskjeller i prevalens av hivinfeksjon og aids mellom kristne og muslimske
befolkningsgrupper i Afrika (2–4). Å henvise
til omskjæring som hovedforklaring er ikke
holdbart. Hvis mannlig omskjæring anses
som et viktig virkemiddel for å forebygge
hivinfeksjon hos menn, er det ingenting i
veien for at et slikt inngrep gjøres hos gutter med samtykkekompetanse - de fleste
debuterer seksuelt i en alder da de har
oppnådd dette.

Internasjonale rettskilder
Høringsnotatets tolkinger av relevante
rettskilder er mer tilslørende enn oppklarende. For eksempel heter det at «departementet legger til grunn at rituell omskjæring
av gutter ikke kan anses for å være i strid
med barnekonvensjonen» (1 s. 28) og at
«departementet legger til grunn at rituell
omskjæring ikke kan anses for å være i strid
med EMK» (1 s. 29), dvs. Den europeiske
menneskerettskonvensjonen av 4.11.
1950. Departementet nøyer seg her med å
fremsette denne tolkingen uten å synlig-

gjøre hvordan de er kommet frem til den.
Høringsnotatet inneholder heller ingen henvisning til den universelle deklarasjonen om
bioetikk og menneskerettigheter, som ble
vedtatt med akklamasjon av UNESCOs generalforsamling i oktober 2005, der Norge
deltok. Artikkel 12 i denne deklarasjonen
lyder: «The importance of cultural diversity
and pluralism should be given due regard.
However, such considerations are not to be
invoked to infringe upon human dignity, human rights and fundamental freedoms, nor
upon the principles set out in this Declaration, nor to limit their scope» (5).
Det er ingen tvil om at medisinsk assistert
omskjæring av guttebarn uten samtykkekompetanse er i strid med flere av artiklene
i denne deklarasjon. Derfor kan dette ikke
forsvares med henvisning til viktigheten av
å respektere kulturell diversitet og pluralisme. En slik respekt har, som anført i
deklarasjonen, en grense - og grensen går
nettopp ved brudd på fundamentale menneskerettigheter.
Mutilerende inngrep hos barn uten samtykkekompetanse er i strid med disse
rettighetene. Omskjæring av gutter har i
de fleste tilfeller ingen terapeutisk verdi i
barnets første 15 leveår. At foreldre i stor
grad bestemmer over barn uten samtykkekompetanse ved kirurgiske inngrep som
er nødvendig helsehjelp, er fundamentalt
forskjellig fra retten til å avgjøre at barn
skal utsettes for irreversible inngrep uten
medisinsk indikasjon.

Helsehjelp?
Heller ikke tolkingen av begrepet «helsehjelp» er tilfredsstillende. Høringsnotatet
anfører at omskjæring faller utenfor helselovgivningens definisjoner av begrepet (1 s.
24, s. 25). Videre heter det at «departementet [legger] til grunn at rituell omskjæring i
utgangspunktet ikke er å anse for helsehjelp
som noen har rett til etter pasientrettighetsloven eller kan kreve at spesialisthelsetjenesten skal utføre» (1 s. 25).
Likevel ender departementet i sin omtale
av barnelovens bestemmelser med å hevde
at «en avgjørelse om rituell omskjæring
er innenfor det som den eller de med

foreldreansvaret kan samtykke til på vegne
av barnet» (1 s. 27), og det med henvisning
til at «avgjørelser om helsehjelp faller inn
under foreldreansvaret etter barneloven» (1
s. 27). Denne argumentasjonen er selvmotsigende, ettersom det her ikke er tale
om «avgjørelser om helsehjelp», men om
et tiltak departementet selv i sin lovfortolkning understreker faller utenfor en naturlig
tolking av «helsehjelp».

Også ut fra et prioriteringsperspektiv
fortoner departementets forslag om å gjøre
rituell omskjæring til en del av det offentlige helsetjenestetilbudet seg merkelig.
Den voldsomme veksten i det offentliges
helsebudsjetter de siste årtier har tvunget
frem en smertelig prioriteringsdebatt. Dette
har resultert i kriterier for hvordan man
etisk kan forsvare at behandling av enkelte
pasientgrupper må nedprioriteres for å imøtekomme medisinske hjelpebehov hos mer
trengende grupper. Som et pedagogisk hjelpemiddel foreslo det siste Lønning-utvalget
(6) en inndeling av våre helsetjenester i fire
prioriteringsgrupper - en inndeling som for
øvrig departementet selv refererer til:
1.
2.
3.
4.

Grunnleggende helsetjenester
(skal-tjenester)
Utfyllende helsetjenester
(bør-tjenester)
Lavt prioriterte helsetjenester
(kan-tjenester)
Tilbud utenfor det offentlig finansierte
helsetilbudet (skal ikke-tjenester)

Vi kan ikke se at det på noe vis er mulig
å argumentere for at medisinsk assistert
omskjæring hører inn under skal- eller børtjenester (gruppe 1 og gruppe 2). Videre
anføres det ingen argumenter som skulle
tilsi at et slikt tilbud kan legitimeres som
kan-tjenester. Tvert imot taler alle forhold til
fordel for at et slikt tilbud ikke bør utføres av
det offentlige, ei heller belastes offentlige
helsebudsjetter. 13 millioner kroner, som er
kostnadene som nevnes i høringsnotatet,
kan brukes på tiltak som medisinsk sett har
åpenbar nytteverdi og som i dag lider under
manglende ressurser.
Sagt på en annen måte: Rituell omskjæring
av guttebarn er et inngrep som utføres hos
friske mennesker uten samtykkekompetanse og uten at det i de aller fleste tilfeller
foreligger noen medisinsk indikasjon for
det. Hvis ikke slike inngrep skal nedprioriteres i den offentlige helsetjenesten, hva skal
da nedprioriteres? Derfor kan man vanskelig henvise til «det offentliges ansvar for å

Økonomiargumentet
Også økonomiargumentet i høringsnotatet
er svakt underbygd. Når det hevdes at omskjæring av guttebarn er et viktig identitetsskapende virkemiddel i de aktuelle miljøer i
Norge (jøder og muslimer), fortoner det seg
underlig at en prislapp på mellom kr 3 500
og kr 9 500 er til hinder for at familiene selv
skal klare å dekke utgiftene. Selv om omskjæring skulle bli tillatt, mot vår anbefaling,
kan vi vanskelig forstå at antatt manglende
betalingsevne hos et ukjent antall berørte
familier er et argument for å tilby gratis rituell omskjæring av guttebarn ved offentlige
sykehus i Norge.

Forsvarlighetsargumentet
Vi finner heller ikke departementets måte å
tolke forsvarlighetsargumentet på overbevisende. Som det anføres er hensikten å legge forholdene «til rette for at rituell omskjæring skal skje på en forsvarlig måte» (1 s. 7).
Vi kan ikke se at de to lovforslagene som
fremkommer i høringsnotatet representerer
forsvarlige måter å løse dette problemet på,
ettersom det i begge helt ses bort fra at det
er tale om inngrep hos barn uten samtykkekompetanse av irreversibel karakter uten
medisinsk indikasjon og med en viss risiko.
Det mest alvorlige ved høringsnotatet er
imidlertid at spørsmålet om hva som er til
barnets beste, ikke blir drøftet.

Eksplisitt samtykke
Vi støtter Barneombudets forslag om at
forholdene legges til rette for at rituell
omskjæring av gutter kan finne sted innenfor den offentlige helsetjenesten - under
forutsetning av at det foreligger et eksplisitt
samtykke fra den angjeldende gutt og at
familiene selv betaler for inngrepet.
Slik vil forsvarlighetshensynet i departementets notat også signalisere at et slikt
tiltak kan være forsvarlig dersom man sikrer
at det angjeldende guttebarn besitter samtykkekompetanse ved inngrepstidspunktet.

Rettferdighetsprinsippet
Til sist er det på sin plass å minne om at
man i Norge siden 1995 har hatt en lov som
forbyr omskjæring av kvinner (7). Liknende
lovforbud eksisterer også i flere andre euro-

peiske land. Dersom kvinnelig omskjæring i
vestlige land av prinsipielle grunner forkastes som et mutilerende og kvinneundertrykkende inngrep, bør da ikke omskjæring av
guttebarn forkastes av samme grunn? Hvis
svaret på dette spørsmålet er nei, plikter
man ikke da i det minste å gjøre rede for
hvilke moralsk relevante forskjeller som eksisterer mellom omskjæring av jentebarn og
omskjæring av guttebarn? Også omskjæring av jentebarn vil kunne hevdes å være
skadeforebyggende - «hvis ikke helsetjenesten tilbyr dette gratis, så vil noen andre
gjøre det på en farligere måte».
Rettferdighetsprinsippet, som er grunnleggende i etikken, tilsier at like tilfeller
skal behandles likt og at ulike tilfeller skal
behandles forskjellig. Er alle former for kvinnelig omskjæring like fysisk mutilerende
og dermed etisk forkastelige? Finnes det
inngrep som er av samme mutileringsgrad
som omskjæring av guttebarn? Ut fra den
typeinndeling WHO opererer med (type
I-IV), innebærer den minst mutilerende
form for omskjæring av jentebarn fjerning
av forhuden på klitoris, med eller uten
delvis eller fullstendig fjerning av de små
kjønnslepper. Denne type inngrep synes å
ligge nær opp til det inngrepet guttebarn
utsettes for i dag.

Fagmedisinske foreninger

Prioriteringsperspektivet

hindre at gutter blir utsatt for smerte eller
risiko ved uforsvarlig omskjæring» som et
tilstrekkelig holdbart argument for å legge
forholdene til rette for at slike inngrep foretas innenfor den offentlige helsetjenesten
og dets ressursrammer. Kulturelle problemer bør som hovedregel ikke søkes løst ad
medisinsk vei.

Det at staten anbefaler at man skal legge
til rette for og betale for omskjæring av
guttebarn, innebærer at staten legitimerer
en praksis som det er stor uenighet om.
Denne praksisen strider mot menneskerettighetene og mot hva som er til barnets
beste. Samtidig sendes det et signal om
at staten aksepterer at guttebarn uten
samtykkekompetanse skal kunne utsettes
for etisk problematiske inngrep som er uten
dokumentert helsemessig gevinst 
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Høring - forslag om lovregulering
av rituell omskjæring av gutter
Dato: Oslo, 08.09.2011
Det vises til høringsdokumentene fra Helseog Omsorgsdepartementet og brev fra Dnlf
med frist 08.09.2011.
Rituell omskjæring er et inngrep som utføres på ikke-samtykke kompetente gutter
(ofte babyer) etter foreldrenes ønske.
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Spesielle etniske grupper bosatt i Norge
ønsker dette inngrepet hos gutter, og med
økende flerkulturell sammensetning av den
norske befolkning er tallet på foreldre som
ønsker rituell omskjæring sannsynligvis
økende.
Ved en del norske sykehus ble inngrepet
rituell omskjæring tidligere tilbudt kort tid

etter fødsel i forbindelse med oppholdet på
barselavdeling. Inngrepet ble utført med penisblokkade og uten narkose, og inngrepet
ble utført av enten gynekolog eller kirurg.
Pr. i dag er situasjonen annerledes og et
slikt tilbud har stort sett blitt avskaffet.
Rituell omskjæring utføres i dag i stor grad
utenfor sykehus. Mange kirurger synes det
er uetisk å foreta ikke-medisinske operasjoner på barn som ikke kan sitt samtykke.
Inngrepet gir ofte barnet smerte og komplikasjoner kan forekomme.
Norsk kirurgisk forening er i prinsippet i mot
at det utføres rituell omskjæring på gutter.
Inngrepet har ingen medisinsk indikasjon,
ingen medisinsk nytteverdi og kan derfor
ikke klassifiseres som medisinsk behandling eller gis plass i spesialisthelsetjenesten

Norsk kirurgisk forening mener at så lenge
det fortsatt er lov å foreta omskjæring av
gutter i Norge, må det utføres så skånsomt
som mulig av en person som har erfaring.
Da det ikke er et inngrep som er medisinsk
indisert, synes det urimelig at utgiftene
skal belastes Helsevesenets budsjetter
og derved redusere helsetilbudet til syke
pasienter. Den enkelte kirurg kan av samvittighetsgrunner be seg fritatt fra å utføre
rituell omskjæring.
På vegne av Styret i
Norsk kirurgisk forening
Hans Skari
Styremedlem

Hernia symposium, Losby Gods
15th-16th of March 2012
Thursday 15th of March
12:00-13:30
13:30-13:40
		

Lunch + symposia
Opening remarks
Brynjulf Ystgaard, Norway

Stomal/parastomal hernia. Session 1. Chair: Brynjulf Ystgaard
13:40-14:10
What is a stomal/parastomal hernia? Arthur Jänes, Sweden
14:10-14:40
Use of prophylactic mesh – When and how? Dieter Berger, Germany
14:40-15:00
Coffee break
15:00-15:30
Open repair Arthur Jänes, Sweden
15:30-16:00
Laparoscopic repair – the Danish experience Pål Wara, Denmark
16:00-16:30
Coffee break
Session 2. Chair: Inge Glambek
16:30-17:00
Laparoscopic repair – the Baden-Baden experience Dieter Berger, Germany
17:00-17:20
The Norwegian experience Jan Lambrechts and Inge Glambek, Norway
17:20-17:40
Coffee break
17:40-18:10
Which repair to choose? Andrew de Beaux, UK
18:10-19:00
The road ahead – panel discussion Neil J Smart, Andrew de Beaux,
		
Dieter Berger and Arthur Jänes
19:30 		
Dinner

Eventuelle spørsmål og
tilbakemelding rettes til:

Hilde Merete Klungerbo,
Kurskoordinator
Nasjonalt senter for avansert
laparoskopisk kirurgi
St.Olavs Hospital, Universitetet i
Trondheim, 7006Trondheim
Tel: +47 72575525
Fax: +47 72571689
Mobil: +47 90936952
E-post: hilde.merete.klungerbo@stolav.no
http://www.nsalk.org

Friday 16th of March
Abdominal wall reconstruction. Session 3. Chair: Arne Seternes
09:00-09:40
When do we need to reconstruct the abdominal wall: The different clinical settings Andrew de Beaux, UK
09:40-10:20
How to deal with laparostomies Arne Seternes, Norway
10:20-10:40
Coffee break
10:40-11:10
Reconstruction using implants Neil J Smart, UK
11:00-11:50
Reconstruction based on native tissue Jørn Kjæve, Norway
Closing remarks Brynjulf Ystgaard, Norway
11:50-12:00
12:00 		
Lunch + symposia
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For a dramatic reduction in
faecal incontinence episodes
and a measured impact on
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Nordic countries:
+46 763 478974
Ireland:
+353 1 2930153
Email.
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Fagmedisinske foreninger

Den europeiske thoraxkirurgiske foreningen
(EACTS, European Association For CardioThoracic Surgery) har i mange år holdt
kurs for og utdannet flere generasjoner av
europeiske thoraxkirurger. Siden oppstarten
i den norditalienske byen Bergamo, på initiativ fra Professor Lucio Parenzan, har man
avholdt kurs innen generell thoraxkirurgi,
hjertekirurgi og kongenital hjertekirurgi. Det
har vært flere deltagere fra Norge, også
som forelesere, blant annet flere ganger
ved Professor Harald Lindberg, RH innen
kongenitalkirurgien.
Kursenes grunnidé er å samle kirurger i
spesialisering fra hele Europa for felles opplæring. Like viktig har det vært å legge til
rette for at man skal kunne knytte kontakter
på tvers av landegrensene på et tidlig tidspunkt i karrieren. Dette har man lagt til rette
for ved felles innlosjering og sosialt samvær
gjennom hele kursperioden.

Norsk Thoraxkirurgisk Forening
vedtok på sitt årsmøte i 2011 å formelt
godkjenne kursene som del av norsk
spesialisering i thoraxkirurgi.

EACTS har hovedkvarter i Windsor, Maidenhead, England, og fra 2012 har man
flyttet hovedsetet for kursvirksomheten til
det nybygde ”EACTS House” i Windsor
sentrum. Samtidig er kursporteføljen justert
og består nå av to grunnkurs i hjertekirurgi,
to kurs i generell thoraxkirurgi og flere spesialistkurs med ”wet-lab” for alle nivåer.
Som første deltagere fra Norge på EACTS
kursene etter omleggingen, var det med
spenning vi deltok på ”Fundamentals in
Cardiac Surgery” fra 06.02 til 09.02.12.
Erfaringene våre fra tidligere kurs i Bergamo var svært positive og man håpet at
intensjonene bak kursene hadde blitt med
på flyttelasset til England. Med det første
kurset nå gjennomført, kan vi bare konstatere at det har de.
Ved siden av nasjonale kurs, gir EACTS
kursene et utmerket grunnlag for utdanning
og videre spesialisering. Fundamentals part
I er på fire dager med internasjonale forelesere på toppnivå og for vår del 32 deltakere
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som vi kommer til å ta med oss videre som
hyggelige minner.
Vi finner det svært nyttig å bli bevisst
forskjellen i erfaring og ikke minst tradisjon
rundt i Europa. Alle land som var representert, hadde noe å bidra med i diskusjonene.
Videre er det vårt inntrykk at man ellers i
Europa i større grad har kontakt med andre
sentra for samarbeid og besøk, også på
assistentlegenivå.
fra 9 land. Kurset er trinnvis oppbygget,
med innledende forelesninger omhandlende anatomi og fysiologi, prinsipper for
hjerte-lungemaskin, kongenitalkirurgi og
bildediagnostikk, inklusive ekko-cor, CT
og MR, de første to dagene. Siden kurset
nå avholdes i England, kunne anatomene
medbringe fikserte preparater og holde
anatomidisseksjoner på klassisk manér, en
klar forbedring fra bilder og film ved tidligere kurs. Dag tre og fire omhandlet CABG
kirurgi, forholdet til PCI og da med den
siste oppdateringen fra Syntax ved Prof.
David Taggart, Oxford. Det gir en ekstra
dimensjon til en forelesning om guidelines
å få høre det fra en som har vært med på
å skrive dem. Det siste hovedemnet var
en bred gjennomgang av den vanligste
aortaklaffepatologi og ulike behandlingsmodaliteter inklusive klaffeplastikk, AVR,
mini-AVR og TAVI.
Internasjonale kapasiteter som Drs. William
Brawn, John Pepper, David Taggart, Marjan
Jahangiri, Carlos Mestres og Simon Davies
sørget for at de 4 kursdagene ble svært
innholdsrike og inspirerende, med gode
diskusjoner etter de enkelte forelesningene.
Til tross for det intensive programmet,
er det også i Windsor lagt opp til sosial
samvær og utveksling av idéer og erfaringer
mellom kursdeltakerne og foreleserne på
kveldstid. Man forventes å delta på alle
fellesmiddagene, og disse er inkludert i
kursavgiften. Denne var for oss på 3500,og må anses som overkommelig for norske
kandidater. Fellesmiddagene byr på dypdykk i det kulinariske England, med blant
annet Fish´n Chips og Beef and Ale Pie. I
tillegg til det inspirerende programmet,
var det nettopp det å bli kjent med andre
utdanningskandidater over en ”Guardsman”

Vi kan absolutt anbefale dette kurset for
norske LiS i thoraxkirurgi og ser selv frem
til del II i juni 2012. Videre vil i alle fall grunnkursene være en meget god plattform for
andre spesialiteter vi samarbeider med,
kanskje først og fremst anestesileger med
ansvar for thoraxpasienter. Dette fordi
kursene gir en grunnleggende forståelse
av sykdomspanorama, behandling av vår
pasientgruppe og ikke minst thoraxkirurgisk
tankegang. Man skal heller ikke se bort i fra
at det også er en og annen kardiolog som
vil kunne lære noe om PCI vs. CABG.
Kurset gir et fint insentiv til fortsatt faglig
oppdatering, og er en velkommen vitamininnsprøytning i en travel hverdag. Det er
tydelig at det satses på yngre thoraxkirurger
i Europa, og at man mener at aktiv samarbeid med kardiologer og intervensjonsradiologer er fremtiden for spesialiteten vår.
Blant foreleserne var det stor enighet om at
teknikkene fra intervensjonsstuene og ekkolaboratoriene er noe som må integreres
i utdanningen av thoraxkirurger om man
vil unngå at spesialiteten vår reduseres
både i volum og innhold. I så måte var det
interessant å høre at angiografier og ekkocor gjøres av thoraxkirurger flere steder
i Europa. Dette både pga. kapasitet og
fagpolitiske årsaker. Dette er også noe å ta
med seg hjem.
Med forelesninger fra 0830 til 1800 hver
dag, kan man ikke forvente særlig mye hva
gjelder opplevelser ut over de knyttet til
kurset. Man vil allikevel kunne få tid til en
spasertur (eller løpetur) langs Themsen,
muren til Windsor Castle eller gå inn på
området til Eton College. Slik får man i alle
fall en liten smak av det klassiske England 
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helsefag
For 20-30 år siden trodde helsepersonell
at små barn ikke følte noe særlig smerte.
Begrunnelsen var at barn hadde dårlig
utviklet eller umodent nervesystem. Man
trodde også at barn hverken responderte
på, eller husket, smerte på samme måte
som voksne. Hvis barna gråt postoperativt
eller under smertefulle prosedyrer ble det
forklart med at de var redde eller savnet
foreldrene sine (1).

Fagnytt • Debatt

Prosedyresmerter og postoperative smerter kan ofte oppleves sterkere for små barn
enn for større barn og ungdom. De minste
barna har ikke mulighet for å unnslippe
situasjonen, forstå den eller bearbeide den
rasjonelt. Barn husker smerte og kan vegre
seg mot å motta medisinsk behandling senere i livet på grunn av tidligere smertefulle
opplevelser på sykehus (2,3).
Forskning viser at barn i alle aldre føler
smerte, også premature og nyfødte barn
(4). Kirurgi i nyfødtperioden ser ut til å føre
til forlenget smerte og hypersensibilitet i
det skadete vevet i inntil tre år etter operasjonen (5).
Til tross for store fremskritt innen smerteforskning de siste 30 årene er barns postoperative smerter fortsatt underbehandlet
(6,7). Barn lider ofte mer enn nødvendig
fordi man ikke er flinke nok til å forebygge

Bilde 2. Smertevurdering hos barn. FLACC (øverst) er
egnet for barn fra 0 til 5 år. Faces pain scale revised er
egnet for større barn (5-12 år).
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Bilde 1. Smerteuttrykk.

og dempe disse smertene. Foreldrene lider
også når barna deres ikke får tilfredsstillende smertebehandling. Konsekvensene
av ubehandlet, akutt smerte og immobilisering kan bli økt sykelighet, langsommere
rehabilitering, lenger sykehusopphold, samt
økte kostnader. Dessuten kan ineffektiv
behandling av smerter hos barn gi økt risiko
for kronisk smerte senere i livet (4,6). For
voksne er risikoen for å få kroniske smerter
etter store kirurgiske inngrep mellom 20%
og 50% . Etter mindre operasjoner som
lyskebrokk-operasjon, er risikoen rundt
10%. Risikoen for å få sterke kroniske
smerter etter kirurgi ligger på 2 –10% (8).

Smerte hos barn
Smerte defineres som en sensorisk og
emosjonell opplevelse. Smerten er alltid
subjektiv og den eksisterer når personen
som opplever smerte sier at han/hun har
smerte (9,10,11). Fordi smerte både er en
sensorisk og emosjonell opplevelse vil
smerte kunne forsterke barns angst og
uro, og omvendt. Å vurdere smerter hos
små barn er vanskelig fordi de er kognitivt
umodne og de kan ikke beskrive med egne
ord smerte eller smerteintensitet. Barn
innrømmer ikke alltid at de har smerter.
Det kan ha ulike årsaker: de skjønner for
eksempel ikke sammenhengen mellom
det å få en injeksjon eller stikkpille og at
smerten forsvinner, særlig hvis smerten forsvinner etter noe tid. Barn kan tro at de ikke
kommer hjem fra sykehuset hvis de sier at

de har vondt. I tillegg tror mange barn, helt
opp til tenårene, at helsepersonell skjønner
eller «kan se» når barna har vondt. Barn kan
også bli misforstått fordi de er flinke til å
bruke selvdistraksjon og fysisk aktivitet for
å avlede egen smerte. Noen barn kan ligge
helt stille/stive i sengen, lukke øynene og
sove, eller se ut som de sover. Andre kan
leke helt til de nesten ramler sammen.
Dette gjør de for å trekke seg unna
opplevelsen av smertene og stenge ute
skremmende omgivelser (3,9).

Postoperativ smerte
Postoperativ smerte kan deles inn i grunnsmerte og gjennombruddssmerte.
Grunnsmerte er resultatet av vevs- og
nerveskade etter alle typer kirurgi og gjennombruddssmerte er smertetopper som
kan skyldes for eksempel bevegelse eller
hoste (12). Postoperative smerter kan blant
annet føre til kvalme/oppkast, nedsatt tarmperistaltikk, overfladisk respirasjon eller at
barnet blir redd for å hoste og bevege seg.
Helsepersonell må kunne observere,
vurdere og dokumentere barnets behov
for smertelindring, planlegge og utføre
medikamentelle og ikke-medikamentelle
tiltak, samt evaluere tiltakene. For å sikre at
barn får adekvat postoperativ behandling er
helsepersonellets kompetanse av stor betydning. Det innebærer blant annet å være
oppdatert på siste nytt innen forskning om
smertefysiologi, smertevurdering og smer-

bruk for barn, 5-12 år. Ansiktene er rangert
fra «ingen smerte» til «verst tenkelig
smerte» og en skårer smerte fra 0-10. Den
regnes for å være enkel og rask å bruke i
praksis. (6,16).

Bilde 3. Vurdering av smerteatferd med FLACC smertevurderingsskjema.

tebehandling av barn. Det innebærer også å
vise respekt for, og samarbeide med, barna
og foreldrene. Barnets autonomi og integritet må, i den grad det er mulig, ivaretas slik
at en ikke krenker barnets vilje og kropp ved
å utsette barnet for smertefulle prosedyrer
og inngrep uten smertelindrende tiltak (3).

Smertevurdering av barn

Smertevurdering ut fra barnets atferd
Nyfødte og små barn, 0-5 år, kan ikke
uttrykke smerte og smerteintensitet ved
hjelp av ord. Det gjelder også eldre barn
med kognitiv svikt. En må derfor observere
og dokumentere smerte og smerteintensitet ved hjelp av smertevurderingsverktøy
basert på barnets atferd. Et eksempel på
atferdsskjema er FLACC (Face, Legs, Activity, Cry and Consolability) (14). En kan angi
smerte ved å skåre ut fra fem ulike atferds-

Bilde 4. Selvvurdering av smerte med FPS-R ansiktsskala

Barnets selvvurdering av
smerteintensitet med ansiktsskala
Større barn (fra 4-5 års alder) kan uttrykke
smerte og grad av smerte ved hjelp av selvrapportering. Fordi smerte er en subjektiv
opplevelse er selvrapportering gullstandard
for smertevurdering. Faces Pain Scale Revised (FPS-R)(18) består av seks ansikter. Det
er en revidert utgave av Bieri’s ansiktssmerteskala som besto av sju ansikter. Det er
laget en standardisert forklaring for hvordan
skalaen skal brukes. Skalaen er ment til

Foreldrene kjenner barnet best. De har
derfor en viktig rolle i smertevurderingen av
barnet og bør involveres i smertevurdering
og behandling. Smertevurdering bygger på
god kommunikasjon mellom barn, foreldre
og helsepersonell i tverrfaglige team (20).
Vår erfaring er at systematisk smertevurdering og dokumentering er dessverre
ikke tilfredsstillende i praksis. Smertevurderingen er avhengig av den enkelte
sykepleiers/leges kunnskaper, erfaringer og
engasjement. Vurderingen og behandlingen
av det enkelte barns smerter kan dermed
variere i kvalitet. En studie fra Australia
viste at 75 % av barna, 5-15 år, hadde
postoperative smerter og 50 % hadde
moderate til sterke smerter etter kirurgi i
underekstremitetene (21).

Fagnytt • Debatt

Hensikten med smertevurdering er å identifisere smerte og smerteintensitet, samt
vurdere og dokumentere effekt av smertelindrende tiltak. Smertevurderingssverktøy
velges ut ifra barnets alder, utviklingsnivå
og kontekst (13).

parametere: ansiktsgrimaser, bevegelser i
bena, aktivitet, gråt og grad av trøstbarhet.
En observerer barnet i 2-5 minutter og
skårer 0, 1 eller 2 poeng for hver parameter.
Det gir minimum 0 poeng og maksimum 10
poeng. 0 poeng er «Avslappet og komfortabel», 1-3 poeng er «mildt ubehag», 4-6
poeng er «moderat smerte» og 7-10 poeng
er «Sterkt ubehag/smerte». FLACC smertevurderingsskjema regnes for å være lett
forståelig og enkel å bruke i praksis. FLACC
blir anbefalt som førstevalg for vurdering av
postoperative smerter hos små barn, 0-7 år,
på sykehus (15,16,17).

Barnets selvrapportering av
smerteintensitet med NRS
(Numerical Rating Scale)
NRS er en elleve punkts skala som består
av en rett linje med tall fra 0 til10. Barna blir
fortalt at 0 er ingen smerte/vondt og 10 er
verst tenkelig smerte/vondt. De blir spurt
om «hvor vondt har du akkurat nå?» og
setter en sirkel rundt eller peker på tallet.
Barna må være så kognitivt modne at de
kan skjønne forskjell på de ulike tallverdiene
mellom 0 og 10 og bør derfor anvendes av
eldre skolebarn og tenåringer (19). En må
være oppmerksom på at barna ofte er påvirket av ulike legemidler postoperativt slik
at det også for skolebarn kan være lettere å
vurdere smerteintensitet ut fra ansikter enn
med tall.

Farmakokinetikk og -dynamikk
hos barn i ulike aldre
Premature og nyfødte fullbårne barn er
spesielt utsatt for opphoping av enkelte
legemidler i kroppen på grunn av forsinket
metabolisme og langsommere eliminasjon

Bilde 5. Selvvurdering av smerte med NRS
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Tabell 1: Prinsipper for medikamentell postoperativ
smertebehandling. Behandlingen velges ut i fra forventet
postoperativ smerteintensitet.
Kilde: (2,7,8,12,21,27)
Smertestyrke

Behandling

Merknad

Mild til moderat

Paracetamol og NSAID*
Sårinfiltrasjon med lokalanalgesi
Regional blokade analgesi
Opioid

grunnsmøring
grunnsmøring
supplement
bolus ved gjennombruddssmerte

Moderat til sterk

Paracetamol og NSAID*
Sårinfiltrasjon med lokalanalgesi
Perifer nerveblokade/regional
(bolus el kontinuerlig)
Opioid

grunnsmøring
grunnsmøring
supplement

Sterk

Paracetamol og NSAID*
Sårinfiltrasjon med lokalanalgesi
Perifer nerveblokade/regional
(bolus el kontinuerlig)
el opioid infusjon/PCA
Opioid

bolus ved gjennombruddssmerte
grunnsmøring
grunnsmøring
supplement
supplement
bolus ved gjennombruddssmerte

* kontraindisert ved barn < 3mnd, spesiell blødningsrisiko, nyresvikt, pågående EDA,
overømfintlig for ASA/NSAID og hypovolemi (2).
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(22). Årsaken til dette er at både leveren og
nyrene er umodne (23). Videre har medikamenter hos små barn større distribusjonsvolum, pga barnets høye andel vann og
ekstracellulære væske. De har mindre funksjonell blod-hjernebarriere, langsommere
tarmmotilitet og mindre surt miljø i magen
(23). Derfor må doser og doseringsintervall
tilpasses barnets vekt, alder, eventuell
organsvikt og respons.

Postoperativ smertebehandling
Generelle prinsipper
Postoperativ smerte er forventet og skal
forebygges. Det er vanskeligere å smertebehandle et barn som har fått dårlig smertebehandling tidligere. God smertebehandling
fra start er meget viktig (24).

Smerte skal alltid vurderes med
tanke på årsak, lokalisering, karakter
og intensitet. Er smerten forventet,
forsterket eller endret? Barns smerter
må tas på alvor.

Smertebehandlingen består i å kombinere
medikamentelle og ikke-medikamentelle
strategier. Generelle prinsipper for smertebehandling er å ha en god plan for hele forløpet (pre-, per-, postoperativt og hjemme),
starte tidlig, være i forkant, redusere
faktorer som forsterker smerteopplevelsen,
ha tverrfaglig tilnærming og god dialog
med hele behandlingsteamet, samt gjøre
individuelle tilpasninger til barnet og dets
familie (20). Pasienten bør ikke overflyttes
fra postoperativ avdeling før smertene er
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under kontroll. Barnet og dets familie skal
få forståelig skriftlig og muntlig informasjon
om smertebehandlingen hjemme før utskrivelse. Det bør sikres at de har tilgjengelig
de anbefalte smertestillende medikamentene (20).
Medikamentell smertebehandling
Postoperativ smertebehandling bør planlegges og organiseres i god tid før operasjonen
sammen med barnet og dets familie (20).
Helsearbeidere som gir postoperativ pleie
til barn må forstå de generelle prinsippene
for god smertebehandling. Dette inkluderer
kunnskap om ulike teknikker og bruk av
analgetika til barn (20). Postoperativ smertebehandling skal være tilpasset barnets
utviklingsnivå, den kirurgiske prosedyren
og den kliniske settingen for å sikre trygg,
tilstrekkelig potent og fleksibel smertelindring med lavest mulig forekomst av
bivirkninger. En bør tilstrebe multimodal
tilnærming ved å kombinere ulike analgetika
for å få synergistisk effekt. Dermed forsterker de hverandre, virker opioidsparende
og faren for bivirkninger reduseres (20,23).
Smertebehandlingen skal gis i forkant og
gis regelmessig (20). Postoperativ smertebehandling gis etter antatte (forventede)
smerte ved gitte kirurgiske inngrep og
trappes ned etter hvert som smerteintensiteten avtar. I tabell 1 gis en oversikt over
medikamentell smertebehandling.
Basis/”grunnsmøring”
Standard basis for postoperativ smertebehandling til barn består av Paracetamol
og NSAID (Non Steroidal Antiinflamatory
Drugs) gitt i kombinasjon (24,26,27). Det
gir god “grunnsmøring” og bør gis i

adekvate doser til faste tider slik at barnet
er smertedekket og slipper å oppleve gjennombruddssmerte (23,26,28). Preoperativ
smertebehandling (paracetamol og NSAID)
bør gis 1-2 timer før operasjon (28).
NSAID har anti-inflammatoriske, antipyretiske og opioidsparende effekter. Disse
preparatene fungerer godt mot nociceptiv
smerte. Bruk av NSAID til ortopediske
barnepasienter har vært omdiskutert.
Det finnes imidlertid ikke bevis fra
menneskelige studier for at NSAID påvirker
bentilhelingen negativt ved kortvarig bruk
(20). NSAID kan derfor også brukes på
ortopediske barnepasienter (28). Diklofenak
og ibuprofen er de mest brukte NSAID i
postoperativ smertebehandling ved norske
sykehus. Nye studier viser at diklofenak har
dobbelt så god effekt som paracetamol ved
kirurgisk smerte (29,30). Kombinasjonen av
NSAID og paracetamol gir synergistisk
effekt (20,31,32). Tabell 2 oppsummerer
bruk av de vanligste analgetica til barn.
Lokal/Regional
Lokalanestesi blokkerer smerten langs
nervens forløp (for eksempel sårinfiltrasjon,
subkutant, leddinstallasjon), og vil være nyttig ved en rekke inngrep. Perifere blokader
kan gis rett i såret som engangsdose eller
ved innleggelse av kateter for gjentatte
bolusdoser eller kontinuerlig infusjon (33).
De mest brukte lokalanestetikum er lidokain
(Xylocain), bupivakain (Marcain) og ropivakain (Naropin) (11). Ved større kirurgiske
inngrep hvor det forventes sterke smerter
postoperativt bør regionalanestesi med kontinuerlig infusjon og mulighet for bolusdoser
alltid vurderes (23,27). Regionalanestesi gir
meget god postoperativ smertelindring og
demping av stressresponsen hos nyfødte
og barn (34). Hvis sterke smerter forventes
og regionalanestesi er uegnet eller kontraindisert, vil kontinuerlig infusjon med opioid
(oftest morfin) være et godt alternativ.
Steroider
Steroider som for eksempel deksametason
(Fortecortin) forebygger postoperativ kvalme og smerte og brukes perioperativt (33).
En enkeltdose av deksametason har vist å
virke opioidsparende, og ansees som trygt
til de aller fleste pasienter (23,33,35,36).
Gjennombruddsmerter
Når “grunnsmøringen” ikke er tilstrekkelig, og gjennombruddssmerter oppstår,
suppleres behandlingen med opioider
intravenøst. De mest brukte opioidene ved
postoperative gjennombruddssmerter til
barn er morfin og Ketorax (37). Petidin bør
gis med forsiktighet, spesielt til små barn,
og brukes hovedsakelig ved postoperativ
skjelving (28). Ved bruk av kodein til barn er
det viktig å være klar over at 40 % av barn
ikke metaboliserer kodein til morfin (26). De

Tabell 2: Dosering av smertestillende til barn ved kirurgiske inngrep.
Anbefalt medikamentdosering til barn varierer fra land til land, spesielt store variasjoner er det ift morfin intravenøst (24,25,26,27,28).
Denne tabellen er hentet hovedsakelig fra Norsk barnelegeforening sin Generell Veileder kapittel 13.4 Smertebehandling (26).
Medikament

Alder

0-3 mnd
0-2 mnd

Administrasjonsmåte

Maks døgndose

20 mg/kg

15-20 mg/kg

8t

*

30 mg/kg

20 mg/kg

12t

*

(4)-6t

intravenøst

rektalt **
2-12 mnd

intravenøst

> 12 år

peroralt/rektalt **

> 50 kg

Intervall (timer)

rektalt **

3 mnd-12 år

10-50 kg

Vedlikeholdsdose

peroralt

peroralt
Paracetamol
(26)

Bolusdose

intravenøst

20-30 mg/kg

10-15 mg/kg

20 mg/kg

15 mg/kg

(maks 1 g)

(maks 1 g)

40 mg/kg

20 mg/kg

(maks 1 g)

(maks 1 g)

30 mg/kg

15-20 mg/kg

60 mg/kg
*

(4)-6t

4g
*

6t

4g

4-6t

60 mg/kg

0.5-1 g

0.5-1 g

(4)-6t

4g

30 mg/kg

15 mg/kg

(4)-6t

60 mg/kg

1g

1g

(4)-6t

4g

* Døgndoser opp til 90 – 100 mg/kg/døgn de første 2-3 postoperative døgn anses som trygt til leverfriske barn.
Hos nyfødte bør dosen reduseres (26).
** Stikkpiller bør brukes så kort tid som mulig. De anbefalte dosene er potensielt toksiske, fordi noen barn kan ha
betydelig høyere absorbsjon enn det som er vanlig (26).
Alder

Administrasjonsmåte

Dose

Intervall (timer)

Maks døgndose

Ibuprofen
(26)

>3-6 mnd

Peroralt/rektalt

5-10 mg/kg

6-8t

30 mg/kg

Diklofenak
(26)

>3-6 mnd

Peroralt/rektalt

1-2 mg/kg

8-12t

0-12 år

peroralt/rektalt

0.5-1 mg/kg

4-6t

3 mg/kg/døgn
eller
240 mg/døgn

>12 år

peroralt/rektalt

30-60 mg

4-6t

3 mg/kg/døgn
eller
240 mg/døgn

Morfin
(24,26,27)

intravenøs bolus

0.05-0.1 mg/kg

****

Ketobemidon
(28)

intravenøst bolus

0.05-0.1 mg/kg

****
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NSAID ***

Opioid

Kodein
(25,26,28)

*** kontraindisert ved barn < 3mnd, spesiell blødningsrisiko, nyresvikt, pågående EDA, overømfintlig for ASA/
NSAID og hypovolemi (28).
**** Barn som får opioider intravenøst skal alltid overvåkes pga risko for respirasjonsstans ved overdosering.
Ved langvarig bruk av opioider bør opioidene trappes gradvis ned for å unngå abstinens (28).
Tabell 2 er basert på:
24. Hauer J, Jones BL & Wolfe J et al. Evaluation and management of pain in children. UpToDate 2011. [Online].
25. Association of Paediatric Anaesthetists (2008). Good Practice in Postoperative and Procedural Pain. [Online].
26. Monsen ALB, Skadberg BT & Grønlie I. Smertebehandling. Norsk Barnelegeforeningen 2011. [Online].
27. European Society of Regional Aneasthesia (2005). Postoperative Pain Management - Good Clinical Practice.
General recommendations and principles for successful pain management. [Online].
28. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (2008). Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. [Online].
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har dermed ingen smertestillende effekt av
kodein, men vil likevel oppleve bivirkninger
som for eksempel kvalme/oppkast og obstipasjon. Barn helt ned i 5-6 års alder kan ha
nytte av å bruke pasientkontrollert analgesi
(PCA) (24,28).
Ikke medikamentell smertebehandling
Behovet for medikamentell smertebehandling reduseres når den suppleres med
ikke-medikamentell smertebehandling,
og dermed reduseres risikoen for medikamentelle bivirkninger. De mest vanlige ikke
medikamentelle strategier i postoperativ
smertebehandling er: avledning, avslapping,
varme/kulde, fantasireiser, informasjon og
forberedelse (25,27,38). Avledning kan gjøres ved å la barna leke, tegne, se film, lese
bok/blad, eller blåse såpebobler. Musikk,
massasje/berøring, trøst på fang, smokk og
amming i rolige omgivelser kan få barna til
å slappe av. Oppvarmende håndklær eller
kalde omslag på det smertefulle område
blir også brukt. Informasjon, veiledning og
emosjonell støtte til barn og foreldre gir forutsigbarhet og forståelse av situasjonen slik
at de kan mestre det postoperative forløpet.
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Et ikke-medikamentelt smertelindrende tiltak som er mye brukt pre- og postoperativt
til nyfødte barn er sukkervann (sucrose 24
%). Sukkervannet, som reduserer stress og
smerte, gis minimum to minutter før smertefulle prosedyrer, for eksempel venekanylering, maksimum 2 ml totalt (25,39).

Oppsummering
Til tross for store fremskritt innen smerteforskningen de siste 30 årene er barns
postoperative smerte fortsatt underbehandlet. Konsekvensene av ubehandlet akutt
smerte kan bli økt sykelighet, langsommere rehabilitering, lengre sykehusopphold, utvikling av kronisk smerte, psykiske
langtidsvirkninger, økte kostnader og økt
komplikasjonsfare. Barn som er små og
kognitivt umodne kan ikke beskrive smerte
og smerteintensitet med egne ord. Barns
smerte vurderes ved hjelp av smertevurderingsverktøy valgt ut ifra barnets alder, utviklingsnivå og kontekst. Postoperativ smerte
er forventet og skal derfor forebygges. God
smertebehandling forutsetter en plan for
hele forløpet; starte tidlig, være i forkant,
redusere faktorer som forsterker smerteopplevelsen, ha tverrfaglig tilnærming, god
dialog med hele behandlingsteamet, samt
gjøre individuelle tilpasninger. Postoperativ smertebehandling, medikamentell og
ikke-medikamentell, skal tilpasses barnet,
den kirurgiske prosedyren og den kliniske
settingen. Risiko for medikamentelle bivirkninger reduseres ved supplering av ikke
medikamentelle strategier. Det skal tilstrebes multimodal analgetisk tilnærming slik at
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det oppstår en synergistisk effekt, og faren
for bivirkninger reduseres. Medikamentell
smertebehandling består av paracetamol og
NSAID som basis og gis med faste intervaller. Dette suppleres med lokalanestesi i
operasjonssåret og eventuelt nerveblokade/
regionalanestesi. Ved gjennombruddssmerter suppleres behandlingen med opioider
intravenøst.
God smertebehandling er en viktig oppgave
for alt helsepersonell som jobber med
barn. Forutsetninger for suksess er god
kompetanse, samt gode kunnskapsbaserte
retningslinjer og protokoller for postoperativ
smertevurdering og -behandling implementert i praksis 
Takk til Dr. Tor Thomas Vatsgar og
Dr. Tor Erik Andersen på barneanestesiteamet for god hjelp i forbindelse med
skriving av artikkelen.
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Oslo CoMet-studien

- Storsatsing på levermetastasar i Oslo Universitetssykehus
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Stadig fleire pasientar med maligne leversvulstar blir operert med laparoskopisk teknikk. En retrospektiv gjennomgang av det
laparoskopiske materialet frå Rikshospitalet/
Intervensjonssenteret (1) viste at laparoskopisk teknikk kom godt ut både kva angår
komplikasjonar og onkologiske resultat.
Gjennomgangen viste også at laparoskopisk
opererte pasientar har betre 5-årsoverleving
enn forventa (kalkulert både med Fong’s
score og Basingstoke Predictive index) (2,
3). På bakgrunn av desse resultata starta i
januar 2012 ei prospektiv, randomisert studie av laparoskopisk og open leverreseksjon
ved Intervensjonssenteret og Gastrokirurgisk avdeling OUS Rikshospitalet. Studien
er finansiert av Helse Sør-Øst.
Gastrokirurgisk avdeling i OUS flytta i 2011
all hepato-pankreatico-biliær (HPB) kirurgi til
Rikshospitalet. Til saman forventar vi i den
nye avdelinga opp mot 200 leverreseksjonar
årleg, av dei om lag 100 med kolorektale
metastasar som eignar seg for studien.
Dette gjer det mogleg å gjennomføre ei
singel-senter studie over tre år. Pasientane
blir etter informert samtykke randomisert til
laparoskopisk eller open leverreseksjon.
Primærendepunkt for studien er komplikasjonsrate, og studien skal inkludere
374 pasientar. Sekundære endepunkt er
R-status, postoperativ livskvalitet,
postoperativ smerte, påverknad av immunforsvaret og økonomiske implikasjonar av
metoden. I tillegg vil pasientane bli følgt
opp med tanke på det onkologiske
behandlingsresultatet, med registrering
av sjukdomsresidiv og overleving.
I samarbeid med Radiumhospitalet
opprettar vi ein biobank knytt til studien.
Tumorvev, levervev og blodprodukt skal
frysast ferskt og undersøkast molekylærbiologisk mellom anna med tanke på
målretting av cellegiftbehandling. Funn ved
molekylærbiologiske og genetiske analysar
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Peroperativt oppsett, med CT-bilde og laparoskopibilde
på samme skjerm.

CT-bilde av levermetastase.

Operasjonspreparat og bag brukt til uthenting:
Frie marginar.

Portoppsett.

Operasjonspreparat: Frie marginar.

Laparoskopisk UL.

skal koblast opp mot resultat ved klinisk
oppfølging. Det er også planlagt studiar på
anti-tumor immunitet og inflammasjonsfaktorar. CT-perfusjon, ein ny modalitet for
CT-undersøking av lever, samt LIME-PET
(leverspesifikk PET-CT) vil bli undersøkt i
separate substudiar.

til Oslo Universitetssykehus som kan opererast radikalt med atypisk leverreseksjon,
vil bli spurt om å delta. Viktige eksklusjonskriterium er

CoMet-studien blir på verdsbasis ei av dei
første randomiserte studiane av open og
laparoskopisk leverreseksjon for kolorektale
metastasar. Alle pasientar som blir henvist

1.
2.

behov for formell leverreseksjon
behov for RF-ablasjon, eller gjennomgått RF-ablasjon

Henvisning for alle pasientar med kirurgisk problemstilling i
lever, gallevegar og pancreas skal sendast:
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av ca 1 veke etter mottatt søknad. Henvisande lege får tilbakemelding etter levermøtet, og pasienten blir innkalt til behandling
viss dette er aktuelt. Pasientar som kan inkluderast i studien vil
raskt etter levermøtet bli oppringt frå studiegruppa og orientert
om at dei kan opererast. Samtidig blir dei orientert om studien.
Interesserte pasientar blir innkalt til poliklinisk konsultasjon på
Rikshospitalet, der skriftleg, informert samtykke blir innhenta.
Randomisering blir så utført og pasienten blir innkalt til operasjon etter 2-4 veker.
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Med Clin NA America 2004: 88:467-82

For å kvalitetssikre studien, og for å gjere raskare og betre vurderingar, inviterer vi alle henvisande legar til eit samarbeid om
standardisering av CT-undersøking av lever. For å oppdage alle
metastasar og for å vurdere operabilitet, er det viktig at CT-en
blir køyrt med nok kontrast og høg nok stråledose. Vanlegvis er
portovenøs fase tilstrekkeleg.
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For effektiv gjennomføring av studien, har vi laga ei ynskjeliste
for henvisande legar:
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Som tidlegare vil dei fleste av pasientane i studien få første
kontroll med CT thorax og abdomen på Rikshospitalet. Vidare
kontrollar vil vi oftast be om at henvisande sjukehus utfører,
etter nasjonale retningslinjer. Det er logisk å samkøyre desse
kontrollane med rutine-kontroll etter reseksjon av primærtumor.
Vi kjem tilbake med nærare informasjon om dette etter kvart.
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CT eller MR-undersøkingar 
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Anders Debes
MIK-redaktør
anders@debes.no
I den siste tiden har det vært skrevet endel i
media om robotkirurgi, bl.a. på bakgrunn av
at en av Norges rikeste menn, og tidligere
matvarekonge, har fått påvist prostatakreft.
Han er i skrivende stund under behandling i
USA. Selv vegret han seg for å bli operert i
Norge, ikke fordi behandlingen i Norge nødvendigvis er dårligere, men han begrunnet
det med for lang ventetid og dårlig utstyr.
Han fryktet spesielt større risiko for komplikasjoner og dårligere sluttresultat ved bruk
av eldre utstyr. Så bekymret for utstyret
ved norske sykehus var han at sammen
med en rederkamerat og en (anonym) giver
har donert en ny da Vinci®-robot til Oslo
Universitetssykehus (Radiumhospitalet).
I utgangspunktet mente han at dette skulle
være unødvendig, og at det offentlige burde
sørget for topp moderne utstyr.

Flere helseforetak har operasjonsrobot høyt
på ønskelisten, og i løpet av året vil det
sannsynligvis settes ut flere slike i Norge.
Både nasjonalt og internasjonalt viser robotassistert kirurgi gode resultater. Så godt
som alle laparoskopiske inngrep er allerede
i dag også utført robotassistert, men vi vet
likevel ikke hvilken plass slik kirurgi vil få i
fremtiden. Når flere spesialiteter etterhvert
tar i bruk denne teknologien kan ytterligere fordeler og nisjeområder åpenbare
seg. Ett argument mot robotkirurgien har
vært at den er kostbar, ikke bare i innkjøp,
men også med tanke på løpende forbruk,
vedlikehold og oppdateringer. Når de
beskyttende patenter snart løper ut, er det
historisk lite som tyder på at det ikke raskt
vil komme konkurrerende produkter, og pris
vil pånytt kunne bli et forhandlingstema.
Prostatakirurgien har vist seg å være et
tidlig «nisjemarked» for robotassistert
laparoskopisk kirurgi, og i dette nummer av
Kirurgen har vi gleden av å presentere en

artikkel om hvordan Sykehuset Telemark
innførte robotassistert prostatektomi.
Forløpet omkring diagnostikk, utredning og
logistikk presenteres, før operasjonsmetoden beskrives mer i detalj.

Minimalt invasiv kirurgi

Blir vi invadert av roboter?
De viktigste elementene ved robotassistert
kirurgi er hvordan den faktisk forbedrer de
laparoskopiske ferdighetene til operatøren,
mye på grunn av det intuitive brukergrensesnittet og økt dybdesyn. Robotassistert
kirurgi vil foreløpig nok ikke bli en del av den
grunnleggende opplæringen av yngre kirurger. Denne type kirurgi egner seg allikevel
svært godt til simulatortrening og mange
mener at fremtidens kirurger enklere vil
kunne tilegne seg laparoskopisk kirurgi
ved hjelp av robotassistanse. Flere norske
kirurger deltok i januar på et introduksjonskurs til robotkirurgi ved Herlev sykehus i
København, og i dette nummeret presenteres erfaringer fra kurset.
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EVIS EXERA III
Perfecting the Art of Surgery.
I jakten på det perfekte endoskopisystemet, introduserer
Olympus nå EVIS EXERA III som sin neste milepæl for å
sikre enda bedre kliniske resultater.

Robotkirurgi i Skien
21. mai 2007 ble den første robotassisterte radikale prostatektomien utført på Sykehuset Telemark (ST).
Siden den gang har det blitt gjort nesten 700 slike inngrep, i tillegg har vi på sykehuset begynt å bruke
robotassistert teknikk ved nyrekirurgi og innenfor gynekologien.

Rasmus Nilsson
rasmusnilsson@hotmail.com
Kirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark

Innkjøp
Det var sykehusledelsen som opprinnelig
brakte ideen om å anskaffe en operasjonsrobot, og gjennom interne prioriteringer
og god økonomisk drift, klarte man som
sykehus nummer to i Norge (etter
Radiumhospitalet) å frigjøre midler til å
kjøpe Europas første S-versjon av
da Vinci® Surgical System.

Opplæring
Forberedelsene til den første operasjonen
var omfattende. Det ble inngått en
samarbeidsavtale med Radiumhospitalet
om felles retningslinjer for vurdering og
behandling, og fordeling av pasienter
mellom sykehusene, noe som i praksis
betydde at pasientvolumet var sikret for
Sykehuset Telemark (ST).

De første erfaringene med den nye teknologien var gode, og snart ble det operert opptil seks pasienter per uke, og de ble henvist
fra hele landet. I etterkant har ytterligere
to urologer lært seg å bruke roboten, slik at
det nå er fire operatører på avdelingen som
behersker robotassistert kirurgi (Bilde 1).

Bilde 2. Begge operatørene er sterile i starten.

Utredning ved lokalisert
cancer prostatae
Den vanligste robotoperasjonen hos oss er
radikal robotassistert laparoskopisk prostatektomi (RALP) for lokalisert prostatakreft.
Vi har tilbudt pasienter opp til 75 år, med
lokalisert cancer, operativ behandling. Det
informeres grundig om alternative behandlinger, spesielt radikal strålebehandling, og
noen pasienter velger dette og henvises på
vanlig måte til Oslo Universitetssykehus.
Helt nylig har vi fått etablert MR prostata
ved vårt sykehus men dette gjøres ikke
regelmessig på alle som opereres. MR
kan imidlertid være nyttig ved mistanke
om gjennombrudd av prostatas kapsel, og
selvfølgelig før diagnose er stilt hvis man
ikke får positive biopsier til tross for stor
mistanke om kreft. Det blir samtidig utført
utvidet bekkenglandel-toalett, dvs. fjernelse

Bilde 3. Roboten før dekking.

av lymfeknuter i fossa obturatoria, lateralt
for arteria iliaca externa og ved arteria iliaca
interna området, hos alle som har Gleason
score > 7b og/eller PSA over 20. Vi prøver
å operere med nervesparende teknikk på
alle som har palpatorisk stadium ≤T2, med
mindre MR viser mistenkt gjennombrudd
av kapselen. Rektaleksplorasjon utført
av hovedoperatør når pasienten ligger i
narkose, samt peroperative forhold, avgjør
til slutt om det er mulig. Det har i det siste
både i internasjonale- og nasjonale miljøer
blitt mer vanlig å operere T3-svulster hvis
man palpatorisk får inntrykk av at man kan
få frie marginer. Dette har vi gjort bevisst
de siste 2-3 årene. Det blir i slike tilfeller
ikke aktuelt med nervesparende teknikk, og
man holder seg på større avstand fra den
del av prostata der man mistenker gjennomvekst.

Minimalt invasiv kirurgi

Børre Olsen og Harald Omland var de som
først fikk opplæring i bruk av roboten.
De to overlegene var på da Vinci® treningssenter i Strasbourg, og her hjemme var
det spesielt Bjørn Brennhovd og Espen
Kvan ved Radiumhospitalet som stod for
opplæring og supervisjon. Urologene fra ST

var på opplæring på Radiumhospitalet, og
Brennhovd var med og overvåket de første
operasjonene på Sykehuset Telemark.

Robotassistert radikal
prostatektomi

Bilde 1. Fire robotoperatører ved Sykehuset Telemark: Petter Hals, Geir Angelsen, Ali Albedairi og Harald Omland.

Ved en robotassistert radikal prostatektomi
(Figur 1) leires pasienten i benholdere og
opereres i ekstrem Trendelenburg-posisjon
med 30 graders helling. Både operatør og
assistent står sterile i feltet i starten (Bilde
2). Vår robot har fire armer, en til kameraet
og tre arbeidsarmer (Bilde 3). Det legges
inn transurethralt kateter og det settes inn
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Figur 1

A. Umbillikalligament deles.

B. Disseksjon i cavum Retzii. Blæren nede til høyre.

Minimalt invasiv kirurgi

C. Incisjon over a. iliaca externa. Ductus deferens
deles og diatermeres.

D. Lymfeglandelstaging. Kjertelpaket hentes ut
lateralt.

E. Den endopelvine fascie incideres.

F. Plexus Santorini deles med diatermi.

G. Incisjon mellom prostata og blæren.

H. Man har delt mellom prostata og blæren og er her
innenfor blærenhalsen.

I. Venstre ductus deferens er delt og fattes med
graspern som så trekker opp prostata.

J. Nervesparing. Man prøver å skyve bort vevet og
bruker så lite diatermi som mulig. Kar settes av med
clips og klippes kaldt.

K. Preparatet er fritt og legges i pose.

L. Suturering mellom urethra og blæren med V-Loc™.
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Bilde 4. Første port settes like under umbillicus.

seks porter i buken, fire spesialporter til
roboten og to vanlige 12 mm porter til assistenten (Bilde 4+5). Pneumoperitoneum
etableres med et arbeidstrykk på 12 mmHg.
Roboten plasseres over pasienten og dens
armer kobles til (Bilde 6+7). Vi bruker saks
med monopolar diatermi på robotens høyre
arm, den andre armen holder kameraet.
Til den tredje armen kobles en Maryland
dissektor og til den fjerde en ProGrasp™
fattetang. Hovedoperatør gjør seg usteril og
begynner å jobbe fra konsollen (Bilde 8+9).
Peritoneum insideres i lengderetning lateralt
for ligamentum umbilicale, ductus deferens deles og det dissekeres ut et spatium
lateralt for blæren. Dersom det skal utføres
lymfeglandelstaging, gjøres det i denne del
av operasjonen. Incisjonen går videre medialt, umbilical-ligamentet deles proksimalt,
og blæren legges ned mens vi dissekerer
frem i cavum Retzii. Den endopelvine
fascien insideres og vi definerer prostatas
begrensning. Det pubo-prostatiske ligament
deles så med diatermi. Tidligere satt vi en
omstikkings-sutur over plexus Santorini
før vi delte det. Nå øker vi i stedet trykket i
buken til 16 mmHg, og deler med diatermi,
vanligvis uten å sette ligatur. Dette, og
pasientens Trendelenburg-posisjon, gjør
at blødning herfra sjelden blir et problem.
Urethra friprepareres fortil. Vi deler så i
sjiktet mellom prostata og urinblæren, og
vil etter hvert komme inn i blæren like bak
blærehalsen, kateteret trekkes midlertidig ut
i urethra. Vi fortsetter gjennom blærehalsen
og kommer bakfra til ductus deferens og
vesicula seminalis, som blir delt midt på,
for å spare nervene som går ved toppen av
vesiklene. Robotens fjerde arm fatter ductusenden og trekker prostata opp samtidig
som Denonvilliers fascie åpnes. Vi dissekerer nå mellom prostata og pre-rektalt fettvev og definerer nervekarstrengene lateralt.
Ved nervesparing brukes clips og kald saks
når vi dissekerer rundt pediklene, dette for å
ikke få diatermiskade på nervene. Når dette
er gjort, kommer vi frem apikalt og har kun
urinrøret igjen. Dette deles så med kald
saks. Preparatet legges i en EndoCatch™
som inntil videre blir liggende i buken. Vi har
begynt å sette en avlastningssutur mellom
vevet dorsalt for urinrøret og området foran
blæren for å løfte sistnevnte opp, dette
tror vi gir mindre tensjon på anastomosen.

Bilde 5. Seks porter plassert i halvmåne.

Denne sys med fortløpende V-Loc™ -sutur.
Vi syr den bakre halvdel av anastomosen
med avstand mellom urinrøret og blæren,
og trekker dem deretter sammen, før vi
syr den fremre halvdelen. Kateteret settes så inn i blæren, ballongen fylles og
anastomosen testes ved å installere 60 ml
saltvann i blæren. Det legges dren til høyre
for anastomosen og roboten kobles fra.
Hovedoperatøren vasker seg sterilt og preparatet trekkes ut gjennom en utvidelse av
kameraportens incisjon. Gassen eksuffleres
og portene fjernes. Vi lukker fascien i den
lille midtlinjeincisjonen med Polysorb™ og
tilslutt clips i huden etter at lokalbedøvelse
er satt.

Bilde 6. Dokking.

Logistikk og liggetid

Kateteret fjernes etter to uker. De som bor i
nærheten, eller som ellers ønsker det, kommer innom avdelingen og får dette gjort.
De som bor lenger unna går til sitt lokale
sykehus eller fastlege. Vi avtaler første
kontroll på vår poliklinikk etter syv uker, og
vi ønsker at alle vi har operert kommer til
oss, selv de som kommer fra andre deler av
landet. Status med hensyn til ereksjon og
inkontinens noteres, PSA måles, histologi-

Bilde 7. Armer koblet til.

svar gjennomgås og man avtaler eventuelt
videre kontrollopplegg. De som bor i
nærheten, eller av annen grunn ønsker det,
kontrolleres deretter hver tredje måned hos
oss. De fleste har en del problemer med
urinlekkasje så tidlig etter operasjonen, og
de informeres om at dette i utgangspunktet
har god prognose. De som har mer uttalte
inkontinens henvises raskt til bekkenbunnstrening hos spesialisert fysioterapeut. Ved
vedvarende vanskelig lekkasje sendes henvisning til OUS-Rikshospitalet, for vurdering
for eventuell sfinkterprotese. Hva gjelder
ereksjon, blir alle som hadde ereksjon på
forhånd, behandlet med Levitra postoperativt. Vår erfaring er at unge pasienter
vanligvis får tilbake ereksjon tilstrekkelig
til å gjennomføre samleie, noen ganger

også når det ikke er utført nervesparende
teknikk, mens eldre pasienter oftere får problemer. Uansett kan ereksjonen forbedres
spontant opptil flere år etter operasjonen.

Minimalt invasiv kirurgi

Sykehusoppholdet ved en RALP hos oss
er vanligvis fire dager. Pasienten kommer
dagen før operasjonen og får snakke med
operatøren eller vakthavende urolog. Dag
2 skjer selve operasjonen. Vi har tidligere
operert to radikale prostatektomier per dag,
men i høst og vinter har vi på grunn av stor
pågang begynt å operere tre om dagen to
dager i uken. ”Knivtiden” ved en ukomplisert operasjon uten glandelstaging er ca.
1,5-2 timer. Drenet fjernes vanligvis første
postoperative dag, men blir liggende lengre
hvis produksjonen er for høy. Pasienten får
Fragmin (dalteparin) dagen før operasjon.
Vesicare (solifenacin) gis som enkeltdose
operasjonsdagen, man starter i tillegg med
Trimetoprim peroralt og fortsetter med
dette så lenge pasienten har kateter. Ved
utreise får de resept på Levitra og bleier.
Levitra (vardenafil) doseres 5 mg to til tre
ganger i uken etter at kateteret er avviklet.
Poenget er å så tidlig som mulig stimulere
ereksjonsmekanismen og holde denne ved
like. Under oppholdet gis skriftlig og muntlig informasjon om bekkenbunnstrening.

Komplikasjoner
Vi har hatt få alvorlige perioperative komplikasjoner. Anastomoselekkasje har vi behandlet med å sikre god drenasje av bukhulen.
Vi har aldri måttet re-suturere anastomosen
i ny seanse, alle lekkasjer har spontant opphørt etter noe tid. Vi har hatt én konvertering til åpen teknikk, dette var imidlertid helt
i begynnelsen. Vi har måttet avbryte noen
operasjoner grunnet respirasjonsproblem
hos pasienter, og noen grunnet massive
adheranser i buken. Disse har isteden fått
tilbud om radikal strålebehandling.
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og inkontinens etter kirurgi. Det planlegges
videre mer omfattende prospektiv registrering av dette. Onkologiske og histologiske
resultater fra vår avdeling ble presentert på
Høstmøtet i 2010 og var sammenlignbare
med resultat fra andre sentre.

Robotassistert operasjon for
tumor lokalisert i nyrebekken
eller ureter

Nye bruksområder

Robotassisterte nyrereseksjon

Etter hvert som flere sykehus i Norge har
anskaffet robot, har antall prostatektomier
hos oss gått noe ned, slik at det i 2010 ble
operert 145 pasienter. På den andre side
har vi nylig flyttet roboten fra Porsgrunn
til Skien, hvor vi har bedre postoperative
overvåkingsressurser, og har derfor kunnet
bruke roboten til større kirurgi som for
eksempel nyrekirurgi.

Vi har også nylig begynt å utføre nyrereseksjoner robotassistert. Overlege Petter
Hals har hospitert på Herlev Hospital i
København og Skånes Universitetssykehus,
Malmø, og dette er en metode som vi ser
frem til å bruke, da vi mener robotassistert
teknikk har potensielle fordeler fremfor
konvensjonell laparoskopi. Spesielt gjelder
dette en kortere læringskurve, enklere
sutureringsteknikk og dermed kortere
iskemi-tid. Vi har utført en robotassistert
nyrereseksjon med laserteknikk og brukte
da en Lisa Revo JR 15w til å incidere selve
nyrevevet, klampet ikke arterien og hadde
således ingen iskemitid.

Robotassistert hysterektomi
Samtidig har også gynekologisk avdeling begynt å utføre robotassisterte hysterektomier.
Bilde 8. Assistenten er plassert ved pasientens
venstre side.

Vi har hatt et fåtall pasienter som har måttet
re-operere grunnet port-ileus. Et lite antall
pasienter har blitt re-operert for sårruptur
i det lille midtlinjesnittet og noen meget få
grunnet blødning. Det foregår en retrospektiv registrering av data angående ereksjon

Minimalt invasiv kirurgi
Bilde 9. Konsoll med hovedoperatør.
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Robotassistert nyrebekkenplastikk
Vi har operert fem pasienter med overgangsstenose med robotassistert nyrebekkenplastikk, resultatene ble presentert
på Høstmøtet 2011. Vi har stort sett
positive erfaringer med dette.

Et fåtall pasienter med nyrebekken/uretercancer har blitt operert med robotassistert
nefro-ureterektomi.

Konklusjon
Det har nå vært utført robotkirurgi ved
Sykehuset Telemark i snart fem år.
Vi mener at investeringen har vært
vellykket og håper å kunne videreføre og
utvikle teknikken, og nye operasjonsmetoder, også i fremtiden 

Kurs i «Basic Robot
Assisted Laparoscopic Surgery»
ved Herlev Hospital, København

Hovedoperatør ser inn i denne.

Vegar Karlsen
vegar.karlsen@gmail.com
Sykehuset Levanger

Vi fikk først en kort innledning om den
urologiske avdelingen ved Herlev Hospital.
Avdelingen har ca 100 senger, og har okkupert de to øverste etasjene på sykehuset
og blir sagt å være Nord-Europas største
urologiske avdeling. I alt 60 leger er ansatt.
Sykehuset eier tre Da Vinci-roboter, hvorav
én er siste versjon med ”Dual System”
for opplæring.

Etter lunsj ble deltakerne delt inn i grupper
på 2 og 3 for praktiske øvelser. Gruppene
roterte rundt på fem poster. Post én var en
videodemonstrasjon, hvor vi fikk se deler av
en cystektomi, prostatektomi, og lymfeknutedisseksjon utført med robotassistert
laparoskopi. Kursleder hadde veiledning
underveis med tips og triks – utrolig nyttig!
Deretter ventet to stasjoner med forskjellige simulatoroppgaver på robotkonsollene,
med blant annet suturering og ulike
koordinasjonsøvelser. Disse postene lokket
frem konkurranseinstinktet og rivalisering
mellom nasjonene i gruppene. En post
tok for seg klargjøring og dokking samt
assistentens rolle ved bruk av roboten på
operasjonsstua. På denne måten ble man
også introdusert for hvordan roboten kunne
manøvreres, viktige sikkerhetsmomenter,
hvordan skifte instrumenter etc.

"Dual system" gir muligheter for simulatortrening med
konkurranseelement.

Ved hjelp av hendler og fotpedaler manipuleres
robotarmene.

Siste stasjon var inne på en av robotstuene
der vi fikk trene disseksjon, diatermi og
sutur på en dansk skinkestek lagt intraabdominalt i en dukke ("fleskektomi").
Kurset ga en fin innføring i robotkirurgi.
Det var overraskende å se hvor intuitivt
Da Vinci-systemet var i bruk. Med 7
forskjellige bevegelser av instrumentene,
mot 4 ved standard laparoskopi, var det
relativt enkelt å lære de ulike øvelsene vi
var gjennom. I tillegg var det spennende å
se hvor godt dybdesyn og oversikt man fikk
over operasjonsfeltet med 3D-syn.
Det var lagt opp til relativt mye tid til
praktisk trening. Likevel hadde nok alle
kunne tenkt seg mye mer øving på robot,
og i alle pausene under resten av Herlevkurset var det lang kø foran standen der
roboten ble vist frem. Magnus Annerstedt,
Gitte Lam og de andre instruktørene fra
Herlev Hospital ledet kurset på en meget
bra måte 
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25.-27. januar i år ble «TUR-kurset» ved
Herlev Hospital i København arrangert
igjen. I år ble det for første gang avholdt et
endagskurs i grunnleggende robotkirurgi
dagen før hovedkurset. 13 assistentleger
deltok. Foruten seks nordmenn var deltakerne fra Danmark, Sverige, Finland, Island
og Storbritannia. Tidligere erfaringer med
robotkirurgi varierte, men stort sett hadde
deltakerne ingen eller bare beskjeden
erfaring fra tidligere.

Dagen fortsatte med en grunnleggende
teoretisk innføring i robotassistert kirurgi.
Det ble så servert danske smørrebrød til
lunsj og til noens skuffelse og overraskelse
ble det ikke servert «Bayer» i lunsjpausen.

Oppsettet for "fleskektomien" som ble utført av
deltakerne under kurset.
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Symposium i endoskopisk
urologisk kirurgi
ved Herlev Hospital, København

Minimalt invasiv kirurgi

For 16. gang ble «Copenhagen Symposium on Endoscopic Urological Surgery» (SEUS) arrangert ved Herlev
Hospital i regi av Urologiske avdeling ved Herlev og European Society of Urological Technologies (ESUT).
Anders Debes
anders@debes.no / adeb@ahus.no
Akershus universitetssykehus (AHUS),
Lørenskog
Kurset/symposiet har gått under tilnavnet
«Herlev-kurset» og er godt kjent i det norske urologiske miljøet da det for spesialistkandidater også er godkjent tilsvarende det
obligatoriske kurset i transurethral-kirurgi.
Symposiet har vanligvis blitt arrangert annethvert
år, men grunnet finanskrisen gikk
3
det nå tre år fra forrige arrangement. I år
ble symposiet avholdt over tre dager fra 25.
til 27. januar og blant de 65 deltakerne var
det 10 norske LIS-leger. Det var en tydelig
nordisk dominans (i alt 58), men deltakerne
kom fra i alt 10 land, bl.a. fra Nederland,
Spania, Portugal, Storbritannia og Saudi
Arabia. Symposiet er kjent for høy faglig
standard på forelesere, og også denne
gangen var det en internasjonal liste over
Europas «who´s who in urology». Naturlig
nok foregikk derfor også all kommunikasjon
på engelsk.
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Symposiet har som mål å være formidler av
grunnleggende kunnskap om endoskopisk
urologisk kirurgi, både teoretisk og praktisk,
men også stedet der man skal få demonstrert de siste teknologiske fremskritt og
oppfinnelser innen urologien. Laparoskopisk
kirurgi er ikke en del av dette symposiet.
I forkant av årets symposium ble det for første
gang arrangert et endags basalkurs i robotassistert kirurgi i urologien (egen artikkel).

Praktisk symposium
Noe av det som gjør akkurat dette symposiet unikt er at hovedvekten ligger på
det operative, ved at store deler av kurset
består av live-overføringer av transurethrale
inngrep, med to-veis diskusjon mellom operatør og auditorium. På denne måten fikk
man diskutert alt fra utredning og indikasjonsstilling til håndtering av komplikasjoner
underveis, og operatørene fikk øse av sin
erfaring og kom med tips og triks.

Direkteoverførte operasjoner
I alt 19 operasjoner ble direkteoverført til
auditoriet i løpet av symposiet. Noen gan-

Alexander Schultz - eneste norske foreleser.

ger gikk operasjoner parallelt, hvorpå man
skiftet mellom disse for å demonstrere de
mest interessante delene av operasjonen.
Under symposiet ble det demonstrert et
utvalg endoskopiske inngrep i både øvre og

Lunsjtid.

nedre urinveier. Vi fikk bl.a. se prof.
Jean de la Rosette (Amsterdam, Nederland)
gjøre ultralydveiledet, perkutan nefrolitotripsi (PCN), prof. Jens Rassweiler
(Heilbronn, Tyskland) utføre ureter-renoskopi
(URS) med stenknusning og prof. Alexander
Schultz (OUS, Rikshospitalet, Oslo)
demonstrere Sachse-urethrotomi for
urethrastriktur. Utover dette ble det fremvist ulike teknikker for transurethral reseksjon av prostata; vaporisering, laserablasjon
og «vanlig» reseksjon (monopolar/bipolar)
samt laser-enukleasjon av prostata ved
dr. Rainer Kunz (Berlin, Tyskland). Stenting
av prostatisk urethra og ureter (for strikturer) med bruk av Memokath® ble også
demonstrert. For fullstendig program se:
www.seus2012.com

«Scheisse!»

Fornøyde norske deltakere.

Patologisvar
Hver dag, etter lunsj, var det en kort gjennomgang av de patologiske preparatene
ved vertskapets egen uropatolog, Alastair
Hansen. Han holdt samtidig ultrakorte
forelesninger for å sette svarene inn i en
oppdatert sammenheng. Dette ble oppfattet som svært nyttig av mange deltakere.
At patologen i tillegg hadde humor og gode
pedagogiske evner, gjorde at stoffet ble
godt mottatt av salen.

og bygge nyttige nettverk for forskning eller
hospitering. Arrangørene hadde da også
lagt til rette for dette ved at alle deltakerne
var innlosjert på samme hotell, det var
organisert felles busstransport til/fra Herlev
Hospital, samt mottakelse med fingermat
og omvisning ved Rundetårn første kveld
og avslutningsbankett i etterkant. De øvrige
kveldene var vi mange som vandret samlet
ut i kulden i København og hygget oss
sammen med god mat og drikke til.

"State-of-the-art" forelesninger

SEUS 2014?

Hver dag fikk vi, mellom inngrepene, 2-3
foredrag som dekket utredning, indikasjoner, komplikasjoner og teknikk ved ulike
endoskopiske urologiske inngrep, samt
forelesninger av mer teknisk art som for eksempel oppdatering om elektrokirurgi. Siste
dag fikk vi også en interessant forelesning
om ikke-tekniske ferdigheter av viktighet for
kirurger. Vi fikk også presentert 3 ESUTforelesninger som tok for seg siste oppdaterte status om følgende tema; «Retrograde
Intrarenal Surgery» (J. Rassweiler), «Upper
Urinary Tract Endoscopy» (R. Swartz, Ørebro, Sverige) og «Bladder Outlet Obstruction, treatment of 2012» (Jean d.l. Rosette).

Herlev Hospital hevder å være NordEuropas største urologiske avdeling, og de
har i tillegg både fasilitetene for å arrangere
slike møter, samt over 30 års erfaring.
Alt i alt var symposiet svært velorganisert,
hadde et høyt faglig nivå og jeg har ingen
forbehold mot å anbefale kurset både til
kirurger under spesialisering i urologi og
ferdige urologer for en oppdatering om
endoskopiske urologiske prosedyrer. Det er
alltid noe nytt å lære om endoskopisk
urologisk kirurgi! Så får tiden vise om
Herlev igjen får mulighet til å arrangere
symposiet om to år, eller om problemene i
den europeiske økonomien samt begrensningene omkring industriens medvirkning
bidrar til at det ikke lar seg gjøre.

Sosialt
Slike symposier er nyttige og viktige på
flere nivåer. Hver og en får med seg hjem
oppdatert kunnskap, nye teknikker og innblikk i den rivende teknologiske utviklingen
innenfor sitt fag. Sosialt sett kan man kan
knytte kontakter på tvers av landegrenser

Videooverføring med toveis kommunikasjon.

Følg med på www.seus2012.com for
informasjon om neste symposium. Der kan
man også be om å få komme på mailingliste.

Minimalt invasiv kirurgi

Det er alltid «risikabelt» med direkteoverføring av operasjoner, man kan havne
i situasjoner med uventede funn, og det
kan tilkomme komplikasjoner. Under en
av operasjonene, der man skulle demonstrere laserablasjon av en antatt overfladisk
nyrebekkentumor hos en eldre pasient,
skulle man samtidig knuse og fjerne en
mindre uretersten på samme side. Dette
endte med at operatøren, sammen med en
biopsi fra tumor, satt igjen med distale 2/3
av ureter avrevet og tredd fast på skopet!
I samme narkose ble det derfor gjort
nefrektomi, mens tilhørerne i auditoriet ble
sendt til lunsj.

Utstyrstands i pausene.

Ivrige deltakere som tester nytt utstyr!
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THERE IS A THIN LINE
BETWEEN INFECTION
AND
SUCCESSFUL
SURGERY.
YOU ARE WATCHING IT.
To get to grips with one of the risk factors in wound infection, Ethicon has
developed the world’s first antibacterial sutures. Our antibacterial Plus
sutures kill bacteria and inhibit bacterial colonization of the suture. Tough
on the bugs, good for your patients. More information about Ethicon’s
Plus sutures is available at www.plussutures.com.

One infection is one too many.

